
Nehéz, de eredményes évet zár a megyeközpont szomszéd-
ságában fekvő község. Pontot tesznek egy évek óta húzódó 
fontos beruházás végére, jövőben pedig további újakat indí-
tanak el. A jelenlegi mandátuma felénél már hatalmas ösz-
szegre nyújtott be pályázatokat Bányai István polgármester. 

A napokban két újabb pályázatot nyújt be az önkormányzat, s ezzel 
két év alatt eléri a 20 millió eurót a leadott pályázatok értéke. Ezekből a 
projektekből több is elindulhat a következő évben az országos helyreál-
lítási terv (PNRR) vagy az Anghel Saligny fejlesztési program keretében, 
de a községnek európai finanszírozású elképzelései is vannak.  

A forradalom helyei 
Mindannyian, ismétlem, mindannyian úgy tanultuk az iskolában, 

hogy a történelem az egy, szent és oszthatatlan. A diktatúra és a po-
zitivista történelemoktatás csőlátásának idején egyértelmű evidencia 
volt, hogy ekkor és akkor itt és ott ez történt, kihaltak ezek, bejöttek 
azok, háborúztak amazok, szövetségeket kötöttek itt, megszegték ott. 
Kizárólagosan időrendi sorrendben, szépen, kronologikusan. De 
(legfőképpen) Maurice Halbwachs, Jan Assmann és Pierre Nora óta 
tudjuk, hogy ez nem igaz. Nincsen ilyen jellegű történelem. Hiszen 
a történelem – ahogyan mi ismerjük – a múlt nagy eseményeit fűzi 
láncolattá, teszi száraz adatbázissá, és kizárja magából az egyént. 
De mi van azokkal a szerencsés sorsú emberekkel, akiknek az éle- 
tében nem történt akkora sorsfordulat (általában tragikus következ-
ményekkel járó), hogy a korszak, amelyben éltek, „méltó” legyen a 
történelem figyelmére? Nekik nincsen történelmük? Dehogynincs!  

És itt válik el egymástól a történelem és az emlékezet. E kettő nem 
szinonima. Pierre Nora szerint „az emlékezet maga az élet, melyet 
élő csoportok hordoznak, s ekképpen folyamatos fejlődésben áll, ki-
téve az emlékezés és a felejtés dialektikájának, nem törődve szük-
ségszerű deformációjával, védtelen minden használat és 
manipuláció ellen, hajlamos hosszú rejtőzködésre és hirtelen új 
életre kelésre. A történelem mindig problematikus és tökéletlen re-
konstrukciója annak, ami már nincs. „A történelem nem  

(Folytatás a 4. oldalon)
Gligor Róbert László 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Mozgássérült 
fiatalokért 
énekelnek 
Számomra egészen rendkívüli megta-
pasztalás, ahogy ezekben a gyerme- 
kekben és fiatalokban a tehetség, a 
zenélés vágya a tenni akarással talál-
kozott. Ők a hangjukkal, a hangszeres 
játékukkal üzenik Andrásnak: nem 
vagy egyedül!  

____________5. 
Háztartási gépek 
roncsprogramja 
A háztartási gépek roncsprogramjának 
idei utolsó kiadása kezdődött a héten. 
A III. szakasz december 19-étől 23-áig 
vagy a támogatási keret kimerüléséig 
tart.  

____________8. 

Sok beruházás van tervben 

Jedden befejezik a csatornázást  

Kaáli Nagy Botond  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Egy perre is szükség volt ahhoz, hogy Jedd csatornahálózata megvalósulhasson Fotó: Bányai István hivatalos oldala

A NÉPÚJSÁG- 
  falinaptár 

kapható  
az újságárusoknál 



Kortárs képzőművészeti kiállítás 
nyílik  

December 21-én 20 órától a K’arte szobában kortárs 
képzőművészeti kiállítás nyílik Winter Games (Téli Já-
tékok) címmel. A projekt 5. kiadásának témája a kará-
csonyi ünnepkör, amely a kortárs művészetben 
meglehetősen elhanyagolt, óvatosan kezelt, már-már 
tabunak számít. Mindez annak is tulajdonítható, hogy a 
téma bizonyos értelemben „elkopott”, kisajátította a fo-
gyasztás és a reklámipar: a mindennapi vizuális terünk-
ben az ünnepek idealizálatlan, giccsmentes, valódi 
arcával alig találkozunk. A Winter Games (Téli Játékok) 
c. kiállítássorozaton olyan alkotások láthatók, amelyek 
őszintén beszélnek karácsonyról és karácsonyokról, hi-
teles fogódzókat keresve a téli ünnepek körül megélt él-

ménykavalkádban. Kiállítók: Ioan Bunuş, Krnács Ágota, 
Cătălina Nistor, Rizmayer Péter. A tárlat kurátora Ung-
vári-Zrínyi Kata. A kiállítás január 4-ig látható. 

Találkozások 
December 22-én, csütörtökön 18 órától a marosvásár-
helyi Vártemplomban kiállítással egybekötött kottabemu-
tatóra kerül sor. A Makkai Gyöngyvér Egynemű 
vegyeskari művek című kötetében megjelenő kórusmű-
veket Nagy Annamária illusztrálta. Az istentisztelet után 
az illusztrációk kiállítása mellett a közönség egy rövid 
zenei előadást is meghallgathat, amelyen a szerző mű-
veiből adnak elő. Fellépnek: Madaras Ildikó és Suba 
László (ének), a marosvásárhelyi Vártemplom Musica 
Humana női kamarakórusa – vezényel Sikó Szidónia –, 
Lokodi Lehel (orgona), Szőnyi Márta és Makkai Gyöngy-
vér (zongora). 

 

IDŐJÁRÁS 
Felhős idő 
Hőmérséklet: 

max.  1 0C 
min. -5 0C

Ma TAMÁS, holnap ZÉNÓ  
és ANIKÓ napja.  
ZÉNÓ: a görög Zénón név latin 
változatából származik, a Zenóbi-
osz, Zenodótosz nevek rövidülése, 
a jelentése: Zeusztól származó. 
ANIKÓ: az Anna erdélyi magyar 
becenevéből ered, jelentése: ke-
gyelem, könyörület, báj, kecses-
ség, kedvesség.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. december 20.

1 EUR 4,9140
1 USD 4,6193

100 HUF 1,2191
1 g ARANY 268,2601

21., szerda 
A Nap kel  

8 óra 3 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 38 perckor.  
Az év 355. napja,  
hátravan 10 nap.

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Kedves olvasóink! 
 
Hirdetési irodánk nyitvatartása karácsonykor a következőképpen módosul: 

– december 23., péntek, december 24., szombat és december 25., vasárnap: ZÁRVA 
– december 26., hétfő: 10-13 óra között. 

A december 23-i, Műsormellékletet tartalmazó lapszám után a következő december 27-én, kedden jelenik meg.  
Időközben a sürgős apróhirdetéseket (gyászjelentés, részvétnyilvánítás, megemlékezés) megjelentethetjük a 
Népújság online változatában. 

Telefon: 0728-082-259. 
Népújság

Csillagénekesek betlehemezése 
A búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskola V–VIII. 

osztályos tanulói idén már negyedik alkalommal vesznek 
részt a SzékelyKapuk – ZöldKapuk című vetélkedőn. Az 
Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által meghirdetett 
verseny humanitárius jellegű, ezért célunk az általuk meg-
fogalmazott üzenet továbbítása: „Örömhírt örömből, öröm-
szerzésért”. Ezenfelül célkitűzése a legkisebb civilizációs 
közösségek erősítése, a hagyományőrzés és ősi dallamok, 
értékek továbbítása. 

Csoportunk a Búzásbesenyői Hírmondók nevet válasz-
totta, melynek szellemében több helyszínen és időpontban 
mutatjuk be betlehemes előadásunkat. 

Az első helyszín az adventi gyertyagyújtás szellemében 
a búzásbesenyői római katolikus templomban volt.  

A gyerekek nagy izgalommal, csillogó szemmel léptek 
be a templom ajtaján, kezükben hozva a betlehemes temp-
lomot, egy ősi karácsonyi dallamot énekelve. A régi betle-
hemezők elengedhetetlen kelléke volt a betlehemes 
templom vagy jászol, amelyet kézben, házról házra hor-
doztak, és élő szereplők vagy bábok segítségével adták elő 
Jézus születésének történetét. Ezért kis betlehemes színda-
rabunk egyik fő szimbóluma a betlehemes templom lett. 

Betlehemes játékunkat színessé tette a pásztorok ízes, 
vicces, régies kifejezéseket tartalmazó beszéde. Továbbá 
hangsúlyt kapott a pásztorok örömtánca és a születést hírül 
adó angyalok dicsőítő tánca.  

A gyerekek örömmel és biztosan énekelték régi, szép 
karácsonyi dalaikat, amelyek közül kimagaslóan csengett 
Szűz Mária népköltészeti altatódala.  

A betlehemes drámajátékok történeti sorrendjét próbál-

tuk megőrizni, így a betlehemezők bekérezkedését a szál-
láskeresés, a jó gazda kedvessége, a pásztorok vicces, 
élethű viselkedése, elalvásuk, az angyali ének, az alvó 
pásztorok költögetése, a Megváltó születése, a szent szülők 
bemutatása, a pásztorok ajándéka és hódolata követte. A 
három király hódolata is megjelent szerepünkben, amely-
nek előadása tulajdonképpen vízkeresztkor, január hatodi-
kán történik.  

A betlehemezés hagyományának megfelelően az előadá-
sok során pénzbeli adományokat fogadtunk el, amit rászo-
ruló fiatalokat, gyermekeket felkaroló, velük foglalkozó 
alapítványoknak, egyesületeknek ajánlottunk fel.  

Következő állomásunk a búzásbesenyői Gondviselés 
Háza volt, falunk egyik öregotthona, ahová gyermekeink 
szívesen és nagy örömmel tértek be minden adventben és 
az év más alkalmain is. A találkozás és az együtt ünneplés 
megható volt, az idősek könnyes tekintettel nézték a bet-
lehemes játékot, és bekapcsolódtak a jól ismert karácsonyi 
énekek éneklésébe. A ház lakóinak adományt is vittünk, 
melyet a búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskola osz-
tályai gyűjtöttek nagy szeretettel. 

A Búzásbesenyői Hírmondók, az örömhírt átadó gyer-
mekek és tanítóik megtapasztalhatták az ajándékozás és 
megajándékozottság egészséges körforgását, amelyet meg-
előzött a gyerekek odaadó és fáradságos munkája, és me-
lyet megkoronázott a szeretetteljes, hálás 
továbbadományozás, a továbbadás. 

Hálás köszönetünk az eddigi adományokért és segítségért. 
A szervezők: Kedei Réka Rita és Keresztes Judith 

pedagógusok 
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Közbeszerzésen a szászrégeni terelőút  
Felkerült az elektronikus közbeszerzési rendszerbe (SEAP) 
a Szászrégen 12 km-es kerülő útjának kivitelezésére kiírt 
versenypályázat. A jelentkező cégek 2023. február 28-ig 
nyújthatják be ajánlataikat. Mint ismeretes, több mint egy 
évtizede tervezik annak a terelőútnak a megépítését, amely 
a nagyteherforgalmat Marosvásárhely és Maroshévíz kö-
zött kivezeti a városból. A tervek szerint a beruházás értéke 
meghaladja a 645 millió lejt. A tervet a Nagy infrastruktúra 
operatív programon keresztül finanszírozzák, az útügyi ha-
tóság (CNAIR) támogatásával.  

Autószerelő cégeket ellenőrzött 
 a gépkocsi-lajstromozó hivatal 

Októberben és novemberben 650 autószerelő-, tachográfot 
és sebességkorlátozó berendezéseket felszerelő és az idő-
szakos műszaki ellenőrzést végző műhelyekben vizsgálód-
tak az országos gépkocsi-lajstromozó hivatal (RAR) 
ellenőrei. 143 műhelyben büntettek összesen 820.000 lej 
értékben, volt, ahol felfüggesztették a műhelyek tevékeny-
ségét. Az ellenőrzött műhelyek 10%-a feketemunkát vég-
zett, így hivatalosan nem vonhatók felelősségre a gépkocsi 
utólagos hibájáért. Az engedélyezett autószervizek listája 
megtalálható a www.rarom.ro honlapon, ahol egy új szol-
gáltatást is beindítottak. Amennyiben az ügyfelek elégedet-
lenek valamely kirendeltség munkájával, a www.rarom.ro 
„Şefi Reprezentanţe” elérhetőségen panaszt tehetnek az 
érintett egységről a kirendeltségvezetőnél.  

Újabb lakók érkeztek 
 a marosvásárhelyi állatkertbe  

A napokban az Állatkertek Európai Szövetsége (EAZA) 
csereprogramjának az égisze alatt újabb állatok érkeztek 
az állatkertbe. Budapestről tíz szurikáta, egy muntjak szar-
vas, Benett-kenguru és kék-sárga színű arapapagáj érke-
zett, a gödöllői Biodiverzitás Központ harminc 
gyöngytyúkkal gazdagította Marosvásárhely állatkertjét. A 
gyöngyösi állatkertből egy leopárd, a miskolci Vadasparkból 
egy guereza majom, a debreceni állatkertből szintén egy 
guereza majom egy Valisier-juh költözött Marosvásár-
helyre. Az állatok már láthatóak a számukra kialakított ki-
futókban.  

Folytatódik az Angyalok a városban 
gyűjtőakció  

Száz lélek, száz kabát címmel hirdetett adománygyűjtő ak-
ciót az Angyalok a Városban Egyesület. E meghirdetett cél-
nak megfelelően sikerült 100 marosvásárhelyi hányatott 
sorsú gyereknek egy-egy vadonatúj, meleg téli kabátot vá-
sárolni, amelyet az üzletben a gyerekek választottak ki ma-
guknak. A megajándékozott száz gyereket öt különböző 
szociális egyesület és alapítvány jelölte ki. Az akció kará-
csonyig tart. Aki még adományozna, megteheti a Kovács, 
az Eldi, a Timko és a Diószegi kenyérüzletekben, a Dome-
nelben és a Fazakas hentesáruboltokban, vagy átutalhatja 
az összeget a Asociatia Ingerasii Orasului – Angyalok a Vá-
rosban Egyesület RO76BREL0002003194980100 számú 
bankszámlájára.  

Hírszerkesztő: Vajda György  

Megyei hírek 



alakíthatatlan, nem fix, és nem örök. Amint azt Thomas 
Postlewait tézisként fogalmazza meg: „a történelem 
akkor történik és történik meg újra, amint újraalkotjuk 
a múltat, annak megértésére törekedvén. Mindig újra-
írjuk és újraolvassuk a történelmet. „Tekintsünk el tehát 
az általunk ismert történelem definíciójától, és hozzuk 
előtérbe a kollektív emlékezetet, ezen belül a kommuni-
katív emlékezetet, amely az egyéni életutak keretében 
hordoz történelmi tapasztalatokat, a személyközi érint-
kezésben alakul ki, személyes tapasztalatok alapján köz-
vetít, az időhorizontja pedig 3-4 nemzedék, azaz 80-100 
év. Ennek az emlékezetnek, a mi emlékezetünknek (té-
vesen, az iskolában tanultak szerint megfogalmazva a 
mi történelmünknek): helyei vannak. Pierre Nora lieu 
de mémoire-nak, az emlékezet helyeinek nevezi őket. 
Jellegzetességük, hogy nem a történelem, hanem az em-
lékezetmegőrző tudat végső formái ők. Mindannyiunk-
nak vannak ilyen helyei, az egyénnek, a közösségnek és 
a közösségen belüli csoportoknak is. Emlékezeti hely 
lehet szinte bármi: egy fizikai helyszín, egy esemény, egy 
táj, egy évszám, egy épület. Egy közösség évtizedek, év-
századok alatt építi fel a saját emlékezeti helyeit. Emlé-
kezeti hely például Mohács, a nemzeti tragédia 
emlékezeti helye. Vagy a csíksomlyói búcsú, a hit és a 
hiábavaló betiltás emlékezeti helye. Vagy a franciáknál 
a Bastille, amely ugyan fizikai valójában már nem, de 
mégis létezik: emlékezeti hely. És emlékezeti hely az 
1989-es forradalom. Időben még túl közel van ahhoz, 
hogy a történelem hozzányúljon (szerencsére). Mind-
annyiunknak, akik megéltük, vannak róla történeteink, 
emlékeink, van róla közösségi és egyéni emlékezetünk. 
Helyhez kötöttük: ki Marosvásárhelyhez, ki Temesvár-
hoz, ki a konyhához, ahol először a rádióban hallotta, 
hogy mi történt, ki a főtérhez, ahol lőttek rá. Ragasz-
kodjunk ahhoz, hogy ez megmaradjon. Tudatosítsuk, 
hogy a kollektív emlékezetünkből egyszer majd történeti 
emlékezet, ezt követően pedig pedagogikus emlékezet 
válik. És ezzel a hatalom eszközévé lesz. Onnan már 
nem lesz a miénk. Bármilyen kicsinek és mellőzhetőnek 
éreznénk magunkat, a múlt átörökítésében szerepet ját-
szó felelősségünk nagy: hiszen a múltat nem mások, 
hanem mi magunk alakítjuk. Az emlékezeti hely nem tör-
ténelem. Az emlékezeti hellyel megállítjuk az időt, és 
megakadályozzuk, hogy az emlékeinket kisajátítsa ma-
gának a mindenkori hatalom, amely majd átformázza 
és úgy tanítja, ahogy neki majd megfelel. Kerek narra-
tívát formáz belőlük. Mindig álljunk meg, ha egy kerek 
történetet olvasunk a múltból: az már fikció.  
Őrizzük meg emlékezeti helyként 1989 decemberét, 

annak szinte napra pontosan harminchárom esztendővel 
ezelőtt bekövetkező fordulatát, mindannyian úgy, aho-
gyan arra emlékszünk. Az akkori életünkkel, családtag-
jainkkal, lakásunkkal, napi történéseinkkel, a lázadással, 
az áldozatokkal, a minket érő érzésekkel egyetemben. És 
adjuk tovább a minket követőknek úgy, ahogyan mi éltük 
át – hogy a miénk maradhasson mindörökké. 

Metsola: Romániának 
a schengeni övezetben a helye 

Romániának a schengeni övezetben a helye, és az 
Európai Parlament (EP) azon lesz, hogy az erről 
szóló, idén késést szenvedett hivatalos döntés mie-
lőbb megszülessen – hangoztatta Roberta Metsola, 
az EP elnöke hétfőn Bukarestben. Az államfővel foly-
tatott megbeszélését követően az EP elnöke azt 
mondta: Románia és Bulgária felvétele a belső ha-
tárellenőrzés nélküli térségbe jogi szentesítése lenne 
annak, ami a gyakorlatban már működik, hiszen sze-
rinte minden érintett ország – Romániát is beleértve 
– betartja a schengeni előírásokat, tehát a közös 
határ védelmét illető aggodalmak megalapozatlanok. 
Klaus Iohannis szerint az EU nem engedhet meg ma-
gának egy újabb kudarcot, úgyhogy Románia és Bul-
gária schengeni csatlakozását csak akkor tűzik ismét 
napirendre, ha erről teljes egyetértés lesz. Reményei 
szerint erre a jövő év folyamán kerül sor. (MTI) 

Új gyorsforgalmi út Románia 
és Magyarország között 

A bukaresti kormány jóváhagyta hétfői ülésén egy új 
gyorsforgalmi összeköttetés létesítését Románia és 
Magyarország között, amely a Magyarországon Bé-
késcsabától Méhkerék felé tovább épülő (M44-es) 
autóút, illetve a román oldalon Nagyszalonta és a 
határ között építendő gyorsforgalmi utat kapcsolná 
össze. A hétfőn elfogadott memorandum felhatal-
mazza a szállításügyi minisztériumot, hogy a terv 
megvalósítása érdekében megállapodást írjon alá a 
magyar féllel egy szakértőkből álló közös munkacso-
port megalakításáról, amely meghatározza a határon 
áthaladó út nyomvonalát és műszaki paramétereit. A 
hétfőn jóváhagyott memorandum egy határátkelő lé-
tesítésére is javaslatot tesz, amely addig üzemelne, 
amíg Románia a schengeni térség teljes jogú tagjává 
válik. A dokumentum szerint a magyar javaslat nem 
tartalmaz határátkelőt. (MTI) 

Ország – világ 

A forradalom helyei 

Részleges beismerést tett Eva Kaili, az Európai Par-
lament volt alelnöke, eszerint arra utasította apját, 
hogy rejtse el az otthonában a későbbi házkutatások 
során megtalált készpénz nagy részét – tájékozta-
tott a La Libre Belgique című francia nyelvű belga 
napilap kedden. 

A napilap internetes felületén azt közölte, a fogva tartott 
görög szocialista EP-képviselő kedden, rendőrségi kihallga-
tása során tett részleges vallomást az apjának szóló megbíza-
tásról, akit akkor állítottak elő, amikor egy pénzzel teli 
bőrönddel távozott egy brüsszeli szállodából. 

Eva Kailit, valamint három társát december 9-én tartóztat-
ták le a belga hatóságok egy korrupció vádjával indított nyo-
mozás részeként. A belga rendőrség közlése szerint közel 1,5 
millió eurót foglaltak le a brüsszeli régióban házkutatások 
során a korrupciós ügyben. Kaili őrizetbe vett élettársa, az 
olasz Francesco Giorgi egy belga szocialista EP-képviselő, 

Maria Arena asszisztenseként dolgozott. Giorgi a múlt héten 
tett vallomásában beismerte, hogy tagja volt egy olyan lobbi-
szervezetnek, amelyet Marokkó és Katar is arra használt, hogy 
beavatkozzon az Európai Parlament döntéseibe. 

A vádlottak között van továbbá Nicolo Figa-Talamanca, a 
No Peace Without Justice nevű civil szervezet igazgatója, va-
lamint egy volt olasz szocialista EP-képviselő, Pier Antonio 
Panzeri is, aki jelenleg a Fight Impunity nevű, brüsszeli szék-
helyű civil szervezet elnöke. 

A belgiumi Haren börtönének női részlegében fogva tartott 
volt európai parlamenti alelnöknek és társainak december 22-
én, csütörtökön kell megjelenniük a bíróság előtt. Arról, hogy 
egészen a per kezdetéig őrizetben maradnak-e, a csütörtöki 
meghallgatásukon döntenek. A vád ellenük: bűnszervezetben 
való részvétel, pénzmosás és korrupció. Az Európai Ügyész-
ség csütörtökön kérte a volt EP-alelnök mentelmi jogának fel-
függesztését. (MTI) 

Részleges beismerést tett az EP volt alelnöke 

Bemutatta kedden a Bank of England a III. Károly 
király portréját ábrázoló új fontbankjegyeket. 

Károly édesanyját, II. Erzsébet királynőt hosszas beteges-
kedés után, életének 97., uralkodásának 71. évében, szeptem-
ber 8-án érte a halál Balmoralban, a királyi család nyári 
skóciai rezidenciáján. 

Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt trónörö-
kös a brit uralkodó III. Károly néven. 

A jelenleg forgalomban lévő, angliai és walesi kibocsátású 
5, 10, 20 és 50 fontos bankók előoldalán II. Erzsébet portréja 
látható. A néhai uralkodó 1952. február 6-án, édesapja, VI. 
György király halála után lépett az Egyesült Királyság trón-
jára, de az arcmását viselő első fontbankjegyek csak 1960-ban 
kerültek forgalomba. 

Most rövidebb időbe telik az új uralkodó portréjával ellátott 
bankjegyek kibocsátása: a brit jegybank keddi tájékoztatása 
szerint a 74 esztendős király arcmásával nyomtatott pénzek 
forgalmazása 2024 közepén kezdődik. 

Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója az új 
bankjegyek bemutatásához fűzött keddi nyilatkozatában kie-
melte: III. Károly csak a második olyan brit uralkodó néhai 
édesanyja után, akinek portréja a fontbankjegyeken látható. 

A korábbi évtizedekben nem szerepelt az uralkodók kép-
mása a forgalomban lévő fontbankókon. A Skóciában és 
Észak-Írországban kibocsátott bankjegyek eddig sem II. Er-
zsébet királynő portréját ábrázolták, de mindegyik változat az 
Egyesült Királyság egészében törvényes fizetőeszköz. 

A Bank of England közölte: a királyi ház útmutatásának 
megfelelően, a környezetvédelmi és pénzügyi hatások mini-
malizálása végett az új papírpénzek megjelenése után is csak 
az elhasználódott régi bankók kivonásának ütemében kerülnek 
forgalomba a III. Károly képmását ábrázoló fontbankjegyek. 
Így lesz olyan időszak, amikor a néhai és a jelenlegi uralkodó 
arcmását ábrázoló bankók egyidejűleg lesznek forgalomban. 

A király portréját viselő érmék közül az 50 pennys már  
december 8-án forgalomba került. Ez jelenleg az egyetlen, 
már forgalomban lévő brit fizetőeszköz, amelyen III. Károly 
arcképe látható. A Bank of England öt évvel ezelőtt elindította 
a brit készpénzállomány teljes megújítását, és ma már kizá-
rólag az új, polimer alapanyagú bankjegyek kerülnek forga-
lomba. Ezek élettartama a szakértői vizsgálatok szerint két és 
félszeresen haladja meg a hagyományos papírbankókét, és az 
új bankjegyek azt is túlélik, ha valaki véletlenül mosógépben 
kimossa őket a ruhákkal együtt. 

A polimer ötfontoson – az uralkodó képmásával ellentétes 
oldalon – Sir Winston Churchill néhai brit miniszterelnök, a 
tízesen a ma is világszerte rendkívül népszerű, 1817-ben el-
hunyt angol írónő, Jane Austen, a 20 fontoson J. M. W. Turner 
18-19. századi angol festőművész, az 50-esen a modern szá-
mítástudomány és a mesterséges intelligencia koncepciójának 
megalapozójaként tisztelt Alan Turing portréja látható. 

Keddi tájékoztatásában a Bank of England felhívta a figyel-
met arra is, hogy a korábbi papír bankjegyekkel már nem lehet 
fizetni, de ezeket új készpénzre lehet cserélni. (MTI) 

Bemutatta a Bank of England a III. Károly király 
portréját ábrázoló fontbankjegyeket 

Az Európai Unió legtöbb tagállamában csökkent a földgáz-
fogyasztás augusztus és november között, átlagosan 20,1 szá-
zalékkal a 2017 és 2021 közötti azonos hónapok átlagos 
gázfogyasztásához képest – tájékoztatott az Európai Unió sta-
tisztikai hivatala, az Eurostat kedden.  

Az uniós hivatal közlése szerint a gázfogyasztás csökkenése 
a gázfelhasználás iránti kereslet visszaszorítását célzó uniós 
intézkedéseknek köszönhető. Az uniós intézkedések célja, 
hogy az EU függetlenedjen az orosz fosszilis tüzelőanyagok-
tól. A REPowerEU nevű terv részét képező intézkedés a gáz-

fogyasztás 15 százalékos csökkentését tűzte ki a 2022 augusz-
tusa és 2023 márciusa közötti időszakra az előző öt egymást 
követő év azonos időszakának átlagához képest – emlékeztet-
tek.  

Az Eurostat jelentése szerint 18 uniós tagállam gázfogyasz-
tása csökkent a 15 százalékos célérték alá. Három tagország-
ban volt 40 százalék feletti a csökkenés. Hat ország 
csökkentette ugyan földgázfogyasztását, de még nem érte el 
a 15 százalékos célt, két országban ugyanakkor nőtt a föld-
gázfelhasználás a vizsgált időszakban. (MTI) 

Csökkent a gázfogyasztás a legtöbb EU-tagállamban 
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Erről jut eszembe 
Mire már kezdtük azt hinni, megváltozott a foci, és nem 

gólra megy a játék, jött a drámai vébédöntő, és feledtette, 
hogy addig csak egy győztes volt: a bosszantó, monoton tiki-
taka. Máris felerősödtek a túlzó kijelentések, miszerint ez 
volt az eddigi legszínvonalasabb, legizgalmasabb, legjob-
ban szervezett futball-világbajnokság. Hát nem! Bármeny-
nyire technikásan, cselesen, ötletesen passzolgattak, 
tartották, kezelték a labdát a játékosok, védték térfelüket, 
kapujukat a csapatok, rohangáltak szélsebesen ide-oda a 
pályaszélen, az ellenfél kapuját veszélyeztető nagy lövések 
hiányában mi, tévénézők bizony unatkoztunk, bosszankod-
tunk eleget. A stadionok közönsége talán nem, ott, ha más 
nem tette, önmagukat szórakoztatták, hozták lázba a szur-
kolók. Túlzok most én is, jól tudom, de nem árt ellensúlyozni 
a sok elfogult dicséretet, amivel a katari cirkuszt egyesek 
most, utólag elhalmozzák. Megszokásból szinte ingyencir-
kuszt írtam, rászoktattak az ilyen-olyan honi meg külföldi 
parlamenti események. Hát nem! Sokba került ez Katarnak, 
arról a teherről, kínról, ami a pompás infrastruktúrát fel-
építő vendégmunkásokra nehezedett, nem is beszélve. Persze 
nagyon sokan tetemes hasznot is húztak az egészből. Ezt vi-
szont nem részletezem, számtalanszor fognak róla még írni, 
szövegelni a médiában. Ellenben azt elismerem, a tovább-
jutást eldöntő annyi izgalmas, élvezetes, látványos büntető-
rúgásos mozzanat még sohasem volt, mint most. Valódi 
csemege volt ez a focirajongóknak. Csak nehéz volt kivárni. 
Erről jut eszembe, milyen nagyszerű megoldás volna, ha a 
politikusok is valahogy így döntenék el a vitás problémákat 
a képviselőházban, szenátusban vagy más hasonló fórumo-
kon. Nem céltalan, terméketlen, időhúzó, unalmas taktikák-

kal. Hanem egyből rátérve a lényegre, a csapatok reprezen-
tánsait kényszerhelyzetbe hozva, felelősségvállalásra kész-
tetve, tetszetős vagy nyögvenyelős módon, de nyíltan, a világ 
szeme előtt juttatva a labdát a hálóba, a tervezetet, törvény-
módosítást s a többit a döntéshalmazba. Egyébként lehet, 
hogy a focivébék is sokkalta érdekesebbek, feszültebbek len-
nének, ha a meccsek egyből a tizenegyesekkel kezdődnének. 
Az ötlet semmivel sem abszurdabb, mint amilyen a mai  
közélet és valóság maga. És ki tudja, mennyire képtelen ab-
szurditásokat hoz még a holnap. Ha lesz egyáltalán. Ma tíz 
éve az volt az egyik világszenzáció, hogy véget ért a maja 
naptár, és új időszámítás kezdődött. Érzékelt ebből valamit 
is, kedves olvasó? Aligha. Abból már többet, hogy nyolc esz-
tendeje az ország élén Klaus Iohannis elnök áll. 2014.  
december 21-én tette le hivatali esküjét a parlament ünnepi 
ülésén. Félreértés ne essék, ezt nem én jegyeztem meg ilyen 
pontosan, a minap ötlött szemembe a dátum, de ha már elő-
jött, hadd jegyezzem meg, hogy akárcsak a maja naptár 
megszűnte, ez sem hozott katasztrófát az életünkbe. De ér-
zékelhető társadalmi fellendülést, javulást se. Jó, a világ-
járványt, gazdasági, környezeti világválságot, a háborúkat 
ne akasszuk az ő nyakába, de sok olyan dolog van Románi-
ában, ami az ő elnökségének kudarcaként is azonosítható. 
Az újabbak egyike, amiért mostanában olyan nagy vehemen-
ciával kesergünk, a schengeni csatlakozásunk vétója is. 
Majd bejutunk jövőre, vigasztal a lehetőséggel. Be, ha be, s 
ha nem, akkor majd később. Amúgy is késésben vagyunk 
szinte mindenben. És ezeket a késéseket, kudarcos projekte-
ket mindig olyan megértően, olyan elnézően tudjuk kima-
gyarázni. Elsősorban az ilyenszerű hozzáállásokon kellene 
változtatni. Nálunk vajon ilyen tekintetben mikor kezdődik 
új időszámítás? Ezt sajnos nem lehet eldönteni egyszerű 
büntetőrúgással. (N. M. K.) 



A községi csatornahálózat kiépí-
tése, az utcahálózat korszerűsítése, 
az Orbán Balázs tér átépítése, digi-
tális infrastruktúra kiépítése, kerék-
párút kialakítása, de akár a 
testvértelepülésekkel való találko-
zás – csak néhány a jövő évi felada-
tok sorában. 
Fény az alagút végén 

Egy, a vállalkozóval szemben 
megnyert per és egy új egyezség 
nyomán december 31-ig Jedden be 
kell fejezni a csatornázást. Ez meg 
is fog valósulni, de az ezzel járó pa-
pírmunka lezárása átcsúszik a jövő 
évre – véli a polgármester, aki sze-
rint ez a beruházás mérföldkő a 
községközpont fejlődésében. Jedd 
teljes csatornahálózata elkészül, így 
a következőkben a község többi te-
lepülésére tudnak figyelni: az Ang-
hel Saligny program keretében már 
megnyerték a finanszírozást Kebe-
leszentivány csatornázási munkála-
taira, a napokban benyújtják a 
kérelmeket Agárd és Kebele köz-
művesítésére, ezzel az egész község 
teljes csatornahálózatát ki tudnák 
épteni. „Látjuk már a fényt az 
alagút végén” – fogalmazott derű-
látóan a községvezető. 
Mindent az utcákra költenek 

Jedden a csatornázási munkála-
tok utáni utcakorszerűsítés most a 
legfontosabb feladat. Jelenleg a Ká-

polna és Reménység utcák átépítése 
zajlik, Agárdon is aszfaltoztak az 
idén, és nagyon remélik, hogy a kö-
vetkező évben is folytatni tudják ezt 
a munkát azokban az utcákban, ahol 
a csatornavezetéket elhelyezték, és 
az működőképes, tehát a járófelüle-
tet nem kell többé felbontani. Az 
említett két utca pedig megmutatja, 
milyennek kell lennie a jövőben 
minden utcának a faluban, járdával, 
betonozott sáncokkal. 

Hogy a következő évben meny-
nyire futja utca-korszerűsítésre, az 
több tényezőtől is függ. Elsősorban 
azt kell látniuk, hogy milyen beru-
házások indulnak el, mert a 20 mil-
lió euró mellé nem kevés önrész is 
szükséges. Akkor döntik el, hogy 
melyik utcák korszerűsítése a leg-
fontosabb, amikor ezt átlátják, az-
után pedig a teljes pénzkeretüket 
erre fogják költeni – szögezte le a 
községgazda. 
Közkedvelt a kerékpár 

Új kerékpárút kiépítésére nyúj-
tott be nemrég pályázatot az önkor-
mányzat a Környezetvédelmi 
Alaphoz. A bicikliút a tervek szerint 
Jeddről indulna a Gyümölcsös utcá-
ból, a Haladás, a Csuta-hegy és az 
agárdi Tulipán utcán át haladva éri 
el végpontját, a Dió utcát. Ez volt a 
leghosszabb útvonal, amely megfe-
lelt a pályázati kiírásnak. Az aszfal-
tozott, kétsávos bicikliút a közút 
mellett épülne meg, de a projekt tar-

talmazza az árkok betonozását is a 
szóban forgó szakaszon. A kerék- 
párút ugyanakkor saját megvilágí-
tást is kapna. A projekt értéke 470 
ezer euró. 

Ez nagyon jól kapcsolódik az 
önkormányzat egy másik tervéhez, 
amely révén a PNRR keretében a 
többi között intelligens parkolási 
megoldások születnek a kerékpá-

rok számára, elektromos hálózat-
hoz csatlakozó hibrid rendszer épül 
25 kerékpár számára, fotovoltaikus 
panelekkel. Nagy igény mutatko-
zik a kerépározásra, ezért tették 
meg ezt a lépést – mondta el az 
elöljáró. 

A községben már létezik egy ke-
rékpárút, a néhány éve felavatott 
Kincses-túra, amelyet évente két-

szer felújítanak a hegyimentők se-
gítségével. Ez egy off-road kerék-
párút, amelyet nagyon sok 
marosvásárhelyi is igénybe vesz, a 
polgármester is rendszeresen hasz-
nálja. Talán a legjobb ilyen út a me-
gyében, és bezár egy kört, 
kapcsolódik a marosvásárhelyi So-
mostetőhöz és Nyárádszeredához is 
– részletezte Bányai István.

Fotó: Bányai István hivatalos oldala

Jedden befejezik a csatornázást 

Az idei évben elért eredmé-
nyekről, nehézségekről beszél-
gettünk az Európai Néppárt 
parlamenti csoportjában dol-
gozó Vincze Loránt RMDSZ-es 
európai parlamenti képviselő-
vel, a FUEN elnökével. 

– Idén téma volt uniós körökben 
Európa jövője. Most, 2022 végén 
milyennek látja Európa jövőjét? 
– Az Európai Unió 2021-ben 

kezdte meg konzultációsorozatát 
Európa jövőjéről, az volt a cél, hogy 
az uniós polgárokat bevonják a 
közös gondolkodásba. Akkor még 
épp kifelé tartottunk a koronavírus-
járványból, szépen alakult az uniós 
költségvetés tervezése, érezhető 
volt némi optimizmus a levegőben. 
Ma már sajnos egészen más megvi-
lágításban látjuk ezt. Oroszország 
ukrajnai inváziója véget vetett a tar-
tós béke állapotának, energiaválság 
és infláció van, elszabadultak az 
árak, és gazdasági válság várható.  

Az Európai Néppárt magatartása 
és döntései a jelenlegi válsághely-
zetben nagyon fontosak, tudjuk, 
hogy nem szabad hibázni, észszerű 
döntéseket hozva és a jövőbe te-
kintve, mindezt kereszténydemok-
rata elveinket megtartva, közösen 
kell kiutat találnunk a helyzetből. 
Olyan utat, amely a jövő nemzedé-
keinek is távlatot mutat. Az unióban 
egyre nagyobb az egymásnak feszü-
lés, az ideológiai és az érdekellen-
tét, és így az év végén az osztrák 
Schengen-vétóval a saját bőrünkön 
tapasztaltuk meg, hogy ha rólunk 
van szó, az európai szolidaritás sem 
működik. 

– De azért történnek jó dolgok is, 
Románia például minden eddigi-
nél többet, közel 80 milliárd eurót 
kap ebben a költségvetési ciklus-
ban. 
– Nagyon jó, hogy minden eddi-

ginél több uniós pénz áll Románia 
rendelkezésére, de az optimizmus 
itt is csak óvatos lehet. Drágulnak 
az alapanyagok, a munkaerő, a szol-
gáltatások, az idő pedig szorít, hi-
szen a helyreállítási alapból 
megvalósuló beruházásoknak 2026 
végéig el kell készülniük.  

Az uniós pénzeket a rendelteté-
süknek megfelelően lehet felhasz-
nálni, miközben az élet jelentős 
mértékben megdrágult, drágult az 
energia, az alapélelmiszerek. Tehát 
az uniós pénzek sem jelentenek 
megoldást mindenre, de nagyon 
fontosak a beruházások, fontos a 
gazdasági helyreállítási erőfeszítés 
vagy az energiaátállás támogatása, 
utóbbira 1,3 milliárd eurót hagytunk 
jóvá a napokban. A legégetőbb 
problémákra itthon kell megoldást 
találni, az RMDSZ ezen dolgozik 
folyamatosan a kormányban, a par-
lamentben és az önkormányzatok-
ban.  

– Megvalósítások szempontjából 
milyen volt az ön számára 2022? 
– Sok munka, apró előrelépések. 

Az Európa jövője konferencia kö-
vetkeztetései közé úgy nem került 
be az uniós kisebbségi kerettörvény 
létrehozása – amiért nagyon sokat 
lobbiztunk, közösen a Néppárt ve-
zetőivel –, hogy első volt a vonal 
alatt, vagyis az el nem fogadott ja-
vaslatok közt. Részeredményt sike-

rült elérni, vannak a kisebbségek 
számára előnyös következtetések, 
de a nagy áttörés nem jött össze. A 
néppárti frakció pedig, a fiatalokra 
helyezve a hangsúlyt, lehetőséget 
adott több száz európai diáknak, fi-
atal politikusnak, többek között az 
RMDSZ támogatta fiatalok csoport-
jának is, hogy Brüsszelben mondják 
el véleményüket, és így szóljanak 
bele, formálják az uniós politikákat. 

Az EU Törvényszéke november-
ben úgy döntött, hogy az Európai 
Bizottság jogosan nem indított jog-
alkotást a Minority SafePack javas-
latai alapján. Korábban kétszer is a 
mi javunkra döntött a testület, ezút-
tal nem. Érdekes, hogy legalább azt 

az ellenérvet, hogy a kisebbségvé-
delem nem uniós kompetencia, si-
került leépíteni, sőt most ott tartunk, 
hogy a Törvényszék szerint az Eu-
rópai Bizottság már mindent meg-
tett a kisebbségekért – ami 
nyilvánvalóan nem igaz, épp ezért 
arra készülünk, hogy megfellebbez-
zük az ítéletet. Közben meg építke-
zünk Európa-szerte.  

– Mi kerülne a serpenyő másik fe-
lébe? 
– Októberben, a berlini kongresz-

szuson a FUEN újabb három évre 
az elnökének választott. Ugyanitt 
fogadtunk el egy határozatot az uk-
rajnai háborúval kapcsolatban, 
amelyben felhívjuk a figyelmet az 

ukrajnai kisebbségek helyzetére. Az 
Európai Tanács elnöke, Charles Mi-
chel nemrég válaszolt a határozatra, 
levelében megerősítette, hogy az 
Európai Unió elkötelezett az ukraj-
nai kisebbségek helyzetének rende-
zése mellett, és ez előfeltétele 
Ukrajna csatlakozási törekvéseinek. 

Az Európai Parlament pontosan 
két éve fogadott el háromnegyedes 
többséggel egy határozatot az euró-
pai kisebbségvédelemről, a Mino-
rity SafePack támogatásáról. Most, 
az idei utolsó plenáris ülésen vitát 
szerveztünk az ENSZ kisebbségvé-
delmi nyilatkozatának harmincadik 
évfordulóján, amely ráerősít a ki-
sebbségvédelem fontosságára. 

Ezzel a folyamattal tovább építkez-
tünk, a kisebbségvédelem kérdését 
ismét a plenáris napirendjére tudtuk 
tűzni, úgy, hogy a Néppárt az első 
lépéstől kezdve ott volt mögöttem 
támogatóként, és ezért a témát vivő 
munkacsoport vezetőinek és a frak-
cióvezetőnek is köszönettel tarto-
zom. 

Most vagyunk a mandátum felé-
nél, és most kezdenek beérni azok a 
témák, amelyekkel a mandátum 
kezdete óta foglalkozom. Néppárti 
kollégáimmal kitűnő az együttmű-
ködés, tudják, hogy számíthatnak 
rám, ha egyenes kiállásra és észér-
vekre van szükség, és nincs olyan 
téma, amivel ne tudnám megkeresni 

a felelős kollégát, legyen az keresz-
ténység, kultúra, kisebbségvéde-
lem, de akár erdélyi fejlesztési, 
kohéziós vagy éppen mezőgazda-
sági kérdés. 

Hosszú munka eredményeként 
sikerült előrelépést elérni medve-
ügyben. Az EP plenárisa nagy több-
séggel fogadta el a 
nagyragadozókról szóló állásfogla-
lást, amely a medvék okozta táma-
dásokra is felhívja a figyelmet, és 
gyakorlatias megoldásokat sürget. 
Ha nem lett volna erdélyi magyar 
képviselő Brüsszelben, akkor senki 
sem beszélne a medvékről ott, hi-
szen a többi tagállamban inkább a 
farkasok jelentenek problémát.  

Párizsban az Európa Tanács par-
lamenti közgyűlése bizottságának is 
bemutattam az EU és az ET intéz-
ményi együttműködéséről szóló, 
most készülő jelentésemet, amely-
nek egyik eleme, hogy a kisebbség-
védelem terén is szoros 
együttműködésre van szükség a két 
szervezet között, az Európai Bizott-
ságnak folyamatosan viszonyítási 
alapként kellene hasznosítania az 
Európa Tanács kisebbségjogi esz-
közeit minden tagállam esetében. 
Az alkotmányügyi bizottságban 
ezenfelül az európai polgári kezde-
ményezések alkalmazását értékelő 
jelentésem készül. 

Eseményekben, munkában gaz-
dag évet zárok, sokfele megfordul-
tam Európában és a világban, a 
legemlékezetesebb pillanatok mégis 
az erdélyi rendezvények maradnak, 
amikor közvetlenül beszélgethettem 
a polgárokkal és közösségünk kép-
viselőivel. Erőt, energiát adó talál-
kozások ezek. Sok új 
együttműködés és partnerség szüle-
tett az elmúlt időben, ezekre a jövő-
ben is építeni tudunk.  

De előtte csendesedjünk el, pi-
henjünk, és használjuk ki az ünne-
peket a feltöltődésre a család 
körében, hogy új erővel tudjunk ne-
kivágni a remélhetőleg sikeresebb 
és békésebb 2023-as évnek.  

Áldott karácsonyt és boldog új 
évet mindenkinek!  

(x) 

Vincze Loránt: 2022 munkában gazdag év volt, számos előrelépéssel 
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 – Nem olyan rég, bizonyára az is-
teni gondviselésnek köszönhetően, 
megismerkedtem az utcán egy moz-
gássérült fiatalemberrel, Csíki And-
rással, akinek egy gázolás miatt 
változott meg az élete. András addig 
egy gondtalan, sportos fiatal volt, 
egy lánynak is udvarolt, de a baleset 
után számára minden lenullázódott. 
Ma már kemény harc árán eljutott 
odáig, hogy az ágyból át tud ülni a 
tolószékbe. Amíg beszélgettünk, 
rám nézett, és azt mondta: olyan 
egyedül vagyok, Kamilla. Ezek a 
szavak elindítottak bennem egy fo-
lyamatot, éreztem, hogy most van 
itt az idő a visszatérésre. Felkeres-
tem az Ügyes Kezek Alapítványt, és 
szerveztem egy találkozót András-
sal, aki azóta hetente egyszer bejár 
hozzájuk kézimunkázni, barátkozni. 
Mióta ennek a közösségnek a tag-
jává vált, tartalommal telítődtek, 
megszépültek a mindennapjai. Sze-

rettem volna megköszönni az ala-
pítványnak a segítséget, így szüle-
tett meg bennem a jótékonysági 
koncert gondolata. András édesany-
jától megtudtam, hogy három éve 
nem tudtak sehova kimozdulni a fi-
ával, mivel nagyon kevés a mozgás-
sérülteknek megfelelő szálláshely, 
ezért elhatároztam, hogy a koncert 
teljes bevételét az Ügyes Kezekhez 
járó fiatalok és szüleik többnapos 
nyári táboroztatására ajánlom fel a 
szentegyházai Szent Gellért Alapít-
vány lövétei panziójába, egy prog-
ramokkal is készülő kiránduló- 
központba. Miután elmeséltem 
András történetét az iskolában, 
közel száz gyermek és fiatal csatla-
kozott a kezdeményezéshez.  
„András, nem vagy egyedül!” 

– Mennyi időtök volt a felkészü-
lésre? 
– Mindössze hat próba alatt hoz-

tuk össze az egészet. Kisiskolások-
tól egyetemistákig és pályakezdő 
tanárokig minden korosztály képvi-

seltetik a koncerten. Nemcsak a 
Művészeti Szaklíceumból, hanem 
egyebek mellett a Bolyai líceumból 
és az Európa Általános Iskolából is 
vannak kis művészeink, ugyanak-
kor külföldön tanuló énekesekkel, 
zenészekkel is büszkélkedhetünk, 
akik szintén egyből igent mondtak 
a felkérésre, még ha csak a főpró-
bára is jöhetnek haza. Egy húsztagú 
gyermekkórus és szólóénekesek 
adják át a nagyérdeműnek a leg-
szebb, közismert karácsonyi dalok 
örömhírét. Számomra egészen 
rendkívüli megtapasztalás, ahogy 
ezekben a gyermekekben és fiata-
lokban a tehetség, a zenélés vágya 
a tenni akarással találkozott. Ők a 
hangjukkal, a hangszeres játékukkal 
üzenik Andrásnak: nem vagy egye-
dül! A november végi, december 
eleji minivakációban is jöttek gya-
korolni, volt, aki Szovátáról vagy 
Fickóról kimondottan ezért, és 
olyan esetről is tudok, hogy egy 
diák visszamondott egy betervezett 
kirándulást a próba kedvéért. Az 
egyesület gyerekei, fiataljai mellett 
számos felnőtt is az ügy mellé állt, 
pénzadományok érkeztek, ugyanak-
kor a fellépőruhákat, a hangosító- és 
a világosítóberendezést biztosító 
cég is engedett az árból. Fülöp 
Ilona, a Lazarenum Alapítvány ve-
zetője a próbák idejére rendelkezé-

sünkre bocsátotta a Mihai Eminescu 
utcai öregotthon nagytermét. Az ott-
hon lakói nagyon örültek a jelenlé-
tünknek, meghallgatták és meg is 
tanulták az énekeket, a gyermekek 
pedig bekopogtak a szobájukba, sü-
teménnyel kedveskedtek nekik, be-
szélgettek velük. Így nekik is 
sikerült megszépíteni az adventi vá-
rakozást, sőt megígértük, hogy ka-
rácsonykor is visszajövünk 
hozzájuk kántálni. 

– Mennyibe kerül a belépő? 
– 15 lej, és a helyszínen lehet 

megvásárolni, előfoglalás nincs. A 
templom bejáratánál színész sza-
kos fiatalok várják majd a nagyér-

deműt, és belépőként egy szent-
írási igeverset tartalmazó könyv-
jelzőt nyújtanak át. Természetesen 
a jegyár mellett bármilyen ado-
mányt elfogadunk a mozgássérült 
fiatalok nyaraltatására. A koncer-
ten egyébként András is aktívan 
jelen lesz. Az együttléten a zene-
művészet több ága is összekap-
csolódik, egy szép, sokszínű 
csapat készül nemcsak gyakorlat-
ban, hanem lelkiekben is az önzet-
len segítségnyújtás ünnepére. A 
többszólamú zenei élmény min-
den résztvevője egyhangúlag 
mondta ki: számukra ez a kará-
csony. 

Róbert még „ablakos” baba volt, a 
húga, Dóra már nem. Kettejük közül 

a fiúcska érdemelte ki világra jötte első és 
ötödik percére a maximális osztályzatot, a 
kislánnyal a kezdetektől gondok voltak. 

– Dórika sietett, már a hetedik hónapban 
látni akarta a kinti világot – kezdett közös 
történetükbe a tűzrőlpattant, ezermesteri 
adottságokkal (is) rendelkező édesanya. – 
Pedig 2007-ben már magam mellé kaphat-
tam volna a kórterembe a lányomat, nem 
úgy, mint hét évvel korábban a fiamat, akit 
meghatározott időközönként adtak be az ab-
lakon szopizni, de addig jól teletömték teá-
val. Nem is igényelte sokáig az anyatejet, 
Dóritól eltérően, akinek másfél hónapig, 
amíg a kórházban voltunk – ő inkubátorban, 
én a szalonban a mindig cserélődő mama-
baba párosokkal – cumisüvegbe fejtem az 
életet. Pontosabban az utolsó két hétben már 
az igazi „forrásból” tanulgatott táplálkozni, 
haza sem mehettünk addig, amíg ez nem járt 
súlygyarapodással. 

– Dórihoz jobban kötődtél a körülmények 
miatt? – kockáztattam meg már beszélgeté-
sünk elején a kényes kérdést. 

– Nem mondanám – emelte rám okos, ko-
moly tekintetét az édesanya. – A kívülállók 
persze mind ezt érzékelték, még a volt férjem 
is. Akkoriban romlott meg a kapcsolatunk. 
Folyamatosan azzal vádolt, hogy nem fordí-

tok elég időt, figyelmet a fiunkra, róla nem 
is beszélve, mindig csak a kicsi „bőgőma-
sina” a fontos. Ez persze nem így volt, és 
igazi csodának tartom, hogy egyedül Róbert 
látta át tökéletesen a helyzetet a maga dacos 
7-8 esztendejével. Tulajdonképpen ő volt az 
egyetlen igazi támaszom, a férjemmel 
ugyanis kevesebb mint egy évvel a második 
szülésem után hivata-
losan is különváltak az 
útjaink.  

– Egyedül két kis-
gyermekkel… Kimon-
dani sem könnyű – szólaltam meg újra. 

– Nem sorolnám a hétköznapi „lélekfit-
neszprogramok” közé, az biztos – mosolyo-
dott el beszélgetőtársam. – De valahogy 
mégis volt erőm mindenre. Róbert, aki addig 
igazi egykeként viselkedett a gyermekközös-
ségekben, az óvodából például majdnem el-
tanácsolták az összeférhetetlensége miatt, a 
húga jelenlétében látványosan megváltozott. 
Egyetlen játékát sem sajnálta Dóritól, sőt a 
fürdetésnél, etetésnél is segített, még pelen-
kázni is akart, csak abba már én nem egyez-
tem bele. Ami a ház körüli férfimunkákat 
illeti, egy csepegő csap, egy kiégett villany-
körte vagy a meglazult asztalláb sohasem je-

lentett nekem gondot, édesapám ugyanis 
még kislánykoromban mindenre megtanított. 
Ha elfáradtam, elcsüggedtem „gyerekinas-
kodás” közben, csak annyit mondott: Öcsi, 
húzd ki magad. Legtöbbször így szólított, az 
igazi nevemen alig párszor. Mintha érezte 
volna, hogy nagy szükségem lesz arra az 
„öcsis” talpraesettségre és tudásra, amit 

földi léte negyvenegy-
néhány esztendejében 
birtokolt. Így a min-
dennapi konkrét fel-
adatokkal lazán meg- 

birkóztam, inkább – amint már utaltam rá – 
a lelkemnek volt kihívás ez az egész. Pedig a 
hajdani párom rendszeresen látogatta a gye-
rekeket, Robiért rajongott, és Dórira is igye-
kezett odafigyelni, főleg, amíg meg nem 
ismerte a jelenlegi élettársát, attól kezdve 
ugyanis látványosan megritkultak az „apás” 
órák. A kislányunk közben szépen fejlődött, 
hároméves korára már csak egy hajszálnyira 
volt a kortársai mögött, és a későbbiekben 
teljesen behozta a lemaradást. 

– Akkor ezt a harcot közösen megnyertétek 
– jegyeztem meg halkan.  

– Valóban. Dórika 15 éves tinilány, szép, 
ügyes, magabiztos. Róbert már kész fiatal-

ember, augusztusban ünnepeltük a 22. szü-
letésnapját. Most azonban messze van. 
Érettségi után nem kívánkozott egyetemre, 
inkább munkát keresett, de az elmúlt pár 
évben nagyon megelégelte a minimálbérbe 
csomagolt és más szempontokból is meg-
alázó bánásmódot. Eredetileg arról ábrán-
dozott, hogy gyermekfelvigyázónak megy 
majd valahova külföldre, ugyanis a húga 
születése után, már kiskamaszként egészen 
a magáénak érezte ezt a hivatást, de erre 
nem nyílt lehetőség. Végül egy régi haverja 
segítségével egy németországi panzióban 
kapott takarítói munkát. Októberben utazott 
el, már akkor tudtuk, hogy karácsonyra nem 
jöhet haza. Nélküle egészen furcsa lesz a 
szenteste, még akkor is, ha a mobiltelefonom 
képernyőjén láthatom. A húga is bánkódik 
emiatt, és kérte, hogy idén ne is díszítsünk 
karácsonyfát, csak pár fenyőágat egy vázá-
ban. Dóri jól emlékszik még arra a kará-
csonyra, amikor éppen betegeskedett, és a 
bátyja, hogy felvidítsa, beöltözött télapónak. 
Tudod – emelte rám újra sokat tudó, kék te-
kintetét beszélgetőtársam –, nekem Róbert 
mindig olyan volt, mint az az ablak, ami 
akkor nyílik ki, ha minden ajtó becsukódott. 
Egy új, különleges arcát mutatta meg a vi-
lágnak, éppen mielőtt teljesen beborult 
volna körülöttem, és ezért mindig hálás le-
szek. 

Nagy Székely Ildikó

Anyaablak 

Csíki András
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A Művészkuckó Egyesület karácsonyi koncertje 
Mozgássérült fiatalokért énekelnek 

A világjárvány miatti kétéves csend után újra csodaszép kará-
csonyi dalokkal áll közönség elé a marosvásárhelyi Művész-
kuckó Egyesület. A Keresztelő Szent János-plébánián 
december 23-án, pénteken 20.30-kor, az esti mise után kez-
dődő koncertről az ünnepi együttlét megálmodójával és szer-
vezőjével, a felcsendülő dalokat hangszerelő Korpos Kamillával 
beszélgettünk. A „művészkuckós” gyermekeket és fiatalokat 
összefogó zenepedagógus az előzményekről is mesélt.



v)

„Éjféli szentmise harangszava várja 
 azt, ki a lelkét szeretetre tárja.” 

„Szeretet ünnepe, ragyogó karácsony, 
Nincs nálad áldottabb ünnep a világon!”

„Ó, te égi gyermek, 
kit az Isten küldött, 
nyújts a mi szívünknek  
békét, áldást, üdvöt.”

„Megszületett a szeretet 
Földünkre e napon, 
Hogy a fáradt embereknek 
Hitet, reményt adjon.”

„Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született.” 

„Köröttünk téli szürkület 
hópihe száll, szalma zizeg 
jászolban Jézus s a pásztorok 
szívükben hordják a csillagot.”

„Örüljetek az Úrban! Ismét mondom, 
örüljetek. Az Úr közel!” 

„Betlehem mez in zeng az angyalének, 
dics ség adassék az ég istenének.”

„Ne a hóban, csillagokban,  
ne ünnepi foszlós kalácson, 
díszített fákon, hanem a  
szívekben legyen karácsony!”

„Szent karácsony éjjelén 
táncot jár a gyertyafény. 
Meghittség és szeretet 
melengeti szívedet.”

„Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született.”

„Betlehem mez in zeng az angyalének, 
dics ség adassék az ég istenének.” 

„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, 
hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme 
lesz: Üdvözít  született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a 
Dávid városában.” (Lk 2,10-11)

„A kis Jézus megszületett, örvendjünk! 
Elküldötte  szent fiát Istenünk!”

áldott karácsonyt,  
boldog új évet kíván. 

Meghitt karácsonyt,  
örömteli, boldog új évet kíván 

Áldott karácsonyt,  
boldog új évet kíván 

 áldott ünnepet, 
boldog új évet kíván. 

áldott karácsonyt,  
boldog új évet kíván! 

Áldott karácsonyt,  
boldog új évet kíván

        Áldott karácsonyt,  
boldog új esztend t kíván 

Boldog karácsonyt,  
reményteli, eredményekben 

gazdag új évet kíván 

meghitt karácsonyt,  
boldog új évet kíván. 

Áldott karácsonyt, boldog új 
évet kíván a község lakóinak 

Meghitt karácsonyt, 
boldog új évet kíván 

boldog karácsonyt,  
sikeres új évet kíván. 

Áldott karácsonyt,  
boldog új évet kíván 

Áldott karácsonyt,  
békés, boldog új évet kíván 

áldott karácsonyt kíván! 
BÚÉK! 

Áldott karácsonyt,  
boldog új évet kíván 

Áldott karácsonyt, boldog új évet kíván 

Hittel és reménnyel teli  
ünnepet, boldog új évet kíván 

Sz cs Antal polgármester, 
Benke Zoltán alpolgármesterBéres János polgármester

Ördög Ferenc polgármester, 
Vita István alpolgármester

Boar Lauren iu Dumitru  
polgármester,  

Kis Tibor István  
alpolgármester

Magyari Péter polgármester,  
Szász Levente alpolgármester  
és a helyi tanács 

Kovács Ilona polgármester,  
Balázs Lajos alpolgármester és 

Karácsony Károly polgármester

Szabó József Levente polgármester Benedekfi Csaba polgármester

Dósa Sándor polgármester,  
Szilveszter László alpolgármesterSimon István polgármester

Tóth Árpád polgármesterVass Imre polgármester

Deák Attila polgármester

Iszlai Tibor polgármester, 
Dombi Ferenc alpolgármester

Kacsó Lajos polgármester,  
Ozsváth István Ferenc alpolgármester

Barabási Ottó polgármester,  
Orbán Sándor alpolgármester

Radu Mircea polgármester,  
Horváth Árpád alpolgármester

A Backamadarasi Polgármesteri Hivatal 

a Mikefalvi  
Polgármesteri Hivatal nevében 

Nyárádgálfalva Polgármesteri Hivatala 
és a helyi tanács. 

Mez madaras helyi tanácsa

a Marosvécsi Polgármesteri Hivatal. 

a Dózsa György-i  
Polgármesteri Hivatal. 

A Mez csávási  
Polgármesteri Hivatal  

és a helyi tanács A Székelyberei  
Polgármesteri Hivatal 

a Kerel szentpáli  
Polgármesteri Hivatal. 

a Nyárádremetei Polgármesteri Hivatal. a Nyárádmagyarósi Polgármesteri  
Hivatal és a helyi tanács.

Makfalva Polgármesteri Hivatala. 

Beresztelke Polgármesteri Hivatala 

a Mez bándi  
Polgármesteri Hivatal. 

a Székelyhodosi Polgármesteri Hivatal 
és a helyi tanács. 

a Sóváradi  
Polgármesteri Hivatal. 

A Kibédi Polgármesteri Hivatal  
és a helyi tanács 

A Görgényszentimrei  
Polgármesteri Hivatal  

és a helyi tanács 
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Az Ádámosi  
Polgármesteri Hivatal  

 
áldott, szeretetben  

gazdag karácsonyt,  
boldog új évet kíván.  

 

Miklós Tibor László  
polgármester

„Bizalmas szívvel járom a világot,  
S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben.” 

Kedves magyaróiak,  
       holtmarosiak és fickóiak!  

A helyi tanács nevében  
áldott karácsonyt, eredményekben 

gazdag új évet kíván  

„Pihe havat szór a tél, 
Betlehem csillaga útra kél. 
Csodát ígér most az est, 
Istennek gyermeke született.” 

 
A Nyárádkarácsoni  

Polgármesteri Hivatal  
meghitt, békés karácsonyt,  

boldog új évet kíván.  
Bodó Károly Gyula polgármester, 
Nagy Csaba István alpolgármester

A szeretet, az összefogás, az együtt  
gondolkodás és cselekvés jellemezze jöv ben 

is mindennapjainkat!  
Gyulakuta község önkormányzata  

és helyi tanácsa 

 szeretetteljes karácsonyt  
és boldog új évet kíván.  

Varga József polgármester 

„Tárd ki a szívedet, s engedd be a fényt!  
Az emberré lett Isten leszállott közénk.”  

Gernyeszeg Polgármesteri Hivatala  
békés karácsonyt,  

eredményes új esztend t kíván 
a község minden lakójának!  
Kolcsár Gyula polgármester 

 „Karácsonyi éneket dalol fenn a menny 
 békesség és szeretet áradjon idelenn...”  

 
 

„Kik messze voltak, most mind  
összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mez ket 
karcolja éles, kék jégkörmivel.”  

A Nagysármási  
Polgármesteri Hivatal  
áldott ünnepet,  

boldog új évet kíván! 
Botezan Valer polgármester, 

Trombitás Jolán alpolgármester

 
nevében  

 

Varga András Adorján  
polgármester

nevében  

Jánosi Ferenc polgármester,  
Siklódi Csongor  
alpolgármester

 

A Marosszentkirályi  
Polgármesteri Hivatal  

 

Petru Ionu  Budian polgármester,  
Bharta Szabolcs alpolgármester

  
Az Ákosfalvi  

Polgármesteri Hivatal  
és a helyi tanács nevében  

 
áldott karácsonyt,  

békés, boldog új évet kíván  
 

Osváth Csaba polgármester,  
Veres Gáspár Ervin alpolgármester

A Küküll széplaki Polgármesteri 
Hivatal és a helyi tanács  

boldog karácsonyt,  
hitben, egészségben 

gazdag új évet kíván 

 Szakács Béla polgármester

Békés, áldott karácsonyt,  
boldog új évet kíván  

a Vámosgálfalvi Polgármesteri Hivatal 
és a helyi tanács.   

Balog Elemér polgármester,  
Szász János alpolgármester

Marossárpatak önkormányzata  
 

 
 

A Koronkai Polgármesteri 
Hivatal  

 
 

 
 

 Takács Szabolcs István  
polgármester 

„Megszólal sok apró cseng , 
Érces hangjuk lágyan zeng . 
Azt zenélik minden ágon: 
Karácsony van a világon.” 

Vajdaszentivány  
Pogármesteri Hivatala  

Kristóf József Lóránt polgármester,  
Varga József alpolgármester

A Megváltó születésén  
örvendezve  

áldott karácsonyt
     és békés új esztend t kívánok!  

Tisztelettel,  
Bodó El d Barna, Mez panit polgármestere  
és Menyhárt Sándor Levente alpolgármester

„Tárd ki a szíved, s engedd be a fényt!  
Az emberré lett Isten leszállott közénk.” 

Balavásár község  
önkormányzata  

és képvisel -testülete

A Nagyernyei Polgármesteri 
Hivatal és önkormányzat 

a Jeddi Polgármesteri Hivatal.  

Kozma Barna polgármester,  
Sárkány Endre alpolgármester 

Boer Vasile  
polgármester

Balogh István polgármester,  
Varga Ervin alpolgármester

a Csíkfalvi Polgármesteri Hivatal. 
Bányai István  
polgármester 

áldott karácsonyt  
és boldog  

új évet kíván 

Istent l megáldott  
karácsonyt,  

egészséget, békés új 
évet kíván 

Áldott karácsonyt,  
boldog új évet kíván  
a község lakóinak 

 békés karácsonyt,  
boldog új évet kíván. 

áldott karácsonyt, 
eredményes  
új évet kíván.  

BÚÉK!  

Áldott  
karácsonyt,  

eredményes,  
boldog új évet 

kíván 

áldott karácsonyt,  
sikerekben gazdag,  
boldog új évet kíván  
a község lakóinak.

áldott karácsonyt,  
örömökben  

és eredményekben  
gazdag, boldog  
új évet kíván. 
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Az utóbbi hetekben újra megsza-
porodott a tűzoltók munkája, a téli 
idény beálltával országszerte ez 
évente ismétlődő jelenség. Már  
december első felében több hely-
színre riasztották a tűzoltókat jár-
művek, garázsok, valamint lángoló 
épületek oltásához. A lángoló lakó-
házak, a tűzkárok mellett a lelki 
megrázkódtatás is felmérhetetlen, 
sokszor egy élet munkája válik ha-
muvá pillanatok alatt. 

Néhány nap alatt, december 16–
20. között a Maros Megyei Horea 
Katasztrófavédelmi Felügyelőséget 
237 esetben riasztották, ebből négy 
tűzesetnél, hét közúti balesetnél és 
218 alkalommal a SMURD roham-
mentő szolgálat beavatkozására volt 
szükség. December 16-án Hagy-
másbodonba riasztották a tűzoltó-
kat, ahol egy melléképület tetőzete 
gyulladt ki. Szombaton, december 
17-én Szovátán egy lakóház kémé-
nye a felhalmozódott korom követ-
keztében kapott lángra, 18-án, 
vasárnap Mezőpagocsa községben 
egy gabonatároló 80 négyzetméte-
ren égett, ott több mint egy tonna 
gabona semmisült meg a nyílt láng 
okozta tűzben. 

December 19-én, hétfőn a kora 
reggeli órákban a Marosludashoz 
tartozó Andrássytelepről riasztották 
lakástűzhöz a marosludasi és dicső-
szentmártoni tűzoltókat. Egy csa-
ládi ház garázsában gyulladt ki egy 
jármű, a lángok átterjedtek az ingat-
lanra, és mintegy 100 négyzetméte-
ren okoztak kárt (mellékelt 
felvétel). A gépkocsi teljesen kié-
gett, személyi sérülésről nem érke-
zett jelentés. A feltételezések szerint 
a tüzet rövidzárlat okozhatta. 

– Mi az oka annak, hogy a fűtési 

idény megkezdésével egyre gyako-
ribbá válnak a lakástüzek, és az ün-
nepekhez közeledve még több a 
tetemes anyagi kárt okozó tűzeset? 
– kérdeztük az illetékeseket. 

Megkeresésünkre elmondták, 
hogy téli időszakban a fűtés miatt is 
megnő a tűzesetek száma a magán-
gazdaságokban, ezért fokozott 
hangsúlyt kellene fektetni a meg-
előzésre. 

Az ingatlanokban, nyaralókban, 
mellékhelyiségekben keletkezett 
tűzesetek kivizsgálásai nyomán arra 
a következtetésre jutottak, hogy 
nagyrészt emberi mulasztás miatt 
keletkeztek. Még mindig előfordul-
nak olyan esetek ott, ahol fával tü-
zelnek, hogy egyesek benzinnel 
vagy más üzemanyaggal próbálják 
meggyorsítani tűzgyújtást. Ilyen 
esetekben a berobbanás mellett a 
helyiségben tartózkodók komoly 
égési sérüléseket is szenvednek. Ti-
pikus a felügyelet nélkül égve ha-
gyott gyertya, mécses, az ágyban 
való dohányzás, valamint a lakás-
felújítások során gondatlanságból 
bekövetkezett tüzek, a kémények-
ben való lerakódások. Az ilyen jel-
legű tüzek megelőzhetők az 
alapvető óvintézkedések betartásá-
val. Az adventi és karácsonyi idő-
szakban gyakori a konyhai tűzeset, 
nemegyszer az adventi koszorú 
gyertyájáról terjed tovább a láng, és 
a fényfüzérek zárlata is okozhat la-
kástüzet. Az óvintézkedések között 
a tűzoltók az ünnepi időszakban az 
alábbiakra figyelmeztetnek: 

– Tilos petróleumot, gázolajat, 
benzint használni a tűz élesztésére, 
mert súlyos robbanás és sérülés 
lehet a végeredmény. Az éghető fo-
lyadék (benzin, lakkhígító, köröm-

lakklemosó, etanol, sebbenzin stb.) 
szobahőmérsékleten is könnyen pá-
rolog, és ezek gőze gyúlékony, így 
egy szikra könnyen lángra lobbant-
hatja. 

– A készülő ételt nem szabad fel-
ügyelet nélkül hagyni, ha a forró 
olaj mégis kigyulladna, egy fedőt 
ráhelyezve az oxigénhiány miatt el-
alszik a tűz. 

– Az adventi koszorút fémtálcára 
ajánlott tenni. 

– A karácsonyfát tilos égő gyer-
tyával díszíteni. 

– A csillagszórókat nem ajánlott 
a függöny vagy egyéb textíliák kö-
zelében használni. 

– A karácsonyi égősor vezetékeit 
ellenőrizni kell, mielőtt a fára kerül-
nek, ugyanis ha kopott vagy rossz 
minőségű a szigetelése, tűzveszé-
lyes lehet. 
A kéménytüzek megelőzése 

– Miként előzhetők meg a ké-
ménytüzek, amelyek nagy része 
megsemmisítő lakástüzet okozhat? 
– kérdeztük. 

– A kéménytüzek megelőzése ér-
dekében a füstelvezetők évenkénti 
ellenőriztetése mellett a tüzelőanya-
got is gondosan meg kell választani. 
Az utóbbi hetekben több olyan csa-
ládi ház gyúlt ki, amelyeknél a tüzet 
a kéményben lerakódott korom 
okozta, legtöbb esetben fatüzelésű 
kazánnal vagy fával fűtöttek. Nem 
szabad háztartási hulladékkal, lak-
kozott, festett vagy nedves fával fű-
teni, mert ezek mérgező gázokat 
bocsátanak ki, és fokozzák a kát-
rány és a korom lerakódását. A ké-
mény falára lerakódott korom- és 
kátrányréteg a fűtés hatására izzani 
kezd, akár meg is gyulladhat. Na-
gyon sok lakástűz a kéményből 

indul. Érdemes füstérzékelőt szerel-
tetni a lakásba, mert még időben 
meg lehet fékezni a lángokat. A csa-
ládi házaknál pedig igénybe kell 
venni a kéményseprő szolgáltatá-
sait. Ugyanakkor a melegítőkályhák 
használata előtt ajánlott alaposan el-
lenőrizni a kályhatestet, a füst- és 
égettgáz-elvezetést, illetve a kémé-
nyek állapotát, azokat meg kell tisz-
títani, és amennyiben szükséges, 
javításokat eszközölni rajtuk. A 
csempekályha ajtaja elé, a gyúlé-
kony padlóra 70x50 cm-es fémlapot 
kell helyezni, amely fával fűtés ese-
tén az esetleg kihulló szikrát fel-
fogja. Gyúlékony anyagokat tilos a 
fémkályháktól egy méteren belül, a 
csempekályháktól fél méteren belül 
tárolni. A kandalló előtti puha sző-
nyeget vagy állatbőrt egy kipattanó 
szikra könnyen lángra gyújthatja. A 
fémkályhák és a nem szigetelt kály-
hacsövek, valamint a gyúlékony fe-
lületek közötti távolság 
legkevesebb egy méter kell legyen. 
A fémkályhák alatti felületet hőszi-
getelő anyaggal ajánlott védeni, 

amelynek átmérője 25 cm-rel na-
gyobb legyen a fűtőtesténél, az aj-
taja előtti felületen pedig 50 cm-es 
védőburkolatot képezzen. A gázfű-
téses kályhatesteket, a gázvezeté-
ket, -csapokat, -égőket rendszeresen 
kell ellenőrizni és kizárni a gázszi-
várgás lehetőségét. Az egyéni hő-
központok felszerelését és 
működésbe helyezését csak engedé-
lyezett szakemberek végezzék. A 
szén-, fa- vagy vegyes tüzelésű 
kályhát csak aprított fával, papírral, 
illetve a kereskedelmi forgalomban 
is kapható gyújtóssal ajánlott be-
gyújtani. A tűzhelyek tisztításakor 
az összegyűlt hamu, salak csak tel-
jesen kihűlve vagy vízzel leöntve 
kerüljön a tárolóba. Fatüzelésű 
kályhában tilos a tűzifán kívül 
bármi mást égetni. Különösen nagy 
kár keletkezhet a műanyag, ruha-
nemű elégetésével. Fontos a kály-
hának megfelelő és jó minőségű 
fűtőanyagot használni. A nem meg-
felelő, vizes tűzifa használata ko-
romlerakódáshoz, majd kémény- 
tűzhöz vezethet. 

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Pusztító lángokat megelőző óvintézkedések 
Tűzmentes, nyugodt karácsonyt!  

A háztartási gépek roncsprog-
ramjának idei utolsó kiadása 
kezdődött a héten. A III. sza-
kasz december 19-étől 23-áig 
vagy a támogatási keret kime-
rüléséig tart.  

Ebben a szakaszban légkondici-
onáló berendezésekre, ruhaszárító 
gépekre és porszívókra lehet érték-
jegyet lefoglalni. 

Az értékjegyeket a Környezetvé-
delmi Alap internetes felületén lehet 
igényelni, és a jóváhagyás után egy 
hét alatt lehet beváltani őket a prog-
ramban részt vevő kereskedőknél. 
Azok, akik a nyáron igényeltek ér-
tékjegyet, de nem használták fel, 
ugyanarra a típusú háztartási gépre 

most nem kérhetnek támogatást. A 
háztartási gépek roncsprogramjá-
nak téli kiadása három szakaszban 
zajlott. A mosó- és mosogatógépek, 
légkondicionáló berendezések, 
hűtők, fagyasztóládák, ruhaszárító 
gépek lecserélésére 400 lejes érték-
jegy, porszívókra 200 lejes érték-
jegy, laptopokra 500 lejes utalványt, 
táblagépekre pedig 300 lejes érték-
jegyet lehetett lefoglalni.  

A nagy áramfogyasztású háztar-
tási gépek új, energiatakarékosabb 
eszközökre való lecserélése jelentős 
energiamegtakarítást jelent a ház-
tartások számára, éppen ezért idén 
százmillió lejt különítettek el a 
programra. (sz.p.p.) 

Az ünnepek előtti bevásárlási 
roham, a zsúfolt autóbuszok, 
áruházak kedvezhetnek a 
zsebtolvajok ténykedésének 
is, ezért a közszállítási jármű-
veken utazók és a busz- 
megállóban várakozók foko- 
zottabban kell értéktárgya-
ikra figyeljenek. 

A rendőrségi figyelmeztetés sze-
rint a zsebtolvajok kedvelik a zsú-
folt helyeket, a közszállítási 
járműveket éppúgy, mint a szabad-
téri vásárokat, koncerteket, feszti-
válokat. A zsebtolvajok nappal 
aktívabbak a tömegközlekedési 
eszközökön, főleg csúcsforgalmi 
órákban, illetve hétvégeken, ün-
nepnapokon is. Kihasználják az 
idős, vidéki, sietős vagy fáradt em-
berek figyelmetlenségét. Általában 
csoportosan – három vagy öt sze-

mély – indulnak lopni, és minde- 
niknek jól meghatározott szerepe 
van. A forgatókönyv szerint egyik 
eltereli, valamivel magára vonja a 
figyelmet, a másik kilopja a pénz-
tárcát az áldozata zsebéből vagy 
táskájából, és tovább is adja egyik 
társának, így, ha elkapják, az ello-
pott tárgy már nincs nála. A tolva-
jok kabáttal, valamilyen 
ruhaneművel, folyóirattal vagy 
szatyorral rejtik el azt a kezüket, 
amelyikkel lopnak. 

Miként lehet védekezni ellenük? 
– Amíg az utasok tömegközleke-

dési járműre várnak, legyenek fi-
gyelmesek a szomszédjukra, annak 
szándékaira. 

– Lehetőleg ne olvassanak a jár-
műveken, mert ez a figyelmüket el-
vonhatja és könnyen áldozatokká 
válnak. 

– A táskájukat tartsák maguk 

előtt és lehetőleg karjukkal szorít-
sák a testükhöz. 

– Ha leülnek, ölben fogják a cso-
magjukat, semmiképp se kifele 
vagy a szomszéd széke fele. 

– Ne hordják a pénztárcát vagy 
telefonjukat a nadrág farzsebében, 
mert könnyedén kiemelhető le-, il-
letve felszálláskor.  

– A kabát oldalsó zsebéből is 
könnyedén kiemelhetik a zsebtol-
vajok az értékeket, ezért ott sem-
miképp se tartsák pénztárcájukat 
vagy irataikat. 

– Ha valaki nagyobb pénzössze-
get visz magával, kerülje a tömeg-
közlekedési eszközöket, kérjen 
meg egy ismerőst, vagy hívjon 
taxit. 

– Ha késői órában utaznak, ami-
kor kevés az utas a járműveken, 
ajánlott a sofőrhöz minél közelebb 
foglalni helyet, vagy bizalomkeltő 
utasok közelébe ülni. (pálosy) 

Értékjegyek légkondicionáló berendezésre, 
ruhaszárítóra, porszívóra 

Háztartási gépek 
roncsprogramja 

Autóbuszban, megállóban is figyelni! 
A zsebtolvajok az alkalmat lesik 

Illusztráció. Fotó: archív
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Amikor az emberek azt hallják, hogy Elon 
Musk, a Tesla vezére közétett valamit a Twit-
teren, rögtön elkezdenek gondolkozni, hogy 
vajon ez mennyire igaz, vagy mekkora ké-
sésre lehet számítani. Ez a gondolat nem 
alaptalan, hiszen a Tesla tulajdonosa már sok-
szor tett ígéretet, amelyeknek a fele sem va-
lósult meg, vagy csak jókora késéssel. 
Gondoljunk csak a Tesla Roadster második 
generációjára, amely a tervek szerint 2018-
ban kellett volna megérkezzen, de a mai 
napig sincs semmi hír róla. Hasonló a helyzet 

a Cybertruckkal, ami a tervek szerint 2021 
elején kellett volna a kereskedésekbe, illetve 
az első megrendelőkhöz megérkezzen. Ezzel 
szemben a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy 
2025 előtt semmi esély nincs rá. Vagyis a Ro-
adster már 4 éve késik, a Cybertruck pedig 
szintén legalább 4 évet fog csúszni, az ígére-
tek ellenére. Kijelenthető, hogy a Teslának 
sok tartozása van az ígéretek miatt, de talán 
most elkezdődött valami, hiszen a hónap ele-
jén kiszállították az első két Tesla Semi nyer-
gesvontatót a Pepsinek. 

Elon Musk immáron több mint öt éve, 
2017 őszén mutatta be a Tesla Semit a nagy-
közönségnek. Akkoriban azt ígérte, hogy 
2019 végén már leszállítják az első példányo-
kat, aztán a határidőt átették 2020-ra, és így 
csúszott tovább és tovább. Most azonban va-
lóban elindult a Tesla nyergesvontatójának a 
gyártása a nevadai Gigafactoryben. Ezt bizo-
nyítja, hogy a Pespi, amely ezelőtt öt évvel 
rendelt 100 darabot ebből a haszonjárműből, 
mostanra megkapta az első kettőt, és Elon 
Musk újabb ígérete szerint még az év végéig 
megérkezik a további 98 is. Persze ezt a kije-
lentést, tanulva a korábbiakból, érdemes 
fenntartással kezelni, a járművek már koránt-
sem lesznek olyan jók, mint amilyennek 
2017-ben elképzeltük őket. 

Mindez azért van így, mert a Tesla Semi 
semmit sem változott, és pont ezzel van a 
baj. Az a kamion, amit most kezdenek el 
gyártani, egy ezelőtt öt évvel aktuális tech-
nológiára épült. Közben a fejlesztések nem 
álltak meg, ezért is lehet az, hogy a Tesla 
nyergesvontatója viszonylag elavult – még 
annak ellenére is, hogy az első elektromos 
teherautóról beszélünk. Az egyesült álla-
mokbeli autógyártótól a vásárlók megszok-
ták – és ennek értelmében el is várják – az 
innovációt, ami most elmaradt, pedig az el-
múlt fél évtizedben a többi között az akku-

mulátor-technológia is sokat fejlődött. Ha a 
Tesla csak ilyen tekintetben fejleszti a nyer-
gesvontatót a gyártásba való küldés előtt, 
már hatalmas előrelépésről beszélhetnénk. 
Ez azonban nem valósult meg, így pedig a 
hatótávok sem nevezhetők jónak, sőt egye-
nesen szerények. A Tesla Semi kisebb akku-
mulátorcsomaggal felszerelt változata 37,2 
tonnás terhelés mellett 482 kilométeres ha-
tótávot érhet el, míg a nagyobb akkumulá-
torral szerelt – és ennek értelmében drágább 
változat – már akár 800 kilométert is meg-
tehet. Természetesen ezek a számok labora-
tóriumi körülmények között értendőek, azaz 
a gyakorlatban szinte biztos, hogy soha nem 
fogja a kamion elérni ezt a távot, még akkor 
sem, ha ezek a számok a megbízhatóbb 
EPA-mérési ciklus szerint vannak megadva, 
nem a valóságtól nagyon elrugaszkodott 
WLTP szerint. De ha még valósak is lenné-
nek a hatótávadatok, akkor is meg kell  
jegyezni, hogy egy dízelkamion minimum 
1000 kilométert képes megtenni egy tanko-
lással. Kérdés, hogy mennyi időbe telik 
megkeresni azt a pénzösszeget, amiből egy 
teherautót meg lehet tankolni, viszont oly-
kor egy-egy szállítmányozó vállalat számára 
az idő többet ér. Így – környezetbarát jármű-
vek ide vagy oda – sokan meg fognak ma-
radni a dízelkamionoknál. 

Ennek egy másik oka, hogy a Tesla Semit 
olcsónak semmiképpen nem lehet nevezni. 
A belépőmodellért 150 ezer dollárt kérnek 
el, míg a nagyobb akkumulátorral szerelt 
csúcsváltozat több mint 180 ezer dollárt kós-
tál. Ezek pedig a jelenlegi árak, vagyis azok, 
amelyekkel elő lehetett rendelni a kamiont. 
Ha most valaki rákeres a Tesla honlapjára, 
azt fogja látni, hogy nincsenek árak feltün-
tetve a Semi mellett, azaz lehet arra ké-
szülni, hogy a közeljövőben még többet 
fognak elkérni egy-egy példányért. Pedig a 
csúcsváltozat jelenlegi árából is két nagyon 
jó dízel teherautót lehet venni. Ha ezt is fi-
gyelembe vesszük, nincs túl sok esélye a 
Tesla Seminek, még annak ellenére sem, 
hogy Európában is vannak komoly támoga-
tások az elektromos haszongépjárművekre, 
és az Egyesült Államokban a Biden-kor-
mányzat is 40 ezer dolláros adójóváírást 
kínál azon vállalatoknak, amelyek elektro-
mos kamionra váltanak. Azonban még így 
sem valószínű, hogy a Tesla Semi egy siker-
történet lesz. A gyártó azzal számol, hogy 
éves szinten képes lesz 100 ezer darabot le-
gyártani és értékesíteni is, viszont az árakat 
ismerve ez finoman szólva is optimista becs-
lés.
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Beváltotta az ígéretet Elon Musk: 
elkezdték szállítani a Tesla Semiket 

A statisztikákról érdemes tudni, hogy egy 
kicsit le vannak maradva, ezért lehetséges az, 
hogy december közepén még csak az októ-
beri eredményekről lehet beszélni, már ami 
az autóeladásokat illeti. Azonban, bár már vi-
szonylag rég volt október, ezek az adatok is 
számos érdekességet mutatnak, amelyekről 
érdemes beszámolni. 

Októberben a legnagyobb példányszám-
ban értékesített autó a Volkswagen Golf volt, 
amiből 17.155 darabot adtak el az öreg kon-
tinensen. Ez a többi között azért is érdekes, 
mert a nyár elején sokan elkezdték temetni a 
Golfot, és bár a Volkswagen vezérigazgatója 
cáfolta a híreket, melyek szerint hamarosan 
búcsúznia kellene a népszerű modellnek, szá-
mos vásárló érezte úgy, hogy már nem sokáig 
tud vásárolni a méltán népszerű típusból.  

A mostani eladási adatok viszont azt mu-
tatják, hogy valóban hatalmas hiba lenne a 
Volkswagen részéről, ha megölnék a Golfot. 
A Golfot, ami amúgy a szeptemberi aranyér-
mes Tesla Model Y-tól vette át az első helyet. 
És itt van az igazi érdekesség. 

Szeptemberben közel 30 ezer Model Y-t 
adtak át, ezzel szemben októberben mind-
össze 2733 darabot. Ezzel az eredménnyel a 
Tesla kisebb SUV-ja nemhogy elveszítette az 
első helyet, még a YOP50-es listába sem tu-
dott beleférni. Ennek az oka a logisztikára 
vezethető vissza. A berlini gyár még nem tart 
ott, hogy kiszolgálja az európai igényeket, a 
kínai Gigafactoryből pedig tömbösítve ér-
keznek az autók minden negyedév elején, 
azaz szeptemberen volt szállítmány, így 
abból tudták fedezni az igényeket, azonban 
októberre már nem maradt autó. Ennek ered-
ményeképpen történhetett az meg, hogy ok-

tóberben a szeptemberi eladások 10%-át sem 
tudta hozni a Model Y. Kíváncsian várjuk a 
decemberi számokat, hiszen akkor újabb 
nagy Tesla-szállítmány kellene Európába ér-
kezzen. 

Visszatérve az eladási számok versenyére, 
októberben szoros volt a küzdelem. A máso-
dik helyet a Peugeot 208-as szerezte meg ma-
gának 16.928 eladott példánnyal, vagyis 
mindössze 227 darabbal fogyott belőle keve-
sebb, mint az aranyérmes Volkswagen Golf-
ból. A Peugeot 208-ast a Toyota Yaris és a 
Dacia Sandero követte a listán. 

Nem mellesleg a Volkswagen Golf idén 
már másodszor került a dobogó legfelső fo-
kára, legutóbb februárban volt piacvezető Eu-
rópában. 2022 során a többi között a Dacia 
Sandero, a Tesla Model 3, a Peugeot 208 és a 
Volkswagen T-Roc is vezette a havi szintű 
népszerűségi listát. 

Októberben a Volkswagen Golf volt Európában a legkelendőbb 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

 Dacia Sandero          Forrás: Wikipédia 

A Pepsinek leszállított első két Tesla Semi Forrás: Tesla

Volkswagen Golf – a legelsőtől a legújabbig          Forrás: totalcar.hu 



Minden id k legtöbb meglepetés-gy zelmet 
hozó tornája volt a vasárnap befejez dött katari 
labdarúgó-világbajnokság a statisztikákkal fog-
lalkozó Gracenote elemzése szerint. 

A cég közleményéb l kiderül, hogy a vb-n 
15 olyan találkozót rendeztek, amelyen végül 
az el zetesen esélytelenebb gárda diadalmas-
kodott. A korábbi rekordot a 2002-es, japán és 
dél-koreai közös rendezés  vb tartotta, ame-
lyen 14 nem várt eredmény született. 

A sorból természetesen kiemelkedik Szaúd-
Arábia sikere, amely a csoportkör nyitófordu-
lójában a vasárnap gy ztes Argentínát gy zte 
le, de a végül negyedik marokkóiak menetelé-
séb l Spanyolország és Portugália búcsúztatása 
is ezek közé a találkozók közé tartozik. 

Érdekesség, hogy az ebben az évszázadban 
rendezett tornák közül a mostanin volt a legke-
vesebb kapura lövési kísérlet (1458). Az 1998-
ban bevezetett 32 csapatos lebonyolítás óta 
ugyanakkor most született a legtöbb gól  
(172). 

Ebben az évezredben vb-ken még nem kö-
vettek el ilyen kevés szabálytalanságot (1599), 
ugyanakkor a sárga (227) és piros lapok (4) te-
kintetében gyakorlatilag a négy évvel ezel tti 
(223+4) statisztikákkal szinte teljesen meg-
egyez  számokat produkáltak a csapatok. 

Fontos szerepet kaptak ezen a tornán a vete-
rán labdarúgók, akik rekordot döntöttek, 
ugyanis Katarban 27 olyan futballista kapott le-
het séget, aki már betöltötte a 35. életévét.

Nagy szenzációt keltett a nyáron, 
hogy 187 gólt született két Sierra 
Leone-i másodosztályú mérk zésen 
(összesen), az egyaránt a feljutásért 
küzd  Kahunla Rangers és Gulf FC 
„jóvoltából”. A két csapat vezet i 
úgy döntöttek, biztosra mennek – 
de fogalmuk sem volt róla, hogy a 
rivális háza táján is hasonló gondo-
latokat melengetnek (vagy talán 
igen, és akkor megpróbáltak egy-
másra licitálni?). Így történt, hogy a 
Kahunla 95-0-ra múlta felül a Lum-
bebu Unitedet, míg a Gulf 91-1-re 
végzett a Koquima Libanonnal. A 
két eredményt utólag természetesen 
megsemmisítették, az id sebb 
Maros megyei focidrukkereknek és 
egykori labdarúgóknak pedig a hír 
olvastán biztosan eszükbe jut, hogy 
házunk tájáról is származik egy ha-
sonló történet, amelyben két maros-
vásárhelyi csapat vitte a prímet. 
Idézzük fel az Elektromaros és a 
Metalotehnica kizárásának sztori-
ját! 

Az 1977–1978-as idény zárófor-
dulójában történt, amikor a bajnoki 
cím sorsa forgott a kockán: a két ri-
vális, az Elektromaros és a Metalo-
tehnica összesen 55 gólt l tt 
aktuális ellenfelének azzal a nem 

titkolt céllal,  hogy bebiztosítsa a 
feljutását. Az Elektromaros 24-0-ra 
legy zte a Disznajói Recoltát, a 
Metalotehnica pedig 31-0-ra diadal-
maskodott a Nyárádt i Unireával 
szemben! Végül mégsem k léphet-
tek feljebb, mert – akárcsak most, 
Sierra Leonéban történt – a szer-
vez  a két klub tisztességtelen 
el nyszerzési kísérlete miatt vala-
mennyi érintettet kizárta a pontva-
dászatból egy évre: nem csak az 
„elkövet ket”, de a velük cinkos el-
lenfeleket is! 

A két marosvásárhelyi klub játé-
kosai, Aszalos János és Puji János, 
valamint a Metalotehnica edz je, a 
jelenleg 95 éves Gierling György 
egybehangzóan az akkori vezet sé-
güket okolja a történtekért. Vala-
mennyiüket arra kértük, idézzék fel, 
mire emlékszenek a meccs el tt, 
közben és után történtekb l. 

A bankett után tudták meg,  
hogy kizárták ket  
a bajnokságból 

A 70 éves Aszalos János, a Me-
talotehnica egykori kiváló középpá-
lyása – aki azon a meccsen 13 gólt 
l tt – kiemelte, az akkori nyárádt i 
játékosok zöme náluk dolgozott, 

így a vállalat vezet ségének igénye 
szerint kényszerültek eljárni a talál-
kozón. „Nem volt látványos az ösz-
szecsapás, végig egykapuzás folyt. 
A hatalmas gólkülönbséggel meg-
nyert futballmeccs után a Víkendte-
lepen megünnepeltük a feljutást, 
hogy kevéssel utána értesüljünk 
róla: a bundázásban érintett négy 
csapatot egy évre kizárták a bajnok-
ságokból” – mondta el Aszalos 
János. Hozzátette: náluk is, az 
Elektrónál is jól képzett játékosok 
fociztak, sokan közülük megállták 
volna a helyüket az egykori AS Ar-
mata együttesében is. „Ezért is volt 
olyan színvonalas az akkori városi 
vagy a megyei bajnokság. S t, még 
a falusi bajnokságban is lehetett jó 
focisokat találni akkoriban” – véle-
kedett. 

A 71 éves Puji János (Náni), az 
Elektromaros korábbi k kemény 
hátvédje (14 évet játszott az Elekt-
romarosnál), majd pályagondnoka 
nevetve mesélt a történtekr l. „A 
Metalotehnica az utolsó el tti for-
dulóban Radnóton döntetlent ért el, 
mi pedig nyertünk, így alakult ki a 
pontegyenl ség, és kapott jelent -
séget a gólkülönbség a bajnoki gy -
zelem – és ezzel a feljutás – 

tekintetében. Az utolsó meccsünk 
nagyon jó iramú volt, 4-0-ra vezet-
tünk félid ben. A Metalotehnica 
azonban 45 percnyi játék után már 
tizenegynél járt a l tt gólok tekinte-
tében. Szünetben hajdani edz nk, 
Végh János adta ki az utasítást, 
hogy rúgjunk minél több gólt a má-
sodik félid ben, szabad az út. Az 
„Elektrónak” és a „Metalónak” is 
kiváló futballistái voltak, talán a 
Metalotehnica egy fokkal jobb volt, 
hiszen ott védett Ungvári István, a 
mez nyjátékosok között pedig ott 
volt Márton Sándor, Aszalos János, 
Csizmadia József, Kovács Elek, 
Sipos Árpád és Ioan Man. T lünk 
Emil Nae kapust, valamint Kuti 
Csabát, Mihály Ferencet, Bükkösi 
Lászlót, Ursu Józsefet, Petrica Neg-
reát, Geréb Zoltánt, Szánthó Jánost 
és Dobra Csabát emelném ki, így 
mindkét csapat megérdemelte volna 
a sikert. A legérdekesebb az, hogy a 
disznajóiak négy olyan játékost ját-
szattak ellenünk, akik nem voltak 
leigazolva náluk, így az Elektroma-
ros vezet sége megóvhatta volna a 
mérk zést, a zöldasztalnál 3-0-ra 
nyerünk, és így feljuthattunk volna. 
Igen ám, de ez akkor nem jutott 
eszünkbe…” – mesélte Puji János. 

Szégyelli, hogy  volt  
a Metalotehnica edz je 

A 95 éves Gierling György a Me-
talotehnica edz jeként vállalt szere-
pet a történtekben. „Mondjuk úgy, 
hogy nem vagyok büszke rá, hogy 
részes voltam. Az eredmény sem-
milyen formában nem tükrözi sem 

az én képességeimet, sem a játéko-
sokét. A szakosztályunk akkori el-
nökét l, bizonyos N s udeanutól
kaptuk az utasítást, hogy sok gólt
kell rúgnunk a nyárádt ieknek,
akiknek a nagy része a gyár alkal-
mazottja volt. Az Elektromaros ak-
kori edz jével, Végh Jánossal jó
baráti kapcsolatot ápoltam, kés bb,
amikor már Nyárádszeredán edz s-
ködtem, egy hazai, vesztes mérk -
zés után felelevenítettük az
eseményeket. Emlékszem, hogy
neki köszönhet en kaptunk az
Elektromaros vezet ségét l egy
olajos kalorifert, amellyel évekig
f töttük az öltöz t” – emlékezett
vissza Gierling György, aki labda-
rúgói pályafutása során többek közt
Szusza Ferenc, Zsengellér Gyula
(Újpest), Buzánszky Jen  (Dorogi
Bányász), Rudas Ferenc, Mátrai
Sándor és dr. Fenyvesi Máté (Fe-
rencváros) ellen is futballozott Ma-
rosvásárhelyen. (C.F.A.) 
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Soha ennyi meglepetés nem volt még 
világbajnokságon 

El ször rendeztek hivatalos feln tt- 
vízilabdatornát az új marosvásárhelyi 
uszodában: a n i Szuperliga harmadik 
tornájának adott otthont a létesítmény. 

A város n i pólósai azt szerették volna, 
ha megszerzik az els  gy zelmüket az él-
vonalban, hiszen legutóbb sikerült egy 
döntetlent kicsikarniuk a Nagyváradi 
CSU ellenében.  

A várva várt mérk zés azonban nem 
úgy alakult, ahogyan szerették volna, így 
Cristian Ispir edz  csapatának három 
torna után is egyetlen pontja maradt a 
rangsorban. 

„Szerettük volna, ha másként alakul, 
de csak rajtunk múlt: nem az ellenfél 
nyerte meg, hanem mi veszítettük el a 
meccset” – mondta elkeseredetten a szak-
vezet , aki szerint túl sok hibát követtek 
el a játékosai a 15-9-re elveszített talál-
kozón. 

A többi mérk zésen a marosvásárhelyi 
és a nagyváradi csapatnak esélye sem 
volt; játéktudásuk egyel re kevés ahhoz, 
hogy felvegyék a küzdelmet a három bu-
karesti klubbal, amelyekben – természe-

tesen?! – marosvásárhelyi és nagyváradi
játékosok számítanak a legjobbaknak. 

A CSM-nek még legalább két alkalma
lesz az idény során, hogy teljesítse célki-
t zését: az els  gy zelem megszerzését a
feln ttbajnokságban.

Bálint Zsombor 

Harmadszor zárt ezüstérmesként a címvéd  
Harmadszor zárt ezüstérmesként a címvéd  a labdarúgó-világbajnokságok történetében 

azzal, hogy a katari torna vasárnapi fináléjában a négy évvel ezel tt aranyérmes Franciaország 
2-2-es rendes játékid  és 3-3-as hosszabbítás után tizenegyesekkel 4-2-re kikapott az argentin 
válogatottól. 

Korábban épp Argentína (1990), illetve Brazília (1998) maradt alul címvéd ként dönt -
ben. 

Címvédés kétszer történt: a vb-k történetének legeredményesebb csapata, Brazília 1962-
ben hajtotta végre, míg a négyszeres gy ztes olaszok még 1938-ban. 

Érdekesség, hogy a katarit megel z  három vb-n már a csoportkörben búcsúzott a négy 
évvel korábbi gy ztes.

Eredményjelz  
Suzuki országos n i vízilabda-bajnok-
ság, harmadik torna (marosvásárhelyi 
uszoda): * 1. forduló: Bukaresti Di-
namo – Bukaresti CSA Steaua 6-6, Bu-
karesti Rapid – Marosvásárhelyi CSM 
29-4; 
* 2. forduló: Dinamo – Marosvásárhe-
lyi CSM 23-4, Nagyváradi CSU – 
CSA Steaua 3-29. 
* 3. forduló: Rapid – Dinamo 4-12, 
Nagyváradi CSU – Marosvásárhelyi 
CSM 15-9; 
* 4. forduló: Steaua – Marosvásárhelyi 
CSM 25-6, Nagyváradi CSU – Rapid 
3-19; 
* 5. forduló: Nagyváradi CSU – Di-
namo 5-18, Steaua–Rapid 16-8. 
A bajnokság állása: 1. CSA Steaua 31 
pont, 2. Rapid 24, 3. Dinamo 25, 4. 
Nagyvárad 7, 5. Marosvásárhely 1. 

Puji János (j3) és Aszalos János (b6) egy öregfiú-találkozón           Fotók: Czimbalmos Ferenc Attila

Gierling György

Kis bunda, nagy bunda 

Nem sikerült kihasználni  
a hazai pálya el nyét 

A világrekord 
Azt hihetnénk, hogy Sierra Le-

onéban megdöntötték a csúcsot 
az egy mérk zésen szerzett gólok 
száma tekintetében, de nem: a 
Guinness Rekordok Könyve sze-
rint 2002-ben, Madagaszkáron, a 
bajnokság dönt  rájátszásában a 
címvéd  SO l’Emyrne 149-0-s 
vereséget szenvedett a bajnoki 
címet elhódító Ademától. 

Ehhez képest a Metalotehnica 
és az Elektromaros „rekordja” 
kismiska csupán. 



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ Samsung LED, HD, 80 cm-es 
televízió, Netflix-, YouTube stb. 
hozzáférhetőséggel, jutányos áron. Tel. 
0748-461-481. (18204) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18049-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Az emlékezés az a peron, ahol 
újra összetalálkozunk azzal, 
aki már felszállt egy távozó 
vonatra. 
Kegyelettel emlékezünk 
SZÉKELY KÁLMÁNRA, aki 
már három éve nincs 
közöttünk. Áldott emléke 
mindig velünk marad. 
Nyugodjon békében! 
Szerettei. (18170-I) 

Kegyelettel és soha el nem 
múló szeretettel emlékezem 
drága szüleimre, id. GERGELY 
JÁNOSRA, akit 4 éve, és 
GERGELY ILONÁRA szül. 
Kozma, akit egy éve, hogy 
elveszítettem. 
Emlékük legyen áldott, 
nyugalmuk csendes! 
Szeretett fiuk, János. (18191-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
december 21-én id. TRUŢA 
AURELRE halálának kilen-
cedik évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes!  
Emlékét őrzi felesége, két fia, 
azok családja, és négy 
dédunokája. (18475) 

Szívünkben mély fájdalommal 
és a hiány leküzdhetetlen 
érzésével, szomorúan 
emlékezünk 2021. december 
21-ére, amikor a drága, 
szerető férj, édesapa, 
nagyapa, dr. GOMBOS 
JÓZSEF szerető szíve 
megszűnt dobogni. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szeretetünk mindig 
veled marad. 
Gyászoló szerettei. (18188-I) 

Szomorú szívvel és sok 
szeretettel emlékezünk 
december 21-én a drága jó 
édesanyára, testvérre, 
sógornőre és nagynénire, 
SIMON JOLÁNRA halálának 6. 
évfordulóján. 
Nem múló az emlékezet, 
Felejteni nem lehet. 
Drága édesanyám, míg élek, 
Szívemben őrzöm emlékedet. 
Emlékét őrzik szerettei. 
(18190-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, barát, szomszéd és kedves 
ismerős, 

BODÓ FERENC 
a Metalotechnika szerszám- 
műhelyének volt dolgozója  

életének 82. évében hosszú 
szenvedés után visszaadta lelkét 
Teremtőjének. 
Drága halottunk temetése  
december 22-én, csütörtökön 11 
órakor lesz a marosvásárhelyi 
katolikus temetőben. 

Búcsúznak tőle szerettei. 
(18202) 

 
 
 

Fájdalommal, de hálás szívvel tu-
datjuk, hogy drága édesanyánk,  

SZABÓ OLGA  
hazatért az Úrhoz. Temetése  
december 22-én, csütörtökön 13 
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben.  

A gyászoló család. (18209)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Rohan az idő, múlnak az évek,  
de nekünk minden december egy 
fájdalmas emlékezet. 
Fájdalmas szívvel emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára, 
1989. december 21-ére, amikor a 
34 éves  

BODONI SÁNDOR  
szíve dobogását a kegyetlen, 
gyilkos golyók örökre 
elnémították.  
33 év múltával is szívünkben 
őrizzük emlékét.  

Felesége, leánya és fia 
családjukkal. (18168-I)

Rohan az idő, múlnak az évek,  
de nekünk minden december egy 
fájdalmas emlékezet. 
Fájó szívvel emlékezünk 1989. 
december  21-ére, amikor a 32 
éves 

PAJKA KÁROLYT  
a kegyetlen, gyilkos golyók 
elragadták közülünk.  
33 év múltával is szívünkben 
őrizzük emlékét.  

Felesége, két fia családjukkal. 
(18173-I)
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Add tovább 
„Add tovább!” – egy kedves gesztust, egy jó szót, 

őszinte mosolyt, meleg ölelést, egy apró figyelmes-
séget adj tovább! A marosvásárhelyi unitárius ifjúsági 
egylet tagjai (MaDFIE), az Add tovább mozgalom-
hoz csatlakozva, karácsony előtt 500 apró kis aján-
dékkal lepik meg december 21-én, ma 18 órától a 
járókelőket, hogy egy pillanatra megállva mosolyt 
csaljanak az emberek arcára.  Fogadják szeretettel!  
Figyelmeztető forgófénnyel közlekednek 
a hegyimentők  

Kitartó lobbizásnak köszönhetően elfogadta a par-
lament azt a törvénymódosító javaslatot, amelynek 
alapján a hegyimentő szolgálat gépkocsijaira is fel-
szerelhető és használható a figyelmeztető forgófény, 
amelyet bevetéskor kapcsolhatnak be a járműveze-
tők. A módosított jogszabályt a napokban közlik a Hi-
vatalos Közlönyben, és 60 napon belül lép érvénybe. 
Kovács Róbert, a Maros Megyei Speciális Barlangi 
és Hegyimentő Szolgálat vezetője tájékoztatott, hogy 
megyénkben négy autóra szerelik fel a figyelmeztető 
lámpákat, ezeknek a felvásárlását és az üzembe he-
lyezését megelőlegezik a megyei tanács költségveté-
sében, ami nem nagy összeget jelent. Annál nagyobb 
a haszna, hiszen az idén is több mint 200 bevetésen 
voltak, némelyik esetben a másodpercnyi késés is 
életbe került volna. Valószínű, hogy jövő februártól 
láthatjuk a közlekedésben a figyelmeztető fénnyel 
felszerelt járműveket, amelyeknek a törvény szerint 
elsőbbséget kell adni a forgalomban.  

Nem lesz utcai szilveszter Szászrégenben  
Tartalmas karácsonyi ünnepet szervezett a Szász-

régeni Polgármesteri Hivatal. A múlt hétfőn, a város 
főterén nyílt ünnepi vásárban karácsonyig lehet vá-
logatni az ajándékok közül, de bő gasztronómiai kí-
nálat is várta az érdeklődőket. Télapó-vonat is 
közlekedik, a Petru Maior térről 12 órától este 7-ig 
félóránként indul. A járat a központi parkot megke-
rülve oda is tér vissza. A karácsonyt megelőző idő-
szakban a polgármesteri hivatal az Eugen Nicoară 
Művelődési Otthonnal közösen gazdag, román és ma-
gyar nyelvű, az alkalomhoz illő kulturális programot 
szervezett, így emiatt elmarad az utcai szilveszter. Az 
óévet tűzijátékkal búcsúztatják.  

Az iskolai zaklatásról tartottak előadást  
December 16-án a rendőrség iskolai biztonságért 

felelős osztálya Zágorban középiskolás diákokkal ta-
lálkozott, akikkel az iskolai zaklatásról – kialakulá-
sának a körülményeiről – mint antiszociális 
tevékenységről és a megelőzésről beszélgettek. A tá-
jékoztató sorozatot jövőben is folytatják.  

Újra élőben az Eurock Christmas  
December 22-én, csütörtökön 19 órától a maros-

vásárhelyi Jazz&Blues Clubban újra élőben tartják 
meg az Eurock Christmas karácsonyi minirockfesz-
tivált. A rendezvényt először 1998-ban szervezték 
meg, 2011-ben vette fel az Eurock Christmas nevet, 
legutóbb, 2020-ban online lehetett követni a fellépő 
együtteseket.  

A Kamaszok színtársulat előadása  
A Kamaszok ifjúsági színtársulat tagjai december 

21-én, szerdán este 7 órától a marosvásárhelyi vár 
Kapubástyájában Kozsik József által írt és rendezett 
– a szereplők korához illő – jeleneteket adnak elő, az 
idén utoljára.  

Hahota-bemutató  
A Hahota színtársulat december 28-án, szerda este 

7 órától a Maros Művészegyüttes kövesdombi elő-
adótermében mutatja be a Megette a fene az egészet 
című szilveszterikabaré-előadását. A további előadá-
sok december 29-én, 30-án és 31-én este 7 órától, va-
lamint január 2-án, 3-án, 4-én, 5-én, 6-án, 7-én, 
8-án,13-án, 14-én, 20-án, 21-én, 22-én, 27-én, 28-án 
és 29-én szintén este 7 órától lesznek. Fellépnek: Pus-
kás Győző, Gönczy Katalin, Cseke Péter, Halmágyi 
Éva, Szőlősi P. Szilárd, Kelemen Barna és Jakab Bo-
doni Ildikó, rendező: Kovács Levente. Jegyek kap-
hatók a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota 
jegypénztárában, valamint a World Travel Shop uta-
zási irodában (Aurel Filimon utca 17. szám).  
A Spectrum Színház ünnepi ajánlata  

December 26-án, hétfőn és 28-án, szerdán 19 órá-
tól a Beugrás című bűnügyi komédiát (írta és ren-
dezte Kovács Levente) láthatja a közönség. A 
produkció a fordulatos, meglepő cselekménysor, a pi-
káns helyzetek és a nyelvi humor, valamint a pezsgő 
színészi alakítások révén igazi kikapcsolódást nyújt 
a színház nézőinek. Szereplők: Márton Emőke-Ka-
tinka, Szász Anna, Pál Hunor, Tasnády Ádám, Kárp 
György, Tatai Sándor és Kerolájn m.v. December 29-
én, csütörtökön délután 5 órától a Petőfi-év tisztele-
tére készült Bolond Istók című előadásra várják a 
nézőket. A produkcióban a költőóriás vándorszínész 
kora, korai verselése, levelei, szerelmének és költé-
szetének beteljesülése és a forradalmi eszmékkel át-
fűtött hazafias versei köszönnek vissza zenés-játékos 
formában. Rendező Török Viola. A produkciót január 
1-jén este 7 órától megismétlik. Helyfoglalás a 0744-
301-875-ös telefonszámon. Jegyvásárlás: december 
26-án, 28-án és január 1-jén du. 5–7 óra között, vala-
mint 29-én du. 3–5 óra között. 
Lehet jelentkezni a 2023-as a katolikus  
főegyházmegyei kreativitásversenyre 

2023-ban a XV. alkalommal szervezik meg az er-
délyi katolikus főegyházmegyei kreativitásversenyt, 
amely a hagyományokhoz híven minden iskoláskorú 
gyereknek és fiatalnak próbál lehetőséget biztosítani 
kreatív képességeinek versenyszerű bemutatására 12 
versenykategóriában (rajz, fotó, naptár, plakát, dom-
bormű/körplasztika, irodalom, szavalat, bábjáték/dra-
matizálás, rövidfilm, vokális és hangszeres zene, tánc 
és sport). A vetélkedő Marosvásárhelyen, a Keresz-
telő Szent János-plébánia / Pro Vita Cristiana Alapít-
vány és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 
szervezésében április 14–15-én lesz. A vetélkedőre a 
kreativitas_ms@yahoo.com e-mail-címen lehet beje-
lentkezni, illetve el kell küldeni az adatokat a szek-
ciófelelősöknek is. 2023. február 17-ig tart a 
regisztráció. A jelentkezők számának függvényében 
készül el a költségvetés, a lehetséges támogatások 
felmérése (a regisztrálók részéről is érkezhet támo-
gatás) és a kategóriák pontos beosztása. Ezt követően 
március 17-én zárul az adatellenőrzés (a regisztrációk 
bevezetése után a résztvevők listájában az esetleges 
elírások, hibák javítása), ugyanakkor a jelentkezők 
értesítést is kapnak, hogy az általuk választott aktív 
versenykategóriára pontosan milyen időpontban és 
helyszínen kell megjelenni. (vgy)

Hírek, rendezvények
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Kedves marosszentgyörgyiek,  
kedves felebarátaim! 

Jézus születésének ünnepe ébressze fel ismét bennünk  
az örök élet reményét, emlékeztessen mindannyiunkat 

Isten határtalan szeretetére, és hozzon életünkbe  
még több türelmet és elfogadást egymás iránt!   

Isten áldásában gazdag  
új esztendőt kívánunk!  

Sófalvi Sándor Szabolcs polgármester  
Birtalan István helyi RMDSZ-elnök  

„Ének nem zengett soha szebben, 
 mint karácsonykor Betlehemben.”

Szováta Polgármesteri Hivatala és a helyi tanács.
Fülöp László Zsolt polgármester,  
Kiss Ferenc alpolgármester

Meghitt karácsonyt, eredményes,  
boldog új évet kíván 

„Karácsonyi fény ragyog, 
 díszesek az ablakok, 
az egész Föld ünnepel, 
 a Megváltó oly közel.” 
 

Áldott karácsonyt, békés,  
eredményekben gazdag új évet kíván  

Erdőszentgyörgy Polgármesteri Hivatala  
és a helyi tanács. 

Csibi Attila polgármester, 
Szász Levente Lóránd alpolgármester 

Angyalok húznak a világ fölött. 
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke! 
Megszületett az Igazság, a Jóság, 
akit úgy vártunk: megszületett végre!

Áldott karácsonyt,  
boldog új évet kíván 

Kovács Edit polgármester  
és a Maroskeresztúri Önkormányzat

„Ne a hóban, csillagokban, 
Ne ünnepi foszlós kalácson, 
Ne díszített fákon, hanem 
A szívekben legyen karácsony!” 

Marosludas Polgármesteri Hivatala  

 
boldog karácsonyi ünnepeket,  

sikeres új évet kíván.  

Moldovan Ioan Cristian  
polgármester,  
Kis István  
alpolgármester 


