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Ez sem oldja meg az ügyet

Külterületen is kilőhetők a medvék

Petőfi-emlékév,
marosvásárhelyi
megemlékezés

A magyar Országgyűlés Petőfi Sándor
születésének 200. évfordulója alkalmából, valamint a méltó megemlékezések megszervezésének biztosítása
céljából a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította.

____________2.
Betlehemessel
házaltak
a Nyárádmentén
Nyakörves nőstény bocsokkal

December 15-én, szerdán sürgősségi rendeletben hagyta
jóvá a kormány azt, hogy a veszélyes medvék külterületen
ártalmatlaníthatók legyenek. Mint ismeretes, az RMDSZ kezdeményezésére a környezetvédelmi minisztérium kidolgozott egy olyan jogszabályt, amely előírja, miként kell
beavatkozni medvetámadás esetén. A korábban elfogadott
jogszabály azonban nem vonatkozott a kültelkekre, ezért
módosítani kellett az előírást. Míg a kezdeményezők azt állítják, hogy ezáltal hatékonyabban oldják meg a „medveügyet”, a civil szakértők véleménye az, hogy ennek a célja
tulajdonképpen a medvevadászat „szentesítése”, és az intézkedéssel nem fog csökkenni a medvelátogatások száma.

Vajda György

Fotó: Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület

A hivatalos állásfoglalás

Az RMDSZ által kiadott közleményben hangsúlyozzák, hogy a szövetség volt az első politikai alakulat, amely felvállalta és hangosan kimondta, hogy a medvepopuláció több éve tartó, nem megfelelő
menedzsmentjének eredményeként a túlszaporodott faj veszélyt jelent
az emberi életre és a javakra, és azonnali törvényes közbelépésre van
szükség. Éppen ezért nyáron Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter
javaslatára egy olyan sürgősségi kormányrendeletet fogadott el a kormány, amely lehetővé tette az azonnali közbelépést a település határain
belül medvetámadás esetén. A parlamenti eljárásban az RMDSZ frakciója javaslatára úgy módosult a törvény, hogy az a település határain kívülre is érvényes legyen. Az RMDSZ álláspontját Könczei Csaba és
Kolcsár Károly képviselők ismertették a képviselőház plénumában.
(Folytatás a 4. oldalon)

December folyamán a gyerekcsoportok több helyen bukkantak fel, intézményekben, közösségi helyeken, nem
karácsonyi kántálással, hanem betlehemező népszokásokkal.

____________5.
Kihívót kaphat
az Apple Watch

A Google első okosóráját várhatóan
Pixel Watchnak fogják hívni, és a
Wear OS – a Google okosórákra fejlesztett szoftverének – legújabb verziója fog majd rajta futni.

____________7.

Lépés a bizonytalanba

Kaáli Nagy Botond

A hét vége már az új évben ér bennünket, péntekről szombatra
virradóan lejár ez a sokaknak ismételten rossz emlékeket hátrahagyó
2021-es év. Pedig amikor elkezdődött, még joggal reménykedhettünk
abban, hogy jobb lesz, mint az előző, a spanyolnátha óta talán a legnagyobb világjárványt kiváltó koronavírus első, hódító esztendeje,
amelynek az elején még csak legyintettünk, a nyár közepén (amikor
kétszer indultunk el Spanyolországba vitorlázni, de először csak Pestig jutottunk a hirtelen lezárások miatt) már sejtettük, hogy komoly
a dolog, majd amikor meggyőződtünk róla, hogy nem összeesküvők
és kamuprofilok tömkelege áll a nemzetközi híradások mögött, végre
komolyan vettük. És emiatt, reménykedve ugyan, de komoran készültünk a 2021-es évre, otthon szilvesztereztünk, a karantén és a kijárási
tilalom, a kézzel ikszelgetett kijárási engedélyek ideje alatt, miközben láttuk, nem csitul ez a fránya nyavalya, nem akar egyből lecsengeni, mint az átkozott spanyolnátha, igaz – szerencsére –,
hatványozottan veszélytelenebb is az 1918-as tömeggyilkosnál. Veszélytelenebb, de nem veszélytelen, ezt is tudtuk, és érdeklődéssel
hallgattuk, amikor az idei év kezdetén arról szóltak a hírek, hogy
talán elkészültek az első, eredményes oltóanyagok. Ekkor robbant a
világ, szakadtak szét barátságok és családok oltáspártiakra és oltásellenesekre, és igen sokan igen sokáig – mondhatni, joggal – kivártak az első adag bevállalásáig. Kivártak, kivártuk, hogy nem
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 43 perckor.
Az év 363. napja,
hátravan 2 nap.

Ma TAMÁS és TAMARA,
holnap DÁVID napja.

DÁVID:héber eredetű, jelentése:
kedvelt, szeretett vagy egyesítő.

IDŐJÁRÁS

Felhős
Hőmérséklet:
max. 5 0C
min. 1 0C

Petőfi-emlékév, marosvásárhelyi megemlékezés
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BNR – 2021. december 28.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Húsz új dízelmotoros autóbuszt
hoztak

Megérkezett Bukarestből az a 20 új dízelmotoros autóbusz,
amelyek vásárlására szeptember 6-án kötötte meg a városháza a szerződést. Mivel hosszabb eljárással lehet az új
járműveket forgalomba íratni, a buszokat várhatóan csak
januárban helyezik üzembe a város útvonalain.

Havazott a hegyekben

A megye magasabban fekvő településein a napokban havazott. Bár Maroshévíz nincs a megyénkben, jelezzük, hogy
a legvastagabb hóréteget, 27 cm-t itt és Gödemesterházán
mérték. Ratosnyán és Laposnyán 22 centiméteres, Görgényszentimrén csak foltokban van hó. Szovátán (Szakadáton) mindössze 2 cm-es volt a hóréteg vastagsága a
tegnap, viszont a Bucsinon 45 cm-es. Továbbra is hármas
fokú lavinaveszély van a hegyekben. 1800 méter felett jelentős hómennyiség hullt az utóbbi napokban, helyenként
20-30 cm is lerakódott. Hóbuckák is összetorlaszolódtak,
és a szél miatt jégtömbök is képződtek, amelyek akár le is
szakadhatnak. A figyelmeztetés egyelőre december 29-ig,
máig érvényes.

Szilveszteri bemutató
a Nemzeti Színházban

December 30-án 18 órától tartják a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata szilveszteri előadásának előbemutatóját, a bemutató december 31-én szintén
délután 6 órától lesz. A nagyérdemű a nagyteremben Molnár Ferenc – Kellér Dezső – Zerkovitz Béla A doktor úr című
zenés vígjátékát láthatja. Rendező: Keresztes Attila. A doktor úr nem először szerepel a marosvásárhelyi színház repertoárjában. 75 évvel ezelőtt az újonnan alakult Székely
Színház első prózai bemutatója volt Molnár vígjátéka. Most,
az ünnepi 75. évforduló zárásaként a színházalapítás előtt
is tiszteleg a társulat a darab újragondolt színrevitelével. Az
előadást megismétlik január 4-én, 5-én és 6-án is, mindhárom előadás 18 órától kezdődik.

Előállították antiszemita
szimbólumok festéséért

December 24-én a segesvári rendőrségen előállítottak egy
15 éves fiatalt, aki 22-én este a segesvári Tache Ionescu
utcában levő zsinagóga falára két horogkeresztet rajzolt. A
kivizsgálások alapján sikerült a fiatal nyomára bukkanni.
Büntetőeljárást kezdeményeztek ellene, antiszemita szimbólumok nyilvános használata miatt.

Berekesztettek egy ünnepélyt

December 27-én éjjel 1 órakor a segesvári rendőröket értesítették, hogy egy helyszínen a pandémia elterjedését
megakadályozó szabályok sértésével magánünnepséget
szerveztek. A helyszínen több mint 200 ember tartózkodott.
Az 55/2020-as törvény értelmében a szervezőt 9000 lejre
bírságolták, és azonnal berekesztették a partit.
Hírszerkesztő: Vajda György

lékévvé nyilvánította. Tekintettel a költő január elsejei születésére, kettős emlékévről beszélhetünk, amely 2022. január elsején kezdődik, bár kiemelt időszaka – a
magyarországi tanévhez igazodva – 2022. szeptember 1.
és 2023. augusztus 31. között lesz. Az emlékév egyik célja,
hogy a nemzettudat, a nemzeti összetartozás
erősödjön, és azt szeretnék, ha az évforduló alkalmat adna arra is, hogy a magyar irodalmat és
ezen keresztül a magyar kultúrát megmutathatnák a világnak. Dr. Kásler Miklós miniszter szavaival élve: „Petőfi honfiúi szeretettel szerette
hazáját, mindent képes volt feláldozni, akár még
az életét is. Tehát fiatalságunknak ezt a tisztaságát kellene megérteni, továbbá, hogy a forradalmi tettek mögött lehetnek rendkívül tiszta
gondolatok, nagyon nemes érzések, egy nemzet
sorsát előrevivő mozzanatok”.
A marosvásárhelyi magyarság szívében elevenen él a világszabadság nagy költőjének
alakja, emlékét az utókor kegyelettel őrzi. Marosvásárhely közössége méltóképpen adózik az
élete utolsó előtti éjszakáját városunkban töltő
Petőfi Sándor emlékének. A Görög-házon elhelyezett emléktábla után halálának százötvenedik
évfordulóján a közeli Teleki-házra került Petőfidombormű. A harmadik emlékjel a költő 2000.
december 16-án felavatott egész alakos bronzszobra, amely alkalmat ad a születése napján,
valamint a nemzeti ünnepen sorra kerülő ünnepségek megtartására.
A hagyományoknak megfelelően január elsején, szombaton fél egy órakor az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei
szervezete ünnepséget tart a Petőfi-szobornál, a
költő születésére és szellemiségére emlékezve.
A szervezők a járványügyi szabályok betartására
kérik a jelenlevőket.
Dr. Ábrám Zoltán,
Fotó: Nagy Tibor
az EMKE alelnöke

A magyar Országgyűlés Petőfi Sándor – a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja –
születésének 200. évfordulója alkalmából, valamint a
méltó megemlékezések megszervezésének biztosítása céljából a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-em-

A marosvásárhelyi Petőfi-szobor

Árvízveszély volt

Az előző napok kiadós esőzése miatt megyénkben is
sárga meteorológiai jelzés volt érvényben. Árvízveszély
volt, de egy patak kivételével nem léptek ki medrükből a
folyók és a patakok, annak ellenére, hogy helyenként a vízhozam többszörösen meghaladta az éves átlagot.
A leglátványosabb Beresztelkén a Luc-patak hozama
volt, amely 24 óra alatt a megszokottól eltérően 18-szor
nagyobb volt. Itt és Galonyán esett az utóbbi 48 órában a
legtöbb eső, négyzetméterenként mintegy 50 liter. A jégzajlás sem okozott gondot, ugyanis a vízügyi hatóságok
szakértői december 25-én a Görgény-patakán, Szászrégen
felett megnyitották a gát zsilipeit, ugyanezt a műveletet
hajtották végre másnap, december 26-án a marosvásárhe-

lyi régi gátnál is (egy zsilipet nyitottak ki). A legtöbb vízmennyiséget a zetelaki tóban tároltak, ahol 3 millió köbméterrel nőtt a vízmennyiség, így gyakorlatilag megvédték
a Nagy-Küküllő menti településeket. Bözödön az átlagűrtartalomnál csak félmillió köbméterrel több vizet fogtak
fel, így mindkét esetben hatékonynak bizonyultak az árvízvédelmi rendszerek. Dédabisztrán a Bisztra-patak két
háztáji gazdaságot árasztott el, a dédai tűzoltók a vizet kiszivattyúzták.
Az esőzések miatt az elmúlt napokban a Kis-Küküllőn
a sokévi átlag hétszerese, a Nagy-Küküllőn a kilencszerese, a Nyárádon és a Maroson pedig a négyszerese folyt
le a mederben.

December 31-én zárult volna a Vidékfejlesztési Alapból
(AFIR) finanszírozott mezőgazdasági élelmiszeripari
és gyümölcstermesztői lánc kialakításának támogatása,
vagyis a 16.4-es és a 16.4a kiírás.
A határidőt a gazdák kérésére két hónappal meghoszszabbították, így a jelentkezőknek 2022. február 28-án 16
óráig kell feltölteniük, illetve eljuttatniuk a dokumentációt

az illetékes hatósághoz. A határidő-módosítást a Farmerek
Ereje Egyesület (Asociaţia Forţa Fermierilor) kérte,
ugyanis még maradt pénz a pályázati kiírásra, és értesüléseik szerint az érdekeltek több projekten dolgoznak.
A farmerek által igényelt módosítást jóváhagyta
a mezőgazdasági miniszter, így még van lehetőség pályázni.

Meghosszabbították
az élelmiszerlánc-kialakítási támogatást

Ünnepi szolgálatban a tűzoltók

December 24. és 27. között a marosvásárhelyi Horea felügyelőség tűzoltóit 154 esethez hívták, ezek közül
hét alkalommal tüzet oltottak, három
közúti balesetnél mentettek és 142 alkalommal hívták helyszínre a rohammentőket. A jelentősebbek között
voltak a következő esetek: december
25-én 5 óra körül a szászrégeni
Gyöngyvirág utca 31. szám alatti ház-

ban oltottak tüzet, ugyanaznap este 7
után a marosvásárhelyi Nyár utcában
egy faraktár gyúlt meg, és veszélybe
került a közelben levő fóliasátor is, de
szerencsére idejében megfékezték a
tűz terjedését.
Aznap egy régi fa telefonoszlopnak
ütközött autóból kellett a szászrégenieknek kimenteniük a sérültet. Ugyancsak 25-én éjjel 2 órakor Csergeden

egy baleseti helyszínre érkeztek, a felborult autóból ki tudták emelni a sérültet anélkül, hogy a feszítővágót
használták volna.
December 26-án Koronkában reggel 9 órakor az E60-as országúton egy
személygépkocsi lesodródott az útról,
a sérülteket kórházba szállították. A
mentésnél is jelen voltak a katasztrófavédelmi felügyelőség járművei.
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Az államtitkár menesztését kérik a fuvarozók

Az RMDSZ által jelölt Sándor
Gábor szállításügyi államtitkár
tisztségéből való felmentését kéri
a Romániai Fuvarozók és Szállítók
Szövetsége (COTAR) – közölte
hétfőn az Agerpres hírügynökség.

A munkáltatói szervezet szerint a
Szállításügyi Minisztérium ellenőrző
testülete által készített júniusi jelentés
több bűntett elkövetésének gyanúját is
felveti Sándor Gáborral kapcsolatban. Az ellenőrző testület a jelentés következtetéseit a Számvevőszék, az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség
(ANI) és az ügyészség figyelmébe ajánlotta.
A COTAR úgy véli: ilyen körülmények között Sándor Gábor nem maradhat államtitkár, és a leváltását kérik az
RMDSZ elnökétől, Kelemen Hunor kormányfőhelyettestől. A munkáltatói szer-

vezet hasonló eljárást kért a közlekedési
felügyelőség jelenlegi vezetőjével,
Mihai Alecuval kapcsolatban is, akit
szintén elmarasztal az ellenőrző testület
dokumentuma.
„Elfogadhatatlan, hogy miközben a
közúti fuvarozók befizetik adóikat az államkasszába, a Szállításügyi Minisztérium két magas rangú tisztségviselője
saját birtokának tekinti az intézményt,
csalárd módon kezeli az adatbázisokat,
kétes módszerekkel ingyenesen másokra
ruház át állami tulajdonú ingóságokat, az
általuk vezetett közintézmények érdekei
fölé helyezve a saját, családi vagy üzleti
érdekeit” – olvasható a COTAR közleményében.
Sándor Gábort idén február 5-én nevezték ki államtitkárnak; közúti forgalombiztonsági szakértő, a Közúti
Közlekedési Tanintézet alapítója, 1999

szeptemberétől elnöke, a szaktanfolyami
képzést nyújtó IFPTR Kft. ügyvezetője.
A Maszol.ro portál közlése szerint a
szakmai szervezet már nyáron hivatali
visszaéléssel vádolta meg Sándor Gábort, azt állítván, hogy az államtitkár
magánvállalkozása jogtalanul jutott
hozzá a Román Közúti Hatóság (ARR)
adatbázisához.
Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője
a portálnak elmondta: a szövetség kiáll
a kormánytisztviselő mellett.
„Sándor Gábor államtitkárként megpróbált rendet teremteni a közúti szállítókra vonatkozó törvényekben és
rendelkezésekben, és ezzel egyeseket
nem feltétlenül örvendeztetett meg. Az
államtitkár semmilyen törvénytelenségen nem követett el, és teljes mértékben
élvezi az RMDSZ bizalmát” – nyilatkozott Hegedüs Csilla. (MTI)

hoz 6727 négyzetméteres birtok is tartozik, melyen egy 296 négyzetméteres
melléképület is áll. A neoreneszánsz kastély födémét már renoválták, de ablakai
hiányoznak, vakolata lehullott.
Ionel Bogdan elmondta: turisztikai
célt szánnak az épületnek, többek között
múzeumot is berendeznének benne.
Hozzátette: jövőre kezdeményezi a kastély felújítását.
A kastélyt a volt író és politikus, magyar belügyminiszter, Teleki Géza építtette a 19. században. Az eredetileg nyári
rezidenciául szolgáló udvarház a 19. század végén nyerte el jelenlegi, historizáló
stílusjegyeket hordozó formáját. Ekkor

építettek emeletet is az épületre.
A kastélyt Teleki Pál miniszterelnök
1920 és 1921, majd 1939 és 1941 között
használta utoljára, többek között vadászatokra. A Teleki család birtokát 1949ben államosították, a tornyos kastély
később a mezőgazdasági termelőszövetkezet székhelye volt, gabonalerakat is
működött benne.
A Máramaros megyei Pribékfalva
Nagybányától 20 kilométerre nyugatra
található, a Szamos partján fekszik.
A falunak a 2011-es népszámláláskor 787 lakosa volt, akik közül csupán
ketten vallották magukat magyarnak.
(MTI)

december eleje óta csökken, de megjelent és halálos áldozatot is szedett már
az omikron, a SARS-CoV-2 minden korábbinál ragályosabb változata.
A szövetségi kormány szerint elkerülhetetlen, hogy az omikron „leváltsa” az
egyelőre uralkodó delta variánst, és elindítsa a járvány újabb, ötödik hullámát.
A járvány karácsonytól számítva 1-3
héten belül várt hulláma az egyszerre
megbetegedő munkavállalók nagy
száma miatt akár az úgynevezett kritikus
infrastruktúra – például az egészségügyi
ellátórendszer, a rendőrség és az áramszolgáltatás – működését is veszélyeztetheti a kormány és szakértői szerint.
A fenyegető omikronhullám miatt vezették be a fertőzésveszéllyel járó érintkezések, találkozások számának csökkentését szolgáló új korlátozásokat,
amelyekről a szövetségi kormány és a
járványügyi védekezés gyakorlati megvalósításáért felelős tartományi kormányok vezetőinek karácsony előtti
tanácskozásán állapodtak meg.
A megállapodás a minimálisan kötelező intézkedésekről szól. A tartományok saját hatáskörben tovább szigoríthatnak. Mecklenburg-Elő-Pomerániában például bezáratták a múzeumokat, a

mozikat, színházakat és az uszodákat is,
az állatkertekben pedig kizárólag a szabadtéri kifutók látogathatók. BadenWürttembergben
a
magánrendezvényekre vonatkozó korlátozás mellett azt is elrendelte a helyi kormány, hogy a vendéglátóhelyek
legfeljebb 22.30-ig tarthatnak nyitva.
Az omikron elleni védekezés másik fő
területe az oltási kampány, mindenekelőtt az új variáns semlegesítését elősegítő emlékeztető oltások beadásának
felgyorsítása. Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter vasárnapi
bejelentése szerint sikerült teljesíteni az
első célt, vagyis azt, hogy karácsonyra
elérje a harmincmilliót a beadott frissítő
oltások száma. A következő cél a hatvanmillió, amelyet legkésőbb január végén
kell elérni. Ugyancsak január végére kell
80 százalékra emelni a legalább egy
adag oltással rendelkezők arányát.
A szövetségi kormány keddi adatai
szerint a német lakosság 73,9 százaléka
– 61,5 millió ember – kapott legalább
egy adag védőoltást a Covid-19 ellen.
Teljes oltással a lakosság 70,9 százaléka
– 59 millió ember – rendelkezik. Az emlékeztető oltást a lakosság 36,6 százaléka – 30,4 millió ember – kapta meg.
(MTI)

szített felmérése szerint a szövetségi
kongresszus legnépszerűbb politikusa
Kevin McCarthy, a republikánusok képviselőcsoportjának vezetője: a megkérdezettek 46 százaléka támogatja
munkáját.
A közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 51 százaléka elutasítja a 79
éves Joe Biden eddigi tevékenységét.
Kamala Harris alelnök is csak a megkérdezettek 44 százalékának körében népszerű, s 54 százalékuk elutasítja őt.
Nancy Pelosi, a 80 éves demokrata
párti házelnök 40 százalékos elfogadott-

ságot tudhat magáénak. Alacsony a támogatottsága a Biden-kormányzat két
tagjának is: Antony Blinken külügyminiszter munkájával a megkérdezettek 49
százaléka elégedett. Hasonlóképpen 49
százalékos az igazságügyi tárcát irányító
Merrick Garland elfogadottsága. Garland volt az, aki a minisztérium alá tartozó Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI)
utasította, hogy figyeljék meg a kiskorú
iskolások körében folytatott homoszexuális propaganda ellen tiltakozó – majd a
kongresszus előtt is tüntető – szülőket.
(MTI)

A Máramaros megyei önkormányzat vette meg
Teleki Pál egykori kastélyát

Máramaros megye önkormányzata megvásárolta a pribékfalvi
(Pribileşti) Teleki-kastélyt, melynek egykor Teleki Pál magyar miniszterelnök volt a tulajdonosa –
írta múlt szerdai számában a Krónika napilap.

Az adásvételt Ionel Bogdan tanácselnök jelentette be az önkormányzati testület ülése után, amelyen megszavazták
az adásvételi szerződés aláírását. A tanács 210 ezer eurót fizetett az épületért
a Castel Pribilesti Kft.-nek, amelynek tulajdonosa Gerd Alexander Schütz osztrák üzletember.
Az 589 négyzetméter belterű ingatlan-

Megszigorították a korlátozásokat Németországban

Életbe léptek az omikron nevű koronavírus-variáns terjedésének
lassítását szolgáló járványügyi
korlátozások kedden Németország összes tartományában.

A legfontosabb új szabály szerint legfeljebb tíz ember vehet részt családi eseményen vagy egyéb magánrendezvényen, ha beoltatták magukat az új típusú
koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) ellen, vagy igazoltan
átestek a fertőzésen. Az oltatlanokra az
a már novemberben bevezetett előírás
érvényes, hogy a saját háztartásuk tagjaival és legfeljebb egy további háztartás
két tagjával tölthetik együtt az időt.
Az éjszakai szórakozóhelyeket határozatlan időre bezárták, a tömegrendezvények elmaradnak – így helyszíni
közönség nélkül tartják meg a sportversenyeket is –, és szilveszterkor tilos a
gyülekezés és a tűzijátékozás közterületen.
Az új korlátozások kiegészítik az eddigieket, amelyek az oltatlanokat sújtották, így például kitiltották őket a
közösségi élet zárt térben zajló eseményeiről és a kiskereskedelemből, kivéve
az alapellátást biztosító boltokat.
Németországban egyelőre enyhül a
járvány, a napi új fertőződések száma

Gallup: Joe Biden támogatottsága alacsonyabb,
mint alelnökéé

Joe Biden amerikai elnök 43 százalékos támogatottsága alacsonyabb, mint alelnökéé, Kamala
Harrisé – jelentette be a Gallup
közvélemény-kutató intézet hétfőn.

Az amerikai elnök elfogadottsága
nemcsak Kamala Harris alelnök támogatottságánál alacsonyabb, hanem a kongresszus
egyik
demokrata
párti
vezetőjénél, Chuck Schumer szenátusi
frakcióvezetőénél is kisebb. Schumer
munkáját a megkérdezettek 44 százaléka
ismeri el. A Gallup december 1-jén ké-

Ország – világ
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A lakosság közel felét sikerült
beoltani

Romániában a 12 év fölötti lakosság 46,8 százalékát
sikerült beoltani az egy éve kezdődött oltási kampányban. Az oltási helyzetről Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, a kampány koordinátora nyilatkozott az
évfordulón. Az egyik közösségi portálon közzétett
üzenetében a katonaorvos elmondta: az elmúlt egy
évben több mint 15,749 millió adag koronavírus elleni
vakcinát adtak be a húszmilliós Romániában, s 7,918
millióan kaptak legalább egy oltást. Mint közölte, a
7,781 milliót meghaladja azoknak a száma, akik a teljes oltási cikluson átestek (a kétadagos oltások második adagját is megkapták), és 1,96 millióan
igényelték az emlékeztető (típus szerint második
vagy harmadik) oltást is. (MTI)

Tizenöt hivatalos munkaszüneti
nap lesz 2022-ben

Jövő évben 15 hivatalos munkaszüneti nap lesz Romániában, ezek közül 9 hétköznapra esik; idén 7, tavaly 11 munkaszüneti nap esett hétköznapra. A
következő munkaszüneti napok lesznek 2022-ben:
január 1. és 2. – szombat és vasárnap; január 24. (a
román fejedelemségek egyesülésének napja) –
hétfő; április 22. (ortodox nagypéntek); április 24. és
25. (az ortodox húsvét első és második napja) – vasárnap és hétfő; május 1. (a munka ünnepe) – vasárnap; június 1. (gyermeknap) – szerda; június 12. és
13. (az ortodox pünkösd első és második napja) – vasárnap és hétfő; augusztus 15. (Nagyboldogasszony
napja) – hétfő; november 30. (Szent András napja) –
szerda; december 1. (Románia nemzeti ünnepe) –
csütörtök; december 25. és 26. (karácsony első és
második napja) – vasárnap és hétfő. (Agerpres)

Rendőrök ébresztették a betörőt

Egy budapesti XIII. kerületi családi házból akart lopni,
de elaludt a tetthelyen egy betörő, akit a rendőrök ébresztettek fel – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon vasárnap. A 47 éves B.
László még hétfőn a konyhaablakot betörve mászott
be egy XIII. kerületi családi házba, ahol egy táskába
különféle műszaki cikkeket – számítógépeket, kábeleket és monitort – pakolt össze, mellé pedig odakészített egy okostévét is. Azonban elfáradt, és a
hálószobában lefeküdt aludni – ismertette a rendőrség. Az ágyban fekvő betörőt a hazatérő tulajdonos
vette észre, és rendőröket hívott, akik felébresztették
a férfit. A férfit lopás kísérlete miatt kihallgatták, majd
őrizetbe vették. (MTI)

Lépés a bizonytalanba

(Folytatás az 1. oldalról)
hal-e meg tőle valaki. Közben persze ment a mém- és
álhírgyártás, érvek és ellenérvek mindkét oldalon, a
viták és veszekedések sorozata, egészen odáig, hogy sok
családban, asztaltársaságnál tabutémává vált a vírus,
az oltás, a korlátozások meg minden, ami ehhez az
egészhez kapcsolódik. És mindez azóta is zajlik, volt egy
sokak számára eseménytelen nyár, amelyből hiányoztak
a fesztiválok, a kirándulások, a világlátás, a közösségi
élmény, hiányoztak hegyek és tengerek, házibulik, kocsmapartik, klubkoncertek; megnyitottak a kávézók, majd
bezártak, kinyitottak a teraszok, majd bezártak, hol
tízig, hol kilencig, hol ki tudja, meddig maradhattunk,
ha esténként vágytunk egy kis szocializálódásra. Az
utolsó periódustól eltekintve gyakran hűvös és esős nyár
sem segített feledtetni e felemelő élethelyzetet, majd
szempillantás alatt eljött az ősz, a kormányválság, a negyedik hullám, küszöbön áll az ötödik, lejárt a karácsony is, ilyenkor halmozottan jelentkezik az év végi
depresszió, hó most sincsen, sokaknak békességben,
boldogságban, jólétben, családi körben teltek az ünnepek, sokaknak pedig mélyszegénységben, kilátástalanságban, nincstelenségben, a távolban élő szülők vagy
gyermekek nélkül. A 2021-es esztendő sok szempontból
éppen ugyanolyan pocsék (sokkal erősebb jelzőt használnék, de nem illik) volt, mint a 2020-as, és sok okunk
nincsen abban bizakodni, hogy a 2022-es jobb lesz. Persze, ez a járvány is lecseng majd, hiába kopogtat az
omikron – mindegyiknek vége szakadt eddig, és mindegyik után az akkor élők visszakapták saját normális
életüket, véget értek a karanténok, emlék maradt a múlt,
igaz, nem mindegy, hogy ez a múlt még kiket, hányakat
ragadott magával az emléklétbe, és ezzel hány embernek változtatta meg a további, normális kerékvágásba
látszólag visszatért életét.
Bizakodásra tehát nincsen ok, úgy tűnik, a Covid még
sokáig velünk marad, mielőtt megszelídül. Mégis, az
utóbbi években ennél jobban talán sohasem volt nagyobb szükség arra, hogy ha bizakodóan nem is, de derűsen várjuk az új évet, gondoljunk azokra a dolgokra,
emberekre, apró vagy jelentős változásokra, amelyektől
szebb és boldogabb lett az életünk az elmúlt két esztendőben, hiszen előbb-utóbb csak visszatér a régi medrébe az élet folyama, ha pedig mégsem, akkor carpe
diem, próbáljunk örülni minden reggelnek és napnak,
amely megadatott, előre nézzünk, és biztos lábbal lépjünk a bizonytalan jövőbe.
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Ez sem oldja meg az ügyet

(Folytatás az 1. oldalról)
Könczei Csaba, az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselője
beszédében kiemelte: „rendkívüli
időszakban rendkívüli intézkedésekre van szükség. A ma elfogadott
törvény értelmében emberi életeket
mentünk, azonban hosszú távon
azoknak a projekteknek a befejezésére van szükség, amelyeket
Tánczos Barna környezetvédelmi
miniszter elindított, és amelyek
alapján felmérik a Romániában élő
medveállományt. Csak így lehet
biztos alapokra helyezni a medvepopuláció menedzsmentjét.” Könczei Csaba rámutatott arra is, hogy
míg 2016-ban 200 hívást tartottak
számon a 112-es segélyhívó számon, addig 2020-ban 1800 hívásra
ugrott ez a szám, továbbá idén az
első 5 hónapban több mint ezren
hívták a 112-es segélyhívó számot,
hogy veszélyes medvét jelentsenek.
A törvény vitáján Kolcsár Károly,
az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője elmondta: „meggyőződésem, hogy az emberi élet
mindenekfelett van, éppen ezért
dolgozta ki az RMDSZ frakciója azt
a cikkelyt, amely lehetővé tette a település határain kívül is az azonnali
közbelépést medvetámadás esetén.”

Ezért kellene kiegészíteni a törvény által előírt eljárást további
intézkedésekkel. Elsősorban a
könnyű élelemszerzési módszer lehetőségét kell felszámolni. Fel kell
gyorsítani a vadkárok kifizetését,
hogy a medve ne váljon önbírálat
áldozatává, hiszen sok helyen mérgezik a nagyvadakat. Több pénzt
kellene juttatni a vadásztársaságoknak, hogy a kilövés okozta jövedelemkiesést kompenzálják, ugyanakkor többet fordítsanak a vadállatok,
A jogszabály részleges
így a medve erdőbeli élelmezésére.
megoldást kínál
Sajnos, mivel a vadászati tilalom
– Vizsgálataink kiderítették, van a medvére, a vadászok abban
hogy az esetek nagy részében pro- látják az újabb lehetőséget, hogy
vokálták a medvét. Ha az incidens megpróbálják lejáratni a fajt a köz-

mányos módszerekkel próbálták
beazonosítani a támadó medvét.
Ilyenkor ugyanis marad a helyszínen szőr, nyál, amelynek alapján az
állattól DNS-mintát lehet venni. A
kivizsgálások alapján kiderült, hogy
utólag nem a támadó állatokat ejtették el – mondta Domokos Csaba,
majd kérdésünkre arra is választ kerestünk, hogy tulajdonképpen –
szakmailag is bizonyítottan – mi vezeti az állatot arra, hogy támadjon.

kozása, amelynek kimenetele gyakran tragikus.
– Az elmúlt évben láthattuk, az
országos média is kellő figyelemmel követte a medvetámadások
okozta tragikus eseményeket. Nekünk, a minisztérium élén most egy
sürgősségi megoldást kellett találnunk az emberi életek védelmére.
Láthattuk, hogy mekkora veszélyt
jelent a nagyvad azokon a településeken, ahol az iskolák közelében, az
utcákon, az udvarokon garázdálkodik. Senki nem szeretné, hogy a
gyerekét az iskolai szünetben medvetámadás érje, vagy az utcán hazafelé medve kergesse meg – tette
hozzá a miniszter, majd elismerte,
hogy a most elfogadott törvény
hosszú távon nem oldja meg a problémát, de emberi életeket ment.

A medvék imázsának
lejáratása

Domokos Csaba biológus, a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület medvekutatással foglalkozó szakértője lapunknak elmondta, hogy első hallásra
pozitív megoldásként hangzik ez az
intézkedés, mivel az utóbbi időben
az emberek egyre több rémhírt hallottak a medvetámadásokról. Elméletileg a jogszabály egy olyan
lehetőséget teremtett, aminek alapján azonnal be lehet avatkozni medvetámadás esetén. A gyakorlatban
azonban az intézkedés külterületen
a legtöbb esetben megvalósíthatatlan. A szakértő véleménye, hogy
mindaddig nem kellene intézkedni, ameddig nem tisztázzák, mi vezetett a medvetámadáshoz, és ez
milyen körülmények között történt.
– Tudunk konkrét eseteket, hogy
Romániában bizonyos helyeken elterjedt az orvvadászat hurokkal.
Volt, amikor a csapdába esett medvét el akarta pusztítani az ember, és
a történetnek számára tragikus vége
lett. Arról is vannak információink,
hogy kereskedelmi céllal medvebocsokat emelnek ki a barlangokból.
Annak ellenére, hogy ez szigorúan
tilos, az elmúlt években 44 olyan
medvebocs került hozzánk, amelyeket háztáji gazdaságokban tartottak.
A Hargita megyei Kőrispatak közelében történt „elhíresült” halálos
medvetámadás is azért történt, mert
az áldozat megpróbálta kiszedni a
barlangból a medvebocsokat, és az
anyamedve megvédte kicsinyeit.
Ezt a fajta ösztönös önvédelmet
nem lehet medvetámadásnak nevezni – mondta Domokos Csaba.
A szakértő szerint azáltal, hogy
kilövik a veszélyesnek ítélt egyedet,
az ügyet még nem oldják meg, mert
a környéken felbukkanhat egy
másik. Gyakorlatilag lehetetlen beazonosítani az állatot. A medve általában este merészkedik a lakott
területek közelébe. Az esetek többségében a találkozáskor az ember
egyedül van. Ha túléli, akkor érthető módon sokkos állapotba kerül,
így képtelen utólag beazonosítani
az állatot. Az a medve, ha elszalad
a helyszínről, másnap már nagyon
messze van, hiszen naponta képes
akár száz kilométert is bejárni. A
medve számára is stresszes helyzet
áll elő, és így jó eséllyel elhagyja
azt a környéket. Bulgáriában tudo-

lanypásztorok) biztosítását is. A villanypásztor egyike a rendelkezésünkre álló preventív intézkedéseknek. Nem csodaszer, de sok esetben
hasznos. Adott helyzetben egy komoly, etológiai szempontokat is figyelembe vevő rendszer segíthet
megvédeni egy adott kultúrát vagy
farmot. Országunk egyes térségeiben, ahol az egyedsűrűség nagy,
rengeteg faktor közrejátszása nyomán a villanypásztor hatékonysága
csökken. Ezek közül a legfontosabb
a faj tanulási képessége, ami rendkívüli módon hozzásegíti ahhoz,
hogy kijátssza vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyja a létesítményt, pláne ha az egy szál
zsinórból áll. Láttunk már a szálak
alá ásó és úgy behatoló, a sokkot
előre látó és előre hangot hallató
egyedet, amely tudta, hogy a szál
meg fogja rázni, de ugyanakkor azt
is tudta, hogy ez a maximum, ami
történhet. Szóval a megoldás a helyes vadgazdálkodás, és nem a település minden házán látható
villanypásztor, mint például Tusnádon. Ennek ellenére az akcióterv
tartalmazza az effajta rendszerek telepítését, és mindent megteszünk a
prevenció érdekében. Az EU-s finanszírozású projekt keretében
2022-től bocsátjuk a gazdák rendelkezésére ezeket a preventív eszközöket – hangsúlyozta a miniszter,
hozzátéve, hogy a medvefaj védelme érdekében be kell vonni a vadásztársaságokat is, amelyek eddig
is etették, gondozták a rájuk bízott
állományt. Ahhoz, hogy mindez hatékonyabb legyen, a vadgazdálkodás jelenlegi struktúrája nem
kielégítő. A megoldáshoz paradigmaváltás és modern vadgazdálkodás szükséges. Mivel a kérdés elég
komplex, ehhez több idő kell.

Napirenden a vadkárok
értékének törlesztése

Elárvult testvérek

után több személyt kihallgatsz,
akkor más-más történeteket mesélnek. Volt egy sajnálatos eset Szovátán, amikor a medve egy kaszáló
fiatalembert támadott meg, aki
aztán belehalt a sérüléseibe. Utólag
kiderült, hogy azelőtt való nap az
anyamedve bocsait kutyákkal kergették meg a Bekecsen. A felbőszült
medve a kaszáló felé vette az útját,
és ott találkozott a fiatalemberrel.
Szolokmán is egy medve súlyos sérüléseket okozott egy gazdának, aki
mozgást észlelt a kukoricásban, és
mivel azt hitte, vaddisznó, le akarta
szúrni a villával, viszont egy anyamedve volt, bocsokkal. A medvének nincs zsákmányszerző magatartása az emberrel szemben, nem
ragadozó, hanem önvédelmi támadás történik. Erre a legjobb bizonyíték, hogy az esetek nagy többségében az emberek életben maradnak. Csak addig támad a medve,
ameddig az ember a földre kerül,
így megszűnik számára a vélt veszély, és odébbáll – magyarázta a
szakértő. A medve a lakott területekre könnyű élelmiszerszerzésért
megy be. Az állatot a gyomra, az
ösztönei vezérlik. A hiperfágiás korszakában naponta 20.000 kalóriájú
ételt kell megegyen ahhoz, hogy átvészelje a telet. Az ember által eldobott hulladék tele van zsírokkal,
cukorral, vitaminokkal, amelynek
megszerzése számára is veszélyekkel jár, de sokkal hatékonyabb, mint
az erdőben barangolni. A jogszabály pillanatnyilag orvosolja a helyzetet, de nem kezeli a kiváltó
okokat. Ha elszállítják a helyszínről, vagy kilövik az egyedet, akkor
csak idő kérdése, hogy mikor tér
vissza egy másik.

Fotó: Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület

vélemény előtt. Továbbá támogatni
kell a gazdákat, hogy ahol lehet, jó
minőségű villanypásztorokat vásároljanak és szereljenek fel. Ez egy
ördögi kör, és senki nem kíváncsi a
medvelátogatásokat kiváltó okok
kezelésére, csupán jól hangzó,
magas szinten hozott döntésekkel
akarják megoldani a kérdést, ami az
említett okok miatt eredménytelen
– mondta Domokos Csaba biológus.

Megkönnyített eljárás

Tánczos Barna miniszter lapunknak bővebben kifejtette, hogy az intézkedés kiterjesztésével ezentúl
medvetámadás esetén nemcsak a településeken belül, hanem a külterületen is megvédik az emberéletet.
Az eljárást az a vadásztársaság
végzi majd a szakmai személyzetével, amelynek szerződése van azzal
a polgármesteri hivatallal, amelynek a külterületén történt az eset. A
különbség csak annyi, hogy nem
minden esetben kell jelen legyenek
a csendőrök, ugyanis nekik kellett
biztosítaniuk azt, hogy a lakott területen, a beavatkozás helyszínén
egyetlen ember se kerüljön veszélybe az intervenció során. Az állatorvos jelenlétére is csak akkor
van szükség, ha a medvét elaltatják,
vagy eutanáziára kerül sor.

Támogatás villanypásztorok
vásárlására

– A medvepopuláció menedzsmentje akkor lehet fenntartható, ha
tudjuk, hány medve van Romániában. Ennek feltérképezésére indítottuk útjára idén nyáron azt az átfogó
projektet, amelynek egyik célja a
romániai barnamedve-populáció
felmérése. 53.598.950 lejt különítettünk el a nagy infrastruktúra operatív program 2014–2020 egyik
projektjének keretében arra, hogy
olyan intézkedéseket foganatosítsunk, amelyek csökkentik az ember
és a medve közti konfliktusok számát, és hozzájárulnak a medvék
életterének jó állapotban tartásához
és a populáció hosszú távú megőrzéséhez.
A projekt nemcsak a medvepopuláció genetikai megfigyelését és
számbeli felmérését tűzte ki célul,
hanem védekezőrendszerek (vil-

A továbbiakban – a témához kötődően – a miniszter elmondta,
hogy amikor egy éve átvette a szaktárca vezetését, a károkkal kapcsolatos káosz és a kifizetések
elmaradása volt számára az egyik
legfontosabb megoldásra váró probléma. Azóta a károk követésére létrehoztak egy országos adatbázist.
Országszerte december 20-ig 9579
esetet jelentettek, amiből 5261-et
medve okozott. Minden vadkárt kifizetnek év végéig, két hónapnál nagyobb elmaradás nem lesz,
kizárólag a novemberi és a decemberi esetek utáni kártérítések törlesztése marad jövő évre. A
minisztérium honlapján követni
lehet országos szinten az összes hivatalosan felmért és regisztrált kártérítési kérelem elbírálásának
folyamatát, amely nyilván naponta
változik. Mindezek ellenére a vadkárok felmérésének és az akták kezelésének a rendszerén még mindig sokat kell javítani – ismerte el
Tánczos Barna.
A módosított jogszabályt az államelnöki kihirdeti, majd a Hivatalos Közlönyben való közzététel
után lép érvénybe.

Felmérik a medvepopulációt

Tekintettel arra, hogy 2016 óta a
romániai medvepopuláció menedzsmentje igencsak hiányos, a túlszaporodott állatfaj kénytelen volt elhagyni az élővilágát, máshol
keresve magának táplálékot és életteret. A túlszaporodott medvepopuláció eredményeként egyre gyakoribb a medve és az ember talál-

Villanypásztorral őrzött épületek Tusnádfürdőn

Fotó: Vajda György
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Régi szokásokat elevenítettek fel

Betlehemessel házaltak a Nyárádmentén

A többnyire protestáns felekezetűek által lakott vidékeken – így a Nyárádmentén is
– ritkábban lehet találkozni a
betlehemes játékokkal. December folyamán azonban a
gyerekcsoportok több helyen
bukkantak fel, intézményekben, közösségi helyeken, nem
karácsonyi kántálással, hanem betlehemező népszokásokkal.

Gligor Róbert László

A nyárádszeredai Deák Farkas
Általános Iskola gyerekcsapata, a
Deákos Kiscsillagok karácsony
előtt betlehemes játékot mutatott be,
legutóbb hétfőn a nyárádszeredai
főtéri református templomban.
Tőkés Attila lelkész örömét fejezte
ki amiatt, hogy a karácsony ünnepét
gyerekek műsora nyitotta meg,
majd az ifisek és felnőttek előadásai
után ismét gyerekműsorral ért véget
az ünnep, hiszen a karácsony lényegét csak gyermeki szívvel és tisztasággal érthetjük meg. Ezen előadások során szívünk kapui is megnyílnak, és remélhetőleg az ünnepek lejártával sem zárulnak be, hanem
továbbra is nyitva maradnak minden
jó, szép és áldásos dolog előtt.

mány, de e gyerekek szívvel-lélekkel álltak hozzá, nemkülönben a
szülőktől is minden segítséget megkaptak, így két hét alatt több helyen
is bemutatták a betlehemest.
Alapkövetelmény a pályázat
során, hogy legalább három közösségi helyszínen, egyháznál, intézményben vagy vállalkozásoknál
lépjenek fel, előadásaikat a sajtóban
és a közösségi médiában ismertessék, népszerűsítsék, és az egész
programról pályázati dokumentáció
készüljön. Így a szeredaiak a rigmányi református templomban, a
nagyernyei Marso cégnél, a szeredai önkormányzatnál, idősotthonban, napköziben és a református
templomban mutatták be a betlehemest. Szeretnék még más felekezeteknél, civil szervezeteknél is
bemutatni, és ezt megtehetik a következőkben azáltal is, hogy az
előadásról készült filmfelvételt juttatják el számukra, de akár más országok közösségeihez is. A pályázat
másik követelménye, hogy a program során jótékonykodjanak is a
csapatok, ezért a szeredaiak egy
tűzkárosult székelysárdi család számára gyűjtöttek, az idősek ottho-

nába süteményeket vittek, a Nagyernyében gyűlt összeget pedig egy
beteg gyermek javára ajánlják fel.
Kátai Judit aligazgatóként két
csapatot nevezett be a programba az
iskolából, a másik, felső tagozatos
diákokból álló csoport környezetvédelmi tematikában fog dolgozni –
ezáltal joguk volt egy harmadik csapatot is meghívni a programba,
amelynek mentorálását is ez az iskola biztosítja – tudtuk meg.

Nem ismerték még ezt
a szokást

A mentorált csapat a nyárádremetei Csillagénekes Gyöngyszemek énekegyüttes, amelyet a Dr.
Nyulas Ferenc Általános Iskola
3-5. osztályos diákjai alkotnak, és
amely a Gyöngyszemek Egyesület
révén nevezett be. Az általuk választott betlehemes játékot dr. Barabás László marosvásárhelyi néprajzkutató gyűjtéséből vették,
amely tulajdonképpen egy szovátai
és illyésmezői házaló betlehemes –
mondta el lapunknak Fodor Flóra
tanítónő, a csapat vezetője. A darabot a két világháború közötti időszakban játszották Szovátán a

Nyárádremetén is jól fogadták a betlehemes játékot, bár itt a templomi pásztorjáték van
szokásban
Fotó: Lokodi Kinga Mária

„felszegiek”, majd az egyik főszereplője áttelepedett Illyésmezőbe,
ahol próbálta a kommunista érában
újra hagyománnyá tenni, de ehhez
nem kapott támogatást a helyi értelmiségiektől, ezért a játék feledésbe
merült. Dr. Barabás László Bálint
Zsigmond fotóművésszel a Sóvidéket járta az 1990-es évek elején,
ekkor bukkant rá az illető személyre, aki felelevenítette a játékot,
hogy a szakemberek dokumentálják. A székely betlehemesek cso-

Benedek Elek nyomában

A nyárádszeredai gyerekeket vezető Kátai Judit tanítónőtől megtudtuk: az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány Székely kapuk –
Zöld kapuk nevű kezdeményezéséhez idén kapcsolódtak a nyárádszeredaiak, a Közép-Európában évek
óta zajló programba egy, a nyáron
érkezett meghívás alapján csatlakoztak. A követelmény az volt,
hogy egy autentikus, a tájegységnek
megfelelő népszokást mutassanak
be eredeti szöveggel, ezért a szeredai harmadik osztályos diákok a
Benedek Elek által vezetett Cimbora egyik, 1926-ban megjelent
számából vették az eredeti szöveget, amelyet helyi népszokásokkal
gazdagítottak. A 15 fős diákcsapatnak alig egy hónap állt a rendelkezésére, a felkészülést kezdetben
nehezítette a számos régies, ma már
nem használt kifejezés és a felnőttek által is már alig ismert hagyo-

A nyárádszeredai diákoknak már fél tucat előadásuk volt, a legutóbbi a református templomban

Messziről feltűntek az ünnepre készülők
zűrzavarában. Derűs, lassú lépteik, szinte percenként összenevető, cinkos jelenlétük idegennek számított az ingerült várakozók és
kimerült rohanók mindegyre újratermelődő
tömegében. Mintha nem is ugyanazon térben
lebegtek volna el előttem két nappal karácsony előtt.
Rég nem találkoztunk, és tulajdonképpen
azt sem tudtam, hogy két kedves ismerősöm –
holmi kezdőbetűk helyett, egy-egy legfőbb jellemzőjük alapján: Mosoly és Játék – barátnők. Kisebb városok áldása, hogy a szálak
valahogy mindig jótékonyan összekapcsolódnak, és harmóniájukból a magamfajta történetvadászok számára rendszerint születik
valami megörökítenivaló. Nem baj – sőt, néha
kifejezetten üdítő –, ha nem éppen egy sorsfordulatnak, életrengető eseménynek lehetek
ilyenkor meghallgatója, csupán egy apró
mozzanatát csípem el a létezésnek, amitől hirtelen színesebb ruhát kapnak a hétköznapok.
– Képzeld, van egy potyalakóm – vágott az
önfeledt ölelkezés után mondanivalója közepébe Mosoly. Kacagó szemmel adta tudtomra
a hírt, majd jellegzetes, vidám öniróniájával
fűzte hozzá: – Nekem, aki ki nem állhatom az
egereket.
Nagy örömömre az ajándékvásárlók megfeszített hajszájában időúrnőkként sétálgató
barátnőim irányt váltottak, hogy velem tölthessék a következő akármennyi percet, és Mosoly folytatta a történetet.
– Két hete figyeltünk fel a férjemmel a fur-
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Vendég a kanapé alatt

csa neszre, úgy tűnt, pont a vendégváró kanapé alól jön. Először azt hittem, képzelődünk, agyunkra ment az évzárás százhúsz
gondja, a munkahelyi stressz, az ilyenkor esedékes, megvalósíthatatlan otthoni teendők
őrülete. De pár nap múlva a kislányunk is előállt a felfedezéssel, hogy valami motoszkál az
idén vásárolt, szinte vadonatúj bútordarab
alatt. Végül ő volt a szerencsés megtaláló,
éppen a kanapén színezett, amikor a szállóvendég kidugta az orrát az „összkomfortos
pincelakásból”. A kislányom persze nem
ijedt meg, sőt borzasztóan megörült neki, el
is újságolta gyorsan a nagy találkozást. Azóta
több órát töltöttünk az apró betolakodó kézre
kerítésével, sajt- és szalonnadarabkákat teszünk folyamatosan a kanapé elé, és lessük,
mikor merészkedik újra elő, de esze ágában
sincs mutatkozni. A csali viszont rendszeresen
eltűnik. Már az egész lakás tömény szalonnaillatban úszik, és, bár a pihenésre szánt időt
mostanában vadászat mellett takarítással töltöttem, úgy érzem, az egérszag is egyre jobban betölti a mindennapjainkat.
– De mégis hogy juthatott be az emeleti
tömbházlakásotokba egy rágcsáló? – kérdezte
az eddig gondolataiba mélyedt Játék.
– Ezen sokat törtem a fejem, és végül fény
gyúlt a sötétben – szólalt meg újra Mosoly. –

Fotó: Gligor Róbert László

Nemrég egy zsák bioalmát vásároltunk egy
farmról, biztos, hogy azzal együtt, „bónuszként” hoztuk haza az új lakót. Most már csak
egy reményem van – tette hozzá pár perc
múlva összetéveszthetetlen, kacagó hangján.
– Beneveztem egy internetes nyereményjátékra, a fődíj egy hagyományos diótörő figura. Mindig is vágytam egy ilyenre. Ha
szerencsém lesz, és hazavihetem a jutalmat, ő
majd – akárcsak Hoffmann meséjében – elűzi
az „egérkirályt”.
– Milyen kár, hogy
nem a patkány éve jön –
kuncogta el magát
Játék. – Akkor egész
másként értelmezhetnénk ezt a „kalandot”.
Egy csapat tinédzser közeledett felénk. A
színre lépésüket megelőző hangok alapján
egyértelmű volt, hogy petárdáznak.
– Ne dobjátok erre! – fordult feléjük ösztönös mozdulattal Játék, aki vérbeli pedagógusként mindig is kereste, keresi a közös hangot
a nála pár évtizeddel fiatalabb diáknemzedékekkel.
A következő pillanatban már repült is felénk az ujjnyi vastagságú, landolás után nagyot dörrenő évbúcsúztató kellék. Játék
hirtelen megváltozott.
– Meg volt mondva, hogy csak szilveszterkor lehet ilyent használni. Szégyelljétek magatokat! Mindjárt hívom a rendőrséget –

portjába tartozó játékok közül való
ez a szovátai darab is, amelyet főként a katolikus közösségek játszottak, de más felső-nyárádmenti és
sóvidéki településekre is eljártak
vele.
Ezt a darabot vette elő a Gyöngyszemek énekegyüttes, és bár ragaszkodtak az eredeti változathoz,
beleszőttek néhány karácsonyi
„kántát”, éneket is. Az elmúlt időszakban előadták már Nyárádremetén a kultúrházban és az ifjúsági
házban, láthatták az önkormányzati
dolgozók, a napközi otthon kisgyerekei, a Szent Imre otthon diákjai,
de a nagyközönség is, és szeretnék
Vármezőben is bemutatni a következőkben. A közönség nagyon jól
fogadta a helyi gyerekek által előadott darabot, de látszik az, hogy a
betlehemesnek nincs hagyománya
Remetén, ahol templomi pásztorjátékot szoktak minden évben
szenteste a helyi iskola nyolcadik
osztályos diákjai előadni. Ez a most
bemutatott betlehemes eltér a templomi pásztorjátéktól, mivel viccesebb, szórakoztatóbb népi darab,
míg a templomi pásztorjáték szakrális jellegű.
Ami a jótékonykodást illeti, a felajánlások még nem zárultak le, de
ezek egy részét a Gyöngyszemek
Egyesület kapja meg, a másik részéről még nem döntötték el, hogy
milyen jótékonysági célra fordítják
– tette hozzá Fodor Flóra tanítónő.
A pályázati dokumentációikat a
csapatok januárban kell benyújtsák,
a pontszámok alapján különböző díjakat és jutalmakat szerezhetnek.

kiabálta teli torokból a kuncogva távolodó fiatalok után.
– Micsoda pofátlanság – sóhajtott még
egyet, amikor a csapat látótávolságon kívül
került. Aztán hirtelen újra felderült.
– Olyan rég szerettem volna ezt kiadni magamból. Csak gyűlt bennem az indulat a karácsonytól új évig és utána is összevissza
robbantgató suhancok ellen, és most végre...
Csuda jó érzés.
Vihogva haladtunk előre a tömbházak közt
kanyargó utcákon, közben Mosoly arról mesélt, hogy a fa alatt ott lesz a mesekönyv, amit
a kislánya rég kinézett magának, a Diótörő és
egérkirály. Cserébe egy újan megőrzött, de
többször végigolvasott könyvüktől, a Karácsonyi történetektől válnak meg közös megegyezésre, azt egy másik gyerek kapja a
megajándékozandók listájáról.
A vidám, váratlan találkozás óta lejárt az
ünnep, a szentestei pillanatok füzére és karácsony első, másod- és harmadnapjának békés,
boldog bekuckózása is múlt időbe tehető.
Vagy mégsem. Az igazi élmények ugyanis viszszatérnek és felráznak a piros betűs napok
közé beférkőző szürkeségben és az évkezdet
kérdéseket, bizonytalanságokat rejtő napjaiban is. A Mosollyal és Játékkal eltöltött közel
egy óra is ilyen hosszú hatású léleküdítő volt
számomra. Nem tudom, mi lett az egérvendég
sorsa, de úgy gondolom, jobb is így, ezt a történetet ugyanis éppen lezáratlansága teszi kerekké, megismételhetetlenné. Pont úgy, mint
magát az életet.
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Kína valószínűleg az eddig vártnál később előzi
meg az amerikai gazdaságot

Londoni pénzügyi elemzők
szerint Kína a korábban vártnál lassabban, az amerikai
gazdaság viszont gyorsabban
lábal ki a koronavírus-világjárvány sokkjából, ezért Kína
az eddig számítottnál két
évvel később, csak a jövő évtized kezdetén veheti át az
első helyet az Egyesült Államoktól a világ legnagyobb
gazdaságainak ranglistáján.

Szerkeszti: Benedek István

Elfogadta a parlament a 2022-es
állami költségvetést

Elfogadta a parlament két
házának együttes ülése csütörtökön a 2022. évi költségvetést, amely 4,6 százalékos
gazdasági növekedéssel és
5,84 százalékos államháztartási hiánnyal számol.

A büdzsé tervezetét 294 képviselő támogatta, 120-an ellene szavaztak. A társadalombiztosítási
költségvetést is hasonló arányú
többséggel szavazta meg a törvényhozó testület. A költségvetés elfogadása az őszi kormányválság miatt
megkésett, a kormány csak múlt
hétfőn fogadta el a tervezetet, így a
parlamentnek alig két napja volt a
vitára.
Nicolae Ciucă miniszterelnök
szerint ez a költségvetés olyan fontos szociális intézkedéseket szava-

tol, mint például a 10 százalékos
nyugdíjemelés, amely január 1-jén
lép hatályba, emellett emelik a minimális nyugdíjat, a gyermeknevelési pótlékot, az energiadrágulás
által sújtott lakossági fogyasztók
szociális támogatásban részesülnek,
januárban pedig a kisnyugdíjasok
támogatást kapnak megnövekedett
rezsiköltségeik fedezésére.
A költségvetés szerint a jövő évi
bruttó hazai termék (GDP) várhatóan 1317,3 milliárd lej lesz. A költségvetés bevételei a GDP 33,4
százalékát teszik ki, a kiadások a
GDP 39,2 százalékát. A bruttó átlagbér a kormány becslése szerint
jövőre eléri a 6095 lejt, a nettó átlagbér a 3775 lejt. A kabinet 6,5
százalékos inflációval számol.
(MTI)

Belgium is lekapcsolhatja
atomerőműveit 2025-ig

A belga kormány megerősítette azt a korábbi döntést, amely szerint 2025-ig
fokozatosan lekapcsolják az
országban működő atomerőműveket, miközben fenntartják a kutatásokat és befektetéseket az új atomenergia-technológiákba – jelentette be csütörtökön Alexander De Croo miniszterelnök.

A 2003-ben hozott eredeti kormánydöntés értelmében 2025-ig bezárják az összes nukleáris reaktort
az országban. A jogszabály szerint
40 évi használat után minden reaktort végleg le kell állítani, újakat
pedig tilos építeni.
Alexander De Croo csütörtöki
sajtótájékoztatóján közölte: a jelenlegi, hétpárti belga kormánykoalíció döntése értelmében négy éven
belül bezárhatják a belgiumi atomerőműveket.
„Olyan megállapodás született,
amelyben a biztonság központi jelentőségű. Az általunk választott
forgatókönyv biztonságos a vállalatok és hazánk számára is” – fogalmazott a miniszterelnök a La Libre
Belgique című, francia nyelvű napilap jelentése szerint.
Közölte ugyanakkor: noha az ország bezárja atomerőműveit, „nem
zárja be kapuit az atomenergia új
generációi előtt”.
Belgium legkevesebb 100 millió
eurót fektet a jövő atomenergiájának kutatásába, különös tekintettel
a kisebb moduláris reaktorokra

(SMR). Hangsúlyozta: Belgiumnak
meg kell határoznia, hogyan pótolja
az energiahiányt. A különféle kapacitások feltárásának célja a hét belgiumi
atomerőművi
blokk
kompenzálása – hangoztatta.
A belga miniszterelnök tájékoztatása szerint a kormány új energiatörvényt tervez elfogadni, amelynek
célja a kibocsátássemlegesség elérése, majd megtartása 2050 után is.
A napilap beszámolója szerint
végleges döntés március 18-án születhet az atomenergia fokozatos
megszüntetéséről 2025-ig, az energiabiztonságért felelős belga
ügynökség ugyanis akkor mutatja
be az energiabiztonság hosszú távú
szavatolásáról szóló jelentését. Az
energiaellátás biztosításának egyik
kulcsfontosságú feltétele a Brüsszel
közelében fekvő vilvoordei gáztüzelésű erőmű üzemelési engedélyének március 15-re tervezett
megadása – közölték.
Belgium két atomerőművében
hét reaktor működik. A francia tulajdonú Engie áramszolgáltató az
ország keleti felében, Tihange mellett, valamint Észak-Belgiumban,
Doel közelében üzemeltet erőműveket. Korábbi tervek szerint a doeli
3-as blokkot 2022-ben, a tihange-i
2-es blokkot 2023-ban tervezik végleg leállítani, a többi reaktort pedig
2025-ben kapcsolnák le.
Az erőműveket a francia Engie
energiaszolgáltató üzemelteti. A
nukleáris energia jelenleg Belgium
energiaellátásnak mintegy 40 százalékát biztosítja. (MTI)

Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-üzleti elemzőcég, a
Centre for Economics and Business Research (CEBR) minden év
végén összeállítja a következő
másfél évtizedre szóló prognózisát
a világ vezető gazdasági erőcentrumainak sorrendjéről a dollárban,
folyó áron számolt nominális hazai
össztermék (GDP) alapján.
Vasárnap ismertetett új elemzésükben (CEBR World Economic
League Table, WELT 2022) a ház
szakértői közölték: várakozásuk
szerint erőteljes ütemű globális kilábalás kezdődik a koronavírus-járványból, és számításaik alapján a
világgazdasági szintű hazai össztermék éves értéke 2022-ben – a
cég által tavaly jósolt időpontnál
két évvel előbb – lépi át első ízben
a százezer milliárd dollárt.
A cég elemzői felidézik: a tavalyi WELT-prognózis a kínai gazda-

ságban is olyan mértékű kilábalást
jósolt, amelynek alapján a CEBR
az addigi előrejelzésben szereplő
időpontnál öt évvel korábbra, már
2028-ra valószínűsítette, hogy
Kína lesz a világ legnagyobb gazdasága, a második helyre szorítva
vissza az Egyesült Államokat.
A vasárnap bemutatott WELT
2022 szerint azonban a tavaly vártnál lassabb kínai növekedés és a
korábbi prognózist meghaladó
ütemű amerikai GDP-bővülés
miatt a CEBR ezt a helycserét jelenleg 2030-ra jósolja.
A cég várakozása az, hogy a
kínai gazdaság a váltás után a mostani WELT-rangsor 2036-ig szóló
előrejelzési távlatának végéig a
világ legnagyobb gazdasága
marad. A CEBR két éve összeállított éves WELT-előrejelzésében
még az szerepelt, hogy az Egyesült
Államok és Kína 2033-ban cserél
helyet a legnagyobb gazdaságok
globális mezőnyének első két helyén, így az idei korrekció utáni
előrejelzés még mindig kedvezőbb
Kína szempontjából, mint a koronavírus-járvány előtti utolsó
WELT-rangsor.
Az új WELT-prognózis szerint
Kína 2024-ben válik magas jövedelmű gazdasággá, egy évvel később az eddig vártnál, de így is egy
évvel előbb a hivatalos kínai terv-

ben szereplő időpontnál. Idei tanulmányában a CEBR hangsúlyozza,
hogy a ranglista három leggyorsabban emelkedő gazdasága a feltörekvő ázsiai térségben van: a
WELT 2022 szerint Vietnám az
idei 41. helyéről 2036-ra a világ
20. legnagyobb gazdaságává lép
elő, Banglades a 42. helyről a 24.re, a Fülöp-szigetek a 37.-ről a
25.-re kerül a következő másfél évtized végéig.
A CEBR vasárnap ismertetett
előrejelzése szerint a német gazdaság 2033-ban megelőzi Japánt, a
japán gazdaság 2036-ra a jelenlegi
harmadik helyről az ötödikre csúszik vissza a világ legnagyobb gazdaságainak rangsorában.
A világ harmadik legnagyobb
gazdasága 2031-től India lesz a
WELT 2022 szerint.
A CEBR londoni elemzői derűlátó prognózist adtak az orosz gazdaság kilátásaira. A WELT 2022
szerint ha sikerül rendezni az
Oroszország és Németország között kiépített Északi Áramlat 2.
földgázvezeték üzembe helyezése
körüli szabályozási problémákat,
és ha sikerül elkerülni az Oroszország elleni további szankciókat, az
orosz gazdaság – amely jelenleg a
12. helyen áll – 2036-ra a világ tizedik legnagyobb gazdaságává
válhat. (MTI)

tonnára, az Európai Unió termelése
3,7 százalékkal, 12,9 millió tonnára, minden más európai országé
4,4 százalékkal, 4,3 millió tonnára
emelkedett. A Közel-Kelet acéltermelése 5,3 százalékkal, 3,8 millió
tonnára esett, Észak-Amerikáé 9,3
százalékkal, 9,7 millió tonnára bővült, míg Dél-Amerika acéltermelése 3,5 százalékkal, 3,9 millió
tonnára nőtt.
A világon messze legnagyobb
acélgyártó Kína novemberi termelése tavaly novemberrel összevetve
22 százalékkal, 69,3 millió tonnára
esett, a második legjelentősebb
acéltermelő Indiáé ugyanakkor 2,2
százalékkal, 9,8 millió tonnára
nőtt. A harmadik legnagyobb termelő, Japán acélgyártása novemberben 8 millió tonna volt, 10,7
százalékkal meghaladta az egy
évvel korábbit.
A sorrendben negyedik legnagyobb acélgyártó Egyesült Államok termelése 13,8 százalékkal,
7,2 millió tonnára emelkedett, az
ötödik legnagyobb gyártóé, Orosz-

országé pedig 9,4 százalékkal, 6,5
millió tonnára bővült.
A sorban következő Dél-Korea
acéltermelése 2,7 százalékkal, 5,9
millió tonnára nőtt, Németországé
0,3 százalékkal, 3,4 millió tonnára
csökkent, Törökországé 6,1 százalékkal, 3,4 millió tonnára emelkedett, Brazíliáé 2,5 százalékkal, 3,1
millió tonnára bővült, míg a tizedik
helyen álló Iráné 5,2 százalékkal,
2,7 millió tonnára esett.
A WSA számításai szerint tavaly
0,9 százalékkal, 1 milliárd 829 millió tonnára zsugorodott a globális
acéltermelés. A legnagyobb acélgyártó Kína termelése ugyanakkor
5,2 százalékkal 1 milliárd 53 millió
tonnára nőtt. Kína részesedése a
világ acéltermelésében tavaly 56,5
százalékra emelkedett a 2019. évi
53,3 százalékról.
A World Steel Association kimutatása szerint 2019-ben 3,4 százalékra
lassult
a
világ
acéltermelésének növekedése a
2018. évi 4,8 százalékos bővülés
után. (MTI)

után ellenzékbe szorult CDU és a
testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) mereven ellenzi a
kannabisz legalizálását.
A Német Szociáldemokrata Párt
(SPD), a Zöldek és a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) december elején hivatalba lépett
kormányának programja szerint a
kannabiszt a felnőttek számára szabadon fogyasztható élvezeti szerré
kell tenni, és ki kell terjeszteni az
ártalomcsökkentő programokat,
szolgáltatásokat.
A CDU/CSU mellett számos
szakértő is ellenzi a tervet, és a
rendőrségnél működő szakszervezetek is kételyüket hangoztatták.
Cem Özdemir szerint viszont
nincs ok a felnőttekre vonatkozó
tiltás fenntartására. Kiemelte, hogy
az engedélyezés nem egyenlő a
kannabisz féktelen fogyasztásának

ösztönzésével. Mint mondta, örül,
hogy „végre véget ér a kannabisz
tiltásának őrülete”, de ettől még
„senkinek sem kell szétszívnia az
agyát”.
Kifejtette, hogy állami felügyelet alatt működő piacot építenek ki,
amelyen csak az engedéllyel rendelkező üzletek értékesíthetik az
élvezeti szert. Ezekbe az üzletekbe
18 éven felüliek léphetnek majd
be. A reform révén a fogyasztók
nem kényszerülnek arra, hogy illegálisan tevékenykedő kereskedőktől vásároljanak, méghozzá olyan
terméket, amelynek nem ismerik
az összetevőit és a mellékhatásait.
A legalizálás így „erősíti a fiatalok és a fogyasztók védelmét, és tehermentesíti a rendőrségünket,
amely a kemény drogok feketepiacára összpontosíthat” – mondta a
német miniszter. (MTI)

Csökkent a világ acéltermelése novemberben

Csaknem tíz százalékkal
csökkent a világ acéltermelése novemberben az egy
évvel korábbihoz képest a
nemzetközi acélipari szövetség, a World Steel Association (WSA) adatai szerint.

A szervezet honlapján múlt szerdán közölt adatok szerint a világ
acéltermelése novemberben 143,3
millió tonna volt, 9,9 százalékkal
kisebb a tavaly novemberinél. Az
idén az első tizenegy hónapban
1,753 milliárd tonna volt a világ
acéltermelése, 4,5 százalékkal nagyobb a tavaly azonos időszakinál.
A WSA 64 ország acéltermelőit
fogja össze, tagjai a világ acéltermelésének mintegy 98 százalékát
adják.
Afrika acéltermelése 37,4 százalékkal, 1,5 millió tonnára nőtt novemberben tavaly novemberhez
képest. Az ázsiai és csendes-óceáni
térség acéltermelése 15,5 százalékkal, 98,3 millió tonnára csökkent.
A Független Államok Közösségéé
(FÁK) 5,8 százalékkal, 8,8 millió

A kendertermesztés felfutására számít az új
német mezőgazdasági miniszter

A kendertermesztés németországi felfutásával jár majd
a kannabisz legalizálása az új
német szövetségi kormány
mezőgazdasági minisztere
szerint.

Cem Özdemir egy vasárnapi interjúban elmondta, hogy sok gazda
„startra készen” várja, hogy a szövetségi parlament (Bundestag)
meghozza a kannabisz legális és
ellenőrzött értékesítéséről szóló
törvényt.
Amint elfogadja a parlament az
egészségügyi minisztérium által elkészítendő javaslatot, „a német
mezőgazdaság is termeszteni fogja
ezt a haszonnövényt, és ezt nem
tilthatja meg többé a Kereszténydemokrata Unió (CDU)” – utalt a
Zöldek politikusa a Bild am Sonntag című lapban közölt interjúban
arra, hogy a 16 évi kormányzás
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Kihívót kaphat az Apple Watch
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Az okosórák koronázatlan királyaként is szokták emlegetni az
Apple Watchot, és nem érdemtelenül. Talán annak is köszönheti a sikerét, hogy elsőként tudott
érdembeli funkciókat felmutatni.
Az első okosórák egyike volt,
amely képes volt a mozgás megfelelő megfigyelésére, kifogástalanul
működött az Apple ökoszisztémán
belül, valamit újat hozott, a későbbiekben elsőként tudott EGK-t
mérni, majd 2020-tól véroxigénszintet is. Illetve ott van a neve, az,
hogy Apple. Sok vásárlónak már ez
is elég, egyrészt a sznobizmus
miatt, mert vannak, akik úgy tartják, hogy csak az Apple képes jó
minőségű termékeket elállítani, illetve vagánykodni is lehet az almával, mások pedig úgy gondolták,
hogy ha már amúgy is iPhone-t
használnak, akkor kézenfekvő döntés a vele leginkább kompatibilis
eszközt megvásárolni. Lehetne ezt
még ragozni, a lényeg azonban
ugyanaz: az Apple Watch sikere óriási és töretlen. Ezt az is igazolja,
hogy a legtöbb kínai nevenincs
márka is az Apple okosóráját próbálta lemásolni, kisebb-nagyobb sikerrel. Az Apple Watch az elmúlt
néhány évben az okosóra rokon értelmű szava lett, és nem talált valós
kihívóra. Egészen eddig.
Az elmúlt években már számtalanszor megjelentek pletykák a
Google okosórájáról. Most viszont
tényleg nagyon úgy fest a helyzet,
hogy 2022-ben meg fog jelenni. Ez
pedig akár komoly versenyt is eredményezhet.
A Google első okosóráját várhatóan Pixel Watchnak fogják hívni,
és a Wear OS – a Google okosórákra fejlesztett szoftverének – legújabb verziója fog majd rajta futni.
A jelenlegi hírek – vagyis inkább
pletykák – szerint a Pixel Watch
formavilágában nem az Apple
Watchhoz, hanem a Samsung és
Huawei okosóráihoz fog hasonlítani, azaz kör alakú lesz. Az érintőképernyő körüli káva pedig minden
más óra kávájánál vékonyabb
lesz.
Szenzorokból sem lesz hiány az
órában, minden, jelenleg a piacon
fellelhető okosságot belepakolnak,
külön figyelmet fordítva a fitneszés alvásfigyelő funkciókra. Utóbbi
gyárilag nincs az Apple Watchon, és
számos fórumon olvasható, hogy a
felhasználók elég számottevő része
ezt a komoly negatívumok közé sorolja. A Google okosórája várhatóan
jövő tavasszal mutatkozik majd be,
és amennyiben hitelt adunk a
pletykáknak, a legolcsóbb változatért 350 dollár körüli összeget
fognak elkérni az Egyesült Államokban. Az Apple legolcsóbb órája
a Watch SE, ami szintén ehhez közeli áron van. Nagy valószínűséggel
a Google pontosan tudja, hogy melyik vállalatnak kíván a vetélytársa
lenni.

Apple iPhone 13 Pro

Új hírek láttak napvilágot
az iPhone 14 szériáról

Ha már szó volt az Apple watchról, akkor érdemes megnézni, hogy
milyen híreket lehet tudni a jövő
évben érkező iPhone-ról. Az almás
vállalatnak stílusa, hogy az abban
az évben aktuális iPhone megjelenése előtt egy-két héttel már
elkezdi szivárogtatni a híreket arról a készülékről,
amely csak egy évvel később érkezik. Miután
pedig megjelent az
adott évi modell, utána
már folyamatosan jönnek az információk.
Hogy miért? Azért,
hogy a felhasználók
kezdjék el fontolgatni
a vásárlást, és amikor
majd megjelenik az új
eszköz, egyből csapjanak le rá. Nem véletlen, hogy mindig az
aktuális csúcsmodellhez
mérik a még meg nem jelent eszköz teljesítményét.
De akkor lássuk a mostani
helyzetet.
Az Apple most ősszel mutatta be
az iPhone 13-as szériát, ez magába
foglalta a kicsi, kompakt iPhone 13
minit, a középútnak tekinthető
iPhone 13-at, a kiváló kamerákkal
rendelkező 13 Prót és az óriási,
mindenben a legjobb 13 Pro Maxot.
Ezeknek az utódait lehet majd menetrendszerűen várni 2022 szeptemberében. Igaz, hogy addig azok
a gyermekek is megszületnek, akik
csak most fogantak, de az iPhoneokról már most keringenek a pletykák.
Elsősorban egy rossz hír azok
számára, akik szeretik a kicsi telefonokat: úgy néz ki, hogy a mini
szériának vége. Az okot nem kell
sokat keresni. Az eladási mutatók
nagyon alacsonyak, így egyszerűen
nem éri meg gyártani a telefont. Ez
már csak azért is különös, mert az
iPhone 12 mini megjelenése előtt
sok felhasználó volt, aki várt egy
kicsi, a kézben könnyen elférő
okostelefont az Apple-től. Mindenkinek hiányzott az első generációs

Forrás: Apple

SE mérete. Ezt hozta vissza a mini
széria, annyi különbséggel, hogy eltűntek a kávák, és helyettük ott volt
a teljes kijelző és a FaceID. Az
Apple – mindenki nagy meglepetésére – kielégítette a felhasználókat.
Ennek ellenére
mégsem
fogy

a készülék. Talán azért, mert árban
nagyon közel van a 12 mini és a
sima 12, illetve a 13 mini és a sima
13. Így sokan a hosszabb üzemidő
miatt bevállalják, hogy egy kicsivel
nagyobb készüléket használjanak.
Arról nem is beszélve, hogy az
iPhone 12 mininek első perctől siralmas volt az üzemideje, aktív
használat mellett 3-4 óra alatt lemerült.
Amennyiben tehát a mini eltűnik,
úgy a 2022-es alapmodell az előzetes információk szerint egy 6,1
colos kijelzővel érkezik majd, a
neve pedig iPhone 14 lesz – ezen
feltehetőleg senki sem lepődött
meg. Viszont itt jön egy érdekesség,
ugyanis a pletykák szerint az
iPhone 14-nek lesz egy testvérmodellje, csak az nem kisebb, hanem
nagyobb lesz nála. A feltételezések
alapján egy 6,7 colos kijelzővel érkezik, és az iPhone 14 Max nevet
fogja viselni. A felső kategóriában
ezzel egy időben nem várható
semmi különös, minden marad a
régi méretében, a régi elnevezésével, éppen csak a számokhoz kell
még egyet hozzáadni.
De van jó hír azok számára, akik
nem szeretnék megvásárolni a Pro
modellt. Nagy valószínűséggel a
2022-es iPhone-ok mindegyike
megkapja a 120 Hz-es kijelzőt. Ez
utóbbi információ Jeff Pu piaci
elemzőtől származik, és szembemegy az eddigi pletykákkal, melyek
értelmében a nagyobb képfrissítési
ráta csak a Pro modellek kiváltsága
marad. Szintén Jeff Pútól származik
az az információ is, hogy a Pro modellek egy jelentősen továbbfejlesztett kamerarendszert fognak kapni.
Hosszú idő után a fő kamera felbontása emelkedni fog, méghozzá 12
megapixelről 48 megapixelre. Továbbá a filmezési minőség 4K-ról
8K-ra emelkedik, ami kiugró teljesítménynek fog számítani, már

Apple Watch
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A Samsung és az IBM közös fejlesztésű processzora
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ha bekövetkezik. A széles látószögű
kamera marad 12 megapixel, és
egyelőre nem tudni, hogy a zoomobjektív esetében lesz-e változás.
Az iPhone 13 Pro és Pro Max készülékekben háromszoros optikai
zoomra képes.
Az új készülékek esetében Jeff Pu
úgy vélekedik, hogy a csúcskategória, vagyis az iPhone 14 Pro és 14
Pro Max esetében már nem 6,
hanem 8 GB RAM-mal lehet számolni. Azzal kapcsolatban, hogy a
sima 14, illetve a 14 Max mennyi
RAM-ot fog kapni, semmilyen információ nincsen. De van itt még
egy rossz hír: Pu információi szerint
a sima, vagyis nem Pro iPhone-ok
alaptárhelye mindössze 64 GB lesz,
annak ellenére, hogy a 13-as széria
esetében 128 GB volt a legkisebb
tárhely mind a sima, mind a Pro modellek esetében. A jövő évi Pro modellek kapcsán olyan pletykáról is
lehet hallani, hogy már 2 TB (2000
GB-os) verzió is lesz. A kérdés csak
az, hogy azt ki bírja megtölteni?

A jövőben akár egy hetet is
kibírhatnak a telefonok
egy feltöltéssel

A világméretű chiphiány miatt a
gyártók arra kényszerültek, hogy új
technológiákat keressenek. A Samsung és az IBM új processzorkoncepciója a gazdaságosabb működés
tekintetében hozhat előrelépést. Ha
most körülnézünk az okostelefonok
piacán, azt tapasztalhatjuk, hogy
minden évben újabb és újabb, nagyobb teljesítményű okostelefonokat dobnak piacra, azonban az
üzemidő tekintetében nem sikerül
előrelépni. Sőt, bizonyos esetekben
azt is lehet tapasztalni, hogy csökken az idő két töltés között. Ezt az
eredményezi, hogy a nagyobb teljesítmény nagyobb fogyasztással jár
együtt. Persze azért vannak ötletek
arra vonatkozóan, hogy miként lehetne megoldani a gyors merülés
problematikáját.
Ilyen ötlettel állt elő a Samsung
és az IBM, amit vertical transport
field effect transistornak, röviden VTFET-nek neveztek el.
Ez nem az akkumulátorban,
hanem a processzorban
keresi a megoldást. A fejlesztés lényege annyi,
hogy a lapkára kerülő
tranzisztorok nem egymás mellett terülnek el,
ahogyan most, hanem
függőlegesen, egymáson helyezkednek el.
Ezzel elméletileg a
rendszer összfogyasztása mintegy 85%-kal
csökken, ami minden
esetben napokkal meghosszabbítja az üzemidőt.
A kérdés az, hogy elkészüle ez valaha, és ha igen, menynyibe fog kerülni?

Forrás: hvg.hu
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében

Szilveszteri szabadtéri rendezvény

Júniusig
érvényesek maradnak

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a járműveken) azonban továbbra is kötelező lesz az
járványügyi szabályok betartásával óévbú- orrot és szájat elfedő maszk viselése.
Emellett a szilveszteri rendezvények is nyilvánosak
csúztató szabadtéri mulatságot szervez,
lesznek, illetve az éttermek is nyitva tarthatnak egész
amelyre szeretettel várnak mindenkit.

Szer Pálosy Piroska

„A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szilveszteri szabadtéri mulatságra várja önöket a Győzelem
téren. A főtéri színpadon fellép a kolozsvári Desperado
és a marosvásárhelyi Vizi&Band együttes. A koncertek után lézerparádéval búcsúztatjuk az óévet, és a hagyományokhoz híven tűzijáték kíséretében lépünk át
az új évbe. Szeretettel várunk mindenkit szilvesztereste 22 órától a Győzelem térre! Köszöntsük együtt
2022-t! Az új évet köszöntő rendezvényen a maszkviselés és a közösségi távolságtartás kötelező” – tájékoztatott közleményében a marosvásárhelyi önkormányzat.
Program: 22 órától a Desperado; 23 órától a
Vizi&Band; 23.45: lézershow; 00.00 órakor tűzijáték.

Nyilvános rendezvények létszámkorlát
nélkül

Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU)
december első hetében hozott határozatot az új járványügyi szabályokról és a veszélyhelyzet meghoszszabbításáról. Ennek értelmében a nyilvános szilveszteri rendezvényeket létszámés időkorlát nélkül megtarthatják, de a maszk viselése
és a megelőző intézkedések
betartása kötelező; az éttermek is nyitva maradhatnak
egész éjjel.
December 9-étől eltörölték az általános kültéri
maszkviselés kötelezettségét,
megszüntették az éjszakai kijárási tilalmat, és az üzletek
nyitvatartását
is
meghosszabbították.
A belügyi államtitkár
megerősítette: az ünnepek
idején éjszaka is lehet majd
közlekedni, zsúfolt helyeken
– buszmegállókban, piacokon, vásárokon – és nyilvános zárt terekben (hivatalokban, tömegközlekedési Színház tér

éjjel. Az ünnepek alatt az éttermek, kávézók 50 százalékos kihasználtsággal tarthatnak nyitva. Ezekben a
kereskedelmi egységekben nem lesz korlátozás azon
személyek számára, akik be vannak oltva, akik átestek
a koronavírus által okozott betegségen, akik fel tudnak
mutatni egy 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet, vagy
akik rendelkeznek egy 48 óránál nem régebbi negatív
antigénteszttel.
Szilveszterkor szabadtéri rendezvények szervezésére és lebonyolítására nyílik lehetőség. Ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy nem térünk még vissza a teljes
normalitáshoz, több egészségügyi óvintézkedés is érvényben marad. A járványügyi testület közleménye
szerint feloldják a kültéri maszkviselés kötelezettségét,
csak a zsúfolt helyszíneken kell ezután maszkot viselni.
A nagy bevásárlóközpontokba az oltottak és a betegségből kigyógyultak mellett azok is beléphetnek,
akiknek 72 órásnál nem régebbi negatív PCR-tesztjük
vagy 48 órásnál nem régebbi negatív antigéngyorstesztjük van. A 200 négyzetméteresnél kisebb üzletek
Covid-igazolvány nélkül is fogadhatják a vásárlókat,
de 4 négyzetméterre egy személy juthat.

Eddig 44 tonna pirotechnikai eszközt foglaltak le

Tűzijáték-akció néven indított
újabb ellenőrzést az országos
rendőrség, ennek keretében
Maros megyében is a tűzijátékok forgalmazására és használatára, illetve tárolására
vonatkozó törvényes előírások betartását vizsgálják.

Pálosy Piroska

Országszerte az elmúlt egy
hónap alatt több mint 440 bűnvádi
eljárást kezdeményeztek 532 személy ellen a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények miatt – tájékoztatott a Román
Rendőrség. Az intézmény tájékoztatása szerint a Tűzijáték-akciónak
elnevezett ellenőrzéseik során a hatóságok 523 bűncselekményt és 137
kihágást állapítottak meg, 127.650
lej bírságot szabtak ki, illetve 44
tonna pirotechnikai eszközt koboztak el az ezeknek a robbanóanyagoknak a birtoklására, forgalmazására, importjára, raktározására és
felhasználására vonatkozó jogszabályok megszegése miatt.
Karácsony előtt, december 23-án
a Maros Megyei Rendőrség fegyve-

Tűzijáték-akció

rek, robbanószerek és veszélyes
vegyi anyagok ügyében illetékes
osztályának munkatársai házkutatást
tartottak Bándon egy olyan személynél, aki a gyanú szerint engedély nélkül forgalmazott pirotechnikai eszközöket. A 25 éves férfi lakhelyén 48 kg P1, F2 és F3 kategóriájú pirotechnikai eszközt találtak,
amelyeket a gyanú szerint engedély
nélkül próbált értékesíteni.
December 28-án, kedden a
Maros megyei rendőrök és csendőrök a Szászrégeni Bírósági Ügyészség irányításával 27 házkutatást
tartottak 28 személynél a robbanóanyagokra vonatkozó jogszabályok
megsértésének gyanújával. A rendőrök a házkutatások során 20.400
lej értékű, 320 kg P1, T1, F1, F2 és
F3 kategóriájú pirotechnikai eszközt foglaltak le, amit a gyanú szerint engedély nélkül szándékoztak
értékesíteni.

Sokba kerülhet a petárdázás

A jogszabály szerint a 2-es, 3-as
és 4-es kategóriába tartozó pirotechnikai eszközök (petárda, pukkanó, illetve szikrát szóró tűzijátékok) engedély nélküli forgalma-

Birton Csaba felvétele

zása, használata, birtoklása miatt
három hónaptól egy évig terjedő
szabadságvesztés vagy tetemes bírság szabható ki. Az engedély nélküli forgalmazás, szállítás, nem
megfelelő tárolás miatt a bírságok
1.000–2.500 lej közöttiek lehetnek,
de a jogszabályok különböző cikkelyeinek be nem tartása miatt 3.000–
6.000 lejes büntetéseket is
kiszabhatnak. A román nyelvű használati utasítás hiányában, illetve az
érvényesség dátumának, a használat
során esedékes veszélyekre való figyelmeztetés hiánya miatt 5.000–
7.500 lejes bírság róható ki. A jogi
személyekre kiszabható bírságok
mértéke az előbbiek kétszerese is
lehet. A szabályozások értelmében
a 3-as és 4-es kategóriába sorolt pirotechnikai eszközökkel csak a polgármesteri hivatal, a megyei
katasztrófavédelmi felügyelőség és
az illetékes megyei rendőr-felügyelőség engedélyével szervezhetnek
tűzijátékokat. Magánszemélyeknek
kizárólag az 1-es kategóriába sorolható pirotechnikai eszközök: csillagszórók, minifáklyák, tűzgyűrűk,
gyertyák árusíthatók. Ezeket ugyancsak engedélyezett forgalmazóktól

Fotó: Szer Pálosy Piroska

A vakációs értékjegyek érvényességének meghosszabbításáról hozott sürgősségi rendeletet a kormány december 17-i,
múlt pénteki ülésén. A hír azok számára bír jelentőséggel,
akik esetleg nem használták fel az ajándékutalványokat.
Ugyanakkor döntöttek arról, hogy a közalkalmazottak 2026.
december 31-ig évente 1450 lejes vakációs utalványban részesülnek.

A minisztérium közleménye szerint a 2019 januárja és 2020 decembere
között kibocsátott vakációs utalványok – akár papíralapú vakációs jegy,
akár kártya formában – érvényességi idejét meghosszabbították 2022. június 30-ig. Jövő évtől 2026-ig az utalványokat kizárólag elektronikus kártya formájában kapják majd meg a közalkalmazottak.
A 131-es számú sürgősségi kormányrendelet 2021. december 17-én az
1201-es számú Hivatalos Közlönyben jelent meg, és ugyanattól a dátumtól lépett érvénybe, így azok, akik nem használták fel az eredetileg
december 31-ig érvényes utalványokat, jövő év június végéig megtehetik.
A jogszabály szerint azonban nem fogadhatnak majd el vakációs utalványokat a 90 napnál régebbi adóhátralékkal rendelkező turisztikai egységek.
A vakációs értékjegyekkel belföldi turisztikai egységek szolgáltatásait
vehetik igénybe a kedvezményezettek. A rendelet értelmében az ajándékutalványokkal évente több mint egymillió közalkalmazottat arra ösztönöznek, hogy a román turisztikai egységekben töltsék szabadságuk egy
részét, ezáltal a belföldi turizmust is támogatják. (pálosy)
kell beszerezni, és elengedhetetlen
az F1 feliratozás. A törvény értelmében azonban, bármilyen pirotechnikai eszközről legyen szó,
ezeket csak 18 éven felülieknek
árusíthatják. A közrend megzavarása és csendháborítás miatt az
1991. évi 61-es számú törvény szerint a rendőrség és a csendőrség feladata a kihágások megállapítása és
bírságolása. Az észlelt törvényellenes cselekedeteket a 112-es sürgősségi hívószámon lehet bejelenteni,
vagy bármelyik rendőrségen. A
nagy hatóanyagú petárdákat csak
szakképzett tűzszerészek hozhatják

működésbe. A pirotechnikai eszközök használatára vonatkozó előírásokat az újraközölt 1995. évi 126-os
törvény szabályozza. A pirotechnikai eszközöket a veszélyességük
függvényében több kategóriába sorolják. Az I-es kategóriába a csekély hatóanyag-tartalmú, kevésbé
veszélyes csillagszórók, tortagyertyák, fáklyák tartoznak, melyek lakásokban is használhatók, és
amelyeket egész évben forgalmazhatnak. A 2-es, 3-as és 4-es osztályba tartozó tűzijátékokat azonban
csak a szabadban tűzszerészek hozhatják működésbe.

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Marco Rossi nem tudta túltenni magát az albánoktól elszenvedett két vereségen
A magyar labdarúgó-válogatott
olasz szövetségi kapitányát még
mindig zavarja, hogy csapata ?szszel, a világbajnoki selejtez?sorozatban mindkétszer alulmaradt
Albániával szemben, a Nemzetek
Ligájára pedig óvatosan, de nem félelemmel tekint.

Marco Rossi az m4sport.hu-nak
adott nyilatkozatában kifejtette:
amennyiben Albániával szemben
csak az egyik találkozót sikerült
volna megnyerniük, akkor csapata
végig versenyben lehetett volna
Lengyelországgal a pótselejtez?t
ér? csoportmásodik helyért.

Fotó: MLSZ

„A mai napig feldühít ez a két vereség, mert meggy?z?désem, hogy
nem a megfelel? állapotban futottunk ki a pályára. Mint szövetségi
kapitány, els?sorban az én felel?sségem, ha a válogatott vesztesen
jön le a pályáról, és ezt minden esetben vállalom is. De azt mondhatom,
hogy tavaly szeptembert?l most novemberig lejátszott mérk?zéseken
mindent egybevetve jó munkát végeztünk” – mondta.
A magyar válogatottra váró soron
következ? feladat a Nemzetek Ligája lesz, amelyben el?ször szerepelhet a legjobbak között, és ennek
megfelel?en júniustól az Európabajnok Olaszországgal, valamint
Németországgal és Angliával találkozik. A németekkel – miként a világbajnoki címvéd? franciákkal és
a portugálokkal – az idei Európabajnokságon is megmérk?zhetett,
míg az angolokkal a vb-selejtez?ben mérhette össze magát.
Rossi kifejtette: a világ leger?sebb válogatottjaival csak abban az

esetben vehetik fel a küzdelmet, ha
minden tekintetben tökéletes állapotban futnak ki a pályára, mind fizikailag,
mind
mentálisan,
technikailag és taktikailag. „Mindenekel?tt pedig csak akkor, ha a csapat az els? perct?l az utolsóig
maximálisan betartja a taktikai utasításokat. A stratégiánk csak akkor
m-ködhet, ha minden játékosom fegyelmezetten követi azt. A futball
alapvet?en csapatjáték, és ha mindenki egy irányba halad, még ha az
nem is a legjobb, problémákat tudunk okozni az ellenfeleknek. Jöv?re ezt kell megtennünk a
Nemzetek Ligájában” – nyilatkozta.
Hozzátette: mindenki támadó szellem- futballt akar játszani, amit
rajta is sokan kérnek számon, és ?
is nagyon szeretné azt. Viszont amikor ilyen szintet képvisel? ellenféllel szemben kell helytállnia egy
csapatnak, akkor érhet?, hogy inkább védekeznie, mintsem támadnia kell.
„Az álmokra szükségünk van,

aztán szembe kell néznünk a valósággal is. Tudjuk, hogy az ellenfeleink és köztünk van különbség,
úgy értem képességekben és piaci
értékben, akkor ezzel bizony foglalkozunk kell. Óvatosnak kell lennünk, de nem szabad félnünk. A
labdarúgásban a legszörny-bb ellenfél a félelem. Tisztelned kell az
ellenfeled, de sosem szabad félned
t?le” – nyilatkozta.
Rossi kifejtette: amikor elfoglalta
a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztját, az is a céljai között
szerepelt, hogy nyomot hagyjon a
nemzeti együttes történelmében.
Szerinte a számok azt támasztják
alá, hogy jó úton jár, de szeretne
még jobb mutatókat elérni. Ezért
minden egyes mérk?zésre vizsgaként tekint, és klubedz?ként el?fordulhat, hogy egy meccset több
góllal elveszít a csapata, egy válogatottnál azonban ez már nem fér
bele, számára ez szövetségi kapitányként könnyen megbízatása
végét jelentené.

Folytatja a Szörnyek, de még sok a kérdjel
Bálint Zsombor
Mindenképpen folytatja a tevékenységét a Marosvásárhelyi Szörnyek amerikaifutball-csapat, azt
követ?en, hogy ezüstérmes lett a hatalmas költségvetéssel rendelkez?
Bukaresti Lázadók elleni dönt? után
– közölte a klub alelnöke, Nagy J.
Attila, miután a csapat menedzsere
és edz?je, Derzsi Zoltán a dönt?
végén bejelentette a visszavonulását. Meg fogják érezni Derzsi hiányát – vallotta be –, de a csapat
m-ködni fog, és a következ? idényben is a jó szereplés a célkit -zése.
Sajnos éppen a következ? idény
kapcsán nagyon sok a kérd?jel. Ha
ugyanis néhány éve egyértelmvolt, hogy a bajnokságot márciustól júliusig rendezik, a járvány miatt
a tavalyi kiadás elmaradt, az ideit
pedig végül az ?sz folyamán játszották le. Utóbbi példájára hivatkozva pedig több klub azt szeretné,
hogy ez rendszerré váljon, míg
mások a tavaszi bajnokság hagyo-

mánya mellett kardoskodnak. A hat
részt vev? csapat erre vonatkozó
véleménye 3-3 arányban oszlik
meg, és az ellentétek odáig fajultak,
hogy vannak olyan klubok, amelyek azzal fenyegetnek, hogy nem
iratkoznak be a bajnokságba, ha azt
nem az általuk preferált változat
szerint szervezik meg.
Nagy J. Attila, aki a liga elnöke
is, közölte, hogy január közepén
újabb találkozót szerveznek, és
megpróbálják közös nevez?re hozni
az álláspontokat, de elismerte, hogy
fennáll annak a veszélye, hogy ez
nem sikerül, és akkor a jelenlegi
bajnokság egy sokkal sz-kebb tornára redukálódik.
Ami a marosvásárhelyi csapatot
illeti, a tavaszi bajnokságot szeretnék visszahozni, de mindenképpen
részt vesznek, bármi legyen a döntés, szükség esetén pedig barátságos
tornákat szerveznek, hogy a csapat
ne maradjon mérk?zések nélkül.
Mivel Derzsi Zoltán visszavonu-

lása után a csapat edz? nélkül maradt,
azt szeretnék, hogy a posztot egy külföldi szakember töltse be, ez azonban
a költségvetés függvénye is. Továbbá
az új idényben is szeretnének egy-két
er?sítést a kulcsposztokon, az ?szi
idényben használt ukrán játékosok
közül egy-kett? maradna Marosvásárhelyen. Ez azonban attól is függ,
hogy lesz-e bajnokság, és milyen formában, hisz ha csak barátságos tornákat szerveznek, akkor fölösleges
lesz külföldi játékosokat hozni.
Az amerikai futball romániai fejl?désének gátat szab, hogy egy évtized óta nem tudták bejegyezni a
sportági szövetséget (Derzsi Zoltán
visszavonulásának egyik oka éppen
a föderáció hiánya volt), mert nem
tudnak tíz olyan klubot összegy-jteni, amelynek van sportazonossági
igazolványa, ahogy ezt a törvény
megköveteli. Ebben a sportágban
pedig, amelyben egy csapatot 35-40
játékos alkot, ez roppant nehéz. Szövetség hiányában pedig sok az eset-

Globe Soccer Awards:
Mbappé az év futballistája
Kylian Mbappé az év legjobb
labdarúgójának, Roberto Mancini pedig a legjobb vezet?edz?jének járó díjat kapta
Dubajban, a hagyományos
Globe Soccer Awards gálán.
Az Egyesült Arab Emírségekben 11. alkalommal rendezett eseményen a Paris
Saint-Germain
világbajnok
francia csatárát
választották az
esztend?
legjobbjának. A legjobb góllöv?nek
járó elismerés
Robert Lewandowskihoz,
a
Bayern
München
lengyel
válogatott támadójához került,
aki összesen 69
gólt
szerzett
2021-ben.
A
legjobb
klubnak a Bajnokok Ligája-gy?ztes Chelsea-t választották, míg a
nyári, részben
budapesti rendezés- kontinensviadalon gy?ztes
olaszoknál Man-

cini mellett Roberto Bonucci
a legjobb véd?nek, míg
Gianluigi Donnarumma a
legjobb kapusnak járó díjat
kapta.
A játékosügynökök közül az
Internazionale és a Chelsea között köttetett Lukaku-átigazolást intéz? Federico Pastorellót,
a sportvezet?knél pedig Txiki

Begiristaint, a Manchester City
sportigazgatóját díjazták. Játékos-pályafutása elismeréseként
különdíjat kapott a brazil Ronaldinho.
A jelöltekre a szurkolók és
egy szakmai zs-ri tagjai voksoltak, a szavazatok – eltér?
arányú – összesítése alapján
hirdettek gy?zteseket.

legesség, és lám, a bajnokság is veszélybe kerülhet. Továbbá a Bukaresti Lázadók különböz? nemzetközi
sorozatokban indulna, egyik legfontosabb célkit-zése, hogy juthasson be
az európai profi bajnokságba, az

EFL-be. A nemzetközi sorozatokban
való részvétel a többi csapat – így a
Szörnyek számára is – egyel?re
anyagilag elérhetetlen álom. Így számukra marad a bizonytalan belföldi
bajnokság.

Fotó: a Mures Monsters közösségi oldala

Djokovic gyzött az európai
hírügynökségek szavazásán
Novak Djokovic világranglista-vezet? teniszez? végzett az élen az európai hírügynökségek 2021 legjobb
európai sportolóiról rendezett szavazásán, amelyen Szilágyi Áron 21. lett.
A szerb teniszez? idén három
Grand Slam-tornát nyert meg, és
egész évben magabiztosan vezette a
világranglistát.
A lengyel hírügynökség (PAP) által
1958 óta szervezett voksoláson Djo-

kovic idén 172 pontot kapott, így
2011, 2015 és 2018 után negyedszer
nyert. A második helyen a Bayern
München lengyel válogatott labdarúgója, Robert Lewandowski végzett
(133), a harmadik pedig a Forma–1
holland világbajnoka, Max Verstappen lett (125).
A 64. alkalommal megrendezett
szavazáson ezúttal 26 európai hírügynökség vett részt.

Európa 10 legjobb sportolója 2021-ben
1. Novak Djokovic (szerb, tenisz) 172 pont
2. Robert Lewandowski (lengyel, labdarúgás) 133
3. Max Vestappen (holland, Forma–1) 125
4. Karsten Warholm (norvég, atlétika) 112
5. Sifan Hassan (holland, atlétika) 94
6. Tadej Pogacar (szlovén, kerékpár) 79
7. Jannisz Antetokunmpo (görög, kosárlabda) 55
8. Marcell Lamont Jacobs (olasz, atlétika) 51
9. Armand Duplantis (svéd, atlétika) 29
10. Therese Johaug (norvég, északi sí) 28

Verstappen az év sportolója Hollandiában

Fotó: a Globe Soccer közösségi oldala

A Forma–1 2021-es világbajnokát, Max Verstappent választották meg
Hollandiában az év legjobb sportolójának. A Red Bull 24 éves holland versenyz?je pályafutása során el?ször szerzett világbajnoki címet, megszakítva
a Mercedes brit pilótája, a hétszeres vb-els? Lewis Hamilton gy?zelmi sorozatát. Az autós gyorsasági versenyzés elitosztályának idei vb-gy?ztese a
pályakerékpározás kétszeres olimpiai bajnokát, Harrie Lavreysent el?zte
meg a szavazáson, míg a nyári, tokiói ötkarikás játékokon BMX-ben aranyérmes Niek Kimmann lett a harmadik.
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Aggasztó „a nyilvános vita színvonala,
az ellenséges légkör, a bizalmatlanság
és a mély polarizáció”

Az EP felmérte az uniós értékek
állapotát Szlovéniában

állásfoglalásban megjegyzik: a kormány
által 2020 júniusában előterjesztett módosítások, amelyeket 2021 végéig el kellett
volna fogadni, növelnék a média tulajdonviszonyainak átláthatóságát. A képviselők
A képviselők a nemrég 356 szavazattal, a tömegmédiáról szóló törvény függőben
284 ellenszavazat és 40 tartózkodás mel- lévő vitájának felgyorsítását is szorgallett elfogadott állásfoglalásban az uniós mazzák.
értékek tiszteletben tartása szempontjából A szlovén kormány zárja le
tekintik át a szlovéniai fejleményeket. A a megerősítésre váró nemzeti
képviselőket mélyen aggasztja „a nyilvá- ügyészek kinevezési eljárását!
nos vita színvonala, az ellenséges légkör,
A Parlament üdvözli, hogy hat hónapos
a bizalmatlanság és a mély polarizáció”
késedelmet követően novemberben végre
az országban. A szavazás a novemberi
kinevezték Szlovénia két delegált ügyéplenáris ülésen lezajlott vitát zárja le.
szét az Európai Ügyészségbe, de aggaszFelszólítják a kormányt, garantálja tónak találja, hogy a vonatkozó
a hírügynökség szerkesztői
jogszabályok javasolt módosításai lehefüggetlenségét
tővé tennék az ügyészek kinevezési kritéA Parlament tudomásul veszi az STA riumainak visszamenőleges hatályú
szlovén hírügynökségnek járó állami ki- módosítását, vagyis a két újonnan kinevefizetések újraindítását, de felszólítja a kor- zett ügyész bármikor elbocsátható lenne.
mányt, hogy ezután jogi kötelezett- A Parlament tudomásul veszi a Bírói Taségeinek megfelelően, rendszeresen telje- nács és az Államügyészi Tanács forrásaisítse a kifizetéseket, és garantálja a hír- nak megnövelését, és kéri, hogy a szlovén
kormány a megerősítésre váró nemzeti
ügynökség szerkesztői függetlenségét.
A képviselők továbbra sem nyugodtak ügyészek kinevezési eljárását is zárja le.
amiatt, hogy prominens közéleti szemé***
lyiségek és politikusok, köztük kormányA szlovén kormány 2021-ben 312
tagok újságírókat támadnak, lejárató
napig visszatartotta a szlovén hírügynökkampányokat és a közéleti részvételt akaségnek az általa végzett közszolgálati feldályozó stratégiai pereket indítanak elleadat ellátásáért törvényesen járó
nük. Felszólítják a kormányt, hogy
kifizetéseket. November óta ugyan újból
megfelelő módon finanszírozza az RTV
megindultak a kifizetések, de az állam
szlovén közszolgálati televíziót, és hagylegalább 507.000 eurónyi tartozást még
jon fel a szerkesztői munka politikai bemindig nem egyenlített ki.
folyásolásával.
Szlovéniában a jelenlegi 258 ügyészi
Megfelelő hozzáférést
álláshelyből csak 206 van betöltve. Lega nyilvános információkhoz!
alább 15 megválasztott államügyész vár
A szlovén média tulajdonviszonyainak kinevezésére, miközben a Bizottság a
átláthatatlansága szintén aggodalomra ad 2021. évi jogállamisági jelentés Szlovéokot. A képviselők egyértelmű szabályo- niáról szóló országfejezetében megállapíkat várnak az állam vagy az állami válla- totta, hogy az államügyészek kinevezése
latok hirdetésre fordított összegeire indokolatlanul késik. (mózes) (Forrás: az
vonatkozóan, és elvárják a megfelelő hoz- Európai Parlament Magyarországi Kapzáférést a nyilvános információkhoz. Az csolattartó Irodája)
Az államügyészi kinevezésekre, a
média szabadságára és a jogállamiságot fenyegető veszélyekre fókuszáló
állásfoglalás
néhány
területen előrelépésről számol be.

A lengyel elnök megvétózta a médiatörvény
módosítását

Az EB uniós médiatörvényt javasol

Megvétózta a lengyel elnök a külföldi
részesedésű média működéséről szóló
törvény módosítását. Andrzej Duda a
jogszabály által kiváltott negatív bel- és
külpolitikai visszhangra hivatkozott.

Mózes Edith

Duda újságíróknak elmondta: osztja a szólásszabadsággal kapcsolatos aggodalmakat a
módosítással kapcsolatban. A törvényjavaslat
aláírása, törvénybe iktatása árthat országa és
legfontosabb szövetségese, az Egyesült Államok közti kapcsolatoknak.
A december 17-én a szejmben megszavazott,
most megvétózott előírásokat többen az amerikai tulajdonú, ellenzéki beállítottságú TVN24
hírtelevízió ellen irányuló lépésként értelmezték. Ned Price, az amerikai külügyminisztérium
szóvivője akkori nyilatkozatában közölte:
Az Egyesült Államokat mély aggodalommal
tölti el egy olyan törvény elfogadása, amely aláássa a véleménynyilvánítás szabadságát, gyengíti a média szabadságát és a külföldi
befektetők tulajdonjogokba és a szerződések
szentségébe vetett bizalmát Lengyelországban.
Duda most arra hívta fel a parlamenti képviselőket, hogy „megfelelő és rendezett” megoldásokat fogadjanak el a külföldi tulajdonú
médiáról. Erre szólították fel őt egyébként azok
a tüntetők is, akik egy héttel ezelőtt több mint
száz városban demonstráltak a törvény módosítása ellen.

EB: újabb negatív jelzés
a jogállamiságról

Több mint száz lengyel városban
tüntettek vasárnap az új médiatörvény
ellen

Az elnöki vétót megelőzően, a több mint száz
lengyel városban tüntetők szerint a törvény korlátozza a sajtó függetlenségét, ezért felszólították az államfőt, vétózza meg. A jogszabály
ugyanis szigorítja a médiafelületek külföldi tulajdonjogának szabályozását, ami különösen az
amerikai Discovery csoport tulajdonában lévő
TVN24 hírcsatornát érini.
Az ellenzék szerint Lengyelország kormányának eltökélt szándéka, hogy fokozza az ellenőrzést a bíróságok felett, és elhallgattassa a
kritikus médiát. Helyi idő szerint vasárnap este
8 óra 20 percig több mint 1,5 millió ember írta
alá a petíciót a TVN24 védelmében.

A kormány védelmébe vette
a jogszabályt

A legnagyobb tüntetést az elnöki palota előtt
tartották. Sokan lengyel és EU-s zászlókkal érkeztek, és azt skandálták: szabad médiát! Sokan
vonultak utcára Krakkóban is, ahol „Kezeket le
a TVN-ről!” és „Szabad Lengyelország, szabad
emberek, szabad média!” táblákat tartottak a
magasba.
A kormány védelmébe vette a jogszabályt,
mondván, nemzetbiztonsági érdek annak biztosítása, hogy egyetlen, Európán kívüli vállalat se
irányíthassa a közvélemény formálására képes
vállalatokat.

Uniós médiaszabályozást készíthet elő
Brüsszel
Az Európai Bizottság is úgy vélekedett a tör-

vényjavaslatról, hogy az újabb negatív jelzést
küld a jogállamiságról és a demokratikus értékek tiszteletben tartásáról Lengyelországban.
Az EB a sajtószabadság elleni támadásnak
minősítette a lengyel médiatörvényt. Vera Jourová, a Bizottság alelnöke szerint az erős demokráciák üdvözlik a média és a vélemények
sokféleségét, nem pedig harcolnak ellene. Úgy
látja, szükség van egy sajtószabadságot garantáló uniós médiatörvényre.
Ned Price amerikai külügyi szóvivő emlékeztetett arra, hogy a véleménynyilvánítás és a
média szabadsága teszi ellenállóbbá a demokráciát és a transzatlanti szövetséget.

Az Európai Bizottság alelnöke, Věra Jourová
és Thierry Breton belső piaci uniós biztos közös
sajtótájékoztatón mutatják be terveiket egy az
egész unióra érvényes médiaszabályozásról –
írta a Politico.
A javaslat a lap forrásai szerint szabályozná
az EU-n belüli, de határokon átívelő, nemzetközi tulajdonosi és működési háttérrel rendelkező médiacégeket, megakadályozva az
esetleges kormányközi beavatkozásokat. Erre
példaként a népszerű lengyelországi, de amerikai tulajdonban lévő tévécsatorna betiltására tett
kísérletet hozzák a lengyel kormány részéről.
(Forrás: Euronews, MTI, Politico)

Ferenc pápa a pandémia okozta társadalmi és politikai válságban
a párbeszéd útját jelölte meg megoldásként

Az eső ellenére mintegy húszezren hallgatták a Szent Péter
téren Ferenc pápa karácsonyi
beszédét, melyben az egyházfő a pandémia okozta bezárkózás helyett párbeszédet,
egymásra figyelést, közös
cselekvést szorgalmazott a
társadalomban éppúgy, mint
a nemzetközi politikai konfliktusok megoldásában.

A számadatot a vatikáni sajtóközpont közölte.
Rómaiak és turisták esernyővel a
kezükben hallgatták Ferenc pápát,
aki 2020 húsvétja óta most először
mondta el ünnepi beszédét ismét a
hagyományos helyszínről, vagyis a
Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról. A tavalyi zárlattal ellentétben idén nyitva volt a Szent Péter
tér is, a jelenlevőkre egyedül a
maszkkötelezettség vonatkozott.
Ferenc pápa karácsonyi üzenete
középpontjába a pandémia okozta
globális társadalmi, gazdasági és
politikai válsághelyzetet helyezte.
Kijelentette, a járvány nehéz próbára tette a társadalmi kapcsolattartást: megerősítette a bezárkózási
hajlamot, a „magamtól megoldom”
választását, így az emberek lemondanak a világba való kilépésről, a
többiekkel való találkozásról, a
közös cselekvésről – mondta a
pápa.

Úgy vélte, nemzetközi szinten is
fennáll a veszély, hogy „összetett
válsághelyzetekben a rövidebb kitérőre esik a választás a párbeszéd
hosszabb útja helyett, pedig az az
egyedüli, mely megosztott és tartós
megoldáshoz vezet”.
Megjegyezte, hogy a világ számos részén „véget nem érőnek
tűnő” konfliktusok, „hatalmas tragédiák” zajlanak teljes hallgatástól
és figyelmetlenségtől övezve: „nem
halljuk meg oly sok fivérünk és nővérünk fájdalmát és elkeseredését”.
Karácsonyi beszédében szokás
szerint felsorolta a világ konfliktusok dúlta térségeit, az első helyen a

Forrás: Vatican News

több mint tíz éve háború dúlta Szíriát említve. Irakot nevezte meg,
amely nehezen tud talpra állni az
országot sújtó hosszú háborús időszak után. Jemen gyermekeinek kiáltását idézte, megemlítette – az
egyházfő szerint – precedens nélküli válságban élő Libanont.
Kiemelte az izraeliek és palesztinok közötti „folyamatos feszültséget, mely megoldás nélkül húzódik,
egyre súlyosabb társadalmi és politikai következményekkel”.
Ferenc pápa azt kérte, ne feledkezzünk meg Jézus szülővárosáról,
Betlehemről, mivel a város nehéz
időket él a pandémia okozta gazda-

sági válságban, mely megakadályozza, hogy a zarándokok eljussanak a Szentföldre.
Párbeszédet szorgalmazott a
Közel-Keleten, támaszt azoknak,
akik a hazájukból menekülőknek humanitárius segítséget nyújtanak, vigaszt kért a negyven éve
tartó konfliktusok miatt országa elhagyására kényszerített afgán népnek.
A politikusokat a „feszültségektől és ellentmondásoktól felborult”
társadalom békítésére szólította fel.
Említette Mianmart, ahol – hangsúlyozta – az intolerancia és az erőszak nem ritkán a keresztény
közösséget veszi célba. Fényességet
és támaszt kért azok számára, akik
„ellenszélben is” párbeszédet szorgalmaznak Ukrajnában a „rákként
szétágazó” konfliktus terjedése helyett.
Megbékélést sürgetett Etiópiában, a terrorizmus sújtotta Száhelövezetben, a politikai megosztottságtól, munkanélküliségtől és gazdasági egyenlőtlenségtől sújtott
észak-afrikai országokban, a belső
konfliktusoktól szenvedő Szudánban és Dél-Szudánban, ahova 2022ben akar elutazni.
Szolidaritást, békés együttélést, a
jogok és kultúrák kölcsönös tiszteletét és elismerését kérte az amerikai kontinensen.

Vigaszt kért a pandémiában még
inkább erőszak áldozataivá váló
nőknek, reményt a gyerekeknek és
a visszaélések miatt szenvedő fiataloknak, vigaszt a magányos időseknek. Békességet és egységet a
családoknak, amelyeket a nevelés
és a társadalom alapkövének nevezett.
A pápa egészséget kért a betegeknek, a legmegfelelőbb megoldás
megtalálását sürgette a jelenlegi
egészségügyi vészhelyzetben, ellátást és vakcinát a rászoruló népeknek, elismerést mindazoknak, akik
családtagjaikat, a betegeket, a gyengébbeket gondozzák.
Minél előbbi hazatérést kért a
mostani konfliktusok háborús
foglyai számára és azoknak, akik
politikai okokból vannak börtönben.
„Ne maradjunk közömbösek a
migránsok, az elvándorlók és menekültek drámájával szemben, akik
azt kérik, ne forduljunk el tőlük, ne
tagadjuk meg a mindannyiunkban
közös emberséget, vállaljuk magunkra élettörténeteiket” – jelentette ki Ferenc pápa.
A pápa a Föld védelmét és olyan
megállapodásokat sürgetett, melyek
a következő generációk számára
biztosítják, hogy az életet tiszteletben tartó környezetben élhessenek.
(MTI)
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450 éve született Johannes Kepler

Négyszázötven éve, 1571.
december 27-én született a
Württemberg melletti Weilder-Stadtban Johannes Kepler német csillagász, matematikus, a bolygómozgás törvényeinek megalkotója. Az
MTVA
Sajtóarchívumának
portréja:

Nagyapja szülővárosának polgármestere, apja hivatásos katona volt,
ő azonban testi fogyatékossága
miatt nem követhette példájukat.
Háromévesen himlőt kapott, amely
megbénította a kezét és meggyengítette a látását, ezért csak a papi
pálya maradt számára. A württembergi herceg ösztöndíjával került a
tübingeni egyetemre, ahol kiváló
matematikai képességekről tett tanúságot. Csillagászati professzora
Michael Mäestlin volt, aki kortársai
között talán egyedül hitt a kopernikuszi rendszer igazságában, s ez tanítványára is hatott. Kepler
egyetemi fokozatának megszerzésekor félbeszakította teológiai
tanulmányait, és Grazban az evangélikus kollégium matematikatanára lett. Nem volt jó oktató,
motyogott, elkalandozott a tárgytól,
diákjai nehezen értették, nem csoda,
hogy az első évben csak marok-

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

nyian jártak óráira, a másodikban
már senki sem.
A miszticizmusra egyébként is
hajlamos Kepler először asztrológiával foglalkozott, a görög szerzők
műveit tanulmányozva kívánt tudományos rendszert alkotni, de kudarcot vallott. A csillagokból próbált
bibliai rejtélyekre is választ kapni,
így például kiszámította a teremtés
időpontját, amely szerinte Kr.e.
3992-ben történt volna. Bár a későbbiekben inkább szkeptikusnak
mutatkozott saját asztrológiai képességeivel szemben, pártfogói
sokkal inkább ebbéli tehetségét,
mint tudományos eredményeit méltányolták.
1600-ban a harmincéves háborút
megelőző heves vallási viták, vallásüldözések elől az idős Tycho Brache hívására Prágába költözött. A
két tudós hosszabb ideje levelezett,
s bár Tycho nem értett egyet Kepler
kopernikuszi felfogásával, lenyűgözte matematikai és csillagászati
tudása. Kepler 1601-ben Rudolf
császár udvari csillagásza lett, s
megörökölte elődje felbecsülhetetlen értékű csillagászati feljegyzéseit
is. Ezek alapján megpróbálta az égi
rendszert leírni, 1601-ben közzétette Az asztrológia megbízhatóbb
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT, SOFŐRT és ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni a Bodoni
utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66105-I)

A hirdetési rovatban megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért a
hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0771-653-905. (sz.-I)

TELKET
VÁSÁROLNÉK
Nyárádra,Marosra
nyílóeladótelketkeresek,
1hektárnálnagyobbat,
Marosvásárhely
30km-eskörzetében.
Tel.0737-717-780.(sz.)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőjavítást, meszelést, festést, padlásszigetelést,
padlástakarítást, parkettcsiszolást.
Tel. 0742-734-062, Hunor. (14190-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Ott pihensz, ahol már nem fáj
semmi, nyugalmadat nem
zavarja senki. Életed elszállt,
mint a virágillat, de emléked
ragyog, mint a fényes csillag.
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
december 29-én a holtmarosi
DEMETER BÉLÁRA, a drága
fiunkra, halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugodalma csendes!
Szerető szülei, felesége, fia és
leánya, testvérei és azok
családja. (14332)

alapjairól című kötetét. Nem gondolta, hogy a csillagok befolyásolnák az ember sorsát, de abban hitt,
hogy az egyén és az univerzum
összhangban van egymással. 1604ben nagy elismerést vívott ki, amikor megfigyelt egy szupernóvát,
amely 17 hónapig látható volt. Hitt
azonban a régi görögök elméleteiben is, így például megpróbálta rekonstruálni a Püthagorasz által
feltételezett szférák zenéjét. A Földet szerinte a „mi, fa, mi” hangsor,
azaz a latin szenvedés (mi-seria) és
éhínség (fa-mes) jellemezte.
Kepler idejének java részét a
bolygók mozgásának meghatározásával töltötte. Kezdetben a hat
akkor ismert bolygó pályáját a püthagoraszi egymásba illesztett öt
szabályos testben vélte felfedezni,
de minden számolás és újraszámolás után sem tudta a modellt leírni.
Végül Brache halála után hozzájutott a Mars látszólagos mozgására
vonatkozó adatokhoz, de ezek várakozásával ellentétben nem igazolták
a tökéletes körpálya elméletét. Kepler vonakodva és az isteni tökéletességbe vetett hitében csalódva
szakított a dogmával, és kipróbálta
az ellipszis képletét, amely tökéletesen illett a megfigyelésre.

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, testvér, rokon, jó
barát, szomszéd,
BRASSAI ELVIRA
szíve életének 80. évében rövid
szenvedés után megszűnt dobogni.
Drága halottunk temetése 2021.
december 29-én, szerdán 15 órakor lesz a Jeddi úti temetőben.
A gyászoló család. (14338-I)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy a drága jó édesapánk, nagytatánk, dédtata, testvér és rokon,
GYÖRFI JÓZSEF
95 éves korában örökre itthagyott.
Drága halottunkat 2021. december 30-án, csütörtökön 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a vadadi unitárius temetőbe.
Nyugalma legyen csendes!
A gyászoló család. (14362-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
„Szó hallatszott Rámában,
sírás-rívás és keserves jajgatás” (Máté 2: 18)
A marosvásárhely-felsővárosi
református gyülekezet hívei,
presbitériuma, alkalmazottai és
lelkipásztorai,
ezúton
is
szeretnénk
együttérzésünket
kifejezni
egyházközségünk
gondnokának,
Kolozsváry
Dezsőnek és kedves feleségének,
Ilonának,
szeretett
édesanyja, a mezőpaniti
BORBÉLY ILONA elhunyta
alkalmából.
Vigasztalódást kívánunk az Ige
szavával: „Te vagy segítségem,
ne hagyj el, szabadító Istenem!
Ha apám és anyám elhagyna is,
az Úr magához fogad engem.”
(Zsolt. 27: 9-10) (-I)

Első két törvényét Új csillagászat
(Astronomia Nova) című könyvében (1609) ismertette. Az első szerint „Minden bolygó olyan
ellipszispályán kering, amelynek
egyik fókuszában a Nap helyezkedik el”, a második szerint „A Napból a bolygóhoz húzott rádiuszvektor egyenlő idők alatt egyenlő
területeket súrol”, vagyis a területi
sebesség állandó. A két első törvény
után 1619-ben A világ harmóniája
(Harmonices mundi) című könyvében fogalmazta meg harmadik törvényét: „A bolygók Naptól mért
távolságai (pontosabban a fél nagytengely) köbének és a keringési idő
négyzetének aránya állandó”. Kepler arra is rájött, hogy a Nap valamilyen formában befolyással van a
bolygók pályájára, de ennek pontos kidolgozása már Newtonra maradt.
1612-ben pártfogója, II. Rudolf
császár halála után Linzbe költözött, s kiadta A kopernikuszi csillagászat összefoglalását. 1620-ban
édesanyját boszorkányság vádjával
letartóztatták, s bár fia közbenjárására kiengedték, nem sokkal élte túl
a börtönt. Kepler ekkoriban már súlyos nehézségek között élt, mert a
Habsburg császároktól készpénz
híján nem kapott fizetést, otthon viszont tizenhárom gyermekről kellett
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(volna) gondoskodnia. Még így is
összeállította, majd 1627-ben megjelentette a Tabulae Rudolphianae
táblázatgyűjteményt, amelyben szerepelt logaritmustábla, törésmutatótáblázat és egy részletes, 1005
csillagot felsoroló katalógus is. A
rendszerezés arra a 777 csillag helyzetét tartalmazó adattömegre épült,
amelyet Tycho de Brache határozott
meg, s több mint egy évszázadig az
itt közölt adatok alapján számolták
ki a bolygók helyzetét.
Halála előtt még Somnium címmel regényt írt egy emberről, aki álmában a Holdra utazik. A műben
szerepelt a Hold felületének valóságos leírása is, így Kepler az első
„hiteles” tudományos-fantasztikus
könyv szerzője. Élete végét nyomorúságos körülmények között, Wallenstein herceg asztrológusaként
töltötte, 1630. október 15-én, szegényen halt meg, és jeltelen sírba temették. Törvényei csak halála után
lettek ismertek és elfogadottak, Madách Az ember tragédiája című darabjában Ádám az egyik színben
Keplerként jelenik meg. Kepler
nevét ma már számtalan közterület,
intézmény, égitest viseli, s róla nevezték el a NASA 2009-ben (az
Astronomia Nova megjelenésének
400. évfordulóján) útnak indított űrtávcsövét.

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Csak
az idő múlik, feledni nem lehet, de ő
nekünk sohasem lesz halott, mert a
jók örökké élnek, mint a csillagok.
Szomorú
szívvel
emlékezünk
december 29-én
ZUDOR JÁNOSRA
halálának 19. évfordulóján. Emléke
legyen áldott!
Szerettei. (14303)

Fájó szívvel emlékezünk életünk leg-

szomorúbb napjára, december 29-

ére,

FARAGÓ SÁNDOR

halálának 6. évfordulóján.

Emlékét szívünkben őrizzük.

Felesége és a család minden tagja.

Nyugodj

(14334)

békében,

SANYI

tata!

Egy nagyon zord, hideg téli karácsony volt, amikor hirtelen jött a fekete, gyászos halál, és elrabolt
tőlem. De téged feledni nem tudlak,
amíg csak élek, drága kincsem.
Újra fölidézem a gyászt, a temetést,
a szívemben megmarad a nagy fájdalom. Az asztalnál a helyeden egy
szál gyertya érted égett. Csak rád
gondolok, az együtt töltött régi szép
időkre, emlékekre. A drága jó férjemre, a szentháromsági születésű
PÉTERFI GYULÁRA
emlékezem december 30-án, halálának 14. évfordulóján.
Akik szerették, áldozzanak egy percet emlékének.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! Szívemben megmarad a hit, a remény és a szeretet. Isten veled, drága
GYUSZIKÁM!
A te kicsi feleséged, Rózsikád. (14329)

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok.
NAGY FOGARASI MÁRTA emlékére.
Szerettei. (14353-I)
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A HELIANTUS PROD KFT.

előnyös áron kínálja eladásra magán- és jogi személyeknek
szászrégeni gyümölcsraktárából (CFR utca 14. szám) a következőket:

•GoldenDalma,2lej/kg
•pirosalma,1,8lej/kg
•pasztőrözöttalmalé3kg-osdobozban9,65lej+héa
•almalé,2kg/5,97lej/doboz+héa,0,5literes2,75lej+héa
•almalé3litereszacskóban7,34lej+héa
•alma-cékla-muroklé3literesdobozban10,5lej+héa;3literes
zacskóban8,26lej+héa,2literesműanyagpalackban6,89lej+
héa,0,5literespalackban2,7lej+héa.
EgyenesenaSzászrégen,Radnófájiutca9–11.számalattigyári
raktárbólszállítjukki.Bővebbfelvilágosítása0744-477-659vagy
a0740-309-611telefonszámon.
Vasile Hangan mérnök,
a Heliantus Prod Kft. adminisztrátora

