
Tavaly sok minden megvalósult a marosvásárhelyi állatkert-
ben. Az év végi hónapokban is mozgalmas volt az élet, több 
új állat érkezett, új látogatóhelyeket alakítottak ki, az intéz-
mény részt vállalt az Ukrajnából érkezett oroszlánok menté-
sében is. Szánthó Jánost, az állatkert igazgatóját arra kértük, 
hogy foglalja össze az elmúlt évben történteket, és beszéljen 
az idei tervekről.  

– Amikor egy évvel és három hónappal ezelőtt az állatkert igazgatója 
lett, azt nyilatkozta, hogy elődei valóságos vihar utáni állapotot hagy-
tak maguk után, és a nulláról kellett kezdeni az – európai szabályoknak 
megfelelő – építkezést. Sikerült-e valamennyire behozni a lemaradást?  
– Nagyon sok mindent fel kellett újítani, rendbe tenni, az elmúlt 15 

év lemaradását be kell hozni. Rendbe kell tenni a több kilométeres kerí-
tést, az összes épületet, a kifutókat, a mellékhelyiségeket, egyszóval 
mindent, amit nem lehet egy vagy két év alatt helyrehozni, ahogyan más 

Emlék a Sztüx partjáról 
Nyolcvan évvel ezelőtt valakik átfázva, félig megfagyva, valószí-

nűleg betegségtől és kimerültségtől leverten, hónapok óta kemény, 
harminc-negyven fokos mínuszokban kuporogtak a védállásokban. 
Moráljuk a padlón, kezük a puskára fagyott, hazai mércével mérve 
jó felszereltségük és ruházatuk szinte fabatkát sem ért a farkasordító 
hidegben. Valószínűleg a 2500 kilométernyivel a hátuk mögött lévő 
otthonukra, családjukra, gyerekeikre gondoltak, és két évvel a messzi 
északkeletre való indulásukat követően tudták: azok, akiket fel kel-
lene nevelniük, már soha nem fogják megismerni őket. Senki sem 
tudja majd, hogy hol porladnak, hol fagytak halálra, hol roskadtak 
össze az ellenség golyózápora alatt, hol ették meg őket a vadak ta-
vasszal, kiengedéskor. Beletörődtek a sorsukba, de mégsem törődtek 
bele, a lehetőségeikhez képest jól teljesítettek, igazságtalanul írta 
megalázó (és később visszavont) parancsában vezérezredesük, hogy 
hadserege elvesztette a becsületét.  

Nyolcvan évvel ezelőtt ők, a frontra 207 ezer emberrel – 9 könnyű-
hadosztállyal, egy rögtönzött tábori páncéloshadosztállyal és egy 
repülőcsoporttal – induló, már a nyári csaták során is súlyos vesz-
teségeket szenvedett Magyar Királyi Honvédség 2. magyar hadse-
regének a Don-kanyar 200 kilométernyi hosszúságú vonalát védő 
katonái, tisztjei és munkaszolgálatosai valószínűleg tudták: amit a 
feléjük rendelt és tőlük a segítséget megtagadó német hadvezetés kö-
vetel tőlük, az a rendelkezésükre álló felszereléssel, fegyverzettel és 
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Időlegesen 
felfüggesztették 
a beteglátogatást 
Január 10-től tilos beteget látogatni 
Marosvásárhely valamennyi kórházá-
ban. Sem a megyei sürgősségi klinikai 
kórházba (újkórház), sem a megyei 
klinikai kórház egységeibe (amelyek 
az úgynevezett régi kórházban és vá-
rosszerte különböző helyszíneken mű-
ködnek) nem engedik be keddtől a 
hozzátartozókat. 

____________2. 
Osztják a segély-
csomagokat 
Marosvásárhelyre ezer olyan élelmi-
szercsomag érkezett, amelyeket az 
Európai Unió a hátrányos körülmé-
nyek között élő személyeknek és csa-
ládoknak biztosít. A POAD segélye- 
zési programjából országos viszony-
latban több mint 1,1 millió kedvezmé-
nyezett részesül.  

____________4. 
A jó mester is hol-
tig tanul… és tanít 
Szinte egész élete a gépek, motorok 
között telt el. Nemcsak a munkaévek 
során, hanem nyugdíjazása óta is 
ezzel foglalkozik, bíbelődik vagy 
éppen tanulmányozza. Ő a környék 
egyik legkeresettebb szakértője. Ha 
valakinek gondja akad a mezőgazda-
sági gépével, tudja, kihez kell fordulni 
tanácsért.  

____________6. 

Állatkerti tervek Marosvásárhelyen  

A legvonzóbb 
turisztikai létesítmény lehet  

Kaáli Nagy Botond  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

 Fotó: Vajda György

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. január 31-ig a marosvásárhelyi Köztársaság tér 5.  

és Dózsa György utca 64–68. szám alatti üzletekben.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



Marosvásárhelyen január 15-én, vasárnap veszi 
kezdetét az ökumenikus imahét, melynek anya-
gát a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította 
össze. Alapigéje: „Tanuljatok meg jót cselekedni,  
törekedjetek az Igazságra” (Ézs/Iz 1,17). Az isten-
tiszteletet minden este más-más templomban 
tartják. A történelmi egyházak minden alkalomra 
minél nagyobb számban várják a híveket.  

A kezdőnapon, január 15-én, vasárnap a Keresztelő 
Szent János római katolikus templomban Fehér Attila 
evangélikus esperes hirdet igét, hétfőn a Ludasi utcai re-
formátus templomban Nagy László unitárius lelkész, 
kedden a Gecse utcai református kistemplomban Péter 
Artúr római katolikus főesperes, szerdán a kövesdombi 
unitárius templomban Lőrincz János református lelkész, 
csütörtökön a Szent Kozma és Damján római katolikus 
templomban Lőrincz István református lelkész, pénteken 
a Keresztelő Szent János-plébánián Benkő Mihály refor-
mátus lelkész, szombaton a Gecse utcai templomban Ba-
lázs Ferenc római katolikus plébános hirdeti az igét.  

A zárónapon, január 22-én, vasárnap a Vártemplomban 

Szénégető István római katolikus plébános hirdeti Isten 
igéjét.  

Az alkalmak minden este 6 órakor kezdődnek.  
Nagy László unitárius lelkész megkeresésünkre el-

mondta, hogy a járvány után városszerte ismét megnőtt a 
templomlátogatók száma, és bízik benne, hogy az idei öku-
menikus imahét sikeres lesz. 

 – Annak idején Csintalan László belvárosi plébános 
kezdeményezte, hogy az ökumenikus imahét alkalmával a 
felekezetek egymás templomába menjenek el. Az egyete-
mes imahétnek több mint százéves múltja van, 1908-ban 
Paul Wattson (1863–1940) episzkopális, majd katolikus 
lelkész indította el, célja a keresztény egységért való imád-
kozás. A kezdeményezés Marosvásárhelyen sikeresnek bi-
zonyult, folytatni kell. Az idei imahét üzenete, hogy az 
emberek törekedjenek jó cselekedetekre és az igazságra. A 
hívek erre kapnak biztatást, ezért minél nagyobb számban 
hívjuk őket, hogy minél többen részesüljenek az üzenetben 
és a közös imában. Ugyanis sok minden van, amiért imád-
kozzunk, amiért hálát adjunk, még akkor is, ha nehéz a 
mindennapoknak a megélése – fogalmazott a lelkipásztor.  

Az imahét résztvevői perselyes adományaikkal a maros-
vásárhelyi új református iskola építését támogathatják.  

Több szimfonikus koncert 
a filharmónia kínálatában 

A héten zárul a négy koncertből álló klasszikus zenei 
miniszemle, a VII. szórakoztató zenei fesztivál. A Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia által szervezett, január 
5-én kezdődött és 13-án, pénteken záruló eseményso-
rozat két utolsó hangversenyére csütörtökön és pénte-
ken 19 órától kerül sor a Kultúrpalota nagytermében, 
ugyanazon repertoárral, szólistával és karmesterrel. A 
szilveszterutó rendkívüli hangversenye címet viselő 
koncertet az Erdély TV-vel közösen szervezi a filharmó-
nia, a hangversenyt Shinya Ozaki (Japán) vezényli, 
szólistaként Gebe-Fügi Renáta szoprán lép fel, közre-
működik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfo-
nikus zenekara. A szilveszterutói hangversenyen L. J. 
Ferd. Hérold, Josef Strauss, Johann Strauss, Lehár F., 
P. I. Csajkovszkij, V. Bellini, E. Grieg, G. Verdi, P. Mas-
cagni és Ch. Gounod szerzeményeit hallhatja a közön-
ség. Január 19-én, csütörtökön világsztár érkezik 
Marosvásárhelyre: a Marosvásárhelyi Állami Filharmó-
nia által a román kultúra napja alkalmából a TVR Ma-

rosvásárhelyi Stúdiójával közösen szervezett rendkívüli 
szimfonikus koncerten a Roby Lakatos & Band lép fel. 

Népek hangszerei – 
kiállításmegnyitó 

A Maros Megyei Múzeum szervezésében Síppal, dob-
bal, didzseriduval… Népek hangszerei címmel nyílik ki-
állítás a budapesti Néprajzi Múzeum gyűjteményéből 
január 17-én, kedden 17 órától a múzeum várbeli törté-
neti és régészeti osztályának székhelyén. A vándorkiál-
lítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumból 
érkezik Marosvásárhelyre. A megnyitón beszédet mond 
Pálóczy Krisztina, a tárlat kurátora, a budapesti Néprajzi 
Múzeum muzeológusa és Ötvös Koppány-Bulcsú, a 
Maros Megyei Múzeum igazgatója. Ezt követően Radu 
Varga santur- és pánsípkoncertjét lehet meghallgatni. 
Az interaktív zenei kiállítás a különböző népek és kul-
túrák néhány hangszerét mutatja be magyar zenekuta-
tók és a Néprajzi Múzeum gyűjteményeinek 
szemszögéből. A Maros Megyei Múzeum a kiállítás ke-
retében februártól áprilisig rendkívüli rendezvénysoro-
zatot és zeneoktatási projektet szervez általános 
iskolások számára. Az események részleteiről a későb-
biekben a múzeum közösségi médiaoldalain és honlap-
ján tájékoztatnak.

 

IDŐJÁRÁS 
Felhős, ködös idő 
Hőmérséklet: 

max.  9 0C 
min.   5 0C

Ma ÁGOTA, 
holnap ERNŐ napja.  
ERNŐ: a magyar nyelvújításkor 
keletkezett a német eredetű Ernest 
névből -ő kicsinyítő képzővel. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. január 10.

1 EUR 4,9253
1 USD 4,5868

100 HUF 1,2357
1 g ARANY 276,3782

11., szerda 
A Nap kel  

8 óra 4 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 57 perckor.  
Az év 11. napja,  

hátravan 354 nap.

Mezey Sarolta 

Fotó: Nagy Tibor (archív)

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.

Időlegesen felfüggesztették a beteglátogatást 
Január 10-től tilos beteget látogatni Marosvásárhely va-

lamennyi kórházában. Sem a megyei sürgősségi klinikai 
kórházba (újkórház), sem a megyei klinikai kórház egysé-
geibe (amelyek az úgynevezett régi kórházban és város-
szerte különböző helyszíneken működnek) nem engedik 
be keddtől a hozzátartozókat. A járványügyi helyzetre való 
tekintettel a 2022. évi 3670-es miniszteri rendelet, a me-
gyei közegészségügyi igazgatóság 2023. január 26-án ki-
adott 188-as átirata, valamint az Egészségügyi 
Minisztériumnak az influenza okozta járványügyi veszély-
helyzet bevezetésére vonatkozó idei 161-es utasítása alap-
ján hozták meg az intézkedést. 

Kivételt képeznek a haldokló betegek, akiket a kezelő-
orvos (illetve az ügyeletes vagy az osztályvezető főorvos) 
engedélyével lehet meglátogatni a telefonon előzetesen 

megszabott időpontban, egy, az osztályon dolgozó személy 
kíséretében. Az egészséges látogatónak a kórház által biz-
tosított védőöltözetet kell viselnie, és be kell tartania a 
megelőzésre vonatkozó szabályokat.  

A látogatás megszabott időpontját és a beteg nevét, akit 
meglátogathat a hozzátartozója, az erre kijelölt egészség-
ügyi asszisztens közli a kórház bejáratát őrző személyek-
kel.  

A beteglátogatás felfüggesztése idején a kezelőorvos-
nak, a szolgálatos orvosnak vagy az osztályon erre kijelölt 
személynek kötelessége naponta tájékoztatni a hozzátarto-
zókat a kórházban fekvő betegek állapotának alakulásáról 
a betegjogok tiszteletben tartása alapján. 

A fenti intézkedés az országos és helyi járványhelyzet-
nek megfelelően változhat vagy kiegészülhet.  

Vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét 

Várják az adófizetőket 
Január 9-én, hétfőn nyitottak a marosvásárhelyi adóhivatal 
pénztárai. Idén az infláció mértékével, 5,1 százalékkal mó-
dosult az ingatlan-, a lakás-, a telek- és a gépjárműadó. 
Személyesen a polgármesteri hivatalban, a Tudor negyedi 
Gyémánt piac melletti pénztárnál, továbbá a Călăraşilor 
utca 26–28. szám alatti irodában lehet befizetni a helyi adó-
kat. Aki teheti, használja az online kifizetést a Ghiseul.ro 
honlapon. Továbbra is érvényes a 10 százalékos kedvez-
mény azok számára, akik március 31-ig kifizetik az egész 
évre szóló helyi adókat és illetékeket, beleértve a szemét-
díjat is. A háztartási hulladék összegyűjtésére megállapított 
díj egy főre idénre is havi 14,93 lej. 

A Studium is csatlakozott 
a Magyar Írórezidencia Programhoz 

A Studium Prospero Alapítvány csatlakozott a Petőfi Kultu-
rális Ügynökség Magyar Írórezidencia Programjához, 
amelynek keretében a 2023. január–március időszakban 
három pályázó szerző munkásságát támogatja, biztosítva 
a lakhatásukat a Studium HUB épületének vendéglakásá-
ban. Az első pályázó Vass Norbert író, aki egy babonák 
szabályozta, elképzelt, időtlen Somogyországot bemutató 
novellafüzéren dolgozik. A Magyar Írórezidencia Program-
nak hála, januárban Marosvásárhelyen írja a legújabb tör-
téneteit. A Kultúra hete Marosvásárhelyen rendezvény 
keretében két alkalommal lehet találkozni a szerzővel: ja-
nuár 17-én, kedden 15.30 órától a Második novelláskötet-
ből fog ízelítőt nyújtani, január 21-én, szombaton 17 órától 
pedig a Mindenki! kötetet fogja bemutatni. 

Más időpontban A tavasz ébredése 
Ricz Ármin rendező Frank Wedekind A tavasz ébredése 
című művével mutatkozik be a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház közönségének. A gyermektragédiaként is emlege-
tett klasszikus drámát Bányai Geyza fordításában, sajátos 
megközelítésben viszi színpadra a rendező. A Tompa Mik-
lós Társulat legújabb produkciójának bemutatójára január 
12-én, csütörtökön 19:30 órától kerül sor a színház Kister-
mében. 

Elmarad 
a január 24-i Téli csodaházikó 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
latának január 24-ére, keddre tervezett Téli csodaházikó – 
Csillagcsengő című gyermekműsora objektív okok miatt el-
marad. A már megvásárolt jegyek előzetes helyfoglalással 
felhasználhatók az idei évad végéig egy későbbi Csodahá-
zikó gyermekműsorra, vagy írásbeli igénylés és a megvá-
sárolt jegyek felmutatásával január 20-i határidővel 
visszaválthatók. A jegypénztárnál vásárolt jegyek értéke 
személyesen a színház jegypénztáránál hétköznapokon 9–
19 óra között igényelhető vissza. Az online vásárolt jegyek 
esetében az összeget a színház automatikusan vissza-
utalja. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála 

Megyei hírek 
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emberállománnyal teljesíthetetlen feladat. Tudták, hogy 
teljességgel irreális. Valószínűleg azt is tudták, hogy 
meg fognak halni. Arra azonban nem biztos, hogy gon-
doltak, hogy a náluk sokkal jobban felszerelt, hazai te-
repen mozgó Vörös Hadsereg másnap reájuk zúduló, a 
frontvonalat áttörő, később megsemmisítőnek bizonyuló 
támadása a magyar hadtörténelem egyik legnagyobb 
véráldozatát követeli majd, és Mohácshoz vagy Dober-
dóhoz hasonlatos tragédiaként marad meg a nemzet 
emlékezetében. Az urivi hídfőtől induló 1943. január 12-
i szovjet támadás január 16-ára a magyar védelmet 
három részre szakította, január 17-én pedig a hadveze-
tés elrendelte a hadsereg kivonását, és elkezdődött a 
hosszas és emberveszteségben is számottevő kivonulás. 
Az áldozatok számáról mindmáig csak becslések van-
nak: abban nagyjából egyetértenek a kutatók, hogy a 
veszteségek 70 százalékosak voltak, az áldozatok számát 
93.500-tól 250.000-re teszik (utóbbit annak ismereté-
ben, hogy a 45-50 ezer főnyi váltás épp a tragédia előtti 
napokban érkezett a Don-kanyarba). A veszteségnek 
számító létszám nyilván nem egyenlő a halottak számá-
val, a sebesültek, fogságba kerültek pontos száma sem 
ismeretes. Utóbbiak lélekszáma 27-28 ezerre tehető, kö-
zülük 3-4 ezren élték túl, és tértek haza. 
Ők azok, akiket ismerünk. Akikről vannak története-

ink. Akik sokunk családjában megfordultak. Akik nem 
meséltek. Akikről csak annyit tudunk, hogy sok-sok év 
után és év alatt „Szibériából gyalog jöttek haza”. Mi-
csoda emberfeletti akaraterő, túlélési ösztön, intelligen-
cia, bátorság és isteni kegyelem kellett ehhez! De ők 
nem mondtak semmit. Nem mondtak semmit, mert túl 
nehéz volt az emlék. Nem mondtak semmit, mert tartot-
tak a hatalomtól, a uralkodó rendszertől, amely ellen 
ott és akkor harcoltak. Tudjuk: a számukra Sztüxszé 
váló Donnál nem vívtak honvédő háborút. Tudjuk: ál-
dozatok voltak. És tudjuk: hősök is voltak. Nem azért, 
mert idegen földön mások érdekeiért harcoltak. Hanem 
azért, mert olyan harcot vívtak oly sok ideig, olyan kö-
rülmények között, amelyek igen sokakat jóval rövidebb 
idő alatt futásra kényszerítettek volna. Egy eltűnt gene-
ráció értékeit hordozták. Az utolsó, ismert túlélő 2021-
ben halt meg. Mára már ők is emlékekké váltak, olyan 
elmosódó arcokká, amilyeneket nyolcvan esztendeje ők 
őriztek az otthon maradottakról a fagyos, folyóparti éj-
szakában az őket elpusztító támadás hajnalán.

Romániában nincs paracetamol- 
és ibuprofenhiány 

Romániában nincs paracetamol- és ibuprofenhiány – 
jelentette ki kedden Alexandru Rafila egészségügyi 
miniszter, miután találkozott a gyógyszerforgalmazók 
képviselőivel. „A következtetés az, hogy nincs para-
cetamol- és ibuprofenhiány. Más országokhoz képest 
Romániában jelenleg nincsenek ilyen problémáink, 
mivel a hazai gyógyszergyárak itt, az országban 
gyártják ezeket a hatóanyagokat, mind a felnőtt-, 
mind a gyermekgyógyászati változatokat” – mondta 
az egészségügyi tárca vezetője. Azt is elmondta, 
még a keddi nap folyamán újabb megbeszélésre 
ültek össze a nagy gyógyszerforgalmazókkal, ame-
lyen megoldást kerestek arra, hogy minden gyógy-
szertárat lássanak el az ibuprofen és a paracetamol 
bármely elérhető formájával, kereskedelmi megneve-
zéstől függetlenül. (Agerpres) 

Negatív a térség hitelképességi 
kilátása 

Negatív a közép- és kelet-európai gazdaságok 2023-
ra szóló szuverén hitelképességi kilátása – áll a  
Moody’s Investors Service kedden Londonban bemu-
tatott térségi szektorelemzésében. A Moody’s tanul-
mánya szerint a negatív regionális kilátást az 
indokolja, hogy az energiaválság reálgazdasági, költ-
ségvetési és szociális hatásaiból eredő sokkok pró-
bára teszik a közép- és kelet-európai térség 
ellenállóképességét, amely hosszú ideje a régió ál-
lamadós-profiljainak egyik erőssége. A cég előrejel-
zése szerint a közép- és kelet-európai gazdaságok 
együttes hazai összterméke (GDP) mediánszinten 
mérve az idén mindössze 0,6 százalékkal növekszik 
a 2022-re becsült 4,5 százalékos bővülés után. (MTI) 

NATO-főtitkár: kudarcot vallottak 
Putyin megosztási kísérletei 

Vlagyimir Putyin orosz elnök kudarcot vallott a nyu-
gati szövetségesek megosztására tett kísérleteivel az 
ukrajnai konfliktusban – jelentette ki Jens Stoltenberg 
NATO-főtitkár Brüsszelben, a katonai szövetség és 
az Európai Unió közötti együttműködési megállapo-
dás aláírását követően kedden. Stoltenberg a NATO 
brüsszeli székházában tartott sajtótájékoztatón kö-
zölte, a NATO és az EU egységesebb, mint valaha 
az Ukrajnának nyújtott és nyújtani tervezett támoga-
tást illetően. (MTI) 

Ország – világ 

Emlék a Sztüx partjáról 

Január 1-jétől Svédország az EU Tanácsának soros 
elnöke, harmadik alkalommal tölti be a tisztséget.  

A svéd elnökség Franciaország és Csehország után az 
utolsó a jelenlegi elnökségi trióból, így a közös 18 hónapos 
elnökségi program utolsó szakaszát kezdi. A közös célok mel-
lett minden elnökségnek vannak saját prioritásai is. 

A svéd elnökség négy prioritása: 
* Biztonság 
* Rugalmasság, versenyképesség 
* Jólét – zöld- és energetikai átállás 
* Demokratikus értékek és jogállamiság 

Mit várnak a svéd EP-képviselők az elnökségtől? 
Az energia az egyik legfontosabb kihívás az EP-képviselők 

számára. Tomas Tobé (EPP) szerint a biztonság és az energia 
kulcsfontosságú kérdések a svéd elnökség alatt is. Emellett 
nagy elvárásai vannak azzal kapcsolatban, hogy Svédország 
versenyképesebbé teszi az EU-t.  

„Egyértelmű uniós menetrendet kell kidolgozni a verseny-
képesség növelése, a növekedés és a kereskedelem érdeké-
ben… Fontos a szervezett bűnözés elleni hatékonyabb fellépés 
is, valamint a bevándorlási paktummal kapcsolatos előrelé-
pés.” 

Helene Fritzon (S&D) szerint a demokrácia, az éghajlat és 
az egyenlőség olyan területek, amelyeken Svédország hagyo-
mányosan jó hírnévnek örvend, de kétségei vannak az újonnan 
megválasztott svéd jobbközép kormánnyal kapcsolatban.  

„Olyan vezetésre van szükség, amely politikai bátorsággal 
és a jövő iránti felelősséggel rendelkezik. Nagyon aggódom 
amiatt, hogy a konzervatív kormány hogyan fog ennek meg-
felelni.” 

Abir Al-Sahlani (Renew) nagy reményeket fűz ahhoz, hogy 
a svéd elnökség megvédi a jogállamiságot, az átláthatóságot 
és a gazdasági liberalizmust. Al-Sahlani szerint az elnökség 
alatt az éghajlat, az energia és a migráció lesznek a legfonto-
sabb témák, és a kormány belföldön folytatott korlátozó mig-
rációs politikája enyhén szólva is vészjósló. 

Alice Kuhnke (Zöldek/EFA) arról beszélt: „A svéd kormány 
ambíciói máris csökkentek az éghajlati válság kezelésével 
kapcsolatban… Nincs időnk várni, az éghajlati válság itt és 
most történik, ezért a svéd elnökségnek hozzá kell járulnia az 
uniós ambíciók jelentős növeléséhez”. 

Charlie Weimers (ECR) a versenyképesség és a kereskede-
lem erősítése mellett szeretné, ha az elnökség folytatná a fran-
cia és a cseh elnökség munkáját az uniós finanszírozási 
szabályok szigorítása terén. 

Malin Björk (baloldal) aggodalmát fejezte ki az új kormány 
uniós vezetésével kapcsolatban, és megjegyezte: „Remélem, 
hogy meglepetést okoz majd, és egyértelműen kiáll a demok-
rácia és a jogállamiság mellett olyan országokban, mint Len-
gyelország és Magyarország”. 

Spanyolország 2023 második felében veszi át az EU elnök-
ségét, Belgiummal és Magyarországgal együtt alkotva a kö-
vetkező elnökségi triót. (Euronews) 

Svédország vette át az EU Tanácsának soros elnökségét 

A romániaiak többsége (54 százaléka) számára jóval 
kedvezőbb volt a 2022-es év a világjárvány miatti 
megszorítások által jellemzett előző két évnél, a 
2020-es esztendővel csak 24 százalék, a 2021-essel 
csak 22 százalék volt elégedett – derül ki a Reveal 
Marketing Research online felmérésének kedden 
közzétett eredményeiből. 

A közvélemény-kutatás szerint tavaly a korlátozások felol-
dása után a romániaiak nyugodtabbak és optimistábbak lettek, 
ami a következő évvel kapcsolatos várakozásaikban is meg-
mutatkozott. Eszerint 48 százalékuk bizakodóan nyilatkozott 
a 2023-as évről, mindössze a 15 százalékuk volt pesszimista. 

A felmérés szerint az emberek derűlátása az életkorukkal 
fordítottan korrelál: a 18 és 24 év közötti korosztálynak a 74 
százaléka, míg az 55 év fölöttieknek csak a 18 százaléka tekint 
optimistán az idei évre. A válaszadók 43 százaléka elsősorban 
az anyagi helyzetének javulására számít 2023-ban. 

Ugyanakkor mindössze tízből három romániai számít idén 
az ukrajnai helyzet enyhülésére/a háború végére és Románia 
schengeni csatlakozásának jóváhagyására. 

A válaszadók egynegyede nyilatkozta azt, hogy lakhelyet 
változtatna 2023-ban, 12 százalék ugyanazon a településen 
belül, 8 százalék más településre, 4 százalék más országba 
költözne. A felmérés szerint a romániaiak közel egynegyede 
(23 százaléka) munkahelyet is változtatna idén. Ez a szándék 
a 18-34 év közötti korosztály 32 százalékát jellemzi. 

Az újévi fogadalmakkal kapcsolatos kérdésre 32 százalék 
azt válaszolta, hogy idén többet szeretne utazni, 30 százalék 
több időt töltene a családjával, 29 százalék pedig egészsége-
sebben táplálkozna. 

A Reveal Marketing Research online felmérése december 
28. és január 1. között készült a 18 év feletti internetfelhasz-
nálók körében 1005 fős reprezentatív mintán, a hibaküszöbe 
3,1 százalékos. (Agerpres) 

A romániaiak fele derűlátóan tekint a 2023-as évre 

Lengyelország az amerikai kongresszustól is támo-
gatást kér ahhoz a törekvéséhez, hogy Németor-
szágtól jóvátételt kapjon a második világháborúban 
általa okozott károkért – jelentette be kedden Arka-
diusz Mularczyk lengyel külügyminiszter-helyettes. 

Sajtóértekezletén Mularczyk elmondta: Varsó kedden for-
dul támogatásért az amerikai kongresszus illetékes bizottsá-
gaihoz, valamint konkrét képviselőkhöz és szenátorokhoz is. 
„Úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Államok ma meghatározza 
a globális rendet, kulcsfontosságú ország a nemzetközi jog, 
az emberi jogok, a jogállamiság és a nemzetközi igazságosság 
betartása terén” – indokolta Mularczyk a jóvátétel ügyében 
tett újabb lengyel lépést. 

Aláhúzta: Németország máig nem kárpótolta Lengyelor-
szágot a háborús veszteségekért, és a háború során üldözteté-
seknek kitett lengyel állampolgárok sem kapták meg az őket 
megillető jóvátételt. „Teljesen aránytalannak” nevezte ebben 
a tekintetben Lengyelország és a nyugat-európai államok és 
társadalmak egymással összehasonlított helyzetét. 

Felidézte: a jóvátétel kapcsán Varsó az utóbbi időben már 
az ENSZ-hez, az Európai Tanácshoz és az UNESCO-hoz is 
fordult, valamint 50 országhoz, amelyek az Európa Tanács, a 

NATO és az Európai Unió tagállamai. A szétküldött diplomá-
ciai jegyzékekben a lengyel követelmények jogi, ténybeli és 
erkölcsi alapjairól tájékoztatják a címzetteket. 

Lengyelország október elején küldte el Németországnak az 
1939-1945-ös német agresszió és megszállás következménye-
iről, ezek rendezéséről szóló diplomáciai jegyzéket. Berlin 
azonban január elején visszautasította a jóvátételi tárgyalások 
felújítására vonatkozó lengyel kérést. 

A Berlinbe küldött októberi jegyzék fő forrását képező, 
szeptemberben bemutatott lengyel parlamenti bizottsági je-
lentésben, amelyet 2017 óta Mularczyk irányítása alatt készí-
tettek, 6200 milliárd zlotyra becsülték az „anyagi és nem 
anyagi” háborús károkat. 

Az egykori Német Demokratikus Köztársaság és a volt 
Szovjetunió közötti 1953-as megállapodás nyomán az akkori 
kommunista Lengyel Népköztársaság kormánya nyilatkozat-
ban mondott le a „szovjet blokknak” járó német jóvátétel neki 
ítélt részéről. 

A jelenlegi lengyel kormány álláspontja szerint a szovjet 
nyomásra tett nyilatkozat – amelyet a lengyel jogi közlönyben 
annak idején nem tettek közzé, csak a Trybuna Ludu kommu-
nista napilapban jelent meg 1953 augusztusában – nem köte-
lező erejű nemzetközi jogforrás. (MTI) 

Lengyelország az amerikai kongresszushoz fordul  
a második világháborús német jóvátétel ügyében 
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Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgál több 
„minősített jelzéssel” ellátott dokumentumot, ame-
lyeket Joe Biden elnök még hivatali idejét megelő-
zően használt irodájában találtak novemberben – 
közölte a Fehér Ház hétfőn. 

Az elnök különleges jogtanácsosa elmondta, hogy „kis 
számú minősített megjelölésű dokumentumról van szó”, ami-
ket az elnök jogi képviselői találtak meg, amikor kiürítették a 
Penn Biden Centerben található irodákat, amelyeket Joe Biden 
alelnöksége után használt mintegy két éven át. 

A dokumentumokat egy zárt szekrényben találták meg no-
vember 2-án – közölte Richard Sauber jogtanácsos, aki hoz-
zátette, hogy a megtalálást követően rögtön értesítették a 
Fehér Házat, és az iratokat a következő napon átszállították 
az Egyesült Államok nemzeti levéltárába (National Archives). 

Az elnöki jogtanácsos azt is közölte, hogy november eleje 

óta az elnök személyi jogászai együttműködnek a leváltárral és 
az igazságügyi minisztériummal annak érdekében, hogy meg-
állapítsák, a 2017  januárjáig tartó Obama–Biden adminisztrá-
ció minden irata az előírás szerint a levéltár birtokában van.  

Donald Trump volt elnök a bejelentésre közösségi oldalán 
azzal a kérdéssel reagált, hogy „vajon a Szövetségi Nyomozó 
Iroda (FBI) mikor tart házkutatást Joe Biden otthonában, il-
letve a Fehér Házban?” Az előző elnök ezzel arra utalt, hogy 
nyáron a floridai otthonának irodáiban a nyomozó hatóság az 
igazságügyi minisztérium kezdeményezésére tartott házkuta-
tást, amelynek során hivatali idejéből származó minősített do-
kumentumokat kerestek. A floridai Mar-a-Lago ingatlanban a 
nyomozók több minősített jelzéssel ellátott iratot foglaltak le 
augusztusban, amit követően az igazságügyi minisztérium 
mérlegelési körébe tartozik, hogy bűnügyi eljárást indít-e Do-
nald Trump ellen. (MTI) 

Minősített iratokat találtak Joe Biden évekkel 
korábbi washingtoni irodájában 



Marosvásárhelyre ezer olyan 
élelmiszercsomag érkezett, 
amelyeket az Európai Unió a 
hátrányos körülmények kö-
zött élő személyeknek és csa-
ládoknak biztosít. A POAD 
segélyezési programjából or-
szágos viszonylatban több 
mint 1,1 millió kedvezménye-
zett részesül. A csomagok 
összesen 300 lej értékű 24 kg 
hazai alapélelmiszert tartal-
maznak. 

Andreia Moraru, a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal Szociá-
lis Igazgatóságának igazgatója 
elmondta: 

– Az élelmiszersegélyt azok a 
személyek, illetve családok kapják, 
akik az önkormányzattól szavatolt 
minimális jövedelemben részesül-
nek, illetve azok, akik családi pót-
lékra jogosultak. Az ezer 
élelmiszercsomagból 879-et e két 
kategóriába tartozóknak osztanak 
ki. Eddig több mint 600 csomagot 
sikerült kézbesíteni, s következik a 

továbbiak kiosztása. A jogosultakat 
értesítettük, így zavartalan volt az 
átadás-átvétel. Azok, akik még nem 
vették át az élelmiszereket, február 
2-áig munkanapokon 8–16 óra kö-
zött megtehetik a Ludasi utca 29. 
szám alatti Rozmaring nappali fog-
lalkoztatási központban. Ezt köve-
tően, a február 3–17. közötti 
időszakban a pótlistán található 121 
csomagot osztjuk ki. Ezeket a sze-
mélyeket, családokat is értesítjük. 
Azt kell eldöntenünk, hogy milyen 
kritériumok szerint választjuk ki a 
kedvezményezetteket, valószínűleg 
a sérült gyermekeket nevelő csalá-
dokat részesítjük előnyben – fogal-
mazott az igazgató.  

Az élelmiszercsomag 300 lej ér-
tékű élelmiszert tartalmaz. A cso-
magok egyenként 24 
kilogrammosak, 5 kg búzaliszt, 4 kg 
kukoricaliszt, két 400 grammos szá-
raztészta, 4 liter olaj, 2 kg cukor, 4 
kg rizs, öt darab 300 grammos mar-
hahúskonzerv, három darab 300 
grammos sertéshúskonzerv, öt máj-
pástétom, két üveg befőtt, egy üveg 
lekvár, egy üveg dietetikus lekvár 
van bennük.  

A téma elismert kutatója, Szabó 
Péter Don-kanyar című könyvében 
így írt a nyolcvan évvel ezelőtti, 
1943. január 12-i urivi áttöréssel ki-
teljesedő nemzeti tragédiáról: „A 
magyar köztudatban a Don, a Don-
kanyar Muhival, Moháccsal és Do-
berdóval mért tragédiáink 
színtereként hagyományozódott. 
Ezen a tájon harcolt és semmisült 
meg történelmünk sokat idézett 
hadserege, a magyar királyi 2. hon-
véd hadsereg. Ki nem beszéltsége, 
részleteinek elhallgatása miatt 
hamar a magyar sorstragédiák közé 
került. A végtelen oroszországi Don 
menti hómezőkön nem csak egy 
hadsereg veresége és egy nemzeti 
katasztrófa következett be, hanem 
sok ezer magyar család tragédiája 
is”. 

A kommunizmus évtizedei Ro-
mániában sem tették lehetővé a má-
sodik világháborúban a 
Don-kanyart megjárt, ott elpusztult 
áldozatokra való emlékezést, az ak-
kori események kutatását. Ennek el-
lenére nagyon sok családban 
minden év januárjának derekán 
vagy halottak napján gyertyát gyúj-
tottak. Nem csak a hozzátartozók. 
Mert ilyenkor az ideológusok által 
el nem torzított lelkekben a kegye-
let lángja pislákolt történelmünk 
egyik legnagyobb tragédiájának ár-
tatlan szenvedői, áldozatai iránt. 

Az „aranykorszakban“ megdöb-
benéssel olvashattuk Nemeskürty 
István Requiem egy hadseregért 
című könyvét. Bármennyire tiltot-
ták, hozzánk is eljutott, kézről kézre 
járt. Itt olvashattuk: „Pedig ezeket 
az embereket, ezt a százezernyi fér-
fit egyszer el kell siratni. Mert zö-
mében áldozatok voltak”. 

Aztán bekövetkeztek az 1989-es 
változások, és lassacskán beszélni 
lehetett arról, amiről azelőtt még 
suttogni sem volt tanácsos. Az erdé-
lyi magyarság elsősorban a magyar-
országi médiából értesült a doni 
áldozatok emlékére szervezett 

anyaországi megemlékezésekről. 
1999 októberében a Duna TV-ben 
tízezrek követték a pákozdi emlék-
kápolna felavatását, és az addig 
orosz földben nyugvó magyar ka-
tona hazahozatalát. Arról is értesül-
hettünk, hogy a magyar kormány 
kezdeményezésére katonatemetőket 
alakítottak ki a Don mentén, az egy-
kori véres csaták helyszínén, kie-
melten Rudkinóban és 
Bolgyirevkában. 

Elérkezett hát az ideje annak, 
hogy az erdélyi áldozatokra is em-
lékezzünk.  

2002 januárjának egyik hajnalán 
ötlött fel bennem a gondolat, Szat-
márnémetiben református lelkész-
ként szolgáló édesapám példáját 
követve, hogy tartsunk marosvásár-
helyi megemlékezést, és állítsunk 
emlékművet az áldozatoknak. Nem-
sokára az EMKE Maros megyei 
szervezete kezdeményezésére a tör-
ténelmi egyházak és egyes civil 
szervezetek képviselőiből Marosvá-
sárhelyen emlékbizottság alakult a 
Don-kanyarban 1943 telén elesett 
áldozatokért. A Don-kanyari áldo-
zatokért emlékbizottság tagjai vol-
tak: Csató Béla római katolikus, 
Ötvös József református, Nagy 
László unitárius és Pap Noémi 
evangélikus lelkészek, valamint 
Pál-Antal Sándor (Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület), Keresztes Géza 
(Kelemen Lajos Műemlékvédő Tár-
saság) és Ábrám Zoltán (Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület). 
Később az emlékbizottság két tag-
gal bővült: Fodor Imre, 2004-ig 
Marosvásárhely alpolgármestere, 
valamint Berekméri Árpád Róbert 
történész-levéltáros. 

A bizottság tagjai mindjárt a 
megalakulást követően kutatómun-
kát indítványoztak a Don-kanyar-
ban nagyrészt megsemmisített 2. 
magyar hadsereg erdélyi, elsősor-
ban Maros megyei vonatkozásainak 
jobb megismerése érdekében. 
Ennek eredményeképpen egy éven 
belül sikerült összeállítani egy 577 
személyből álló listát mindazokról, 

akik Maros megyéből kerültek ki a 
Don-kanyarba. Közülük számosan 
nem kerültek már haza, mivel ott 
meghaltak, eltűntek vagy megsebe-
sültek. A jegyzék 125 települést 
érint, Marosvásárhelyről összesen 
83 személyt sikerült azonosítani.  

Félezernél is több Maros megyei 
áldozat! Magyarok, románok, zsi-
dók és más nemzetiségűek, honvé-
dek és munkaszolgálatosok 
egyaránt. Sőt, még ennél is jóval 
többen, mert bizton mondhatjuk: a 
túlélők és az otthon maradottak is 
áldozatok voltak. 1943 januárjában-
februárjában az elviselhetetlen 
oroszországi télben a Don kanyaru-
lataiban, a folyam mentén védőállá-
saikban levő, az értelmetlen 
parancsra kitartó, majd a visszavo-
nuló német csapatok védőpajzsát al-
kotó magyar és nem magyar 
honvédek és munkaszolgálatosok, a 
2. magyar hadsereg erdélyi tagjai is 
egy egész nemzettel együtt áldoza-
tokká váltak.  

A doni emlékbizottság a tragikus 
esemény 60. évfordulója alkalmá-
ból szervezett legelőször megemlé-
kezést Marosvásárhelyen, amely 
során tárgyi kiállításra, történelmi-
kulturális jellegű előadásokra került 
sor. Ekkor még sikerült hét Maros 
megyei túlélő, Don-kanyart megjárt 
egykori honvéd nyomára bukkan-
nunk, akik – egy kivétellel – részt 
vettek a hatvanadik évfordulóra 
szervezett nagyszabású megemlé-
kezésen. Rendkívül megható volt! 
Íme a nevek, akikre immár kegye-
lettel emlékezünk: Bíró Ferenc 
(Körtvélyfája), Józsa István (Ma-
rosszentgyörgy), Imreh Sándor, 
Kulcsár István, Lukács Endre (Ma-
rosvásárhely), Kovács Dénes (Mik-
háza), Palotás Gergely 
(Kebeleszentivány). 

2003 januárjában került sor az 
első megemlékezésre Marosvásár-
helyen, és azóta évről évre gyertyát 
gyújtunk a doni áldozatok emlé-
kére. Már a kezdetektől indítvá-
nyoztuk egy emlékmű felállítását, 
amely előtt a Don-kanyarban elesett 

hősök tiszteletére adózhatunk. A 
Bocskay Vince szovátai szobrász-
művész által megtervezett és a szo-
borbizottság által elfogadott 
emlékmű alapkőletételére 2003. ja-
nuár 12-én került sor a marosvásár-
helyi római katolikus temetőben, 
majd felavatására két évvel később, 
2005. május 29-én, a magyar hősök 
napján. Az emlékmű felállításáért 
köszönet Bocskay Vince szobrász-
művésznek, a művészi alkotás szer-
zőjének, ugyanakkor Sánta Csaba 
szobrászművésznek, akinek a szo-
vátai öntőműhelyében született meg 
a bronzalkotás, valamint Dóczy 
András csíkszeredai szobrászmű-
vésznek, akinek a kőfaragó műhe-
lyében készült el a talapzat. 
Mellettük és velük együtt feltétlenül 
meg kell említenem Keresztes Géza 
műépítész áldozatos munkáját, aki-
nek a tervrajzai és utánajárása nél-
kül nem sikerült volna megkapnunk 
az építési engedélyt, aki mindvégig 
féltő gondoskodással követte az 
emlékműállítás előmenetelét. A hi-
vatalos engedélyek beszerzését, a 
pályázatok lebonyolítását, a meg-
emlékezések megszervezését, 
számtalan adminisztrációs teendő 
megoldását önálló jogi személyként 
az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület Maros megyei szervezete 
vállalta fel.  

A Don-kanyarban elesett hősök 
tiszteletére felállított emlékmű  
mintegy két és fél méter magas, 
összesen kb. hatszáz kilós, monda-
nivalója jelképes tárgyi elemek 
révén jut kifejezésre. A kompozíció 
egészében keresztre emlékeztet, 
amelynek vízszintes része bronz, 
függőleges része pedig egy csiszolt 
andezitoszlop, egyben piedesztál a 
vízszintes elem kiemelésére. A füg-
gőleges oszlop elülső felirata: PAX, 
oldalt pedig az olvasható: DON, 
1943. I. 12. A vízszintes elem vo-
natkerék, ágyúcsőroncsok, valamint 
emberi kezek egymásba torlódását 
ábrázolja.  

Köszönetem fejezem ki a Ke-
resztelő Szent János-plébánia mun-

kaközösségének és híveinek, hogy 
az emlékműnek „otthont” biztosí-
tottak, és hozzájárultak a helyszín 
rendezéséhez. Köszönöm a törté-
nelmi egyházaknak, kiemelten a 
belvárosi unitárius egyháznak, a 
Volt Hadifoglyok Szövetsége és a 
Vitézi Rend tagjainak, a rendezvé-
nyeinken megjelenő újságíróknak, 
hogy hozzájárultak ahhoz, hogy kö-
zösen pótoljuk a „régi nemzeti tar-
tozásunkat”: a doni csatákban és 
visszavonulásban elpusztult, eltűnt, 
elesett honvédekről és családtagjaik 
fájdalmáról való megemlékezést. 
Végül, de nem utolsósorban elisme-
rés mindazoknak, akik ápolják a 
doni áldozatok emlékét, akik évről 
évre részt vesznek a megemlékezé-
seinken, akik cselekvő módon hoz-
zájárulnak azok sikeres 
lebonyolításához. Feltétlenül meg 
kell említenem, hogy kezdetben a 
megemlékezések megszervezésé-
ben kiemelten Berekméri Árpád 
Róbert, a későbbiekben pedig 
Benkő József ifjú történész állt mel-
lettem, akinek a kezdeményezésére 
többször sikeres doni emléktúra le-
bonyolítására is sor került. 

Megemlékezésem, visszaemlé-
kezésem az ismert történész, dr. 
Szakály Sándor gondolataival 
zárom, aki a következőket írta: 
„Egy nemzet azonban nem feled-
kezhet meg halottairól, meg kell 
hogy adja nekik a végtisztességet! 
Azoknak is, akik idegen földben, 
sok száz és ezer kilométerre a hazá-
tól, és azoknak is, akik hazai föld-
ben alusszák örök álmukat. 
Emlékük megőrzése valamennyi-
ünk számára fontos kell hogy le-
gyen! Egy nemzet halottai iránti 
tisztelete jelzi az adott nemzet kul-
turális színvonalát és igényességét 
is. Aki nem temeti el hőseit, nem si-
ratja el halottait, nehezen várhatja el 
az utókor megbecsülését. Az ifjabb 
nemzedéknek nemcsak eleiről köte-
lessége gondoskodni, de emlékük 
megőrzéséről is!” 

Béke poraikra! 

Mezey Sarolta 

Dr. Ábrám Zoltán

A Don-kanyarban elesett, szenvedett erdélyi áldozatok emlékére 
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Osztják a segélycsomagokat 



Múlt heti történetünk főhősének, Fa-
zakas Antalnak a párja, Rózsika 

néni úgy mesél, mint a tiszta vizű patak. 
Öröm volt felfrissülni a szavaitól, amelyek 
mintha most is elém szaladnának, és elemi 
erővel vinnének évtizedeket visszafelé, vala-
hova az „egyszer volt”-ba. 

– 1944. november 21-én, a nagy háború 
idején születtem Szászrégenben. A fiatalab-
bik – akkor kétéves – nővérem megsebesült 
egy aknaszilánktól, ezért édesanyámnak so-
káig ölben kellett hordoznia, így én elég gyá-
moltalan kisgyermekként kezdtem az életet. 
Édesapám 1948 márciusában, 34 évesen tá-
vozott a földi világból, és anyám a három le-
ánygyermekkel és az anyai nagymamámmal 
magára maradt. Földjeink ugyan voltak, 
csak erő nem volt a megdolgozásukhoz. Nap-
számosok jöttek segíteni, illetve olyan öz-
vegyasszonyok, akiknek a férjük a 
háborúban esett el. Az 1947-es szárazság 
után hatalmas ínség köszöntött ránk. Ke-
mény telek voltak akkoriban, a nyers bőrből 
készült száras cipőben a lábujjunk is elázott. 
De a fekete kötényruhát, ami ötödik osztály-
tól az egyenruhánk volt, mindhármunknak 
előteremtette édesanyánk. Téli estéken nagy-
mamám elterítette a főzőkályhán a szójaba-
bot, mozgatta, amíg megpirult, és amikor 
kezdett pattogni, mi, gyermekek, besepertük 
a markunkba, az volt a csemegénk. Abban az 
időszakban tanultam meg, hogy vékonyan 
kenjem a zsírt a kenyérre, és ez a szokásom 
a későbbiekben is megmaradt, másképp nem 
is esett jól. De minden nélkülözés ellenére 
boldog gyermekkorom volt. 24-en voltunk 
egykorúak az utcában, és mindig együtt ját-
szottunk. Úgy tekintek vissza azokra az 
évekre, mint isteni ajándékra, hiszen nem 
pusztultunk éhen, ruhánk is volt, és a munkát 
is megismertük már fiatalon.  

Rózsika néni első osztályos volt, amikor 
az idősebbik nővére a hetedik osztály befe-
jeztével dolgozni ment. Ugyanígy a középső 
testvér. A hetedikes Rózsika kiemelkedett a 
tanulásban, ezért a magyartanárnője sze-
rette volna, hogy a tanítóképzőben folytassa 
az iskolát, de az édesanyja leszögezte, hogy 
nem tesz kivételt a lányok között, neki is dol-
goznia kell. 14 évesen 
egy élelmiszerüzletben 
vált kenyérkeresővé, 
egy évvel később azon-
ban szükség lett egy 
vizsgára az állás betöltéséhez, így mégiscsak 
továbbtanulhatott. 

– Kereskedelmi iskolát végeztem, és nem 
sokkal később, 18 évesen férjhez mentem An-
tihoz. Ő 30 éves volt akkoriban – húzza fel 
az időzsalut a múlt egy közelebbi ablakáról 
kedves, meleg hangú mesélőm. – 36 évet dol-
goztam le a kereskedelemben, közben nevel-
tem a két gyermekünket. Az emberi 
kapcsolatok mindig fontos szerepet töltöttek 
be az életünkben. Fiatal házasokként vasár-
naponként kalákában segédkeztünk a házat 
építő unokatestvéreknél, vagy kibicikliztünk 
kukoricát kapálni a barátaink telkére. 35 
évig nekünk is volt földünk, ahova felhúztunk 
egy kicsi házikót egy nagy terasszal. Sokszor 
gyűltünk ott össze a hozzánk közel állókkal, 
kétszer a nőszövetségi évzárót is ott tartot-
tuk. Egyszer aztán hozta a férjem a hírt, hogy 
leégett a ház. Minden, ami benne volt, oda-
veszett, a rekamiénknak csak a rúgói marad-
tak meg. Azóta nem is szeretek arrafelé 
kirándulni – sóhajt fel Rózsika néni, majd 
Anti bácsival közösen mesélnek egy másik, 
fából épített házról, amit a férjnek vissza-

szolgáltatott tanyarészen emeltek. Főleg 
nyugdíjasként töltöttek ott felejthetetlen na-
pokat.  

– Sokat kirándultunk, naphosszat gyalo-
goltunk az erdőben, az egyik faluból ki, a 
másikba be. De ezt a házunkat is felgyújtotta 
valaki. Mi azonban megmaradtunk, itt va-
gyunk, a Jóistennek hála – árad szét újra a 

belső béke melege a 
takaros tömbházla-
kásban, amely 1977 
óta a pár otthona.  

– Ugyanabban az 
évben kezdték részletre adni az autókat, és 
mi is vettünk egy kocsit, amivel aztán Német-
országban és Ausztriában is jártunk – teszi 
hozzá beszélgetőtársam, majd azt az idősza-
kot eleveníti fel, amikor a férjével kiteleped-
tek a Magyarországon élő lányukhoz 
„unokázni”.  

– Bécsbe is átjártunk a fiamékhoz, ott is 
volt már gyerek. Nagyon boldog voltam, 
hogy a közelükben lehetek, de Anti hazavá-
gyott, így végül visszatelepedtünk. 

Az együtt töltött hat évtized a próbatételek 
mellett sok széppel ajándékozta meg a házas-
párt – ilyen rendkívüli boldogság volt a gyer-
mekek, unokák születése is –, és ők 
legszívesebben erre emlékeznek. Mostani 
közös mindennapjaiknak megvannak a ritu-
áléi, úgy érzem, ezek is láncszemek az össze-
tartozásban. 

– Mióta nyugdíjasok vagyunk, nem kelünk 
korán, csak ha valamilyen reggeli elintézni-
valónk akad. A férjem 7 óra körül gondosan 
bekészíti a presszót, odateszi a csészéket, 
nekem csak a vizet kell betöltenem. Kávé-
zunk, megreggelizünk, aztán, ha kedvünk 

tartja, felkerekedünk, ha nem, otthon mara-
dunk. Anti ilyenkor gyakran lepihen, én fő-
zőcskézek. Délután mindenki a kedvenc 
hobbijával foglalkozik, én például szeretem 
keresztrejtvénnyel tornáztatni az agyam. 
Igaz, nemrég átestem egy sztrókon, akkor 
hazajött a lányom, és az édesapjával együtt 
látogattak a kórházban. Hála Istennek, 
hamar kikerültem onnan. A lányomnak visz-
sza kellett menni Magyarországra, mert 
éppen nősült a fia, így Antival támogattuk 
egymást. Ez most sincs másként, vásárolni is 
együtt megyünk, húzzuk a „nanószekeret”. 
Kabaréba és néptáncelőadásokra is eljáro-
gattunk, csak most kicsit nehezemre esik 
hosszabb ideig egy helyben ülni, de a tévét 
legtöbbször együtt nézzük. Antinak egy ál-
latos csatorna a kedvence, a hangyáktól az 
elefántokig minden érdekli, én pedig nagyon 
szeretem a jó filmeket.  

Beszélgetésünk végén az is kiderül, hogy 
Rózsika néni és Anti bácsi a kezdetektől  
Népújság-előfizetők, sőt korábban a Vörös 
Zászló is járt nekik. 

– A férjem délelőtt 11 órakor megy le a 
postaládához az újságért. Először ő olvassa 
ki – mondja Rózsika néni, miközben Anti 
bácsi viccesen megjegyzi, hogy a párjának 
így már nem marad olvasnivaló.  

– Megosztjuk ezt is, mint az életben min-
dent – mosolyodik el Rózsika néni, én meg 
közben arra gondolok, vajon mikor tér vissza 
az erkélyükre az az egylábú galamb, amelyik 
aznap éppen az érkezésem utáni percekben 
jelentkezett.  

– Jól választott magának pártfogókat – 
villan át rajtam a ki nem mondott gondolat, 
miközben Anti bácsi igazi gavalléros lendü-
lettel segíti fel a kabátomat.

A boldogság láncszemei 

„Négy nap dörgött az ágyú/ Vízakna és 
Déva közt”… A minap hallhattam újra a 
verset a Petőfi-év rendezvényeinek egyi-
kén. A harcmezőn is embertelen a véreng-
zés, de az ott tapasztalt hősi tettek 
megihlethetik a költőt, mint ahogy nem-
zeti költőnkkel, a kétszáz éve született Pe-
tőfi Sándorral is történt, aki 1849 
februárjának elején Bem tábornok olda-
lán lovagolhatott a szabadságharc vízak-
nai „rettentő nagy csatájában”, és 
verselésre lelkesítette a hősiesség, az ál-
dozathozatal szelleme. A költemény azon-
ban egy másik négy napot juttatott 
eszembe, Nagyenyed ismételt tragédiáját, 
a 174 esztendővel ezelőttit. Igen, így kell 
mondanom, mert a „Maros-parti Athén-
nak” több pusztulása is volt főnixsorsú 
történelme során, joggal nevezte egykori 
költő tanára, Áprily Lajos a szenvedések 
városának. E tragikus eseményről nem 
születtek hősköltemények, magyar nyel-
ven legalábbis nem, legfennebb búcsúzó 
lírai mementók. De hogy is írhatott volna 
erről bárki is ódázva! Ártatlan, védtelen 
emberek, békés idős polgárok, nők, gyer-
mekek borzalmas lemészárlása semmi-
lyen elvvel, magyarázattal nem 
indokolható. Hogy mi történt az akkori 
Alsó-Fehér vármegye székhelyén 1849. 
január 8–11. között, az mára már eléggé 
közismert kezd lenni, noha voltak hosszú 
időszakok, amikor egyáltalán nem is le-
hetett írni, beszélni róla. Öt éve immár a 
média egy része azon frissiben közzéteszi, 
hogy Enyeden, amely, akárcsak Marosvá-
sárhely, „a világ abroszán a legkritiku-
sabb hely”, fáklyásmenetes felvonuláson, 
bensőséges összejöveteleken tartják ele-
venen az emlékezés lángját. A mostani va-
sárnap estén is fotósorozatokon 
érzékeltette a világháló, milyen felemelő 
volt a nagyenyedi történelmi emlékeztető. 
Ez mindenekelőtt a kezdeményezők – Lő-
rincz Helga alpolgármester, Szőcs Ildikó, 
a Bethlen Gábor Kollégium igazgatója, 
Fülöp Szabolcs helyi tanácsos és lelkes 
segítőik – érdeme. És Oana Badea pol-
gármesteré is feltétlenül, hiszen egy ilyen 
interetnikai rendezvény felvállalása, a 
magyar emlékezőkkel való együtt vonulás 
és a megbékélés, egyetértés jegyében 
megfogalmazott gondolatai nem akármi-
lyen tartásra, bátorságra vallottak azon 
a településen, ahol a magyarság részará-
nya már csak 15 százalék, és az egyik is-

kola ma is az akkor történtekért felelős-
nek tartott Axente Sever nevét viseli. 
Utóbb a népvezért az osztrák császári 
igazságszolgáltatás ártatlannak nyilvání-
totta, akárcsak a gyilkos mócvidéki cső-
cselék más vezetőit, de az utókor talán azt 
sem felejtette el, hogy az egész vérengzés 
egy császári parancs, pontosabban Anton 
Puchner tábornok intézkedése nyomán 
robbanhatott ki, és okozhatta több száz 
magyar szörnyűséges halálát. Ha azokra 
is gondolunk, akik a gyilkos fosztogatók 
elől sebesülten, ruhátlanul, védtelenül 
menekültek ki az akkori kegyetlen hi-
degbe, és fagytak meg a havas erdőben, 
hegyekben, ezernél is több áldozattal szá-
molhatunk. Ha pedig a nagyenyedihez 
hasonló sorsú városokra, községekre is 
hivatkozunk, a felégetett, felkoncolt Fel-
vincre, Zalatnára, Boroskrakkóra, Kise-
nyedre, az Erdélyi-hegyalja más 
településeire például, akkor nyilvánvaló, 
az említettnél sokkal nagyobbak a véreng-
zések magyar veszteségei. A megállítha-
tatlannak tűnő szórványosodás is 
valahova ide vezethető vissza. Apropó, 
szórvány, különös, hogy az enyedi borza-
lom és a környék más azonos jellegű ko-
rabeli eseményei kevésbé rázták meg a 
köztudatot, és visszhangjukban is kisebb 
hatásúnak tűnnek az utánuk következő 
nemzedékekben, mint például a közel egy 
évszázaddal korábbi madéfalvi veszede-
lem. Vajon a tömbben élő magyarok töb-
bet érdemelnek, inkább megbecsülendők, 
mint a szórványba kényszerültek? Éppen 
fordítva kellene lennie. Ha kevesebben is 
vannak, és így kevesebb potenciális sza-
vazatot hozhatnak a politikai ambíciókkal 
megáldott fennforgóknak, nagyobb figyel-
met, hathatósabb biztatást érdemelnének. 
Mindaz, amivel identitásukat megőrizhe-
tik, többlet-erőfeszítést feltételez részük-
ről. Én is kaptam meghívást a január 8-i 
eseményre. Korábban felvállalt kötele-
zettségem miatt nem utazhattam szülővá-
rosomba közös főhajtásra velük. 
Sajnálom, mert sejtem, mennyi friss lelki 
töltettel, energiával és belső békével ru-
házott volna fel a vasárnap esti megnyil-
vánulás méltósága. Le a kalappal 
mindazok előtt, akik, az újabb nemzedé-
kekre is gondolva, az elődeik előtt tiszte-
legve vonultak végig a város 
meghatározó magyar emlékhelyein! 
(N.M.K.) 
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Szinte egész élete a gépek, 
motorok között telt el. Nem-
csak a munkaévek során, 
hanem nyugdíjazása óta is 
ezzel foglalkozik, bíbelődik 
vagy éppen tanulmányozza. Ő 
a környék egyik legkereset-
tebb szakértője. Ha valakinek 
gondja akad a mezőgazdasági 
gépével, tudja, kihez kell for-
dulni tanácsért. Újabban a 
tudás átadásán töri a fejét. 

December elejéig minden szom-
baton fiatalok állták körül a szé-
kelytompai Tóth Márton 
munkaasztalát. Különböző gépek és 
járművek alkatrészeit tanulmányoz-
ták, önindítót, áramfejlesztőt, elekt-
romágneseket szedtek szét, 
tisztítottak, olajoztak meg összera-
kás előtt. Mi az, hogyan épül fel, 
hogyan kell bekötni, hogyan műkö-
dik egy relé, kontaktház, világítás, 
duda, ablaktörlő egy autónál – ilyen 

kérdéseket és alkatrészeket „bon-
colgattak” az asztal mellett. Közben 
minden fontosabb lépést, kifejezést 
vagy egy-egy alkatrész nevét felje-
gyezték a kéznél levő füzetükbe. Az 
idős mester kérte őket erre. „Ahogy 
kilépsz a kapun, elfelejtetted!” – fi-
gyelmeztette állandóan a mellette 
bíbelődő vagy figyelő tizenévese-
ket. 

A decembertől áprilisig tartó, a 
hideg időszakra beiktatott „szünidő-
ben” faggattuk a 76 éves mestert, 
hogy miért vette rá magát, hogy fa-
lubeli fiatalokat tanítson. Szeretné 
megszerettetni velük a motorok vi-
lágát – jön mosolyogva az egyszerű 
válasz. Öt-hat tizenéves tért be 
hozzá szombatonként egy-másfél 
órára: díjmentesen oktatja őket, tü-
relemmel, néha mókás megjegyzé-
sekkel magyaráz, utasít, felszólít, 
ellenőriz. Látszik, hogy minden 
szaktudását szeretné átadni nekik. 
Ők pedig szívesen fogadták a kez-
deményezését, hiszen melyik tiné- 
dzsert ne érdekelné a motorkerék-

pár, az elektromos roller vagy akár 
a kerékpárra szerelt áramfejlesztő, 
jelzőlámpa vagy duda működése? 
Ha pedig elromlik, rögtön Márton 
bácsinál állnak meg vele. Ezért pró-
bálja őket a gépi mechanika és 
elektronika alapjaira megtanítani. A 
tavasszal folytatni szeretné a tavaly 
nyáron elkezdett oktatást, és örülne, 
ha még három-négy fiatal bekap-
csolódna. Az alapok megvannak, a 
tavasztól szemléltetőeszközök, táb-
lák használatát tervezi, amelyeken 
a tanítványok is elvégezhetnének 
egy-egy bekötést, szénkefecserét, 
vagy akár elészíthetnék a kapcsoló-
tárcsa vagy kontaktház működési 
modelljét – tudjuk meg. 

A mindennapi tapasztalat hívta 
elő belőle az „oktatót”. A múltban 
mezőgépészeti javítóműhelyben 
dolgozott, ezért nyugdíjas korában 
is sokan keresik fel számos kérdés-
sel vagy alkatrésszel. Javításra, cse-
rére, szaktanácsra van szükség, 
ezért fordulnak hozzá a régi és mai 
„traktoristák”, de az a tapasztalata, 
hogy a fiatal mezőgazdászoknak is 
tanulniuk kellene a géptant vagy 
elektronikát, mielőtt megvásárolnak 
egy munkagépet, és felülnek rá. Ta-
pasztalata szerint amikor egy gép 
leáll, a legtöbb fiatal gazda azt sem 
tudja, „hová kell nyúlni”, ha például 
nincs elég töltés az akkumulátor-
ban. Vagy egyszerűen csak félnek 
hozzányúlni. A tinédzsereknek, fia-
taloknak pedig éppen ezért szeretné 
átadni a tudását: ha autót, motorke-
rékpárt vásárolnak majd, legyen fo-
galmuk, hogy az miből épül fel, és 
hogyan működik.  

A megyében teljesen leépültek a 
„traktoriskolák”, nincs mezőgé-
pészképzés, a közelben Nyárádsze-
redában van autószerelői 
szakképzés, de elkelne egy mezőgé-
pészeti osztály is – véli. Ma már 
bárki vásárolhat traktort vagy mun-
kagépet, felül rá, de ha elromlik, 
nincs kihez fordulni tanácsért. 

Olyan is előfordult, hogy tízévi 
használat után sem tudta a géptulaj-
donos, mit kell tennie, ha valami 
rendellenességet tapasztal. Ilyenkor 
személyesen fordulnak hozzá, vagy 
telefonon kérik a segítségét – 
mondja. 

Tóth Márton Nyárádmagyaróson 
született, Szovátán nevelkedett, 17 
évesen került a sáromberki mezőgé-
pészeti szakiskolába 1963-ban, a 
hároméves tanulmányok után a 
nyárádszeredai mezőgépészeti állo-
másra (SMT) kapott kihelyezést. Itt 
dolgozott szinte a nyugdíjazásáig, 
kivéve azt a három évet, amikor egy 
szovátai cég marosszentgyörgyi 
munkapontjához került, majd a 
2004-es nyugdíjazását megelőző 
három munka nélküli évet. Csupán 
inas korában ült traktorra, amikor 
„hernyótalpas” 270-es traktorokat is 
lehetett látni a mezőn. Azt követően 
javító-szerelő alkalmazott volt. A 
nyárádszeredai SMT-nek nagy volt 
a körzete, mintegy negyven gépál-
lomás tartozott ide Nyárádremetétől 
Ákosfalváig, Nagyernyétől Balavá-
sárig és Parajdig. Mivel az SMT 
labdarúgócsapatában játszott, Nyá-

rádszeredában biztosítottak munkát 
neki, mindig a központi műhelyben 
dolgozott, vagy a szerelő-javító au-
tóval járták a vidéket. A gépészet 
mellett autóvillamosságot is tanult, 
először egy aradszentannai iskolá-
ban végzett tanfolyamot, de erről 
csak igazolást kapott, ezért később 
kénytelen volt egy másik kurzust is 
elvégezni Marosvásárhelyen, hogy 
megfelelő, képesítést igazoló okle-
velet szerezzen. Tóth Márton ma 
már egyike azon kevés gépészmes-
tereknek, akiket egykor ismertek, 
számontartottak és igénybe vettek 
az emberek. A nyárádszeredai Suba 
Ferenc vagy a csíkfalvi Mihály Jenő 
már felhagytak a javítással, ha va-
laki a Nyárádmentén (de távolabbi 
településeken is) fennakad egy gé-
pészeti kérdésben, szaktanácsra 
vagy gyors beavatkozásra van szük-
sége, már lassan csak Tóth Márton-
hoz fordulhat. Mert rájöttek: új 
alkatrészt lehet az üzletben vásá-
rolni, de egy szakszerűen megjaví-
tott régebbi alkatrész esetenként 
tartósabb. Autószerelőt is lehet ta-
lálni, de egy hozzáértő mezőgépé-
szeti szerelőt aligha. 

Szerkesztette: Benedek István

Tóth Mártonnál hetente egy-másfél órát tanulhatnak ingyen a helyi fiatalok 
Fotó: Gligor Róbert László 

Nemcsak gépalkatrészekkel, hanem mindennapi szerszámokkal is ismerkednek a fiatalok az 
idős mesternél 

Romániában 45,2 százalékkal, 
9,654 milliárd euróval 31 mil-
liárd euróra nőtt a külkeres-
kedelmi mérleg hiánya tavaly 
az első tizenegy hónapban az 
előző év azonos időszakához 
mérten – közölte hétfőn az or-
szágos statisztikai intézet. 

A kivitel 25 százalékkal, 85,261 
milliárd euróra gyorsult, a behoza-
tal csaknem 30 százalékkal, 
116,262 milliárd euróra nőtt. 

Novemberben a kivitel csaknem 
18,8 százalékkal, 8,426 milliárd eu-
róra nőtt, a behozatal 19,3 százalék-

kal, 11,015 milliárd euróra emelke-
dett 2021 novemberéhez képest. 

Románia külkereskedelmének 
mintegy 71 százalékát az Európai 
Unió tagállamaival bonyolítja le. 
Az első tizenegy hónapban a kivitel 
csaknem 42 százalékát és a behoza-
tal mintegy 33 százalékát autók és 
szállítási eszközök tették ki, mind-
két oldalon ezek képezték a legna-
gyobb arányt. 2021-ben egész 
évben 5,301 milliárd euróval, csak-
nem 29 százalékkal, 23,698 milli-
árd euróra nőtt a deficit az előző 
évhez mérten. (MTI) 

Jelentősen nőtt a külkeres- 
kedelmi mérleg hiánya a tavalyi 

első tizenegy hónapban 

Decemberben csökkentek az 
élelmiszerek világpiaci árai 
havi és éves összevetésben. 

Az ENSZ Élelmezésügyi és Me-
zőgazdasági Szervezete (FAO) 
honlapjára pénteken felkerült ada-
tok szerint decemberben az átfogó 
árindex 132,4 pont lett, ami 2,6 
pontos (1,9 százalékos) csökkenést 
jelent novemberhez képest, és 
ezzel már a kilencedik egymást kö-
vető hónapban jegyeztek fel havi 
szintű csökkenést. Az adat egyben 
1,3 ponttal (1,0 százalékkal) ala-
csonyabb a 2021 decemberi érték-
nél. 

Tavaly a FAO átlagos élelmi- 
szerár-indexe 143,7 pont volt, 18 
ponttal (14,3 százalékkal) maga-
sabb 2021-hez képest. 

A FAO élelmiszerár-indexe ke-
reskedelemmel súlyozott mutató, 
amely az öt legfontosabb élelmi-
szer-alapanyag – növényi olajok, 
gabonatermények, húsfélék, tejter-
mékek és cukor – nemzetközi piaci 
árát veszi figyelembe. 

Az index decemberi csökkené-
sét a növényi olajok nemzetközi 
árának esése, valamint a gabona- 
és húsárak mérséklődése okozta, 
amit részben ellensúlyozott a cukor 
és a tejtermékek szerény drágulása. 

A FAO gabonaárindexe decem-
berben 147,3 pont volt, ami 2,9 
ponttal (1,9 százalékkal) alacso-
nyabb a novemberinél, de még így 
is 6,8 ponttal (4,8 százalékkal) 
meghaladta a 2021. decemberi ér-

téket. A búza exportárai csökken-
tek decemberben, mivel a déli fél-
tekén zajló betakarítások növelték 
a kínálatot, és erős maradt az ex-
portőrök közötti verseny. A kuko-
rica világpiaci ára is mérséklődött 
decemberben. 

A kukorica és a búza világpiaci 
ára rekordszintre emelkedett ta-
valy, 24,8 százalékkal, illetve 15,6 
százalékkal volt magasabb 2021-
nél. A FAO gabonaárindexének ta-
valyi növekedését számos tényező 
okozta, köztük a jelentős piaci za-
varok, a megnövekedett bizonyta-
lanság, a magasabb energia- és 
inputköltségeknek, néhány kulcs-
fontosságú beszállító országot 
sújtó kedvezőtlen időjárás és a to-
vábbra is erős globális élelmiszer-
kereslet. 

A FAO növényi olajárindex  
decemberben átlagosan 144,4 pon-
tot ért el, ami 10,3 pontos (6,7 szá-
zalékos) csökkenés novemberhez 
képest, és 2021 februárja óta a le-
galacsonyabb szintet érte el. Az 
index decemberi csökkenését a 
pálma-, szója-, repce- és naprafor-
gómagolaj alacsonyabb nemzet-
közi jegyzései okozták. A múlt év 
egészében a FAO növényi olajárin-
dexe átlagosan 187,8 pontot, új re-
kordszintet ért el, ami 22,9 ponttal 
(13,9 százalékkal) magasabb 2021-
hez képest. 

A FAO tejtermékárindexe  
decemberben átlagosan 139,1 pont 
volt, 1,5 ponttal (1,1 százalékkal) 

magasabb, mint novemberben, ami 
öt hónap folyamatos csökkenés 
után az első emelkedés volt és 10,1 
ponttal (7,9 százalékkal) haladta 
meg az egy évvel korábbi értéket. 
A tejtermékárindex tavalyi átlaga 
142,5 pont volt, 23,3 ponttal (19,6 
százalékkal) magasabb 2021-hez 
képest, és egyben 1990 óta a leg-
magasabb éves átlag. 

A FAO húsárindexe december-
ben átlagosan 113,8 pont volt, ami 
1,4 pontos (1,2 százalékos) esés 
novemberhez képest, és ezzel már 
a hatodik egymást követő hónap-
ban jegyeztek fel csökkenést, de 
még így is 2,8 ponttal (2,5 száza-
lékkal) magasabb volt az egy évvel 
korábbinál. Az index decemberi 
csökkenését a szarvasmarha- és a 
baromfihús világpiaci árainak 
csökkenése okozta, amit részben 
ellensúlyozott a sertés- és juhhús 
drágulása. Tavaly a FAO húsárin-
dexének az átlaga 1990 óta a leg-
magasabb, 118,9 pont volt, 11,2 
ponttal (10,4 százalékkal) megha-
ladva 2021 éves átlagát. 

A FAO cukorárindexe decem-
berben átlagosan 117,2 pont volt, 
ami 2,8 ponttal (2,4 százalékkal) 
magasabb a novemberinél és egy-
ben hat hónapja a legmagasabb. A 
FAO cukorárindexe tavaly átlago-
san 114,5 pont volt, 5,1 ponttal (4,7 
százalékkal) magasabb 2021-hez 
képest, és 2012 óta a legmagasabb. 
(MTI) 

Decemberben csökkentek 
a globális élelmiszerárak 

A jó mester is holtig tanul… és tanít 
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állatkertek működnek az Európai 
Unióban, ez elsősorban az állatjó-
léti feltételek javítását célzó beru-
házásokat jelenti. Mindemellett 
szükségesnek tartottuk, adminiszt-
rációs szempontok miatt, hogy ki-
kerüljünk a polgármesteri hivatal 
fennhatósága alól, és önállóan gaz-
dálkodó egységet hozzunk létre. Ez 
több szempontból is előnyös, hiszen 
számtalan kérdésben nem kell a 
helyi tanács döntését, a polgármes-
teri hivatal zegzugos bürokráciáját 
kivárnunk, hanem a törvény adta le-
hetőségeken belül magunk intéz-
kedhetünk. Ez a leválás hosszú 
folyamat volt, tavaly lezárult. Ez-
után ki kell alakítani a saját sze-
mélyzeti struktúrát, ami több mint 
fél éve tart. Persze nem csak ezzel 
foglalkoztunk. Olyan – szintén az 
adminisztrációhoz és a működtetés-
hez kapcsolódó – tevékenységeink 
voltak, amelyek nem látványosak, 
de szükségesek. Például egy topog-
ráfussal felmértük a területet, és 
voltak meglepetések. Az épületek, 
a területek tulajdonjogát tisztázni 
kell, mert enélkül nem lehet előre-
lépni, nem lehet pályázni. Az alkal-
mazottaknak évtizedekig nem volt 
öltözőjük, ezt is megoldottuk, EU-
konform WC-t helyeztünk ki, kicse-

réltük a majomház üvegtetejét 
polikarbonátra, amivel jelentős 
mennyiségű hőenergiát takarítunk 
meg. Rendbe tettük az elefántház 
fűtésrendszerét, amely hiányos volt, 
megnyitottuk és betelepítettük álla- 
tokkal az ún. zöldházat, látogatha-
tóvá tettük az istállót, ahol amolyan 
állatsimogatót rendeztünk be ősho-
nos háziállatokkal, és köztudott, 
hogy több állatot is beszereztünk. 
Megnyitottuk a gyűrűsfarkú makik 
„tisztását”, ahol az állatok közvet-
len közelébe kerülhetünk. Informá-
ciós táblákat helyeztünk ki. 
Ezenkívül gépeket, szerszámokat 
kellett vásárolni, ami nem érinti a 
látogatókat, de a munkavégzés 
szempontjából fontos. És nemrég 
mintegy 2,5 km-es szakaszon meg 
kellett erősítenünk az állatkert kerí-
tését, mert bejártak a kóbor kutyák 
és a vadállatok, tavasszal időnként 
még a medve is meglátogatott. A 
biztonsági előírásoknak megfele-
lően a tigrisek és az oroszlá-
nok kifutójának a kerítését 
megemeltük.  

– Az állatkert közigazga-
tásához tartozik a Somos-
tető is. Tavaly igen nagy 
port kavart az árusok ki-
oszkjainak a lebontása, 
így, úgy tűnik, szegénye-
sebb a kínálat.  
– Többször hangsúlyoz-

tam, hogy abban az állapot-
ban illegálisan működtek a 
szolgáltatók, hiszen nem 
volt tisztességes ivóvíz-, le-
folyórendszerük, az áramot 
ideiglenes megoldásokkal 
kötötték be, ráadásul erdőte-
rületen tevékenykedtek. 
Ameddig a korszerű higié-
niai és jogi követelmények-

nek megfelelő, esztétikus, az EU-
normáknak megfelelő megoldást 
nem találunk, az árusok a helyi ta-
nács jóváhagyásával, ideiglenesen, 
mozgó létesítményekben kínálhat-
ják a portékájukat. Ezt az átmeneti 
megoldást találta jónak a tanács, 
hogy az idelátogatók valamit kapja-
nak. És készül a terv, amivel sikerül 
ezt a kérdést rendezni.  

Ezenkívül felújítottuk a futópá-
lyák burkolatát. Mondhatni ez a 
legnépszerűbb és leghasználtabb lé-
tesítmény a Somostetőn. EU-kon-
form játszótéri bútorzatot 

vásároltunk, amelyet nemsokára 
felszerelünk. Felújítottuk az erdő-
ben a hegyikerékpár-pályát. 

A Somostetőn azonban több 
olyan gond is van, amelynek meg-
oldása hosszú távú feladat. Az 
egyik a parkolóhelyek kialakítása. 
Csúcsidőben, ünnepekkor nem 
lehet találni parkolóhelyet, és mivel 
erdős terület, nem is lehet újabbakat 
kialakítani. Erre a helyi tanáccsal és 
a polgármesteri hivatallal kell meg-
oldást találni. Ott van a régi ven-
déglő, az egykori céllövölde 
épülete, amely magántulajdonban 
van. A tulajdonos felújítaná és ven-
déglőként újranyitná az épületet, 
azonban több engedélyt kell besze-
reznie. Tudomásom szerint az eljá-
rás folyamatban van. A nyári 
színpadot is szeretnénk újra haszná-
latba adni, azonban a felújításkor 
többet ártottak, mint használtak a 
munkálatokkal. Egyrészt megszün-
tették az amfiteátrum jellegét azzal, 

hogy leszűkítették a nézőteret, ráa-
dásul úgy van kialakítva a nézőtér, 
hogy nem is ennek a központjába 
helyezték az igen szűkre zsugorított 
színpadot, amely egyáltalán nem 
felel meg a rendeltetésének. (Sz.m.:  
Korábban szabadtéri mozit szeret-
tek volna itt működtetni, de erre sem 
került sor.) Itt koncerteket, előadá-
sokat lehetne szervezni nyáron, 
ahogyan korábban a nyíregyházi és 
az amszterdami állatkertben is tet-
ték, csak újjá kell építeni az egészet, 
ami nagyon sokba kerül. Egy másik 
nosztalgikus attrakció a kisvasút 
volt. A hosszát korábban lerövidí-
tették. Tavaly felmérettük a pálya 
állagát egy szakcéggel, és kiderült, 
hogy nem megfelelő minőségű talp-
fákra helyezték a síneket, amelyek 
nem stabilak, és így egyik hatóság 
sem engedélyezné a közlekedést, az 
egészet ki kell cserélni. Egy Kíná-
ból vásárolt villamos kocsit üzemel-
tettek legutóbb, amit évek óta nem 
használunk. Rendbe kell tenni, ho-
mologáltatni, és nem biztos, hogy a 
jelenlegi szabványok szerint elfo-
gadják. Vissza lehetne állítani a ko-
rábbi szerelvényt, ez azonban 
kisebb nyomtávú, így ebben az 

esetben is újjá kell építeni az egé-
szet. Azt ne várja senki, hogy vál-
laljuk egy olyan rendszer 
működtetését, ami nem biztonságos 
és nem felel meg az EU-normák-
nak. Gondoljuk csak el, hogy május 
1-jén például mekkora tömeg 
özönli el a Somostetőt, és a sínek az 
emberek között haladnak. Elég, ha 

egy gyerek véletlenül kilép a moz-
dony elé… Ezért valamilyen kerí-
tést kell kialakítani a sínek 
mentén… és az megint csak pénz. 
Ha minden akadály el is hárul, 
szakszemélyzetet kell alkalmazni, 
ami szinten „hiánycikk” Romániá-
ban.  

– Ez valóban a hosszú távú meg-
valósítások, tervek jegyzéke. Tér-
jünk vissza a közeli 
elképzelésekre. Nemsokára a 
helyi tanács elfogadja a városi 
költségvetést, amiben, gondolom, 
néhány idei kivitelezésű tervet is 
megelőlegeznek.  
– A Somostetőnél maradva el-

mondhatom, hogy elkészült a meg-
valósíthatósági tanulmány arról, 
hogy a jelenlegi röplabdapályák he-
lyén létesítünk egy közművesített 
területet, ahol egységes – tájba illő 
– építményeket alakítunk ki, ame-
lyeket versenytárgyaláson bérbe 
adunk élelmiszer- és nemélelmi-
szer-termékeket forgalmazó árusok-
nak. Az lesz a kikötés, hogy az 
utóbbiak kézműves, természetbarát 
termékeket áruljanak. Az állatkert 
felé vezető sétányra több padot te-
szünk, kis pihenőhelyeket alakítunk 
ki. Ezenkívül számos teendő mellett 
több megvalósíthatósági tanul-
mányt készítettünk az állatkerti el-
képzeléseinkről. Az oroszlán- 
kifutóban lesz egy meglepetésléte-
sítmény. A nagy tervünk az, hogy 
kialakítunk egy 1,5 hektáros Afrika 
kifutót, ahol egyebek mellett egy 
helyen lesz a zebra, a zsiráf, az an-
tilop, a strucc, és a kifutó felett egy 
látogatóhidat alakítunk ki, a fák kö-
zött, a teraszról lehet majd követni 
az állatokat, akár egy szafaripark-
ban. Új épületet húzunk fel a bölé-
nyeknek, és növeljük a 
befogadórészt, ugyanis az európai 
állatfajmegmentő program kereté-
ben szeretnénk tenyésztőközpont 
lenni. A nálunk szaporodó egyedek-
kel hozzájárulhatunk a Kárpátok-
ban évszázadokkal ezelőtt kihalt, 
szabadon legelő faj újratelepítésé-

hez. És lesz még egy, a gyűrűsfarkú 
makik kifutójához hasonlóan kiala-
kított tér, ahol a látogatók közelebb 
kerülhetnek az állatokhoz. Szüksé-
günk van olyan beruházásokra is, 
amelyek nem érintik a látogatókat, 
de az állatok ellátása szempontjából 
fontosak, mint egy karanténépület, 
egy takarmánykonyha és talán még 

egy WC.  
– Tavaly az év végén sok új 
állat érkezett az állatkertbe 
– amint többször is említette 
– az Európai Állatkertek 
Szövetsége (EAZA) csere-
programjának köszönhe-
tően. Hoznak az idén újabb 
állatokat?  

– Természetesen, de ez 
nem azt jelenti, hogy bezsú-
foljuk az állatkertet, hiszen 
nem ez a célunk. Ráadásul, 
ha nem tudunk megfelelő 
körülményeket teremteni az 
állatoknak, akkor nincs ér-
telme. Az idén arra készü-
lünk, hogy teljes jogú tagjai 
legyünk az Európai Állat-
kertek Szövetségének. A 
marosvásárhelyi állatkert – 

Romániában elsőként – már 2014-
ben jelezte szándékát, hogy csatla-
kozna a szakmai szervezethez. 
Ehhez azonban bizonyos feltételek-
nek kell eleget tenni, amelyek telje-
sítését korábban elhanyagolták. 
Újraindítottuk a folyamatot. Tudni 
kell, hogy az Európai Állatkertek 
Szövetsége hálózatához több mint 
400 kert tartozik. A tagsághoz első-
sorban be kell tartani a korszerű el-
várásoknak megfelelő állatjóléti 
feltételeket, ugyanakkor adminiszt-
rációs és menedzsmenti feladatok-
nak is eleget kell tenni. Ennek 
nagyjából az a lényege, hogy ha to-
vábbi állatcserékre kerül sor, a 
szakmai szervezet biztosítja, hogy 
ezek megfelelő helyre kerülnek, 
nem pusztulnak el. Ezenkívül hatal-
mas szakmai kapcsolatrendszer, 
ahol az állattartási, állatgyógyászati 
és más szakmai kérdésekben azon-
nal segítenek a tagoknak. Júniusban 
jön el az EAZA által kinevezett bi-
zottság, átvilágítja az állatkertet, és 
ha mindent megfelelőnek talál, ja-
vasolja a teljes jogú tagságot. Ezért 
is dolgozunk, hogy megfeleljünk az 
elvárásoknak. Azt is tudni kell, 
hogy benne vagyunk egy állatnyil-
vántartó világhálózatban (ZIMS). 
Hozzánk mikrocsippel ellátott egye-
dek kerülnek, amelyek adatai (szár-
mazás, életkor, betegségek, 
kezelések, mozgások) benne vannak 
a nemzetközi fajmegmentő program 
nyilvántartásában, és ez is segít min-
ket abban, hogy megfelelő módon 
hozzunk, illetve adjunk állatokat má-
soknak. A szakmaisághoz tartozik, 
hogy szerződést kötöttünk a kolozs-
vári állategészségügyi egyetemmel – 
más hasonló oktatási intézmények-
kel is szándékunkban áll –, így lehe-
tővé válik a diákoknak, hogy itt 
gyakorlatozzanak, tudományos ku-
tatómunkát végezzenek. 

– Az állatkert a város egyik leglá-
togatottabb turisztikai látványos-
sága, a Kultúrpalota, a vár és a 
Teleki Téka után talán a legtöbb 
Marosvásárhelyre látogató keresi 
fel.  
– Óriási előny, hogy a marosvá-

sárhelyi állatkert 42 hektáros terü-
leten fekszik. Összehasonlításként: 
a budapesti, a nyíregyházi és az 
amszterdami állatkertek együtt el-
férnének benne… Szokták mon-
dani, hogy kevés állatot tartunk. 
Valójában nagy a területünk, és a 
kifutók is kényelmesebbek. Egy ki-
csit esztétikai szempontok szerint 
kellene felújítanunk a látványt. Iga-
zán nem sok minden változott az 
előző évek statisztikája szerint, de 
az eladott jegyek alapján jelentősen 
növekedett a látogatók száma. Hoz-
závetőleg 2021-ben 274.000, tavaly 
293.000 látogatónk volt. Nyíregy-
házán, a területileg sokkal kisebb 
állatkertben tavaly 550.000 látogató 
volt. Ha még meg se ráztuk magun-
kat, és ide becsordult 300.000 láto-
gató, akkor ez jelzi, hogy sokkal 
nagyobb potenciál van benne, mint 
gondolnánk. Ha az említett, idénre 
tervezett beruházások megvalósul-
nak, várhatóan robbanásszerűen 
megnövekedik a látogatottság. Ter-
mészetesen a beruházások mellé 
társulnak a tervezett oktatási, kultu-
rális programok. Így joggal mond-
hatjuk, hogy az állatkert hamarosan 
a megye legnagyobb turisztikai 
vonzerejű létesítménye lehet. Ezért 
dolgozunk, és reméljük, hogy sokan 
támogatnak majd, hiszen ne felejt-
sük el, hogy az itt elköltött pénz 
több mint felét a városban hagyják 
a turisták, hiszen ha távolabbról 
jönnek, akkor szállást foglalnak, ét-
kezniük kell valahol, emléktárgya-
kat vásárolnak, más, turisztikai 
vonzerővel bíró létesítményeket is 
meglátogatnak, utaznak a közszál-
lítási eszközökkel, szóval turisztikai 
szempontból is sokkal nagyobb a 
hozadéka az állatkertnek, mint 
ahogy sokan gondolnák. Messze 
vagyunk még a csúcsformától, de jó 
irányba haladunk. 

(Folytatás az 1. oldalról)

 Családi idill – gyűrűsfarkú makik
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A legvonzóbb turisztikai létesítmény lehet  

Szieszta – pihen a bengáli fehér tigris

Karácsonyi hangulat az istállóban 



Újfajta digitális csalás terjed 
Romániában, ezért a rendőr-
ség riasztást adott ki, az ál-
lampolgárok körében egyre 
nagyobb teret hódító megté-
vesztések új módszereit is-
merteti, amikor hivatalos 
intézmények nevében külde-
nek üzenetet villámpostán. Az 
új típusú digitális csalás hamis 
információk terjesztése révén 
okozhat kárt a gyanútlan pol-
gárnak.  

A bűnözők attól sem riadnak  
vissza, hogy a Nemzetközi Rendőr-
ségi Együttműködési Szervezet/In-
terpol védjegyével küldjenek 
e-maileket, és a címzetteket akár 
pedofíliával vádolják. Fontos, hogy 
az e-mail csatolmányát vagy a hi-
vatkozásokat a címzettek ne nyissák 
meg. 

A rendőrségi tájékoztatás szerint 
az első gyanús jel az lehet, hogy ha-
sonló esetekben az Interpol nem 
küld e-mailben értesítést magánsze-
mélynek. Általános szabály, hogy 
ha az e-mailt nem kérték, akkor 
nem juthat el a figyelmeztetéssel 
megcélzott felhasználóhoz. 

Ezért nagyon fontos elkerülni az 
interakciót, amikor a felhasználó 
gyanús üzeneteket kap bármely in-
tézménytől, attól függetlenül, hogy 
SMS-ekről vagy e-mailekről van 
szó. Kulcsfontosságú, hogy az üze-

netben lévő gyanús mellékletekre 
ne klikkeljenek semmilyen elektro-
nikus eszközön – se telefonon, se 
táblagépen, se laptopon. 

Ha bárki e-mailben ilyen jellegű 
kéretlen üzenetet kap, ne válaszol-
jon rá, ne nyissa meg az e-mail mel-
lékleteit, és tegyen bejelentést a 
legközelebbi rendőrségen, vagy on-
line a román rendőrség petíciós por-
tálján – tájékoztattak a román 
rendőrség képviselői.  

Miből ismerhető fel a gyanús 
e-mail? 

Meg kell nézni a feladó e-mail-
címét. Ha nem ismerős a feladó, 
fenntartással kell kezelni az üzenet 
tartalmát. A csalók e-mail-címeit 
korábban könnyebb volt felismerni, 
mivel névtelenek voltak, vagy na-
gyon általános nevük volt, sok 
számmal. Előfordult, hogy a feladó 
e-mail-címe nem egyezett a feladó 
nevével vagy az üzenet tartalmával. 
Most viszont ennél jóval trükköseb-
bek lettek. Ha olyan pénzügyi intéz-
ménytől kap valaki e-mailt, 
amellyel nincs kapcsolatban, az 
egyértelműen gyanúra ad okot. De 
ha olyan e-mailt kap, amely azt ál-
lítja, hogy az ön bankjától szárma-
zik, akkor is gondosan ellenőrizni 
kell a feladó e-mail-címét. Bizo-
nyos esetekben az e-mail-cím az át-
verés egyetlen jele lehet. (szer) 

A tűzijáték szép, izgatottan lehet 
gyönyörködni az égbolton kirajzo-
lódó alakzatokban, de emellett bal-
esetveszélyes, egészségkárosító 
összetevőket tartalmaz, és az élő-
világra rendkívül ártalmas.  

Dicséretes a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal kezdemé-
nyezése, elvégre a főtéri lézershow 
is ünnepi hangulatot teremtett. 
Azok, akik nem érték be a fényjá-
tékkal, városszerte szabadtéren tű-
zijátékozhattak, ahol épp akartak. 

A jelek szerint azonban azok 
közül, akik megtalálták a nagyobb 
veszélyességi kategóriához tartozó 
pirotechnikai eszközök beszerzésé-
nek módját, a pompás tűzijátékot 
követően kevesen helyezték a sze-
méttárolók mellé a megmaradt ter-
méket. Természetesen nem a még 
forró tűzijáték-maradványt kell a 
kukába dobni, mivel azzal tüzet 
okoztak volna, de később talán ki-
ki összeszedhette volna a saját kel-
lékeinek maradékát. Ám lassan 
utópiának tűnik a szelektív hulla-
dékgyűjtés és a háztartási szemét-
nek a gyűjtőedénybe való 
helyezése is. 

Új év első napján és 2-án is vá-
rosszerte kerülgettük az ünneplés 
után a közterületeken hagyott kellé-
keket, melyektől a kisgyerekes szü-
lők óva intették csemetéiket, mivel 
sosem tudni, hogy az úton-útfélen 
hagyott tűzijáték-maradványok tel-
jesen ártalmatlanok-e vagy sem.  

– Hány engedélyt adtak ki tűzi-
játékra Marosvásárhelyen és 
Maros megyében? Szilveszterkor 
engedély nélkül bárki működésbe 

hozhatja a veszélyesnek minősülő 
pirotechnikai eszközöket? – kér-
deztük a Maros Megyei Rendőr-
felügyelőség sajtóosztályát. 

– A megyében 34 engedélyezett 
cég van, amelyek szakképzett sze-
mélyzettel rendelkeznek. Az enge-
délyeket évente láttamozzák a 
lakcím szerinti hatóságok. Ameny-
nyiben az engedélyt a lejáratát kö-
vető 15 napon belül nem 
láttamozzák, a jogosult elveszíti a 
pirotechnikai eszközök működésbe 
hozásának jogát.  

– Legális vagy sem az engedély 
nélküliek, azaz a pirotechnikai 
képzettség nélküliek számára a 
használata? 
– Kizárólag pirotechnikusok, 

azaz csak engedéllyel rendelkező 
személyek hozhatják működésbe 
az ilyen jellegű tűzijátékokat. En-
gedéllyel kell rendelkezni az esz-
közök használatához, ellenkező 
esetben az bűncselekménynek mi-
nősül. 

– Melyik kategóriába tartoznak 

a mellékelt fotón látható piro-
technikai kellékek? 
– Ezek a pirotechnikai termé-

kek, tűzijátékelemek az F2 vagy F3 
kategóriájú veszélyességi osz-
tályba tartoznak.  

– Hogyan működnek, és milyen 
jellegű ismereteket igényelnek? 
– A gyújtózsinór meggyújtásá-

val több, egymást követő szikrát 
indítanak el, amelyek a levegőben 
szétoszlanak, zajt és különböző 
színű alakzatokat rajzolnak a ma-
gasba. Pirotechnikai ismereteket 
feltételeznek a tűz- és balesetve-
szély kivédése végett. 

– Az ellenőrző akciók során mi-
lyen eredménnyel jártak? 
– A január 4-én véget ért akció-

terv alapján 17 büntetőeljárást in-
dítottunk, és 1.429 kg 
pirotechnikai terméket foglaltunk 
le 97.000 lej értékben. Három al-
kalommal 4.000 lej értékű bírságot 
szabtunk ki, és összesen öt olyan 
sérülésről van tudomásunk, amit 
pirotechnikai eszköz nem szak-
szerű használata okozott. 

A hatályos jogszabályok szerint 
csak 16 év feletti személyek hasz-
nálhatnak bizonyos pirotechnikai 
eszközöket, olyanokat, amelyek 
nagyon kis kockázatúak és elha-
nyagolható zajjal járnak – tájékoz-
tatott a marosvásárhelyi rendőrség.  

Szer Pálosy Piroska 

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A szilveszteri és azt követő utcai szemetelésről 
Tűzijáték-maradványok a köztereken 

A karácsonyi ünnepek és szilveszter előtt is tájékoztattuk ol-
vasóinkat a pirotechnikai eszközök kezeléséről, a törvényes 
szabályozások betartásáról. A szilveszteri mulatságokon 
azonban városszerte olyan tűzijátékokat is használtak, ame-
lyek kezelése engedélyhez kötött. Mivel a rendőrségi és 
csendőrségi közleményekben mindannyiszor figyelmeztettek 
az engedélyhez kötött használatra, egy bizonyos típusú tűzi-
játék felől érdeklődtünk, amelynek dobozait az ünnepek után 
lépten-nyomon láthattuk. 

Csupán egy hét van a pályá-
zatok leadására, január 24-e 
a beküldési határidő. A Kö-
zösségért Alapítvány a MOL 
Románia támogatásával 
nyolcadik alkalommal hir-
dette meg a Jogosítvány a jö-
vőhöz programot. Pályáz- 
hatnak 18-25 év közötti, hát-
rányos anyagi körülmények 
között élő, általános, közép- 
vagy szakiskolai végzettség-
gel rendelkező fiatalok.  

Olyan, 1997. november 24. és 
2004. november 24. között szüle-
tett romániai diákok, valamint álta-
lános, közép- vagy szakiskolai 
végzettséggel rendelkező, szerény 
anyagi körülmények között élő fi-
atalok jelentkezhetnek, akiknek a 
gépjárművezetői – személygépko-
csi, tehergépkocsi, autóbusz, trak-
tor, erőgépek stb. – jogosítvány 
megszerzése érdekében anyagi tá-
mogatásra van szükségük.  

Pályázhatnak azok a fiatalok, 
akik: szakmai pályafutásuk kezde-
tén vannak, és/vagy; munkát vállal-
nának, és a munkavállalásnál 
feltétel lenne vagy előnyt jelentene 
a gépjárművezetői jogosítvány; 
munkaviszonyban vannak, és mun-
kakörük ellátásában feltétel lenne 
vagy előnyt jelentene a gépjármű-
vezetői jogosítvány; rendelkeznek 
B kategóriás gépjárművezetői jogo-
sítvánnyal, de munkavállalásukhoz, 
illetve munkaköri teendőik ellátá-
sához feltétel lenne/előnyt jelentene 
nagyobb gépjárművek vezetésére, 
kezelésére feljogosító engedély; va-
lamilyen más célból szeretnének 
gépjárművezetői jogosítványt sze-
rezni, de az ezzel járó költségek 
meghaladják anyagi lehetőségeiket. 

Egy pályázó legtöbb 3.500 lej 
értékű anyagi támogatást nyerhet: 

a) személygépkocsi vezetésére 
feljogosító gépjárművezetői enge-
délyhez szükséges képzési és egyéb 
járulékos költségek fedezéséhez; 

b) tehergépkocsi, traktor, erőgé-
pek, autóbusz, villamos és egyéb 
nagyobb gépjárművek vezetésére, 
kezelésére feljogosító gépjárműve-
zetői engedélyhez szükséges kép-
zési és egyéb járulékos költségek 
fedezéséhez.  

– A C/CE kategóriás jogosítvány 
megszerzéséhez a korhatár mini-
mum 21 év. 

– A D/DE kategóriás jogosít-
vány megszerzéséhez a korhatár 
minimum 24 év.  

A támogatás területe: képzési 
költségek – gépjárművek és erőgé-
pek (B, C, D, traktor, trolibusz, vil-
lamos) vezetésére, kezelésére 
jogosító képzési és járulékos költ-
ségek részleges vagy teljes mér-
tékű fedezése, illetve a 
pályaalkalmassági bizonyítvány 
(atestat) megszerzésével járó költ-
ségek részleges vagy teljes mér-
tékű fedezése a C, CE, D vagy DE 
kategóriák esetében. 

A program részletes bemutatása 
(tájékoztató, pályázati formanyom-
tatványok) megtalálható a 
www.pentrucomunitate.ro és a 
www.molromania.ro honlapon, pá-
lyázni január 24-ig lehet. (szer) 

Digitális csalásokra figyelmeztetnek 
Adathalászat e-mailben 

A Maros megyei közúti rend-
őrség január 6-án nagy mé-
retű ellenőrző akciót 
szervezett olyan megyei és or-
szágutakon, ahol gyakoriak a 
közúti balesetek. Az ellenőr-
zés célja a közúti biztonság 
növelése és a közúti balesetek 
okának megszüntetése volt. A 
rendőrség szerint hasonló vil-
lámellenőrzéseket a közeljö-
vőben is szerveznek majd.  

Egyik ok a téli ünnepeket meg-
előző és azt követő hetekben Maros 
megye területén megnövekedett sú-
lyos közúti balesetek száma. Az el-
lenőrzések keretében a balesetek 
kiváltó okaira összpontosítottak, il-
letve azok megelőzésére, a jármű-
vezetők felelősségének tuda- 
tosítását emelve ki. 

A 12–14 óra közötti ellenőrzés 
során a Szászrégen – Görgény- 
szentimre – Libánfalva útszaka-
szon, valamint a Szászrégen – Pe-
tele – Körtvélyfája közötti 

országúton állították le véletlensze-
rűen a járműveket.  

Az akcióban 16 rendőr, 12 rendőr 
a közúti és 4 rendőr a közrendvé-
delmi egységtől vett részt. A megál-
lapított jogsértések eredményeként 
57 bírságot szabtak ki a 2002. évi 
195-ös sürgősségi kormányrendelet 
alapján és egy bírságot a 2017. évi 
123-as törvény értelmében, össze-
sen 18.405 lej értékben. 

23 esetben a biztonsági öv hasz-
nálatának elmulasztása, 14 esetben 
a megengedett sebességhatár be 
nem tartása, három esetben a gyer-
mekbiztonsági rendszer használatá-
nak elmulasztása, két esetben 
mobiltelefon használata vezetés 
közben, egy esetben alkoholos be-
folyásoltság alatt történő járműve-
zetés és 14 esetben egyéb 
közlekedési szabálysértés miatt 
büntettek. 

Két vezetői engedélyt tartottak 
vissza, öt forgalmi engedélyt vontak 
be. (pálosy) 

Két óra alatt 58 közúti bírság, 
két hajtási és öt forgalmi bevonása 

Biztonsági öv, gyermekülés 
hiánya, telefonhasználat… 

Jogosítvány a jövőhöz program 
Fiatalok anyagi támogatása 
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Fotó: megyei tűzoltóság

Fotó: Szer Pálosy Piroska



Sokan hangoztatják, hogy az 
újabb autómárkák nem érnek fel a 
régi nagyok szintjére, ami az össze-
szerelés minőségét illeti. Való igaz, 
vannak még hiányosságok, de az 
újabb márkák szép lassan felzárkóz-
nak. A legtöbb ilyen jellegű kritika 
a Teslát érte az elmúlt években, vi-
szont mostanra már mind az illesz-
tési hézagok, mind a belső tér 
összeszerelése nagyon jó minőségű. 
Olyannyira, hogy egyes esetekben 
jobb, mint a régi, nagy márkáké, 
amelyek mintha elfelejtettek volna 
minőségi munkát végezni. Ezért 
őket is elég sokan kritizálják. Az el-
múlt években a Volkswagen ID. 

család kapta a legtöbb hideget, ám 
úgy tűnt, hogy az anyacég nemigen 
foglalkozik vele, azonban az új ve-
zetés lereagálta a hibákat, és min-
dent megtesz, hogy kijavítsa, ezért 
hamarosan egy újabb ráncfelvarrás 
lesz. 

A nemrégiben megválasztott új 
vezető, Oliver Blume a napokban 
egy vállalati rendezvényen arról be-
szélt, hogy mit tartogat a jövő az au-
tóipari óriás számára. Az új 
igazgató – aki a Porschét is irányítja 
– kiemelte, hogy új, tisztább de-
signra, valamint az autók minősége 
tekintetében is komoly fejlesztésre 
van szükség. Ezzel elsősorban az 

ID. családot érintő kifogásokra sze-
retne reagálni a cég, hiszen különö-
sen az ID.3 sok kritikát kapott a 
rossz minőségű beltéri anyagok, a 
belső tér, valamint a nehezen kezel-
hető infotainment rendszerek miatt. 
Utóbbi annyira rosszul sikerült, 
hogy az ID.3 értékesítése emiatt 
csúszott hónapokig, de a fejleszté-
sek után sem lett a legjobb, és 
akkor finoman fogalmazunk. Az új 
vezető ezeket a problémákat sze-
retné kiküszöbölni, hogy jó minő-
ségű autót kínálhassanak a 
vásárlóknak. Nagy volumenű a 
probléma, amelyre nem lehet egyik 
napról a másikra megoldást kita-

lálni. Mindenesetre jó lépés volt, 
hogy az érintés-visszajelzéses gom-
bokat száműzték az autóból, mert 
ezek is bőven kaptak kritikát. 

Oliver Blume arról is beszélt, 
hogy a célkitűzések között szerepel, 
hogy a Volkswagen modelljeit 
könnyebben megkülönböztethetővé 
tegyék más autógyárak típusaitól, 
így minden bizonnyal a ráncfelvar-
rás olyan elemeket is hoz, amelyek-
nek köszönhetően a Volkswagen 
típusok egyediek lesznek, leg-
alábbis bizonyos részleteikben. 

Az új vezető nem titkolta, hogy 
szeretnék átmenteni az elektromos 

korszakba a márka ikonikus mo-
delljeit, ezalatt elsősorban a Golfra 
és a Tiguánra gondolt. Téves infor-
mációnak nevezte azt a szaksajtó 
által lehozott őszi hírt, amely sze-
rint a Volkswagen kínálatából el 
fog tűnni a Golf. Oliver Blume ki-
jelentésével együtt azonban felme-
rült a kérdés, hogy milyen 
formában fognak megmaradni ezek 
a modellek, ennek a módját azon-
ban még vizsgálják. Mindenesetre 
logikus a népszerű modellek meg-
őrzése, hiszen ezeknek már kiala-
kult vásárló-, illetve rajongó- 
táboruk van. 

Egyre nagyobb a harc az elektro-
mos autók gyártói között, és nem 
titok, hogy a nyertes azok közül fog 
kikerülni, akik rendelkeznek a meg-
felelő technológiával, hiszen ennek 
köszönhetően kerülhetnek lépés-
előnybe. A legnagyobb technológiai 
kérdés pedig továbbra is az akku-
mulátor, mert egyrészt ez az a té-
nyező, amely jelentős mértékben 
befolyásolhatja az autók árát, más-
részt jelenleg azok a gyártók tudják 
kielégíteni a keresletet, amelyek 
egyáltalán akkumulátorhoz jutnak. 
A félvezetőhiány, a háború és a 
szállítmányok késése miatt számos 
gyártó szembesült azzal, hogy nincs 
akkumulátor, amit az elektromos 
autókba építhetnek. Valóságos harc 
alakult ki az elkészült akkumuláto-
rokért, miközben a háttérben az ak-
kumulátorgyártók között is komoly 
verseny folyik, amelynek az a 

kulcskérdése, hogy ki tud minél na-
gyobb kapacitású, gyorsabban tölt-
hető és kevésbé gyúlékony 
akkumulátort kifejleszteni. 

A felsorolt tényezők tekintetében 
jelenthet nagy előrelépést a szilárd-
test-akkumulátorok megjelenése, 
amelyek a mérnökök reményei sze-
rint sokkal biztonságosabbak, gyor-
sabban tölthetők és olcsóbbak 
lehetnek a hagyományosaknál. 
Ezen tulajdonságok elsősorban 
annak köszönhetők, hogy a környe-
zetkárosító hatású és igencsak gyú-
lékony speciális folyadékokkal 
szemben szilárd anyagokat használ-
nak elektrolitként és szeparátorként. 

Az elmélet jól hangzik, azonban 
voltak problémák a fejlesztésekkel. 
Nem egy esetben az energia leadá-
sakor, mindenféle előre látható jel 
vagy ok nélkül, a szilárdtest-akku-
mulátor felrobbant. Tehát még van 

fejlesztésre váró rész, ez pedig vi-
szonylag lassan halad. A jelenlegi 
prototípusok egyelőre laboratóriumi 
körülmények között működnek. Vi-
szont robbanásról vagy más, komo-
lyabb problémáról egyelőre nem 
hallani, ez pedig már egy jó jel.  

Bár még messze van a végleges, 
gyártásba küldhető megoldás, a 
BMW úgy ítélte meg, hogy most 
jött el az ideje, hogy befektessen 
ebbe a technológiába. Tárgyalóasz-
talhoz ült egy coloradói vállalattal, 
a Solid Powerrel, amely az újfajta 
áramforrások gyártására specializá-
lódott. A tárgyalás eredményekép-
pen a bajor márka 20 millió dollárt 
fizet a Solid Power gyártástechno-
lógiájának jogaiért, ezért cserébe 
engedélyt kap arra, hogy saját üze-
meiben a Solid Power eljárása alap-
ján készíthesse a 
szilárdtest-akkumulátorait. 

Jogosan merülhet fel a kérdés, 
hogy mi értelme volt ennek az üz-
letnek, hiszen egyrészt még távolról 
sincs kész a technológia, másrészt, 
az elkészülte után, a BMW egysze-
rűen vásárolhatott volna az akku-

mulátorokból, és sem licenc, sem 
gyártási technológia felépítésére 
nem lett volna szüksége. Utóbbi 
nincs benne az említett 20 millió 
dollárban. Azonban ez a licenc ha-
talmas előnyt jelenthet a BMW-nek, 
mert nem kell beszállítóra várjon. 
Azaz megkapja a konkrét receptet, 
mikor elkészül, és ő maga készítheti 
az akkumulátorokat. Ezáltal nem 
kell tartania attól, hogy egyes ve-
télytársak jobb ajánlatot tesznek, 
nem kell félnie a mostanság jel-
lemző késésektől vagy a készlethi-
ánytól. A BMW maga gyárthatja 
majd a legkorszerűbb technológiá-
val az akkumulátorokat. A bajor 
márka hosszú távú stratégiájában 
nagy a szerepük az elektromos au-
tóknak, az évtized végéig számos új 
modellel szeretne előállni, ezek pi-
acra dobásához pedig akkumuláto-
rokra is szükség lesz. Az új, jobb és 
tartósabb technológia pedig kiemel-
kedő vásárlásösztönző tényező 
lehet.  

A BMW terveit szemlélteti az is, 
hogy a napokban elkészült a kétmil-
liomodik 7-es BMW, amely tisztán 
elektromos hajtáslánccal gördült le 
a gyártósorról. Bár továbbra is ké-
szülnek belsőégésű motorral – ben-
zinessel, dízellel – szerelt 7-es 
BMW-k, a jubileumi kiadás elekt-
romos, egész biztosan nem véletle-
nül. 

Összességében a licenc megvá-
sárlása igazolja a BMW szándékát, 
hogy komolyan gondolja az autói 
elektrifikációját, illetve szeretne 
egy lépéssel a vetélytársak előtt 
járni. Ha a Solid Powernek sikerül 
megalkotni a gyártásba küldhető 
szilárdtest-akkumulátort, a BMW 
borítékolhatja a sikert. 

Jobb minőségű Volkswagenek érkezhetnek 

A BMW befektet a szilárdtestakkumulátor-technológiába 

Szilárdtest-akkumulátor, illusztráció        Forrás: totalcar.hu 
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A férfiaknál a világcsúcstartó úszó Milák 
Kristófot, a n knél pedig Kozák Luca gát-
futót választotta meg a 2022-es év sporto-
lójának a Magyar Sportújságírók Szövet- 
sége (MSÚSZ). 

Az év legjobbja hagyományos csa-
patsportokban a labdarúgó-válogatott lett, 
az egyéni sportágak csapatversenyei kate-
góriában pedig a n i kardválogatott gy - 
zött.  

Az edz k között Marco Rossi, a labda-
rúgó-válogatott szövetségi kapitánya kapta 
a legtöbb szavazatot. 

A 65. alkalommal rendezett voksolás 
gy zteseit az M4 Sport – Az év sportolója 
gálán, a budapesti Operaházban hirdették ki 
hétf  este. A sorrendek 423 szavazat alapján 
alakultak ki. 

A fogyatékos sportolók versengésében a 
férfiaknál Kiss Péter Pál parakajakozó, a 
n knél pedig Papp Bianka úszó nyert. A 
csapatok versenyében a n i kerekesszékes 
vívóválogatott lett az els . 

Az év sportpillanata Kristoffer Zachari-
assennek az AS Monaco elleni labdarúgó 
Európa-liga-mérk zésen l tt, az FTC cso-
portels ségét eredményez  gólja lett. A sz -
kített, hármas lista a szurkolók több mint 12 
ezer szavazata alapján alakult ki, a gy ztest 
szakmai zs ri választotta ki. 

Az év e-sportolójának Torzsás Ádámot 
választották, míg az esztend  szabadid s 
sporteseményének járó trófeát a Balaton-át-
úszás szervez i vehették át. 

Az MSÚSZ-életm díját Fábiánné Rozs-
nyói Katalin olimpiai ezüstérmes kajakozó, 

mesteredz  vehette át Novák Katalin köz-
társasági elnökt l. 

A díjátadók között volt többek között 
Szalay-Bobrovniczky Kristóf sportért is fe-
lel s honvédelmi miniszter, Schmidt Ádám 
sportért felel s államtitkár, Fabio Capello, 
a Real Madrid labdarúgócsapatának korábbi 
vezet edz je, a 11-szeres paralimpiai baj-

nok felvidéki Henrieta Farkasova, valamint 
Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság 
(MOB) elnöke. 

Az eseményen a résztvev k felállva, vas-
tapssal köszöntötték a páholyban helyet 
foglaló, 102. születésnapját ünnepl  Keleti 
Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a 
világ legid sebb olimpiai aranyérmesét. 
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Milák Kristóf és Kozák Luca az év férfi,  
illetve n i sportolója Magyarországon 

Három-öt héten belül újra pályán lehet Gu-
lácsi Péter, a magyar labdarúgó-válogatott és 
a német Bundesligában harmadik RB Lipcse 
kapusa. 

A játékosnak október 5-én, a Celtic Glas-
gow elleni Bajnokok Ligája-mérk zés 13. per-
cében egy passz közben szakadt el a ke- 
resztszalagja. Néhány nappal kés bb Innsb-
ruckban megoperálták, és már a rehabilitáció-
ját végezte, ám januárban újabb beavatkozásra 
volt szükség. 

„Most már jól halad! Volt egy kis hullám-
völgyem a hatodik hét után, de hála Isten most 
minden rendben van” – nyilatkozott az M4 
Sportnak az 51-szeres válogatott futballista az 
Év sportolója gálán, amelyen a labdarúgó-vá-
logatott érdemelte ki az év csapata címet a ha-
gyományos csapatsportágak kategóriában. 

Gulácsi hozzátette, az elmúlt négy hétben 
elég sokat lépett el re: „Ha minden jól megy, 
akkor 3-4-5 héten belül újra a pályán lehetek, 
elkezdhetem a futásokat, és onnantól nyilván 
az embernek teljesen más érzése van. Most 
még sok konditermi munka van, ami elég szá-
raz, de ezen túl kell lenni, és akkor utána kezd-
hetjük az izgalmasabb részt” – fogalmazott 
Gulácsi. 

A Szoboszlai Dominiket és Willi Orbánt is 
foglalkoztató Leipzig a Bundesliga jöv  hét-
végi fordulójában a címvéd  és listavezet  
Bayern Münchent fogadja. „Az els  fél év na-
gyon jól sikerült mind klub-, mind válogatott- 
szinten, aztán jött a sajnálatos sérülés. Remé-
lem, 2023-ban az els  fél év lesz a nehezebb, 
a második fele a jobb” – mondta a kapus. 

Milák Kristóf úszó és Kozák Luca gátfutó, a 2022-es év férfi és n i sportolója az M4 Sport – Év sportolója gálán a 
Magyar Állami Operaházban 2023. január 9-én  Fotó: MTI/Illyés Tibor 

Gulácsi úgy érzi,  
3-5 héten belül  

újra pályán lehet 

Gareth Bale hétf n bejelentette visszavonulását. 
A walesi labdarúgó mindössze 33 évesen döntött 
úgy, hogy szegre akasztja a csukát, és ezzel pontot 
tesz leny göz  pályafutására, amelynek része egye-
bek között öt Bajnokok Ligája-gy zelem is a Real 
Madriddal. 

„Alaposan megfontoltam, és bejelentem, hogy 
azonnali hatállyal visszavonulok a klubcsapatomtól 
és a nemzetközi futballtól. Hihetetlenül szerencsés-
nek érzem magam, hogy megvalósíthattam álmo-
mat, és annak a sportnak szentelhettem az életem, 
amelyet annyira szeretek” – nyilatkozta a walesi 
csapatkapitány. 

A cardiffi születés  sztár klubkarrierje a Sout-
hamptontól a Tottenham Hotspurig és a Real Mad-
ridig vezetett, miel tt Los Angelesbe költözött. 

Walesszel kijutott a 2016-os és a 2020-as Eu-
rópa-bajnokságra, valamint a katari világbajnok-
ságra, amelyen hazája válogatottja 1958 óta el ször 
szerepelt. 

„A futball valóban életem legszebb pillanatait 
biztosította nekem. Tizenhét éves karrierem legjobb 
pillanataihoz hasonlót lehetetlen lesz újra megél-
nem, bármit is tartogasson életem következ  feje-
zete” – tette hozzá Bale. 

A futballista ötször nyert Bajnokok Ligáját a Real 
Madriddal (2014-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-
ban és 2022-ben), és háromszor spanyol bajnoksá-
got (2017-ben, 2020-ban és 2022-ben). 

A walesi válogatottban 111 alkalommal lépett pá-
lyára, és 40 gólt szerzett. 

Gareth Bale visszavonult 

Megnyerte els  felkészülési meccsét a törökor-
szági Belekben edz táborozó Sepsi OSK labdarú-
gócsapat, az ellenfél a lengyel Radomiak Radom 
volt. 

A mérk zésr l keveset lehet tudni, mert a meg-
ígért online közvetítés elmaradt, a háromszéki klub 
internetes felületén közölt mozgóképes összefog-
lalóból pedig hiányzik a második sepsiszentgyör-
gyi gól, ugyanakkor az is elég világosan látszik, 
hogy a lengyelek azt a büntet t, amelyb l a gólju-
kat szerezték, ajándékba kapták az ismeretlen já-
tékvezet t l (egy labdarúgással foglalkozó lengyel 
honlapon ezt írták: a mérk zést „három kövér 
pasas” vezette). 

A találkozót 0-1-es félid  után a Sepsi OSK 
nyerte, a gólokat Tudorie (73.) és Matei (80.) sze-
rezte. 

Cristiano Bergodi néhány helyen változtatott az 
utóbbi id ben kikristályosodott kezd csapaton, a 
következ  összetétel  tizeneggyel kezdett: Niczuly 

– Dimitrov, inaj, B la a, Ispas, Aganovi , Rod-
riguez, tef nescu, Achahbar, Rondón, Šafranko. 
Kés bb pályára lépett Began, Tamás, Tudorie, 
Matei, P un, Ciobotariu, Francisco Junior, Dobozi, 
Vura, Ren a, Popa és Nistor is, az utóbbi öt olyan 
fiatal, akik a bajnokságban nemigen jutnak lehet -
séghez. 

Noha a klub err l szemérmesen hallgat, a Di-
giSport televízió helyszínen tartózkodó munkatársa 
beszámolt róla, hogy az els  félid  nem volt men-
tes a durvaságoktól, Šafranko arcába úgy belekö-
nyököltek, hogy az arca feladagadt, inaj pedig 
egy igen kemény belép vel torolta meg ezt. Ber-
godi a maga tömör stílusában csak ennyit mondott 
az esetr l: „A lengyelekkel mindig kemény mér-
k zéseink vannak. Mi technikásabbak vagyunk, k 
nagyon er sek és agresszívak. De jó meccs volt.”  

A következ  mérk zést a Sepsi OSK csütörtö-
kön játssza, amikor az azeri FK Qabala lesz az el-
lenfél. (bálint) 

„Három kövér pasas” bíráskodott a Sepsi OSK els  edz mérk zésén 

Fotó: Gareth Bale közösségi oldala 

Fotó: az RKS Radomiak Radom közösségi oldala 

A Sirius n i kosárlabdacsapatának szombati mérk zése el tt 12 
játékos melegített, ám csak 11 név került a mérk zés hivatalos 
jegyz könyvébe. A történet hátterére a klub menedzsere, Kiss Ist-
ván világított rá, aki elmondta: az ukrán Marija Ignatcsenkóról van 
szó, akit az olasz bajnokságból hoztak Marosvásárhelyre az idény 
második felére, ám hiába fizették ki már december végén az átiga-
zolás díját, nem érkezett meg id ben a játékos zöldkártyája, így pá-
lyára küldésével azt kockáztatták volna, hogy 20-0-ra elveszítik a 
mérk zést, és még a vereség esetén járó egy pontot sem kapják 
meg. 

„A sportági szövetségünkhöz minden iratot id ben leadtunk, az 
olasz föderáció kiadta a játékjogát, a FIBA Europe lausanne-i szék-
házában azonban, ahonnan a zöldkártyának meg kellett volna ér-
keznie, napokig nem foglalkoztak az iratokkal” – mondta dühösen 
a csapatmenedzser. Hozzátette, a meccs kezdéséig várták, hátha az 
utolsó pillanatban befut a játékengedély, azonban ez nem történt 
meg. 

Ignatcsenko leigazolásával a klub abban bízik, hogy sikerül be-
jutnia a rájátszásba, és így megkísérelheti, hogy ismét megszerezze 
a tavaly elfoglalt 5. helyet. A játékos a maga 192 cm-es magassá-
gával mindenképpen kimagaslik a n i mez nyb l, sok tapasztalata 
azonban még nincs, hiszen alig 18 éves. A háború kitörése el tt a 
BK Prometej Kamenszkoje játékosa volt, innen igazolt a nagyon 
er s olasz bajnokságba, ez egyel re azonban túl nagy falatnak bi-
zonyult a számára. Marosvásárhelyen viszont lehet sége van a fej-
l désre, illetve a csapatnak is segíthet a célkit zése teljesítésében. 

Várhatóan szombaton, a Rapid elleni idegenbeli találkozón mu-
tatkozhat be a Sirius mezében. (bálint) 

Bemelegített,  
de a padon maradt 



MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18316-I) 

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

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserépfor-
gatást, vaskapuhegesztést és bármi-
lyen építkezési munkát (saját 
anyagból is). Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0766-873-954, 
0766-874-199, Marius. (18345) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18352-I) 

SZAKEMBER vállal bármilyen épít-
kezési munkát, javítást. Anyagot biz-
tosítunk. Tel. 0766-874-476. (18346) 

KICSERÉLÜNK régi cserepet, 
esőcsatornát, készítünk kerítést 
megrendelésre, tetőt fedünk Lindab 
lemezzel, vállalunk vízszigetelést. Tel. 
0747-816-052. (18365) 

KIÜRESÍTÜNK tömbházlakást, el-
szállítunk törmeléket, kitakarítunk udvart, 
garázst, pincét, tömbházak alagsorát. 
Tel. 0743-512-168. (18365) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Rövid egy év telt el, ami 
szomorúsággal lakozott szí-
vünkben drága édesanyánk, 
nagymama, anyós, rokon és 
szomszéd, KÖVESDI KLÁRA 
2021. január 11-én az Úrhoz 
való megtérése óta. 
Emlékét és aggodalmas 
szeretetét mindig is a 
szívünkben őrizzük. 
A gyászoló család. (18376) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Imádtad a családod, mindenkit 
szerettél, az volt a boldogságod, 
ha velünk lehettél. Beteg tested-
del is értünk aggódtál, annyira 
féltettünk, de legyőzött a halál. 
Szívünk mély fájdalmával, de a 
Jóisten akaratába belenyugodva 
tudatjuk, hogy a drága édesanya, 
nagymama, nagynéni, a maros-
vásárhelyi születésű 

TEMPEANU MÁRTA 
(Csöpi) 

életének 76. évében, türelemmel 
viselt betegség után, január 6-án 
csendesen megpihent. 
Drága halottunk temetése január 
11-én, szerdán 12 órakor lesz a 
marosvásárhelyi római katolikus 
temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
békés! 

Gyászoló szerettei. (18380) 
 
 
 

Szomorú szívvel tudatja a család 
mindazokkal, akik szerették és 
ismerték, hogy  

CSIKI BENEDEK  
életének 84. évében, folyó hó 9-
én, hosszan tartó, türelemmel vi-
selt fájdalmak után hazaköltözött 
Teremtőjéhez.  
A virrasztásra 2023. január 11-én 
17 órakor kerül sor a maros- 
szentannai ravatalozóban, és ja-
nuár 12-én 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a marosszen-
tannai temetőben.  
Drága emléke örökké szívünkben 
él! (18396-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, rokon, jó barát, 

ANGI GYULA 
az Ariel Bábszínház egykori 

megbecsült munkatársa  
életének 79. évében, 2023. január 
10-én örök álomra hunyta sze-
mét. 
Temetése 2023. január 12-én, 
csütörtökön 14 órakor lesz Ma-
rosvásárhelyen, a református te-
metőben.  

A gyászoló család. (18397-I) 
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Megrendülten vettünk tudo-
mást Törzsök Hunor kollégánk 
szeretett APÓSA haláláról. 
Vigasztalódást kívánunk a 
gyászoló családnak. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Az Aquaserv vezetősége. (sz.-I) 

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki Törzsök Hunor kollégánknak, 
együttérzünk vele szeretett 
APÓSA elvesztése miatt érzett 
fájdalmában. 
Az Aquaserv munkaközössége. 
(sz.-I)  

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Az ANAF portálján közzétett 
januári webszemináriumok listája 

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) közzétette a januárban tartandó webszemináriumok listáját a por-
tálján, az Adófizetőknek nyújtott segítség/adófizetőknek nyújtott szolgáltatások címszó alatt.  

A fizikai személyeknek szentelt témák között szerepelnek: 
• A termékek használatának átengedéséből származó jövedelem 2023-ban alkalmazandó megadóztatása; 
• A fizikai személyek adóügyi illetőségének megállapítása Romániába érkezéskor/Romániából való távo-

záskor, és a nem honos magánszemélyek adóügyi nyilvántartásba vétele; 
• A jövedelem alapján adózó, önálló vállalkozói tevékenységből származó jövedelmek utáni adózás – 

2023. január 1-jétől alkalmazandó jogszabályi újdonságok; 
• Az olyan, önálló vállalkozói tevékenységből származó jövedelmek megadóztatása, amelyek esetében a 

nettó jövedelmet a reális rendszer szerint határozzák meg. 
A jogi személyeket érintő témák is szóba kerülnek: 
• A mikrovállalkozások jövedelemadójára vonatkozó jogalkotási hírek; 
• A 2000. évi 26-os kormányhatározat alapján létrehozott nonprofit jogi személyek által elért jövedelmek 

utáni adózás.  
A szemináriumok időtartama 2 óra. 
A regisztráció egyszerű, közvetlenül a honlapon történik, és a szemináriumok időpontjáig lehetséges, a 

helyek függvényében. 
A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály 

„…szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket.”  
(Jn 13:1) 
Mert nagyon szerettük, nagyon fáj tudatnunk, hogy a családjáról 
önfeláldozóan gondoskodó férj, édesapa, nagytata, após, 
apatárs, rokon, jó barát, munkatárs és szomszéd, az iszlói 
születésű 

TOTH MIHÁLY 
életének 69. évében, 2023. január 10-én örökre megpihent. 
Temetése 2023. január 12-én 13 órakor lesz a marosvásárhelyi 
református temetőben, katolikus szertartás szerint. 

Áldott emlékét őrizzük. 
Szeretett családja. (-I) 

     

Szomorú szívvel búcsúzunk kedves volt kollégánktól,  
ANGI GYULA  
szervezőtől,  

aki több mint 40 éven át töretlen lelkesedéssel és szakmai 
hozzáértéssel szervezte megye- és országszerte előadásainkat, 
eljuttatva a bábszínház csodáját gyermekek tízezreihez. 
Vigasztalódást kívánunk drága feleségének, szerető 
gyermekeinek és unokáinak. Isten nyugtassa békességben! 

Az Ariel Színház. (-I) 

Életed úgy múlt el, mint egy 
pillanat, 
de emléked szívünkben örökre 
megmarad. 
Szerető szíved pihen a föld alatt,  
minden érted hulló könnycsepp 
nyugtassa álmodat. 
Múlhatatlan fájdalommal 
emlékezünk január 11-én a 
mikefalvi születésű  

KÁNTOR JÁNOSRA  
halálának 17. évfordulóján.  

Emlékét őrzi felesége, Éva, fiai: 
Janika, Jenőke, menye, Melinda, 

unokái: Évike és Boglárka.  
Nyugodj békében!  

(18373-I)

Köszönetünk fejezzük ki mindenkinek, akik utolsó útjára 
kísérték szerettünket,  

PÉTER EMMÁT,  
mindazoknak, akik virággal búcsúztak, ugyanakkor 
azoknak is, akik gondolatban velünk voltak és mindenkinek, 
aki a család mellett állt fájdalmában. 

A gyászoló család. (sz.-I)

„A búcsúszó, mit nem  
mondtál ki, elmaradt. 
Elmentél, de gondolatban 
örökké velünk maradsz.” 
Villámcsapásként tűnt el 
közülünk egy mosolygós arc, 
egy kedves hang, a drága, 
hűséges férj, gondos, 
családjáért küzdő édesapa,  

KOCSIS GYULA  
volt marosszentgyörgyi lakos.  
Könnyes szemmel, fájó szívvel 
emlékezünk rá halálának 3. 
évfordulóján. 
Gondolatban mindennap velünk 
vagy, és szívünkben örökké élsz. 
Nyugodj csendesen, drága jó 
lélek! 

Szeretteid. (18381-I)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot hirdet TAKARÍTÓI állás betöltésére. 
Bővebb információ az ms.sapientia.ro honlapon olvasható. (sz.-I) 
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A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok  
Önsegélyző Pénztára  

január 13-án pótszilvesztert szervez  
tagjainak a marosvásárhelyi Darina  

vendéglőben (Tudor negyedi  
Dacia komplexum).  
Bővebb felvilágosítás  

a 0265-262-651-es telefonszámon,  
illetve a CARP Facebook-oldalán. 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT  
 

KÖZLEMÉNY 
 
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket a Maros megyében, Fehéregyháza 
község, DJ134 Gyulakuta – Székelyvécke – DN13C útkereszteződésben elhelyezett 
„Könnyű bitumenes burkolat a Gyulakuta – Székelyvécke DJ134 úton, Maros megye” 
projektre kibocsátott 2022.09.19.-i 4045. sz. besorolási szakaszra vonatkozó döntés 
aktualizálásáról. 
A környezetvédelmi hatóságnak a döntése, valamint a döntéshozatalnak a releváns 
információi megtekinthetők a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvá-
sárhely, Hídvég utca 10. sz. alatti székhelyén és a projekt tulajdonosának a székhe-
lyén, hétfőn 9:00–15:00 óra és keddtől péntekig 9:00-12:00 óra között, valamint a 
következő internetes oldalon: http://apmms.anpm.ro. 
Az érdekeltek hozzászólásait/megjegyzéseit a Maros Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz. alatti székhelyén fogadják a közle-
ménynek a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség internetes oldalán való köz-
zétételétől számított 10 napon belül. 
 
Az ELNÖK nevében 
Szász Zoltán Tibor Paul Cosma 
megyemenedzser FŐJEGYZŐ 
 

   Ovidiu Georgescu 
  ALELNÖK 

 


