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„Mi vagyunk
a legkisebb láncszem!”

Fizetésemelésért és élhetőbb körülményekért tüntetnek a tanárok

Mosoly a reménytelenségben

Háromnapos tüntetéssorozatot tartanak a tanárok a tanügyi
személyzet bérezésére vonatkozó 153-as törvény be nem
tartása miatt. A kormány már tavaly szeptemberben tett ígéreteket, de ezt nem tartotta be. A tüntetők nehezményezik,
hogy minden év januárjában azt ígérik nekik, hogy majd

Fotó: Nagy Tibor

szeptembertől teljesítik a követeléseket, szeptemberben
pedig a következő januárt jelölik meg.

Nagy-Bodó Szilárd

(Folytatás a 4. oldalon)

Hétfőn délelőtt eljutott a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem önkéntes diákjai által összegyűjtött 140 csomag a
Hidegvölgyben élő óvodásokhoz és általános iskolásokhoz. A gyűjtést négy
évvel ezelőtt kezdeményezte a színművészeti kar néhány diákja, akik
Adakoznimenő címszóval indították el
akciójukat.

____________2.

Lövedék a múltból

Kaáli Nagy Botond

Reggel beültünk az autóba, próbáltuk indítani, szerussz. Enyhe dühöngés, mínusz 15 fok, tovább köszörül a szerencsétlen indítómotor,
míg végül valahogy beröffen a faros százas Škoda, és összetéveszthetetlenül vartyog a maga különleges kipufogórendszerén keresztül.
Fűtés nuku. Elindulunk szép lassan, a régi Tudor-beli kacskaringós
lejtőn kétujjnyi a jég, só az asztalon sincs lassan, nemhogy az úton.
Valahogy leimádkozzuk a hátul kaparó, elöl pillekönnyű, összevissza
csúszkáló krémszínű farost a miniszerpentinen, már leizzadtunk az izgalomtól, irány a suli vagy a nagyszülők, vakáció volt-e vagy sem,
nem tudom már, lényeg, hogy minket lepakolnak valahol, hogy ne legyünk otthon, míg tart a sütés-főzés utolsó stációja, ameddig becsomagolódnak az ajándékok, feldíszíti magát a fa, amire megteremtődik
a bensőséges, ünnepi hangulat, amire jön az angyal. Hazafelé gyalog
vagy csehszolvák műremekkel, mindegy, így is, úgy is megfagyunk,
kutya hideg van, ropog a hó a csizma alatt, szinte lefagy az orr, de nem
számít, hazafelé mehet a hógolyózás, majd a parkban egy kis birkózás
a cimbikkel, utána alig várjuk, hogy mehessünk szánkózni, van két
darab, egy régi, de jó vastalpas és egy szovjet, sötétkék, motorkormányos bob, nehéz, mint a sár, vasból van az is, de bírja, szinte nincs
olyan fa a környéken, aminek neki nem csapódott volna ezerrel, és még
egyben van. Sztárok voltunk vele, egészen addig, ameddig meg nem
jelent a haver a szemközti negyedikről egy nyugatnémet, acél
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 3 perckor,
lenyugszik
16 óra 38 perckor.
Az év 356. napja,
hátravan 9 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ZÉNÓ és ANIKÓ,
holnap VIKTÓRIA napja.
VIKTÓRIA: latin mitológiai
eredetű, Victoria a latin mitológiában a győzelem istennője. A név
jelentése: győzelem.

Adakoznimenő
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Mosoly a reménytelenségben

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. december 21.

Havazás várható
Hőmérséklet:
max. -3 0C
min. -6 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9491

4,3821
1,3460
253,1698

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Forgalomkorlátozás
a Poklos-patak feletti hídnál

December 18-tól, múlt szombattól nehézgépjárművekre vonatkozó forgalomkorlátozás lépett érvénybe Marosvásárhelyen, a Poklos-patak feletti hídon, a Brassó, Tudor
Vladimirescu és Năvodari utcák kereszteződésétől, a Dacia
piac mellett. A szakértői vizsgálatot követően megállapították, hogy a híd a IV. besorolásba tartozik, ezért felújítást
igényel. A javítások befejezéséig a 7,5 t-ás gépkocsikat más
irányba terelik. Szintén szombattól a tömegközlekedési vonalak forgalmát a Brassó utcából a Predeal utcába irányították át, az utasok a Macul Roşu megállóban szállnak fel
és le – tette közzé a hírt Facebook-oldalán a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.

A Mircea Birău uszoda
ünnepi programja

A marosvásárhelyi Mircea Birău fedett uszoda a közelgő
ünnep alatt a következőképpen tart nyitva: december 24-én
reggel 6 és 10 óra között a nagyközönséget várják, 10–14
óra között pedig a sportolók edzenek. December 25-én,
26-án és 27-én a létesítmény zárva lesz. 28., 29., és 30-án
14–18 óra között a sportolók vehetik igénybe a medencéket,
18-tól 22 óráig pedig a nagyközönséget fogadják. Az év
utolsó napján reggel 6-tól 10-ig a nagyközönség, majd 10
és 14 óra között a sportolók léphetnek be. Január 1-jén és
2-án zárva lesz az uszoda.

Jelentős bírság jár a hóeltakarítás
elmulasztásáért

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki nem takarítja el a
jeget, havat a hozzá tartozó járdaszakaszról, bejárat elől, a
bérelt parkolóhelyekről, valamint a tömbházak közötti járdákról – tette közzé közösségi oldalán minap a gyalogosok
biztonságát célzó figyelmeztetést Portik Vilmos, Marosvásárhely alpolgármestere. A helyi rendőrség ugyanis havazás
esetén fokozottan ellenőrzi az erre vonatkozó tanácsi határozatban foglalt szabályok betartását. Ilyen jellegű mulasztásért a lakótársulások 2.400 és 2.500, a magánszemélyek
500 és 1.000, a jogi személyek pedig 1.000 és 2.000 lej közötti büntetésre számíthatnak.

Karácsonyi pásztorocskák

A Tompa Miklós Társulat Csodaházikó-sorozata december
23-án, csütörtökön a Karácsonyi pásztorocskák című gyermekelőadással folytatódik, a műsort 17 és 19 órától lehet
megtekinteni a színház Nagytermében. A színház társulata
a Tamási Áron Karácsonyi pásztorocskák című meséje ihlette betlehemes játékkal kedveskedik a legkisebbeknek,
előadásukat a Boróka néptáncegyüttessel közösen mutatják be. Szereplők: Benő Kinga, Ferenczi H. István, Kádár
Noémi, Tollas Gábor, Varga Andrea; projektvezető: Benő
Kinga; tánckarvezető: Varró Huba; díszlettervező: Lukács
Vanda; ügyelő: Szakács László. Az 5 lej értékű jegyek a
színház nagytermi jegypénztárában (hétköznapokon 9 és
18 óra között, telefon: 0365-806-865), a helyszínen előadás
előtt egy órával, valamint a Biletmaster oldalán válthatók. A
járványügyi szabályozások miatt korlátozott számú férőhely
áll rendelkezésre, belépni a járványügyi intézkedések betartásával lehet. Az előadást – jellege miatt – kizárólag magyar nyelven lehet követni.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Hétfőn délelőtt eljutott a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem önkéntes diákjai által összegyűjtött 140 csomag a Hidegvölgyben élő óvodásokhoz és általános
iskolásokhoz. A gyűjtést négy évvel ezelőtt kezdeményezte a színművészeti kar néhány diákja, akik Adakoznimenő címszóval indították el akciójukat. Az első
évben karitatív szervezeteken keresztül szegény
családokhoz juttatták el az ajándékokat, utána
pedig a Hidegvölgyben élő roma gyerekekhez látogattak el.

Több civil szervezet (Dorcas Alapítvány), kávézó
(Gemma Book Café, Café Tutun, 112 Coffee & Co., La
Piadina MS), a Gutenberg könyvesbolt, cégek (Romcab,
Bioeel) is felkarolták az akciót. A kávézókba tartós élelmiszereket, tisztálkodó eszközöket, tisztítószereket és pénzt
lehetett eljuttatni. Az MMDSZ Őszi hepaján megrendezett
véradási kampánya idején ételkuponokat is adományoztak
a gyűjtőknek. De sokan voltak, akik a kávézókban levő perselyekbe névtelenül adakoztak. A diákok – egyeztetve a hidegvölgyi iskolát vezető Tálas Ferenc pedagógussal – 140
csomagot állítottak össze, annyit, ahány óvodás és kisiskolás van az oktatási intézményben. Az adományokat december 20-án adták át a rászorulóknak.

Fotó: Vajda György

„Tudjuk, hogy a nincstelenséget felszámolni nem lehet.
Nem is célunk. A mi célunk, hogy a Hidegvölgyben levő
általános iskolát segítsük, hogy a gyerekek, akik tanulnának, tudjanak megfelelő feltételek között és eszközökkel
részt venni az órákon. Legyen szappanuk, írószerük, napi
egy meleg ételük, és az udvaron játékuk. Az akció által
pedig legyen eggyel kevesebb előítélet rájuk nézve. Ismerjenek meg minket, nézzenek színész-, bábvizsgákat az
egyetemünkön, mi is ismerjük meg őket. Beszélgessünk
velük, játsszunk velük, fessük ki az osztálytermüket, kapjanak ajándékot tőlünk” – fogalmazták meg a jó szándék
okát a szervezők.
Ezért a jótékonysági akció nem csak adományozásból
állt. Néhány nappal korábban a gyerekeknek a Stúdió színházban bábelőadást tartottak a báb szakos diákok. Azt tervezik az egyetemisták, hogy tavasszal lefestik az iskola
kerítését, játékokat tanítanak a gyerekeknek, és hozzájárulnak az épület felújításához is, amelyre további adománygyűjtést hirdetnek majd. Ezért a pénzgyűjtő
dobozokat a meghirdetett gyűjtőpontokban hagyták, és továbbra is várják a jó szándékúak hozzájárulását e nemes
ügyhöz. (vajda)

A hulladékelszállítás menete az ünnepen

A karácsonyi ünnepek alkalmával december 25-én, szombaton Marosvásárhely területén nem szállítjuk el a háztartási hulladékot, akiktől szombaton vinnék el, azok
december 24-én, pénteken tegyék ki, ugyanis a szombati napot pénteken pótoljuk be.
Január 1-jén (szombaton) is ünnepi program lesz, arra kérjük a lakosokat, hogy
december 31-én tegyék ki a hulladékot a megszokott időben, a cég munkatársai el fogják
szállítani.
Áldott karácsonyi ünnepet kíván a Sylevy Salubriserv Kft., és örömtelibb, boldog
új évet!

RENDEZVÉNYEK

Jótékonysági előadás

A Kamaszok ifjúsági színtársulat és az Olympikus
mozgássérültek sportegyesülete Öleld át a szívünket, és segíts, ha tudsz! címmel december 23-án 17
órától a marosvásárhelyi szabadtéri nyári színpadon
a kórházban leukémiával küzdő 5 éves Szakács Richard és az egyesület mozgássérültjeinek megsegí-

tésére szervez jótékonysági előadást. Fellépnek többek között Koszika, Buta Árpád, a Kamaszok színtársulat egykori és jelenlegi tagjai, valamint az
Olympikus egyesület tagjai. Szervező Kozsik József
színművész, a Kamaszok színtársulat vezetője.
A belépés díjtalan, az adományokat az Olympikus
egyesület tagjai fogadják, illetve az OTP
RO06OTPV320000173449RO01
bankszámlára
lehet átutalni. Kapcsolat: Kiss Zoltán, telefon: 0742201-516.
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Ciucă a kormány prioritásait ismertette
az EB-elnökkel folytatott brüsszeli megbeszélésen

Ciucă hangsúlyozta, hogy az egységes, széttagoltság nélküli
Románia kormányának prioritásait ismertette Nicolae Ciucă miniszterelnök az Európai Bizottság (EB) Schengen-övezet jelentősen hozzájárulhat a belső európai piac
elnökével, Ursula von der Leyennel tartott keddi megerősödéséhez, és a Románia schengeni csatlakozására vonatkozó döntés mielőbbi meghozatalát sürgette. Megköszönte
megbeszélésen Brüsszelben.

A kormány közleménye szerint a miniszterelnök ismertette
a világjárvány kezelésére irányuló erőfeszítéseket, és köszönetet mondott az Európai Bizottság támogatásáért, a többi közt
a romániai oltáskampány kapcsán is. Ciucă beszámolt az országos helyreállítási tervre (PNRR) alapozott gazdasági fellendülés érdekében tett lépésekről, valamint arról is, hogy a
jövő évi költségvetés tervezete a stabilitást tartja szem előtt.
A kormányfő biztosította az EB elnökét afelől, hogy a kormány elkötelezett a PNRR által biztosított alapok lehívásához
szükséges intézkedések elfogadása mellett.
Az EU prioritásai közül a román miniszterelnök fontosnak
tartotta kiemelni az unió ellenálló képességének növelését,
hogy – a világjárványból tanulva – az EU és tagállamai felkészültebben nézhessenek szembe egy esetleges jövőbeli válsággal vagy kihívással.

ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság kitartóan támogatja
Romániát ebben a törekvésében.
A miniszterelnök aláhúzta, hogy Románia kormánya az
együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (MCV) lezárásához szükséges reformok megvalósításán dolgozik.
Az unió másik nagy célkitűzését, a zöld- és a digitális átmenetet szintén teljes mértékben támogatja országunk, hisz ez a
tagállamok hosszú távú fejlődésének és a jövő gazdasága megvalósításának záloga. Az ehhez vezető lépéseket azonban az
egyes tagállamok gazdasági és társadalmi valóságához kell igazítani, hogy ne keletkezzenek fejlődésbeli szakadékok a tagállamok között, és ne kerüljenek veszélybe a nemzeti
gazdaságok – hangsúlyozta a román fél. Ezzel kapcsolatban
fontos, hogy a taxonómiarendeletet a földgázra és az atomenergiára vonatkozó résszel egészítsék ki – tette hozzá. (Agerpres)

Az SZNT ismertette a nemzeti régiókért kiírt
aláírásgyűjtés végeredményét

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) keddi közlése szerint 1.266.682 érvényes aláírás gyűlt össze a nemzeti régiók európai polgári kezdeményezés mellett,
amely arra irányul, hogy az EU tagállamai a gazdasági lemaradás megszüntetését szolgáló kohéziós
források elosztásánál legyenek tekintettel a régiók
nemzeti, kulturális jellegzetességeire is.

Az SZNT közleménye emlékeztetett arra, hogy december
20-án lezárult a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és
a regionális kultúrák fenntarthatóságáért elnevezésű európai
polgári kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése.
A szervezőkhöz megérkezett a Magyar Választási Bizottság
tájékoztatása, miszerint jogerőre emelkedett a tanúsítványt is
magában foglaló határozat. Eszerint 901.758, Magyarországon gyűjtött aláírásból 826.826 érvényes. Két nappal korábban
Portugáliából és Ciprusról is tájékoztatták a kezdeményezőket
az érvényes aláírások számáról, így végleges lett az érvényesített aláírások száma.
Azt írták, hogy uniós szinten az érvényes aláírások száma

1.266.682, viszont az SZNT számára az sem elhanyagolható,
hogy összesen 1.418.659 aláírás gyűlt össze. Az érvénytelen
aláírások aránya az összegyűjtött szignók számához viszonyítva átlagosan 10,73 százalék.
„A polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételekor arról
beszéltünk, hogy amennyiben sikeres lesz, új küzdőtér nyílik
meg előttünk. Ez megtörtént. A nemzeti régiók népessége új
eszközt kapott, hogy szülőföldjének gazdaságát fellendítse,
megőrizve annak regionális identitását” – olvasható a közleményben.
A május hetedikén zárult aláírásgyűjtés során a kezdeményezőknek sikerült teljesíteniük az Európai Unió támasztotta
feltételeket. Több mint 1,4 millió aláírást gyűjtöttek össze a
megkövetelt egymillió helyett, és az előírt hét ország helyett
tizenegy országban sikerült átlépni az aláírások számával a
megszabott küszöböt. A küszöb átlépését nyolc országban
(Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Írországban, Spanyolországban, Belgiumban és Litvániában) igazolta az illetékes hatóság. (MTI)

Inflációkövető béremelést ígértek a vasutasoknak

Véget ért hétfő este a reggeli órákban kezdődött
spontán munkabeszüntetés az állami vasúti társaságnál (CFR), miután a közlekedési minisztérium a
fogyasztói árak növekedésével megegyező mértékű
béremelést ígért jövő év áprilisától.

A mozdonyszerelők és pályakarbantartók tiltakozását az a
pénteken elfogadott sürgősségi kormányrendelet váltotta ki,
amely a jövő évre befagyasztotta a közalkalmazottak bérét (az
egészségügyi dolgozók és a tanárok kivételével), ezzel az intézkedéssel ugyanis immár harmadszor halasztották el Romániában a vasutasok jogállásáról szóló, jelentős (átlagosan 35
százalékra tehető) béremeléseket előirányzó törvény jövő áprilistól esedékes hatályba lépését.
A hétfői munkabeszüntetés nyomán 261 személyszállító
vonat állt le szerte az országban, egyes vonatok 5-6 órát késtek, a hidegben magukra hagyott utasok ezreinek pedig senki
sem tudott tájékoztatást adni arról, hogy mire számíthatnak.
A bukaresti Északi pályaudvarról 17 órakor indultak el az első
vonatok.
A hétfői tárgyalások menetéről tudósító Economedia.ro
gazdasági portál délután még tízszázalékos bérfejlesztési megállapodásról írt, amely Sorin Grindeanu szociáldemokrata

közlekedési miniszter szerint nagyságrendileg egymilliárd
lejes többletkiadást jelentene a költségvetésnek. A kormány
által hétfőn elfogadott és a parlament elé terjesztett büdzsé tervezetében azonban ez a kiadás nem szerepel.
A sztrájk első óráiban Grindeanu úgy nyilatkozott: „nem ő
tett felelőtlen ígéreteket a vasutasoknak”, Románia pedig kötelezettséget vállalt arra, hogy fenntarthatóvá teszi a jelenleg
veszteséges CFR működését. Az Economedia szerint viszont
a tárcavezetőnek nem kellene másra hárítania a felelősséget,
a vasutasok ugyanis most annak a törvénynek az előírásait
akarják behajtani a jobb- és baloldal összefogásával alakult
nagykoalíciós kormánytöbbségen, amelyet tavaly a PSD és az
RMDSZ szavazott meg az akkori jobbközép kisebbségi kormány ellenkezése dacára, közvetlenül a parlamenti választások előtt.
A Mediafax hírügynökség szerint a költségvetési törvény
parlamenti vitája során a sztrájkhullám továbbterjedésére lehet
számítani a közszférában. A rendőrségi alkalmazottak,
börtönőrök és tartalékos katonák is országos megmozdulásokat helyeztek kilátásba, jövedelmük befagyasztása ellen tiltakozva és azt követelve, hogy ne napolják el a parlament által
számukra megszavazott béremelések bevezetését. (MTI)

Egyszerűbb lesz a civil szervezetek támogatása
a cégek szponzoralapjából

Kiszámíthatóbb támogatási rendszert biztosítunk
ezentúl a civil szervezeteknek, azt követően, hogy
a képviselőház döntéshozó fórumként megszavazta
az RMDSZ ez irányú törvényét – mutatott rá Miklós
Zoltán, az RMDSZ parlamenti képviselője, a törvény
kidolgozója.

A Kovászna megyei törvényhozó rámutatott: ez idáig a magánszemélyek jövedelemadójuk 3,5 százalékát, a jogi személyek pedig az adóalapjuk 20 százalékát fordíthatták civil
szervezetek támogatására. A gyakorlat azonban azt mutatta,
hogy a jogi személyek esetében nagyon kevesen éltek ezzel a
lehetőséggel. „A ma (sz. m. kedden) elfogadott törvény értelmében egyszerűsítettünk a cégek támogatási eljárásán, így –
a magánszemélyekhez hasonlóan – a cégek is átláthatóbban,
az Adó- és Pénzügyi Hivatal által kidolgozott formanyomtatvány által irányíthatják át a civil szervezetek részére az előző
évben befizetett adójuk egy részét” – taglalta Miklós Zoltán
képviselő.
A Kovászna megyei törvényhozó elmondta, hogy az adótörvénykönyv módosítására főleg azért volt szükség, hogy
egyértelműbb előírásokat fogalmazzanak meg azon cégek számára, akik támogatnák adóalapjukból a civil szervezeteket:

„ez idáig a cégek szponzoralapjukat, év közben kiszámíthatóság nélkül, óvatosan használták fel, olyan körülmények között, hogy a rákövetkező évben mérlegzáráskor lett
egyértelmű az éves adó- és szponzoralapjuk. A ma elfogadott
törvény értelmében megteremtettük a lehetőséget a magánszemélyekhez hasonlóan a cégek számára is, hogy a végleges
szponzoralap ismeretében 6 hónap alatt szabadon átirányíthassák az elmúlt éves összegeket egy vagy több civil szervezet
számára”. A szövetség képviselője rámutatott a korábbi évek
gyakorlatára, elmondta: eddig a támogatást a cég év közben
utalta az adott civil szervezetnek, ez a lehetőség kibővül, így
az előző évben el nem használt összegek átirányítással a rákövetkező évben is felhasználhatók lesznek.
Miklós Zoltán szerint fontos előrelépés ez a mostani, hiszen
a módosítás értelmében könnyebben támogathatók mind egyházaink, mind azon civil szervezeteink, amelyek kultúrával,
oktatással, sporttal, művészetekkel, szociális ellátással vagy
akár környezetvédelemmel foglalkoznak.
A törvény előírásai, amennyiben az államelnök kihirdeti, és
megjelenik a Hivatalos Közlönyben, 2022-től lépnek életbe.
(közlemény)
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Ismét ezerhez közelít
az új fertőzések száma

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi közlése szerint az utóbbi 24 órában 826 személyt diagnosztizáltak SARS-CoV-2-fertőzéssel, és 88
koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet
regisztráltak. A halálesetek közül 22 korábban következett be. (Agerpres)

Az EU kilenc hónapos utazási
érvényességet határozott meg
a védettségi igazolványoknál

Az Európai Bizottság kilenc hónapos, azaz 270
napos kötelező elfogadási időszakot határozott meg a
koronavírus elleni védettséget igazoló uniós igazolványok esetében az Európai Unión belüli utazásokra vonatkozóan – közölte a brüsszeli testület kedden. A
közlemény szerint a védettségi igazolványok egyértelmű és egységes elfogadási időszakával az utazásra
vonatkozó tagállami intézkedések összehangolását
igyekeznek biztosítani. Az új szabályok szavatolják,
hogy az esetleges utazási korlátozások a rendelkezésre álló legjobb tudományos bizonyítékokon és objektív kritériumokon alapuljanak – tették hozzá. (MTI)

A NATO már a jövő év elején
tanácskozna az oroszokkal

Készen áll Oroszországgal az érdemi párbeszédre,
amelynek szellemében a lehető leghamarabb, már a
jövő év elején össze kívánja hívni a NATO–Oroszország Tanács ülését – jelentette ki Jens Stoltenberg
NATO-főtitkár újságíróknak nyilatkozva kedden. Kiemelte: a tagállamok megközelítése Oroszországot illetően az elrettentésre és a védelemre helyezi a
hangsúlyt, de hangsúlyozza a párbeszéd fontosságát. „A NATO és Oroszország közötti párbeszédnek
tiszteletben kell tartania az európai biztonságot jelentő alapelveket, figyelembe kell vennie a tagországok aggodalmait és a szövetségesek jogát a NATO
területének védelmére” – mondta. A NATO politikai
és gyakorlati szempontból is szoros kapcsolat kialakításában érdekelt Oroszországgal – tette hozzá
Jens Stoltenberg. (MTI)

Lövedék a múltból

(Folytatás az 1. oldalról)
és műanyag, narancssárga autókormányossal, na akkor
kimentünk a divatból a csajoknál. Otthon alig volt fűtés,
esténként gyertyafénynél néztük a tévét, de nem számított, mert még éppen csak rúgkapált az ajtón a kamaszkor, de be még nem döntötte azt, így igazi jókedéllyel
rúghatta az utolsókat odabent a mindennapi élet nehézségeire magasról tevő, attól gondosan elbarikádozott,
jól megérdemelt gyerekkor.
Akkor még nem tudtuk, nem is tudhattuk, hogy hamarosan, talán már éppen most lőni fognak Temesváron,
lőni fognak Bukarestben, lőni fognak Marosvásárhelyen, véget ér a benzin- és kenyérsorok időszaka, a mindent átható félelem, az átkos aranykor, és karácsonyra
meghozza az angyal a változást, a szabadságot, a piacgazdaságot, a Nyugatot; nem tudtuk még, hogy kilövik
azt a két patkányt, mi pedig elindulunk a fogyasztói társadalomhoz vezető, szédítő fejlődés útján, amelynek
végén boldogság, gazdagság, szabadság, jogállamiság
vár. Pár nap múlva már tudtuk. Valószínűleg tévedtünk.
Azt sem tudtuk, hogy ezekben a napokban éppen több
ezer ember hal erőszakos halált, és ennek fő bűnöseit
nem csak a két kilőtt patkány között kell keresni, mert a
legtöbben az ő utolsó, remélhetőleg a pokol kénköves
mizériájába vezető útjukat követően hunytak el. Arra
sem gondoltunk, hogy a ránk szakadó nagy szabadság
harmincadik esztendejében sem tudjuk, hogy kik voltak
az úgynevezett terroristák, kik lőtték a népet, kik fordították egymás ellen a hadsereg egységeit, kiknek a mesterkedése miatt haltak meg annyian, kik
kalasnyikovoztak úgy Vásárhely főterén, hogy a Gecse
utcában is hallottuk. Gondolhattuk volna, de nem gondoltuk, hogy annyi évtized múltán is eredményesnek bizonyul az egykori eltussolási akció, hogy a
forradalomnak nevezett puccs valódi dramaturgjai
szinte kivétel nélkül mindmáig rejtve maradnak, akik
pedig nem, azokhoz lehetetlen hozzányúlni. Harminc év
eltelt, és a vén kommunisták még mindig közöttünk kísértenek. Ilyenkor, karácsony környékén pedig eszünkbe
is jutnak, még ehhez is van pofájuk.
Reggel beülök az autóba, próbálom indítani, pöcröff. Pedig dízel. Nagyköbcentis, lassan megöl az adó.
Fűtés van, szinte azonnal. Elindulunk szép lassan, az
utak lesózva, nem csúszik, de ha csúszna is, a Mercedes
4matic eddig nem hagyott cserben. Hideg ugyan van,
de a régi telekhez képest ez már strandidő, a hó csak
emlék, hegyre kell menni érte. Elindulunk bevásárolni,
mindenhol szép autók, csillogó boltok, hatalmas választék, óriási tömeg, dugó, dudálás, karácsonyi fények, karácsonyi zene, szinte tiszta Nyugat. Igen, volt fejlődés
az elmúlt harminc évben, van (látszólagos) szabadság,
van (úgy-ahogy) biztos anyagi háttér, és keresni kell
ugyan, de van boldogság is. De még mindig ott kísért a
gondolat a fejben, hogy mi volt ennek az ára. Hogy
mennyire hülyének néztek és néznek minket. Hogy még
mindig nem tudjuk, hogy azokba, akik harminc évvel ezelőtt ott feküdtek a saját fagyott vérükben, fiatalon, eltorzult arccal a jeges betonon, ki lőtte bele kéjesen
vigyorgó pofával azt az utolsó golyót.
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„Mi vagyunk a legkisebb láncszem!”

(Folytatás az 1. oldalról)
December 20-án a szakszervezetek tartottak a kormánnyal egy tárgyalást, ahol elmondták a követeléseket, illetve a nehézségeket. Kedden, december 21-én a
tüntetők abban reménykedtek, hogy szerdán már nem
kell az utcára vonulniuk, mert a keddi nap folyamán
megszületik a döntés. Ez lapzártáig nem történt meg.
A tanügyi alkalmazottak a többi között a fizetésemelésért is tüntetnek. A kormány ugyanis mindössze a negyedét ígéri a kért emelésnek, ami átlagosan számolva
körülbelül 50 lejt jelentene. Ez pedig, ha figyelembe
vesszük az inflációt, semmit sem javít a helyzeten –
vélekedett a Népújságnak Minor Borbála tanárnő. Továbbá elfogadhatóbb iskolákat és jobb oktatási körül-

ményeket is szeretnének. A tanárok célja az, hogy neveljék és képezzék a jövő generációját, nem pedig az,
hogy folyamatosan a papírokat rendezzék. De a papírmunkán kívül különböző nehézségeket és feladatokat
osztanak a tanárokra, olyanokat, amelyek nem is tartoznak a hatáskörükbe – panaszolta Minor Borbála.
Végszóképpen elhangzott az is, hogy mivel hétfőn
megtörténtek a tárgyalások, van esély arra, hogy kedden elfogadják a kéréseket, és akkor szerdán már nem
kell utcára vonulniuk a pedagógusoknak. Őket is
számba kell venni, mert az utóbbi időben mindig el
voltak nyomva, ők az utolsó láncszem mindenben,
ezen pedig változtatni kell – hangsúlyozta a megkérdezett tanárnő.

Megemlékeztek a forradalom hőseiről

Több mint 23 ezer gazda kap
megyénkben
APIA-támogatást

A Maros Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség (APIA) december másodikától véglegesíti a 2021-es
mezőgazdasági évre szóló támogatási kérvényeket. December 15-ig
19.201 farmer dossziéját hagyták
jóvá, ez az összes kérvény
80,67%-a, ugyanis megyénkben
23.799 támogatási igényt nyújtottak be. Ezt az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (FEGA)
kifizetendő összeget az euró

4,9475 lejes, míg az Európai Vidékfejlesztési Alapból (FEADR)
szánt hozzájárulást 4,8683 lejes árfolyamán számolják át. Az elfogadott kérvények alapján odaítélendő
összeget pár napon belül átutalják
a gazdák számlájára. Ovidiu Daniel Săvâşcă igazgató szerint munkatársai megtesznek mindent azért,
hogy a gazdák határidőn belül kapják meg a pénzt, hogy emiatt ne
késsenek meg a 2022-es mezőgazdasági munkálatokkal.

Best of 2021 – az Erdély TV
műsorában

Az év vége általában mindenkit arra ösztökél, hogy kicsit megálljon
és összegezzen, hogy mi is történt az elmúlt hónapokban! A Jó napot!
Megjöttem… stábja is úgy érezte, hogy az ünnepekre való hangolódás
egyik legjobb formája, ha felelevenítik a 2021-ben megtett utazásaik
legjobb pillanatait. Több ezer kilométer, számtalan történet, rengeteg
kacagás, megható pillanatok és mérhetetlen hála, hogy mindez létrejöhetett azoknak az embereknek köszönhetően, akik megengedték, hogy
a nézők is bepillantást nyerjenek életükbe, mindennapjaikba.

A CNSAS-hoz került
a szekus irattár maradéka is

Kedden 12 órától a forradalom hőseinek emlékművénél az 1989. decemberi romániai forradalom 32. évfordulója alkalmából tartottak megemlékező ünnepséget, melyet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a prefektúrával és a katonai helyőrséggel közösen szervezett. Az 1989.
december 21-ei események marosvásárhelyi áldozatainak emelt emlékművet egyházi ceremónia és katonai tiszteletadás mellett koszorúzták
meg a helyi közigazgatási intézmények és a forradalmárok szervezeteinek képviselői.
Fotó: Nagy Tibor

Karácsonyi hangulat a mezőpaniti iskolában

Ráduly Csongor

Ünnepi készülődés hangulata
várt a mezőpaniti iskolában,
ahol Ráduly Csongor iskolaigazgató fogadott. Vendéglátónk
részt
vett
az
október-novemberben zajló
igazgatói vizsgán, először az
írásbelin, majd a szóbelin.
Mindkét megmérettetés sikerült, ami azt jelenti, hogy a
közeljövőben négy évre kap
igazgatói kinevezést a Kádár
Márton Általános Iskola
élére, amely intézményhez a
község öt óvodája és négy iskolája tartozik, s ahol összesen 555 gyermek tanul.

Mezey Sarolta

– Történelemtanár vagyok, az
elmúlt tanévet is igazgatóként töltöttem, hiszen 2020 elején neveztek ki igazgatónak, miután a volt
igazgató, Deák János nyugdíjba

Fotó: Nagy Tibor

vonult. Ő győzött meg, hogy vállaljam el az iskola vezetését. Tudta,
hogy az iskola vezetéséhez erős
kéz kell. Valóban, nem könnyű feladat, hiszen a községben öt óvoda
és négy iskola működik. Ezeket és
a gyermekek iskolába való szállítását koordinálni kell – mondta az
igazgató.
– A pandémia kihívások elé állította az oktatási intézményeket,
hogy állt helyt a paniti iskola?
– Valóban, folyamatosan változott a helyzet, új rendelkezések jelentek meg. Gyakran egyik napról
a másikra módosították a szabályzatot. Mivel az őszi kényszervakáció után a tanügyi káderek
átoltottsága nem érte el a 60 százalékot, a két hét vakáció után egy
hétig még online oktatás folyt az
intézményeinkben, miközben el lehetett volna kezdeni fizikai jelenléttel az oktatást. Ezt követően
megtörtént az oktatási egységekre

való lebontás, ami kedvezett, mert
a paniti óvoda és a kövesdi román
óvoda kivételével a többi intézményben sikerült elkezdeni a jelenléti oktatást. Időközben a kollégák
elmentek oltásra, s községszinten
is meglett a 60 százalékos átoltottsági arány – fogalmazott az igazgató.
– Mennyire vetette vissza az oktatás minőségét az online térbe vonulás?
– Az online oktatás alatt a diákok értékelése szubjektív volt, sajnos elég nehéz számítógép vagy
telefon előtt feleltetni és osztályozni őket. Ez országszerte így
volt. A diákok megpróbáltak felnőni a feladathoz, és bekapcsolódni az órákba, rendelkeztek
megfelelő eszközökkel. Tavaly 60
táblagépet kaptunk a minisztérium-

Hibának tartja a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) igazgatója, hogy
az intézmény nem adta át a rendszerváltás utáni első években a kommunista titkosrendőrség archívumát a Securitate Irattárát Tanulmányozó Országos Tanácsnak (CNSAS). Eduard Hellvig szerint ez
megnehezítette az ország demokratizálódását. A SRI igazgatója kedden
nyilatkozott erről, abból az alkalomból, hogy a Securitate maradék archívumát is átadta a titkosszolgálat a CSNAS-nak. Hellvig ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy a Securitate irattárának csak egy részét „örökölte”
a rendszerváltás után a SRI. Szerinte az lenne a kívánatos, ha az egykori
kommunista titkosrendőrség teljes archívuma a CNSAS-hoz kerüljön,
és tanulmányozható legyen. „Csak így érthetjük meg Románia közelmúltját, és alakíthatjuk másként az ország jövőjét” – magyarázta.
(Agerpres)

tól, de a szülők is kellőképpen álltak hozzá. Az önkormányzat jóvoltából a tanárok 29 laptopot kaptak,
ezeket használjuk a munkánk
során. Volt olyan kolléga, aki már
rendelkezett laptoppal. Hálásak vagyunk az önkormányzatnak, mert
minden feltételt biztosít a minőségi
oktatás érdekében.
– Hírt kaptunk arról, hogy új bútorzat érkezett az iskolába.
– Egy holland alapítvány segítségével sikerült az iskolai bútorzat 80
százalékát kicserélni. Új padok, székek kerültek az oktatási egységekbe
Westerbeck René, egy csittszentiváni kolléganőnk férje jóvoltából.
Egy hollandiai iskolában lecserélték
az amúgy jó állapotban lévő bútorzatot, s ezeket hozták ide. A bútorokon kívül projektorokat és
okostáblákat is kaptunk. A bútorzatból félretettünk a szentiváni iskolának, hogy a felújítás befejezése
után ezekkel bútorozzuk be.

A második osztályos betlehemezők Nagy Andrea tanítónővel

– A pandémia miatt elmaradtak
a tantárgyversenyek, ezt hiányolták
a gyermekek. A mezőpaniti gyermekeknek mégis volt alkalmuk a
megmérettetésre.
– A magyarországi Segítsd az iskoládat! általános műveltségi vetélkedősorozat keretében, határon
túli iskolaként meghívást kaptunk
a kolozsvári református kollégiummal együtt. Múlt szerdán volt a
döntő, amelyet iskolánk tanulói
nyertek meg. Büszkék vagyunk
erre, hiszen tehetséges és ügyes
gyermekek tanulnak itt – mondta
az igazgató, majd bemutatta az
osztályokat, az új bútorzatot, az
okostáblákat.
Végül olyan osztályokba kísért
el, ahol karácsonyi énekeket daloltak a gyermekek Bartis Zoltán hegedűkíséretével, vagy éppen
betlehemes játékot ismételtek a
másodikosok.
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Évértékelő a lovagoknál

Az abodi gyerekotthon lakói már meg is kapták karácsonyi ajándékaikat a rend tagjaitól

Múlt hét végén tartotta évértékelő gyűlését
a Szent László Társaság (18621) és Rend
erdélyi tartománya. A Nyárádszeredában
rendezett találkozón a lassan záruló év legfontosabb eseményeiről számolt be n. l.
Koncz László széktartó: a nemzeti újrakezdés
évében, még ha a világjárvány miatti korlátozásokhoz igazodva is, sikerült megmozdulnia a rend erdélyi tagságának, és idén
egy központi rendezvényt is tartott, amely
n. v. Imre László főkapitány szerint a rend
legtartalmasabb és legnagyobb rendezvénye volt ebben az évben, már csak az újonnan avatottak számát tekintve is.

A rend tagjai februárban a nyárádszeredai Bocskai Napok alkalmával koszorúztak, majd július 30án Makfalván találkoztak, ezen a rend főkapitánya,
magyarországi törzsszéktartója és széktartóhelyettese is részt vett, majd másnap Székelyabodban
sor került az erdélyi tartomány központi ünnepségére, amelynek keretében három új lovagot és hat
apródot avattak a rend tagjainak sorába, továbbá

R

égi gyermekarcok, hangok, tekintetek rejtőznek Stupeczky Kinga láthatatlan hátizsákjában, az elmúlt
négy és fél évtized legvédettebb kincsei között. Mindenhova magával viszi őket, derűsen, pehelykönnyedén, mint akinek semmi
sem teher. Ha kérem, előveszi, megmutatja
az elcsomagolt pillanatokat. Több mint harmincéves barátság fűz Kingához, sok emlékét, történetét ismerem, ahogy a háttérben
meghúzódó örök kívánságot, az anyaság vágyát is. Ilyenkor, karácsony előtt, talán ez is
erősebben érezteti jelenlétét, mint minden,
ami kívül-belül körülvesz, átölel.
„Gyermekotthon…, megint megyünk” –
jött egy reggel a telefonos üzenet. Tudtam,
hogy nem lesz időm vele és a barátaival tartani, de abban is biztos voltam, hogy szívesen megírnám ezt a sokadik látogatást a
szeretetre éhesek vidékén. Az sem volt kérdéses, hogy örömmel meséli majd el a Pál atya
marossárpataki pártfogoltjaival töltött időt.
– Egy régi jó barátom, Székely Dénes állt
elő az ötlettel, hogy menjünk el újra a sárpataki gyerekekhez – idézte fel pár nap
múlva az előzményeket. – Évekkel ezelőtt is
együtt vittünk oda csomagot, és volt ott egy
Jancsika nevű fiú, akivel Dénes sokat sakkozott, leginkább vele szeretett volna újra találkozni. A feleségét, Emőkét egyszer valaki
megkérte, hogy egy temesvári árvaház számára próbáljon szerezni négy játékmackót,
annyi hiányzik még ahhoz, hogy minden gyereknek meglegyen az öröme. Azonnal érdeklődni kezdett az ismerőseinél, üzenetet írt,
telefonált, és végül sokkal több macira sikerült szert tennie a családjuktól külön élő kiskorúak számára. Ez a sikerélmény adta a

Erről jut eszembe

Fotó: Nagy Miklós

felállították a trianoni emlékoszlopot és követ,
amelyre a tavaly nem volt lehetőség a járvány
miatt. Ezzel az erdélyi tagok száma immár 15 lovagra és 17 apródra emelkedett, és az erdélyi tartomány lassan akkora lesz, mint a magyarországi,
ezért akár törzsszékké is minősíthetik a jövőben –
hangzott el.
A pénzügyi beszámoló során kiderült, hogy a rend
központi kincstára ezúttal is támogatja a székelyabodi gyerekotthon lakóinak élelmezését, és a rend
támogatta az egyik tagja által a szórványmagyarság
körében kezdeményezett segélyezési programot is,
hiszen a keresztény értékek hirdetése mellett a rend
egyik fontos feladatának látja az elesettek, rászorulók támogatását is.
Szóba kerültek a jövő évi tervek is, mint pl. egy
központi rendezvény szervezése és esetleges új
tagok jelölése. A tagok arról is döntöttek, hogy az
abodi otthonban élő gyerekek, valamint a rend
apródjai számára jelképes, egyenként húsz lej értékű
karácsonyi ajándékcsomagokat osztanak ki, ez már
azóta folyamatban is van. (GRL)

Nevetni még lehet? Lehet, hogyne
lehetne! Ha van kedvünk hozzá. De
gyakran arcunkra fagy a mosoly, a
vigyor meg akaratlan vicsorgássá
torzul. Ez nem Korea, itt nincs nevetést tiltó hatalmi prohibíció. Kacagnivaló annál inkább, sőt sokszor az a
benyomásunk, kész röhej, ami ebben
a térségben történik. Anélkül, hogy
bárki is viccnek, humorforrásnak
szánná a szóban forgó képtelen országos vagy helyi intézkedéseket és
visszás, abszurd, groteszk társadalmi
jelenségeket. Ezek kapcsán csupa
kacaj lehetne az életünk, de valahogy
kifogytunk a humorérzékből. Erő kell
hozzá, hogy önmagunkon nevessünk.
De honnan annyi erő?! Észrevehette,
kedves olvasó, a kabaré is kimúlófélben van. Pedig a téma ma is az utcán
hever. Vagy bársonyszékben terpeszkedik. Mi lett a humoristákkal? Kifogyott a „sóder”? Vagy nálunk ilyesmi
egyáltalán nem is volt? Hát a politika, a közélet vadhajtásait ostorozó
média miért satnyult el? Kik és hogyan hallgattatták el a kritikus hangokat? Számtalan hasonló kérdést
tehetnék még fel, de nem néhány
soros jegyzet hivatott az ilyesmiket
felvetni és meg is válaszolni, nekem
csak úgy eszembe jutottak. Egy röpke
szösszenet legfennebb egyedi rendellenességeken hőböröghet, olyasmin
például, hogy egy szenátor miképpen
rúghat fel sorozatosan törvényes és
társadalmi viselkedési szabályokat
anélkül, hogy megbüntetnék, vagyis a
törvény kellő szigorával lépnének fel
vele szemben. Nem részletezem, a
honi média, sőt a külföldi is alaposan
kifuttatta már a botrányról botrányra
röpködő nehézsúlyú politikusnő
újabb minősíthetetlen cselekedetét,
amelynek áldozatává a minap egy
olasz tévés kolléganő és forgatócsapata vált, csak feltételezhetem, hogy
ezt már nem ússza meg szárazon, bár
ki tudja… Vannak dolgok és emberek,
amik és akik szinte bármivel szembemehetnek, bizonyos körökben cinkos
egyetértésre találnak ebben az országban. Meg másutt is. Nem minde-

Angyalhármas

lendületet Dénes párjának a jótékonykodáshoz, azóta is egész évben készül a rászorulók
decemberi megajándékozására. Így minden
adott volt a tervünk megvalósításához, egy
kis teherautónyi csomaggal – ruhaneművel,
édességgel és egyéb adományokkal – indultunk Sárpatakra. Emőkének otthon kellett
maradnia a négyéves
kislányával, de lélekben
ő is velünk volt, pont,
mint az igazi karácsonyi
angyal.
– Találkoztatok Jancsikával? – szóltam
közbe.
– Vele nem, mert ő közben a marosvásárhelyi otthonba került, de 24 másik gyerekkel
igen. Köztük volt Krisztina is, akit én legutóbb négyéves korában láttam. Már akkor
szerettem volna hazavinni, és most, 16 évesen is boldogan örökbe fogadnám, segíteném
a kamaszkori útkeresésben, majd a továbbtanulásban. Ő persze nem emlékezett rám,
de így is nagyon kedves volt, és olyan szépen
énekelt a többiekkel a tiszteletünkre. A közös
dalban is elhangzott, de a hozzánk intézett
szavak, mozdulatok is elárulták, hogy az otthon lakói leginkább szeretetre vágynak, az
minden ajándéknál – még a legnépszerűbbnek bizonyuló hajtánynál is – fontosabb
nekik. Ezért elhatároztuk, hogy januárban is
ellátogatunk hozzájuk, és amennyire csak
lehet, a továbbiakban is rendszeresebbé teszszük ezeket a találkozásokat. Úgy gondolom,
a leglényegesebb, hogy érezzék, nem csak

karácsony táján jutnak az eszünkbe. Ha sikerül őket elvinni egy közös sétára, színházba, tudni fogják, hogy értékeljük a
társaságukat, és talán kicsit hozzájárulunk
ahhoz, hogy ugyanolyan elfogadottnak, szeretettnek érezzék magukat, mint az egykék
vagy a szülők figyelmén, szeretetén két,
három, négy testvérrel
osztozó gyermekek, fiatalok. Úgy gondolom,
tehetünk azért, hogy a
gyermekotthonok nagycsaládjai hasonlóan
működjenek, mint egy kiegyensúlyozott kiscsalád.
– Én tudom, de az olvasóink kevésbé, hogy
téged már tizenévesen érdekelt a szülők nélkül felnövő gyermekek sorsa. Mesélj nekik
kicsit erről – kértem barátnőmet, aki először
15 évesen fordult meg a marosvásárhelyi
Eminescu utcai árvaházban.
– A katolikus templomban, ahova a tinédzserkorom nagy szerelmével jártunk, volt
egy csodálatos pap – már jó ideje a fenti világban misézik –, ő javasolta nekünk, hogy
ha segíteni szeretnénk valakinek, vegyünk ki
pár órára az árvaházból egy gyereket. Megfogadtuk a tanácsát. A kilencvenes évek elején a gyermekvédelem fogalma még
ismeretlen volt nálunk, és amit abban az intézményben láttunk, az egyszerűen feldolgozhatatlan volt. Állati sorban, jobban
mondva annál is rosszabb körülmények között tartott, kicsi vademberek fogadtak a
szürke falak mögött, ahol minden a szenve-
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nütt persze, a sajtó emberei pláne
nem tartoznak ebbe a kategóriába.
Őket többfelé keményen büntetik. Na,
nem Romániában, itt ritkán kerülnek
újságírók börtönbe, a médiát nálunk
anyagilag lehetetlenítették el, fokozták le és tették kiszolgáltatottá. A
nyíltan vagy burkoltan diktatórikus
államokra gondolok, amikor ilyesmire hivatkozom. Azokban nagyon
sanyarú a bátor, igazmondó újságírók sorsa. A Riporterek Határok Nélkül civil szervezet az idei év végi
jelentésében is rekordszámú börtönbüntetésről ír. Világszerte jelenleg
448 újságírót tartanak fogva, és
könnyen lehet, hogy szilveszterig ez a
számadat még növekszik. A helyzet
Kínában, Malajziában, Vietnámban,
Fehéroroszországban, Szaúd-Arábiában a legkritikusabb. De bő a listához felsorakoztatható országok
névsora, sűrűn olvashatunk, hallhatunk újabb letartóztatásokról. A hatalom
vaskézzel
igyekszik
elhallgattatni a kritikus hangokat.
Nemtől, életkortól, nemzetiségtől függetlenül. Még soha ennyi újságírónőt
nem zártak börtönbe, mint most. A
média hatvan női képviselője került
börtönbe elkötelezett munkája miatt,
csupán Fehéroroszországban 17 újságírónőt zártak el az idén. Ennél
sokkal sötétebb, tragikusabb a statisztika, ha arra a 46 újságíróra gondolunk, akiket 2021-ben öltek meg a
földgolyó különböző részein hivatásuk teljesítése miatt. Mexikó és Afganisztán a legveszélyesebb hely a
médiamunkások számára. De túlságosan elkalandoztam, a nevetéstől jutottam el idáig. Igaz, a nevetéstiltó
észak-koreai parancs is gyász következménye. A tíz éve elhunyt halhatatlan vezér emlékét próbálják ott
tizenegy napon át ily módon ébren
tartani. A romániai diktátor házaspárt harminckét évvel ezelőtt állítottak
a
kivégzőosztag
elé.
Emlékezetüket nem éleszti hivatalos
ukáz. Mégis sokan visszasírják őket.
Hiába, na! Aligha van jobb az akasztófahumornál. (N.M.K.)

désről szólt. Érdekes módon ott is egy Jancsi
nevű gyerekkel kötöttem szorosabb barátságot, de nem ő volt az egyetlen, akit hétvégente sétálni, játszani vittem, illetve akivel
hazamentem. A barátom is rendszerint
velem jött, így, bár még mi is gyerekek voltunk, úgy éreztük magunkat, mint egy boldog család. De az öröm csak pár órára
szólt, és gyakran keveredett keserűséggel.
Azt például nem lehetett könnyű szívvel végignézni, hogy Jancsika a szőnyegünk alá
dugja a kenyérszeletet, hogy amikor majd
nem lesz mit ennie, tudja elővenni. Az első
téli együttlétek során meg kellett tapasztalnunk, hogy az árvaházi lakók nem tudják, mi
a hó, és nem is mernek rálépni. Minden látogatáskor vittünk nekik „kimenő” ruhát,
amit aztán búcsúzáskor levettünk róluk,
hogy következő alkalommal visszavigyük,
mert tudtuk, hogy az intézményben minden
pillanatok alatt eltűnik. 21 éves koromtól
vágytam arra, hogy létrehozzak egy olyan
árvaházat, ahol minden másképp alakul.
Erről az álmomról a mai napig sem tettem
le, sőt, úgy érzem, az idő múlásával egyre
nagyobb teret hódít a gondolataimban. Hála
Istennek, a mai gyermekotthonok világát
nem lehet összehasonlítani a rendszerváltás
előtti, utáni állapotokkal, de van valami,
ami nem változott: a lakók vágya arra, hogy
visszatérjenek a vér szerinti családba, ahol
sok esetben nem kívánatos a jelenlétük.
Ebből a teljesíthetetlen kívánságból próbálunk a barátaimmal egy sóhajtásnyit valóra
váltani. Számomra a legfontosabb az, hogy
ezt a próbálkozást ne csak a szenteste ígérete hívja elő bennünk, a hétköznapjainknak
is mozgatóereje legyen.

6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________ JÓKÍVÁNSÁG

__________________________________________ 2021. december 22., szerda

2021. december 22., szerda ___________________________________________ JÓKÍVÁNSÁG ___________________________________________________ NÉPÚJSÁG

7

8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ KÖZÉRDEK

___________________________________________ 2021. december 22., szerda

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Kötelező kitölteni a digitális beutazási adatlapot

A Romániába való belépéshez

Tűzriasztás nélkül ünnepelni

Lakástűzmentes,
nyugodt karácsonyt!

Az utóbbi hónapokban megszaporodott a tűzoltók munkája, a téli idény beálltával
ez
minden
országszerte
évben ismétlődő jelenség.
Már december első felében is
számtalan helyszínre riasztották a tűzoltókat, járművek, garázsok, tűzhelyen
felejtett füstölgő étel, valamint lángoló épületek oltásához. A kigyúlt lakóházak
látványa, a tűzkárok mellett
a lelki megrázkódtatás is felmérhetetlen, hiszen sokszor
egy élet munkája válik hamuvá pillanatok alatt.

Szer Pálosy Piroska

Forrás: Magyar Rendőrség

December 20-ától mindenkinek, aki Románi- A határnál megnövekedett a várakozási idő
ába utazik, kötelező kitöltenie egy belépési
Az ünnepekre Romániába hazautazók miatt a keleti
digitális adatlapot. A határátlépés előtt vagy határszakaszon megnövekedett várakozási idővel kell
után legtöbb 24 órával ki kell tölteni.
számolni – tájékoztat a Magyar Rendőrség. A szigo-

Szer Pálosy Piroska
Az adatlap kitöltése mindenki számára kötelező,
függetlenül attól, hogy autóval, repülővel, vonattal
vagy hajóval közlekedik, és a kiskorúakra is érvényes.
Az elektronikus nyomtatvány 2021. december 20tól a https://plf.gov.ro felületen érhető el és tölthető
ki. A nyomtatvány kiállításához e-mail-cím megadása
szükséges, majd a felhasználó hozzáférési linket kap,
ezután kell megadni a kért adatokat. A belépési adatlapot a belépés előtt maximum 24 órával kell kitölteni,
csak telefonon, számítógépen vagy táblagépen lehetséges, papírformában nem. A kitöltött űrlapot nem
kell kinyomtatni. Ugyanakkor ki lehet tölteni a határátlépés után is legtöbb 24 órával, ennek elmulasztása
2.000-3.000 lej közötti bírsággal sújtható. Az adatlapnak tartalmaznia kell az utazó személyes adatait, és
be kell írni minden országot, amelyen áthaladt a beutazás előtt 14 nappal.

rúbb járványügyi adminisztrációra, valamint a feltorlódott utazóközönség létszámára tekintettel a
magyar–román határszakasz összes határátkelőhelyén
a szokásosnál hosszabb ideig tart az átléptetés.
A határátkelőhelyeken szolgálatot teljesítő rendőrök mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
folyamatos átléptetést biztosítsák. Így valamennyi
magyar–román határátkelő teljes kapacitással működik. A Románia felé tartóknak azt javasolják, hogy folyamatosan figyeljék a http://www.police.hu oldal
Határinfo adatait, ahol valamennyi határátlépéssel
kapcsolatos aktuális információ elérhető. Azokon az
útszakaszokon, ahol nagyobb létszámú tömeg kénytelen várakozni, a környéken szolgálatot teljesítő
rendőrök a helyi önkormányzat munkatársaival meleg
tea osztásával, valamint friss információk átadásával
próbálják az utazók várakozását könnyíteni. További
információk a magyar rendőrség honlapján kaphatók.
(pálosy)

Hátrányos körülmények között élő fiatalok támogatása

Jogosítvány a jövőhöz VII.

A program keretében nehéz
anyagi körülmények között
élő 18-25 éves fiatalok számára finanszírozzák a sofőriskola költségeit. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 21.

A Jogosítvány a jövőhöz programban a gépjárművezetői engedély megszerzésének költségeire
pályázhatnak hátrányos anyagi körülmények között élő fiatalok. A
programot hetedik alkalommal
hirdette meg A Közösségért Alapítvány a MOL Románia anyagi
támogatásával. A pályázatokat
2022. január 21-ig lehet benyújtani. A Jogosítvány a jövőhöz
programot A Közösségért Alapítvány szervezi a MOL Románia
által rendelkezésre bocsátott pénzalapból. A program anyagi támogatást biztosít 18-25 éves,
hátrányos helyzetű fiatalok részére, B, C, D kategóriájú – beleértve traktor, trolibusz és villamos
– gépjárművezetői engedély költségeinek fedezéséhez, akik számára a hajtási engedély feltétel
vagy előny a munkavállalásnál,
vagy hasznos eszköz a munkaköri
teendők ellátásában azok számára,

Fotó: A Közösségért Alapítvány

akik már dolgoznak. A program
eddigi hat kiírásában összesen 116
fiatalnak sikerült befejeznie tanulmányait: 96-nak sikerült megszereznie a B kategóriás hajtási
engedélyt, 17-nek a C-t, egynek B
kategóriás jogosítványt átalakított
járműre, egynek B96-ra (járműszerelvény vezetésére alkalmas
engedély: B kategóriájú gépkocsihoz kapcsolt nehéz pótkocsi, melyek össztömege nem haladja meg
a 4.250 kg-t), egy fiatal pedig me-

zőgazdasági vontatóra, traktorra
szerzett jogosítványt. 33 fiatal tanulmányait folytatja, vagy vizsgára készül.
A programmal és a pályázattal
kapcsolatos bővebb tájékoztató a
www.kozossegert.ro
és
a
www.molromania.ro honlapokon
található – tájékoztatott András
Imre, A Közösségért Alapítvány
ügyvezetője és Felméri Erzsébet, a
MOL Románia PR-koordinátora.
A program hetedik kiírásának
meghirdetésére online került sor.
Az eseményen hét olyan fiatal osztotta meg a programmal és a jogosítvány megszerzésével kapcsolatos tapasztalatait, és számolt be
gépkocsivezetőként szerzett élményeiről, aki a korábbi kiírásokban
támogatást nyert. „Második nekifutásra sikerült a gyakorlati vizsgám. Az
első,
sikertelen
próbálkozás után jobban rákészültem, az oktatóm is nagyon mellém
állt, és így hatékonyan tudtam tanulni. Bizalommal ajánlom ezt a
programot a hozzám hasonló, rászoruló fiataloknak” – nyilatkozta
többek között Nyiri Alexandra
(fotó), a 2020-as kiírás egyik kedvezményezettje. (pálosy)

Mi az oka annak, hogy a fűtési
idény megkezdésével egyre gyakoribbá válnak a lakástüzek, és ünnepek idején ez fokozódik? –
kérdeztük az illetékeseket.
Mint megkeresésünkre a marosvásárhelyi tűzoltóság munkatársai
elmondták, téli időszakban megnő
a tűzesetek száma a magángazdaságokban, ezért fokozott hangsúlyt
kellene fektetni a megelőzésre.
Az ingatlanokban, nyaralókban,
mellékhelyiségekben keletkezett
tűzesetek kivizsgálása nyomán arra
a következtetésre jutottak, hogy
nagyrészt emberi mulasztás miatt
keletkeztek. Maros megyében
nemrég két olyan tűzeset is volt,
amit a benzinnel való tűzgyújtás
okozott. Ezekben az esetekben a
helyiségben tartózkodók komoly
égési sérüléseket is szenvedtek. Az
adventi és karácsonyi időszakban
sajnos megnő a lakástüzek száma.
Tipikus helyzet a tűzhelyen felejtett
edényben lévő zsiradék túlhevülése
és meggyulladása, a felügyelet nélkül égve hagyott gyertya, mécses,
az ágyban való dohányzás, valamint a lakásfelújítások során gondatlanságból
bekövetkezett
események, a kéményekben való
lerakódások. De nem elhanyagolható a fényfüzérek zárlata miatti lakástűz sem. Az ilyen jellegű tüzek
megelőzhetők az alapvető óvintézkedések betartásával.
– Tilos petróleumot, gázolajat,
benzint használni a tűz élesztésére,
mert súlyos robbanás és sérülés
lehet a végeredmény. Az éghető folyadék (benzin, lakkhígító, körömlakklemosó, etanol, sebbenzin stb.)
szobahőmérsékleten is könnyen
párolog, és ezek gőze gyúlékony,
így egy szikra könnyen lángra lobbanthatja.
– A készülő ételt nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha a forró
olaj mégis kigyulladna, egy fedőt
ráhelyezve az oxigénhiány miatt elalszik a tűz.
– Az adventi koszorút fémtálcára
ajánlott tenni.
– A karácsonyfát tilos égő gyertyával díszíteni.
– A csillagszórókat nem ajánlott
a függöny vagy egyéb textíliák közelében használni.
– A karácsonyi égősor vezetékeit
ellenőrizni kell, mielőtt a fára kerülnek, ugyanis ha kopott vagy
rossz minőségű a szigetelése, tűzveszélyes lehet.

Sok tűzeset
a kéményből indul
– Az utóbbi hónapokban több
olyan családi ház gyúlt ki, amelyeknél a tüzet a kéményben lerakódott korom okozta, legtöbb
esetben fatüzelésű kazánnal vagy
fával fűtöttek. Miként előzhetők
meg a kéménytüzek, amelyek nagy
része megsemmisítő lakástüzet
okozhat? – kérdeztük.
– A kéménytüzek megelőzése érdekében a füstelvezetők évenkénti
ellenőriztetése mellett a tüzelőanyagot is gondosan meg kell választani. Nem szabad háztartási
hulladékkal, lakkozott, festett vagy
nedves fával fűteni, mert mérgező
gázokat bocsátanak ki, és fokozzák
a kátrány és a korom lerakódását.
A kémény falára lerakódott koromés kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat.
Nagyon sok lakástűz a kéményből
indul. Érdemes füstérzékelőt szereltetni a lakásba, mert még időben
meg lehet fékezni a lángokat –
hangsúlyozták. A családi házaknál
pedig igénybe kell venni a kéményseprő szolgáltatásait. Ugyanakkor
a melegítőkályhák használata előtt
ajánlott alaposan ellenőrizni a kályhatestet, a füst- és égettgáz-elvezetést, illetve a kémények állapotát,
azokat meg kell tisztítani és
amennyiben szükséges, javításokat
eszközölni rajtuk. A csempekályha
ajtaja elé, a gyúlékony padlóra
70x50 cm-es fémlapot kell helyezni, amely fával fűtés esetén az
esetleges kihulló szikrát felfogja.
Gyúlékony anyagokat tilos a fémkályháktól egy méteren belül és a
csempekályháktól fél méteren belül
tárolni. Szép látvány a kandalló
előtt a puha szőnyeg vagy állatbőr,
de ezt egy kipattanó szikra könynyen lángra gyújthatja. A fémkályhák és a nem szigetelt
kályhacsövek, valamint a gyúlékony felületek közötti távolság
pedig legkevesebb egy méter kell
legyen. A fémkályhák alatti felületet hőszigetelő anyaggal ajánlott
védeni, amelynek átmérője 25 cmrel nagyobb a fűtőtesténél, az ajtaja
előtti felületen pedig 50 cm-es védőburkolatot képez. A gázfűtéses
kályhatesteket, a gázvezetéket, csapokat, -égőket rendszeresen kell
ellenőrizni és kizárni a gázszivárgás lehetőségét. Az egyéni hőközpontok felszerelését és működésbe
helyezését csak engedélyezett
szakemberek végezzék. A szén-, favagy vegyes tüzelésű kályhát csak
aprított fával, papírral, illetve a kereskedelmi forgalomban is kapható
alágyújtóssal ajánlott begyújtani. A
tűzhelyek tisztításakor az összegyűlt hamu, salak csak teljesen kihűlt állapotban vagy vízzel leöntve
kerüljön a tárolóba. Fatüzelésű
kályhában tilos a tűzifán kívül
bármi mást égetni. Különösen nagy
kár keletkezhet a műanyag, ruhanemű elégetésével. Fontos a kályhában megfelelő és jó minőségű
fűtőanyagot használni. A nem megfelelő, vizes tűzifa használata koromlerakódáshoz, majd kéménytűzhöz vezethet.

Fotó: ISU
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Az oroszok volt szövetségi kapitánya lett a Ferencváros
új vezetőedzője

Sztanyiszlav Csercseszov lett a bajnoki címvédő és listavezető Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője. Az 58 éves orosz tréner
2016 augusztusától idén júliusig hazája válogatottjának szövetségi kapitánya volt, irányításával az oroszok a negyeddöntőig jutottak a
2018-as, hazai rendezésű világbajnokságon.
Az egykori kiváló kapus korábban az osztrák
FC Kufstein és Wacker Insbruck, majd a Szpartak Moszkva, a Zsemcsuzsina Szocsi, a Tyerek
Groznij, az Amkar Perm, a Dinamo Moszkva
és a lengyel Legia Varsó vezetőedzőjeként tevékenykedett.
„Szigorú és célratörő edző vagyok. A tehetség nálam munka nélkül semmit sem ér. Az
utóbbit sokkal többre tartom. Bajnok szeretnék
lenni a csapattal, olyan játékkal, amely még
több szurkolót csalogat ki a stadionba” –
mondta Csercseszov.
A Ferencváros nyáron kinevezett szakemberét, az osztrák Peter Stögert egy héttel ezelőtt
menesztették.
Az FTC és Csercseszov együttműködésének
időtartamát a felek nem ismertették.

Eredményjelző

1. liga, 21. forduló: Universitatea 1948 Craiova – CS Mioveni 0-0, Bukaresti Dinamo
1948 – Konstancai Farul 0-2.
Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 57
pont, 2. Bukaresti FCSB 47, 3. FC Voluntari
37.

Fotó: az FTC honlapja

Dan Petrescu nemet mondott
a román válogatottnak

Nem lesz a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Dan Petrescu. A Kolozsvári CFR 1907 szakvezetője
nemet mondott a föderáció ajánlatára, így továbbra sem
tudni, ki veszi át az irányítást a nemzeti együttesben Mirel
Rădoi távozása után. A DigiSport televízió szerint két jelölt
lehet a tisztségre, a már korábban emlegetett Adrian Mutu
neve mellett az Edward Iordănescué is felmerült. Az ugyanakkor eldőlt, hogy az új edző két felkészülési mérkőzéssel
hangolhat majd a tavasszal a Nemzetek Ligája-sorozatra:
Izraellel március 29-én idegenben mérkőzik majd a román
csapat, a másik ellenfél kiléte ugyanakkor még nem ismert.

Kolozsvár megdolgozott
a veretlenségért

Bálint Zsombor

Rangadót rendeztek a kosárlabda
Nemzeti Liga 12. fordulójában, a hibátlan Kolozsvári U-BT a CFC Argeș csapatát fogadta. A Bajnokok Ligája
csoportköréből már biztosan továbbjutó kolozsváriak keményen megdolgoztak a veretlenség fenntartásáért, az
ellenfél a harmadik negyedben hat
ponttal is vezetett,
és az utolsó tíz percben is végig szorosan
tartotta
a
meccset. A találkozó
a hajrában dőlt el,
egy kispad ellen ítélt
technikai hiba után
értékesített szabaddobással, amikor a
pitești-i stáb egy
meg nem ítélt szabálytalanság miatt
reklamált.
A kolozsváriakat
üldöző Voluntari és
Nagyvárad simán
hozta ugyanakkor a
mérkőzését ebben

a fordulóban. A tabella alsó felében tanyázó Galac megszerezte második győzelmét, így maga mögé utasította
Csíkszeredát, utóbbi egyetlen győzelemmel maradt.
Ez volt az utolsó forduló ebben a
naptári évben, bár néhány elmaradt
mérkőzést még az idén bepótolnak. A
13. forduló találkozóit január 4-ére vették tervbe.

Eredményjelző

Fotó: az U-BT közösségi oldala

Kosárlabda Nemzeti Liga, 11. forduló: CFC Argeș Pitești – Zsilvásárhelyi
CSM 82:67; 12. forduló: CSO Voluntari – Konstancai Athletic Neptun 87:62,
Nagyváradi CSM – Bukaresti CSA Steaua 89:58, Temesvári SCM OMHA –
SCM U Craiova 76:82, Kolozsvári U-BT – CFC Argeș Pitești 78:74, Nagyszebeni CSU – Csíkszeredai VSKC 96:80, Galaci CSM – Bukaresti Rapid
89:62, Zsilvásárhelyi CSM – Foksányi CSM 73:78, Bukaresti Dinamo –
CSMB Petrolul Ploiești 111:109.
Elmaradt mérkőzésen: CSO Voluntari – Temesvári SCM OMHA 74:66.

Fejre állított bajnoki program

Három újabb mérkőzését halasztotta el a Botosáni Triumf női kosárlabdacsapata. A női kosárlabda Nemzeti Ligába idén először beiratkozott újonc már
korábban is több alkalommal időpontot változtatva játszotta le meccseit, most
pedig zsinórban három mérkőzését halasztotta el, a 10., a 11. és a 12. fordulóból. Nem világos, hogy miért, a találkozókat egyszerűen kivették a programból...
Nem tiszteli a menetrendet és az ellenfeleket az Aradi FCC sem, hiszen két
idegenbeli mérkőzését is előre lejátszotta, és úgy intézte, hogy ne kelljen se
Botosánba, se Konstancára utazzon, a meccseket ezekkel az ellenfelekkel Temesváron, a székhelyétől mindössze egy óra járásnyira játszotta le. Hogy az
aradi klub mivel győzte meg a két ellenfél vezetőit, nem tudni, azonban két
olyan hosszú kiszállástól szabadult meg, amelyek a többi csapat számára viszont terhet jelentenek. Ez pedig minimum sportszerűtlen, ha már a szövetség
úgy gondolja, hogy a szabályokat nem sérti.
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Konferencialiga: a Rennes kapta
a Tottenham ellen elmaradt mérkőzés
három pontját

A francia Stade Rennais FC
kapta a Tottenham Hotspur ellen
elmaradt mérkőzés három pontját
a labdarúgó-Konferencialiga csoportkörének utolsó fordulójában.
A találkozót azért nem lehetett
megrendezni december 9-én, mert
az angol csapat játékoskeretéből és
szakmai stábjából 13-an megfertőződtek a koronavírussal. Az európai szövetség (UEFA) két nappal
később azt közölte, hogy a felek
bevonásával megpróbáltak új időpontot találni a meccsnek, de nem
sikerült olyan megoldásra jutniuk,
amely mindkét klubnak megfelelt
volna, ezért az ellenőrzési, etikai
és fegyelmi bizottság a versenyszabályzattal összhangban dönt a
találkozó sorsáról.
Az UEFA hétfőn bejelentette,
hogy az elmaradt mérkőzés három
pontját 3-0-s gólkülönbséggel a
Rennes kapta, ami azt jelenti, hogy
a nyolcaddöntős franciák mögött a
holland Vitesse végzett a G csoport
második helyén, ezzel továbbjutott, és a nyolcaddöntőbe jutásért
az osztrák Rapid Béccsel találkozik. A Tottenham harmadik lett és
kiesett.
A G csoport végeredménye: 1.

Így alakul a program

A nyolcaddöntőbe jutásért a
következő párharcokat rendezik
majd a Konferencialigában:
Olympique Marseille (francia)
– Qarabag (azeri), PSV Eindhoven (holland) – Makkabi
Tel-Aviv (izraeli), Fenerbahce
(török) – Slavia Prága (cseh),
Midtjylland (dán) – PAOK
(görög), Leicester City (angol)
– Randers (dán), Celtic Glasgow (skót) – Bodö/Glimt (norvég), Sparta Prága (cseh) –
Partizan Belgrád (szerb), Rapid
Bécs (osztrák) – Vitesse (holland).
A nyolcaddöntős csapatok:
Feyenoord (holland), FC Koppenhága (dán), Stade Rennais
FC, FC Basel (svájci), LASK
Linz (osztrák), KAA Gent
(belga), AS Roma (olasz), AZ
Alkmaar (holland).

(nyolcaddöntős) Stade Rennais FC
(francia) 14 pont, 2. (és továbbjutott) Vitesse (holland) 10, 3. Tottenham Hotspur (angol) 7, 4. NS
Mura (szlovén) 3.

Nem lesz létszámcsökkentés
a női kézilabda-világbajnokságon

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség szerint a
továbbiakban is 32 válogatott alkotja majd a női
világbajnokság mezőnyét.
A vasárnap norvég sikerrel véget ért 25. női
vb volt az első, amelyet ilyen sok csapattal rendeztek meg. A mezőny jelentősen felhígult, a
csoportkörben, sőt még a középdöntőben is voltak negyvengólos vagy annál is nagyobb különbséggel véget ért mérkőzések.
A spanyolországi torna záró sajtótájékoztatóján az IHF egyiptomi elnöke úgy fogalmazott,
boldogsággal tölti el, hogy a világ minden szegletében meghonosíthatják és népszerűsíthetik a
sportágat. Példaként említette a brazil együttest,
amelynek színvonala szerinte eleinte a nullával
volt egyenértékű, de 2013-ban világbajnok lett,
majd hozzátette, hogy az idei tornán Japán is nagyon jó teljesítményt nyújtott.
szövetség elnöke szerint az idei tornán Japán nagyon
Hasszan Musztafa leszögezte, a létszámbőví- Ajó nemzetközi
teljesítményt nyújtott, így az ő fejlődése igazolja, hogy helyes a
tés nem jelenti azt, hogy lemondtak a szoros bővítési stratégia
Fotó: a föderáció közösségi oldala
mérkőzésekről, hiszen ilyenek voltak az elődöntők és jó néhány középdöntős meccs is. MegjeMagyarország 10.,
gyezte: azon dolgoznak, hogy fejlesszék és
Románia
a 13. helyen zárt
népszerűsítsék a kézilabdát Európán kívül, de minA
női
kézilabda-vb
végeredménye: 1. Norden sportág számára probléma, hogy az eredmévégia, 2. Franciaország, 3. Dánia, 4. Spanyolnyek nem javulnak egyik napról a másikra.
ország, 5. Svédország. 6. Brazília, 7.
„Mindenkinek lehetőséget kell adnunk, hogy erős
Németország, 8. Orosz csapat, 9. Hollandia,
csapatokkal játsszon” – mondta az elnök.
10. MAGYARORSZÁG, 11. Japán, 12. SzerHasszan Musztafa felhívta a figyelmet, hogy a
bia, 13. ROMÁNIA, 14. Dél-Korea, 15. Lenkis országok csapatainak az első meccse a spanyolgyelország, 16. Ausztria, 17. Szlovénia, 18.
országi tornán nem olyan volt, mint az utolsó, vaHorvátország, 19. Csehország, 20. Puerto
gyis egy-két héten belül is látható volt némi
Rico, 21. Argentína, 22. Montenegró, 23.
fejlődés. „Nagyon fontos, hogy mindenhol legyen
Kongó, 24. Kazahsztán, 25. Angola, 26. Szlokézilabda, ne csak Európában. Ha megnézzük a
vákia, 27. Tunézia, 28. Kamerun, 29. Paraguay,
legutóbbi férfi-világbajnokságot, nagyon jó csapa30. Üzbegisztán, 31. Irán, 32. Kína.
tok érkeztek az öreg kontinensen kívülről is. Régen
ez csak egy álom volt számukra” – magyarázta.

A Győr norvég beállója lett a torna legjobbja

A Győri Audi ETO KC és az aranyérmes norvég válogatott beállója, Kari Brattset lett a spanyolországi női kézilabda-világbajnokság legjobb játékosa. Brattset 46
lövésből 38 góllal zárta a tornát. A legjobb kapus a dán
Sandra Toft lett, aki 188 lövésből 80-at védett, pedig honfitársa, Althea Reinhardt hatékonyabb volt nála, hiszen 141
kísérletből 71-et hárított. Az álomcsapatba csak az elődöntőbe jutott négy válogatottból kerültek be játékosok.
A világbajnokság álomcsapata:
* kapus: Sandra Toft (dán)
* balszélső: Coralie Lassource (francia)
* balátlövő: Henny Reistad (norvég)
* irányító: Grace Zaadi (francia)
* jobbátlövő: Nora Mörk (norvég)
* jobbszélső: Carmen Martín (spanyol)
* beálló: Pauletta Foppa (francia)
* MVP: Kari Brattset (norvég)
* gólkirály: Nathalie Hagman (svéd, 71 gól)

Fotó: a nemzetközi szövetség közösségi oldala
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Olcsó, elektromos és veszélyes
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Renault ZOE-törésteszt

Sokan vágynak egy elektromos autóra, hiszen nincs
szervizköltség, nem kell
üzemanyagra költeni, teljes
csendben lehet vele közlekedni, és a város vagy az
adott település levegőjét sem
szennyezi. Számos előnye
van egy elektromos meghajtású gépjárműnek, azonban
van egy komoly hátránya:
mégpedig, hogy nagyon
drága, még akkor is, ha figyelembe vesszük a jelentős,
45.000 lejes állami támogatást, amit roncsautóprogramon keresztül érhetünk el.

Nagy-Bodó Szilárd

Van, akinek az a cél, hogy valahogy összekuporgassa a pénzét egy
ilyen járműre, és más szempontokat
nem is vesz figyelembe. Viszont itt
sem szabad elfelejteni, hogy a biztonság mindennél fontosabb. Jogosan lehet arra gondolni, hogy a sok
akkumulátor és a merev felépítés
miatt az összes elektromos autó
biztonságosnak tekinthető, de a
gyakorlat mást mutat, vannak –
baleset esetén – életveszélyes
elektromos autók. Ezek pedig –
nem meglepő módon – éppen a
legolcsóbbak. A Dacia Spring
mindössze egy, míg a Renault ZOE
nulla csillagot kapott a töréstesztjére.
A Renault ZOE eredménye valóban nagyon fájdalmas, hiszen
egy jó elektromos autóról beszélünk, ami képes gyorsan feltöltődni, relatív nagy hatótávval
rendelkezik, a hátsó üléseken is értékelhető a helykínálat, és olcsó.

Dacia Spring-törésteszt

Idáig mindez nagyon jól hangzik,
viszont, ha mellétesszük azt is,
hogy ez a harmadik autó az Euro
NCAP történetében, amely nulla
csillagos minősítést ért el, akkor
már más a helyzet. Ez az eredmény
egyértelműen az év negatív meglepetéseinek egyike volt, karöltve a
Dacia Springével. A Renault ZOE
elsőként hódította meg az elektromosautós-piacot, még 2013-ban, az
első változat megjelenésekor.
Azóta számít igen népszerű városi
autónak. 2020-ban érkezett a ráncfelvarrott változat, ami nagyobb
akkumulátort kapott, minimális designváltoztatást, de a biztonsági
elemek cseréjét „elfelejtették”
megejteni. Sőt, az első ülésbe szerelt oldallégzsákokat – amelyek a
fejet és a mellkast védik – egy kevésbé hatékony, mindössze a mellkast védő változatra cserélték. Ez
pedig az utasok védelmének csökkenését eredményezi. Az új ZOE –
az Euro NCAP közleménye szerint
– összességében gyengébb védelmet nyújt az ütközések esetén, hiányzik az ütközések elkerülési
technológiája, ami napról napra
egyre fontosabb szerepet játszik az
értékelésben. Ez a típus érte el az
elmúlt 11 évben a legalacsonyabb
felnőtt utasbiztonsági besorolást,
ez mindössze 43%. A gyermekek
védelme 52%.
A brit Autocar annyival egészíti
ki az Euro NCAP értékelését, hogy
a ZOE-ból jelenleg hiányzik a
vészfékező asszisztens, vagyis a
kocsi nem fékez le magától, ha egy
adott helyzetet veszélyesnek ítél
meg, de a tervek szerint ez jövő
márciustól belekerül az alapfelszereltségű járműbe is. Szintén a brit
lapnak nyilatkozva a Renault kö-

Forrás: Euro NCAP

zölte, hogy tudomásul veszik az
Euro NCAP által közzétett eredményeket, amelyeket az új, 2020-ban
bevezetett protokoll szerint hajtottak végre, viszont hangsúlyozták,
hogy a ZOE megjelenésekor –
2013-ban – a gépjármű 5 csillagot
kapott, de mára a protokoll is megváltozott. Ugyanaz az autó, ugyanazzal a biztonsági felszereléssel
akár két csillagot is veszíthet minden egyes protokollváltozáskor.
De a Dacia Spring esetében sem
fényesebb a helyzet. A teljesen
elektromos Spring, amelyet új tí-

Ford F-150 Lightning pickup

pusként forgalmaznak, nagymértékben a kínai gyártású Renault
City K-ZE-n alapszik, amely már
eleve problémás típus. A Dacia
Springről az Euro NCAP tesztjében az olvasható, hogy az ütközési
teszteken kifejezetten rossz az autó
teljesítménye. Az elülső ütközési
teszteken a vezető mellkasa és a
hátsó utasok feje életveszélyes sérüléseknek van kitéve, oldalütközések esetén pedig marginális a
mellkasvédelem. Mindez és az
átlag alatti ütközéskerülési technológiák egycsillagos minősítést hoztak a Dacia Spring számára.

Forrás: Euro NCAP

Az eredmény ellenére a Dacia
úgy nyilatkozott, hogy az autójuk
biztonságos, A szegmensű, kicsi
városi gépjármű. Ugyanakkor a
Dacia megjegyezte, hogy a vészfékező asszisztens nincs a kötelezően
elvárt európai szabályozásban. A
gyártó továbbá azzal is kiegészítette az álláspontját, hogy a Spring
számos biztonsági funkciót kínál,
amelyek jobb védelmet nyújtanak,
mint a legtöbb ma Európában közlekedő autó. Viszont, mivel kis méretű autóról van szó, a súlya és a
mérete miatt nem áll annyira jól
ellen az ütközéseknek. További negatívumnak ítélte meg a Dacia,
hogy az Euro NCAP-protokoll kétévente szigorodik, ami nem kedvez
a városi autóknak.
Természetes, hogy a gyártók
nem lelkesednek az eredmények
hallatán, azonban – szigorodó protokoll ide vagy oda –, a helyzet
egyáltalán nem fényes, és az elért
eredmények azt mutatják, hogy
nem biztos, hogy baleset után épségben ki tudunk szállni egy ilyen
autóból. Arról nem is beszélve,
hogy ebben a tesztciklusban 11
autót „törtek össze”, amelyből hét
(a BMW iX, a Genesis G70 és
GV70, a Mercedes-EQ EQS, a
Nissan Qashqai, a Skoda Fabia és
a Volkswagen Caddy) öt csillagot
kapott. De a szintén elektromos és
kis méretű, továbbá árban sem sokkal drágább Fiat 500e-nek sikerült
elérnie a négy csillagot. Ezek az
eredmények pedig bizonyítják,
hogy a szigorú protokoll ellenére is
lehet jó eredményeket elérni.
Lenyűgöző siker a Ford elektromos
pickupja, nem bírják gyártani
A villanyautózás egyik célja,
hogy csökkentse a károsanyag-kibocsátás, minden tekintetben. Ilyen
értelemben a legjobbak a kisebb
méretű villanyautók. Azonban nem
ezek kapják a legnagyobb rivaldafényt, hanem éppen az óriási SUVk és pickupok. Akárcsak a
hagyományos, belsőégésű motorral
szerelt autók esetében.
Ékes példa erre, hogy annyira
jónak, praktikusnak vagy vagánynak ítélik meg a Ford elektromos
pickupját, hogy a gyártó kénytelen
volt leállítani a megrendeléseket,
annak ellenére is, hogy nemrég be-

Rivian R1T és az elektromos Hummer bebizonyította, hogy ez tévhit,
hiszen most már látszik, hogy
igenis van átfedés a kettő között.
A Ford F-150 Lightning sikerét
mutatja az is, hogy az elmúlt fél
évben több mint 200 ezer megrendelés érkezett rá. Ez pedig nyilvánvalóan messze a fölött a szint fölött
van, amit a gyártó remélt, hiszen
várhatóan akár három év is eltelhet,
míg az eddig megrendelt mennyiséget képesek lesznek leszállítani.
Ezért volt szükséges leállítani a
megrendeléseket.
Most akkor a Mazda2
egy Toyota Yaris?
Ha röviden szeretnénk megfogalmazni a választ, akkor azt
mondhatnánk, hogy igen. Mindössze a jelvényt cserélték le. Akkor
sem találunk semmi különbséget,
ha részleteiben megvizsgáljuk a két
autót. Így – ha eltekintünk a jelvénytől – lehetetlen megállapítani,
hogy egy Toyota Yaris vagy egy
Mazda2 Hybrid kisautó áll előttünk. Az új „Mazda” 2022 tavaszán
kerül forgalomba, és néhány országban a jelenleg is futó benzinmotoros 2-essel párhuzamosan
fogják majd értékesíteni.
Értelemszerűen a méretei tekintetében is azonos a Toyota Yarisszal, ugyanúgy a TNGA-B padlólemezre épül, kicsit több mint 3,9
méter hosszú, és bő 2,5 méter a
tengelytávja, a csomagtartója 286
literes. A töréstesztje pedig kiváló,
ötcsillagos.
A Mazda2-es nemcsak a LED-es
fényszórókat és a mobiltelefon tükrözésére alkalmas médiaegységet
örökölte meg a Yaristól, hanem az
öntöltő hibrid hajtásláncot is,
amely minden esetben elektromosan indul, és menet közben változtatja, hogy a villanymotor vagy az
1,5 literes, 3 hengeres benzines
dolgozzon éppen. A rendszer összteljesítménye 116 lóerő, ezzel
pedig kicsivel kevesebb mint 10
másodperc alatt éri el az autó a 100
km/h-t, a végsebessége pedig 175
km/h, ami egy kicsi városi autótól
egyáltalán nem rossz adat.
Nem ez volt az első alkalom,
hogy a Toyota hibrid modelljei beszivárognak más gyártókhoz, elég
csak a Suzuki Acrossra (ez lénye-

jelentették, megduplázzák az eredetileg
tervezett
gyártási
kapacitást. Még így sem tudják teljesíteni a megrendeléseket, akkora
az igény az F-150 Lightning iránt.
A típust még májusban mutatta
be a Ford, és a népszerűsége nem
is meglepő, hiszen az Egyesült Államok legnépszerűbb pickupját, a
Ford F-150-et vették alapul. A
helyzet furcsasága, hogy sokáig
úgy tűnt, hogy a villanyautózás és
a pickupozás között van egy határvonal, valamiért nem egyeznek.
Azonban a Lightning és a még
gyártás előtt álló Tesla Cybertruck,

gében egy Toyota RAV4) vagy a
Swace-re (Toyota Corolla) gondolni. A magyarázat egyszerű: a
gyártónak kevesebb időbe és kevesebb pénzbe kerül egyszerűen
megvenni a már kész autót a
másik gyártótól, amiben nem mellesleg már ott van maga a technológia is. Ez különösen fontos
most, és ezért is választhatta a Suzuki és a Mazda is a Toyotát, mert
neki van a legjobb hibrid rendszere. Mostanra pedig már nélkülözhetetlen az európai piacon,
hogy valami villanyos is legyen a
kínálatban.

Mazda2 Hybrid

Forrás: Ford

Forrás: Mazda
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TELKET VÁSÁROLNÉK
Nyárádra, Marosra nyíló eladó telket keresek,
1 hektárnál nagyobbat, Marosvásárhely
30 km-es körzetében.
Tel. 0737-717-780. (sz.-I)

A Carit-San Medical
rendelőintézet

ingyenes

laboratóriumi vizsgálatra
várja az érdeklődőket

családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján.
Még van keretösszegünk decemberre!

Telefonszámaink programálásért:
• (0730) 619 408
• (0265) 269 172
Aurel Filimon utca 15. szám

www.caritsanmed.ro

A nemzeti helyreállítási terveknek
modernizálniuk kell a tagállamok gazdaságát

Az EU helyreállítási és rezilienciaépítési eszköze az eddigi
legnagyobb
uniós
támogatási csomag, amelynek versenyképesebbé, igazságosabbá és ellenállóbbá
kell tennie az uniót.

A képviselők múlt szerdán Valdis Dombrovskis és Paolo Gentiloni biztos, valamint a Tanács
szlovén elnökségét képviselő Anže
Logar miniszter részvételével a
helyreállítási és ellenállóképességnövelő alapról vitáztak, áll az Európai Parlament Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája által kiadott
közleményben.
Hatékony és átlátható ellenőrzés
A képviselők a vita során rámutattak, milyen fontos a nemzeti tervek sikere szempontjából a
hatékony és átlátható ellenőrzés. A
folyamatos figyelemmel kísérés
biztosítaná, hogy a forrásokat valóban a tagállami gazdaságok modernizálására
költik,
hogy
fenntartható projektek részesülnek
támogatásban, és hogy a források
enyhítik a járvány kiváltotta gazdasági válság európaiakra gyakorolt hatását. Több képviselő online
követné a nemzeti tervek előrehaladtát és a végső kedvezményezetteket.
A felszólalók többsége megismételte: az uniós értékek és a jogállamiság tiszteletben tartása az
uniós finanszírozás előfeltétele.
Mások viszont aggodalmukat fejezték ki a megemelkedett hitelál-

Valdis Dombrovskis

lomány miatt és azért, mert szerintük a forrásokért cserébe a tagállamok politikai zsarolást szenvednek
el, és nem kezelik őket egyenlő
módon.
A biztosok egyetértettek azzal,
hogy a helyreállítási és reziliencia-

építési eszközt és annak célkitűzéseit nagyobb nyilvánosság elé kell
tárni, és ezzel kapcsolatban felhívták a figyelmet a Bizottság által elindított eredménytáblára.
A 26 leadott nemzeti helyreállítási
tervből eddig 22-t hagytak jóvá
Hollandia adós a tervével, és a
Bizottság a magyar, a lengyel, a
svéd és a bolgár tervet nem fogadta még el. 17 tagállam már
hozzájutott az összesen 52,3 milliárd eurós előfinanszírozáshoz. A
helyreállítási és rezilienciaépítési
eszközből elsőnek várhatóan Spanyolország részesül 10 milliárd
eurónyi vissza nem térítendő támogatásban azt követően, hogy a
Bizottság úgy értékelte: az ország
a kifizetési kérelméhez kapcsolódó legtöbb követelményt teljesítette. (mózes)

Margaritisz Szkínasz (YouTube)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT, SOFŐRT és ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni a Bodoni
utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon.
(66105-I)
Megtört szívvel tudatjuk azokkal, akik
ismerték és tisztelték, hogy a drága jó
férj, apa, testvér, nagyapa, keresztapa,
após, sporttárs,
id. SOÓS JÁNOS
nyugalmazott gyógypedagógus tanár,
a marosvásárhelyi kisegítő óvoda volt
igazgatója
december 17-én örökre itthagyott minket.
Drága halottunkat december 30-án,
csütörtökön 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető felesége, Rita, gyermekei: Jancsi és Katika, testvére,
Márta, unokája, Csenge és veje, Ids. (14287-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka
eladó, 30 lej litere. Tel. 0265/262-882,
0740-334-468. (14171-I)
ELADÓ pulzáló mágneses terápiás
matrac. Kertásásra embert keresünk.
Tel. 0748-203-420. (14285-I)

LAKÁS

EGYSZOBÁS tömbházlakást vásárolnék Marosszentgyörgyön. Tel.
0728-167-282. (14097-I)
HÁZAT vagy telket vásárolnék Marosszentgyörgyön. Tel. 0728-167282. (14097-I)
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0771-653-905. (sz.-I)

MINDENFÉLE

KITAKARÍTUNK udvart, garázst, lakást. Vállalunk bontást, felvásárolunk
használaton kívüli tárgyakat. Tel.
0747-816-052. (14218)
VÁLLALUNK tetőjavítást, meszelést,
festést, padlásszigetelést, padlástakarítást, parkettcsiszolást. Tel. 0742734-062, Hunor. (14190-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk december 22-én a drága jó nagytatára
és édesapára, a kisgörgényi születésű SZABÓ SÁNDORRA halálának 17. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Szerettei.
(p.-I)

Emlékezünk MESZESI BÉLÁRA
december 22-én, halálának 30.
évfordulóján. Szívünkben élsz,
mert csak az hal meg igazán, akit
elfelejtenek. Nyugodjál békében,
drága édesapám! Nagyfiad, Béla
és Zsuzsa, unokáid: Béla és
Nándor. (14272)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KOVÁCS LENKE
gyógyszerész,
akitől oly sok szeretetet, melegséget és támogatást kaptunk,
életének 90. évében elhunyt. Temetése a római katolikus temetőben december 23-án du. 2 órakor
a felső kápolnától lesz.
A gyászoló család. (-I)
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