
Értetlenség, felháborodás lett úrrá a fo-
gyasztókon a nagy összegű földgáz- és 
energiaszámlák miatt. A legnagyobb 
gond, főleg a kis jövedelműek és a 
nyugdíjasok körében az, hogy nehezen 
tudják kiegyenlíteni ezeket a számlá-
kat, hisz bevételük java részét ezek ki-
fizetésére kell költeniük. Az 
intézmények is hasonló gondokkal 
szembesülnek. Jóllehet az állam felső 
határt szabott az energiaáraknak, ártá-
mogatást is nyújt, így is sokkoló az ösz-

szeg. Másrészt nem minden fogyasztó 
érti, mit tartalmaz a számla, milyen fel-
tételek között kapják meg a kedvezmé-
nyeket, egyáltalán ha kapják, ugyanis 
az Electrica novemberre és decemberre 
nem alkalmazta az árcsökkentést. A 
Népújság olvasóinak számlákkal kap-
csolatos kérdéseire Nagy-Bege Zoltán, az 
Országos Energiaár-szabályozó Ható-
ság alelnöke válaszolt.  

– A fogyasztók számára egyértelmű, hogy 
drágult az energia, hogy miért, arra több ma-
gyarázat is elhangzott, viszont a számla tar-
talma nem mindenki számára érthető. Mennyi 
a támogatás, hogyan jelenik meg ez a számlá-
kon, mire kell odafigyelni? 

 – Az energiaár-támogatást és az energiaárak 
felső határának rögzítését (plafonálását) októ-
ber végén a 295-ös törvénnyel hagyta jóvá a 
parlament. Ennek értelmében a 2021 novem-
bere és 2022 márciusa közötti időszakban  

Feleút a fellélegzésben 

Feleútnál járunk, a marosvásárhelyi kultúrhét felénél, amelyből 
– e szavak írásakor – éppen annyi telt el, mint amennyi még hátra-
van. A román és magyar kultúra napjait egy hét választja el egymás-
tól, előbbit január 15-én, Eminescu születésnapján ünneplik, 
utóbbira január 22-én kerül sor, annak emlékére, hogy Kölcsey e 
dátummal látta el a Himnusz kéziratát, így ez tekinthető nemzeti 
imánk születésnapjának. E két alkalmon, illetve az azokat összekötő 
héten már a korábbiakban is szerveztek eseményeket és rendezvény-
sorozatokat Marosvásárhelyen, például az emlékezetes, 24 órán át 
tartó olvasómaratonokat, az idén pedig több intézmény, illetve civil 
szervezet is jelezte, hogy gazdag kínálatú kulturális eseménysoro-
zatra várja az érdeklődő közönséget. Ezek egyike a Maros Megyei 
Múzeum által szervezett KultúrVásár 2022, amelyről ugyancsak ad-
tunk hírt és előzetest, és amelyre január 22-ig 11–14 óra között több 
helyszínen is sor kerül. A vásár összművészeti: a Kultúrpalota kü-
lönböző termeiben, a főtéri Toldalagi-palotában lévő néprajzi és 
népművészeti osztályon, a Maros Megyei Könyvtárban, a gyermek-
könyvtárban, valamint a várban lévő régészeti és történeti osztályon 
számos tevékenységre, előadásra várták és várják a látogatókat – 
volt és lesz felolvasás, szimfonikus hangverseny, festménybemutató, 

Mezey Sarolta 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Válságban  
a sertéstenyésztők  
Az utóbbi hónapokban elszabadult 
energiaárak miatt olyan kulcsfontos-
ságú mezőgazdasági, állattenyésztési 
ág is veszélybe kerülhet, mint a ser-
tés- és a háziszárnyas-tenyésztés. Az 
előbbi esetében, mindamellett, hogy 
már több mint négy éve az afrikai ser-
téspestis is tizedeli az állományt, az 
energiaárak miatt lehetetlenné válik a 
farmok, hizlaldák fenntartása. Az érin-
tettek sürgős megoldást várnak a ha-
tóságoktól.  

____________6. 
A magánházaktól 
már elszállítják 
Marosvásárhelyen 2022. január  
17-étől elkezdődött a város történeté-
nek első szervezett, rendszeres sze-
lektív hulladékgyűjtése, melynek célja 
a környezetvédelem mellett a háztar-
tási szemét mennyiségének csökken-
tése, és a szolgáltatás árának 
mérséklése. Kétnyelvű szórólapok 
révén tájékoztatják a lakosságot a 
szelektív gyűjtés módozatáról és az 
elszállítás napjáról. 

____________8.

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 4. oldalon)

Kik jogosultak kedvezményekre?  

Pánik az energiaszámlák miatt

Kaáli Nagy Botond 



Kettős könyvbemutató  
a Bernádyban 

Január 25-én 18 órától a marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban kettős könyvbemutatóra kerül sor. A Székelyföldi 
Magyar Újságírók Egyesületének kiadásában 2021-ben 
megjelent Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva 
(szerkesztette Ambrus Attila) és a Múltból jövendőt – 
Történelem hazulról (szerkesztette Szekeres Attila) kö-
teteket és az egyesületet Galbács Pál, a Székelyföldi 
Magyar Újságírók Egyesületének tiszteletbeli elnöke, a 
könyvek ötletgazdája, valamint a szerkesztők, Ambrus 
Attila és Szekeres Attila, valamint Nagy Miklós Kund 
mutatják be. Az est házigazdája Vajda György, a Népúj-
ság szerkesztője. A könyvbemutatón több társszerző is 
jelen lesz. 

Folytatódik a kultúra hete 
 A marosvásárhelyi Studium–Prospero Alapítvány ne-
gyedik alkalommal ünnepli egyhetes rendezvénysoro-
zattal a román és a magyar kultúra napját. A január 
15-től 22-ig tartó programsorozat keretében szerdán, 
ma 11–13 óra között kézműves-foglalkozásokra kerül 
sor gyerekeknek a Studium Hub alagsorában, a Bolyai 
tér 15. szám alatt. A foglalkozást Kelemen Vera vezeti, 

a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött. A járvány-
ügyi korlátozások függvényében a szervezők fenntart-
ják a program lemondásának jogát. Ugyanebben az 
időpontban élőszavas mesemondás lesz, meghívott 
Tekei Erika, az Erdélyi Hagyományok Háza munka-
társa; 14 és 15 órától Kali Barabási Hajnalka és Tálas 
Ferenc pedagógusok alkalmazott bábművészeti elő-
adást tartanak kisiskolásoknak. Társszervező a Rege-
neráció Egyesület. A résztvevők száma korlátozott. A 
rendezvényekre a 0740-180-072-es telefonszámon 
lehet bejelentkezni. 

Bemutatják id. Veress László  
főgyógyszerész kötetét 

A kultúra hete alkalmával mutatják be id. Veress László 
főgyógyszerész Népgyógyászat és hivatalos orvoslás 
határán. Segesvár gyógyszerészet-történeti emlékei 
című kötetét. Az eseményre csütörtökön 17 órakor Ma-
rosvásárhelyen, a Studium HUB földszinti konferencia-
termében, a Bolyai utca 15. szám alatt kerül sor. A kötet 
a Studium Kiadó gondozásában jelent meg, bemutatja 
dr. Péter H. Mária gyógyszerész, gyógyszerészet-törté-
nész, ny. egyetemi adjunktus és Nagy Zsolt néprajzku-
tató, a kötet szerkesztője. Köszöntőt mond Brendus 
Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságának főosztályvezetője és dr. Vass Levente egész-
ségügyi államtitkár, a Studium–Prospero Alapítvány 
ügyvezető elnöke.

 

IDŐJÁRÁS 
Részben felhős 
Hőmérséklet: 

max.   0 0C 
min.  -10 0C

Ma SÁRA és MÁRIÓ, holnap 
FÁBIÁN és SEBESTYÉN 
napja. 
FÁBIÁN: latin eredetű, a Fabius 
nemzetségből való férfit jelöli.  
SEBESTYÉN: a görög magasz-
tos, fenséges szóból ered, latin 
közvetítéssel a Sebastianus rövi-
dült alakja rögzült.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. január 18.

1 EUR 4,9445
1 USD 4,3401

100 HUF 1,3861
1 g ARANY 252,5792

Nem volt fennakadás a megyei utakon 
A hétfő esti havazás nem okozott forgalmi fennakadást a 
megyei utakon – közölte Márton Katalin, a Maros Megyei 
Tanács műszaki igazgatóságának ügyvezető igazgatója. 
Bár mindenhol havasak voltak az utak, a 700 kilométernyi 
úthálózatot fokozatosan sikerült letakarítani. Egyedül Me-
zőcekednél és Mezőtóhát környékén késtek a hóeltakarí-
tással, mivel négy munkagép helyett csak három tudott 
elindulni, az egyik munkagép ugyanis karambolozott.  

Nő az esetszám 
Az utóbbi napokban megugrott a koronavírussal fertőzött 
személyek száma. Maros megyében 2,39 ezrelék a fertő-
zöttségi ráta, azonban egyes településeken, mint Dánoson 
vagy Mezőkirályfalván 7, Ádámoson 6, míg Mezőcsáváson, 
Marosszentannán és Maroskecén 5, Jedden, Marosszent-
királyon és Maroskecén 4 ezrelék fölé emelkedett az eset-
szám. Marosvásárhelyen 3,45 ezreléket regisztráltak, az 
utóbbi 14 napban 513 pozitív esetet jegyeztek.  

Ökumenikus imahét  
Idén az érvényben levő járványügyi szabályok betartása ér-
dekében a marosvásárhelyi egyetemes imahét istentiszte-
leteinek a Vártemplom ad otthont. Az alkalmak mindennap 
18 órakor kezdődnek – közölte Szénégető István római ka-
tolikus plébános. Az idei imahét témája, mottója: „Láttuk az 
ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. / Láttuk 
csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki 
hódolatunkat (Mt 2,2)”. Az imahéten a marosvásárhelyi tör-
ténelmi egyházak lelkészei hirdetik az evangéliumot. Szer-
dán Papp Noémi evangélikus lelkész, csütörtökön Balázs 
Ferenc római katolikus plébános, pénteken Kecskés Csaba 
unitárius lelkész, szombaton Fekete Márton kistemplomi re-
formátus lelkész szolgál, míg vasárnap Sebestyén Péter 
római katolikus plébános igehirdetése zárja az imahetet.  

Hatéves a helyi termelők vására 
Hat éve rendezik meg Marosvásárhelyen minden hónap 
harmadik péntekén a helyi termelők vásárát (Local Farmers’ 
Market). A születésnapi – és egyben idei első – vásárra ja-
nuár 21-én 8 és 19 óra között kerül sor a Petry Látványmű-
hely és Múzeum udvarán, a Rákóczi lépcső alatti kis 
utcában. A vásárlók ezúttal is házi készítésű ételek, italok 
és helyi kézműves termékek gazdag kínálatából válogat-
hatnak. 

Szünetel a gázszolgáltatás Botorkán  
A gázhálózaton végzett műszaki munkálatok miatt a Delgaz 
Grid vállalat január 19-én, szerdán 9–14 óra között kényte-
len szüneteltetni a gázszolgáltatást Botorkán. A szolgáltató 
arra kéri a fogyasztókat, hogy a munkálatok ideje alatt zár-
ják el a gázcsapokat, majd a szolgáltatás újraindítása után 
fél órán át figyeljék a gázlángot. Ha gázszagot éreznek, je-
lezzék a diszpécserszolgálatnak a 0800-800-928-as tele-
fonszámon.  

Fa zuhant az úttestre 
A marosvásárhelyi Bucsin utcában hétfőn este egy fa zu-
hant az úttestre, megrongált két személyautót. A fát a tűz-
oltók távolították el – közölte az ISU. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

19., szerda 
A Nap kel  

8 órakor,  
lenyugszik  

17 óra 7 perckor.  
Az év 19. napja,  

hátravan 346 nap.

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra  
között, szombat – vasárnap zárva.   

Tel. 0742-828-647

A kortárs magyar kultúra két kima-
gasló alakjának művészetét ötvözi az 
a produkció, amellyel az Erdélyi Ma-
gyar Televízió a magyar kultúra napját 
ünnepli. A Saját Faust című előadás-
ban az Uniter- és Jászai Mari-díjas 
Bogdán Zsolt a József Attila-díjjal és 
Kriterion-koszorúval is kitüntetett 
Markó Béla lírai életművének sajátos 
antológiáját viszi színpadra.  

A Marosvásárhelyi Nemzetközi 

Könyvvásáron bemutatott előadás ke-
retén belül a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház kiválósága a tavaly 70 
éves költő költészetének néhány meg-
határozó darabját szólaltatja meg, töb-
bek között a Csatolmány, Balkáni 
fohász, Kő és könyv, Bocsáss meg, 
Ginsberg, A haza milyen, Saját Faust 
című verseit.  

Bogdán Zsolt így indokolta az elő-
adás címét: „Saját, mert Markó Béla 

saját verseit mondom, miközben én is 
a sajátommá teszem őket, és Faust is, 
mert ennek az az ára, hogy a szerző a 
műveit, jómagam pedig előadóként 
testemet-lelkemet eladjuk egymásnak 
ennek az előadásnak az erejéig”.  

Az Erdélyi Magyar Televízió nézői 
január 22-én, a magyar kultúra napján 
este 8 órától követhetik Markó Béla és 
Bogdán Zsolt művészetének kivételes 
találkozását.  

Saját Faust – Bogdán Zsolt előadóestje  
Markó Béla verseiből a magyar kultúra napján  

az Erdélyi Magyar Televízióban  

a szívem kolumbusz árbockosárból 
kiáltó matróza mikor 
idáig érkezem 

 minden más táj csak óceán 
ez itt a föld 
a föld nekem  
Kányádi Sándor sorai kalauzolnak Nagygalambfalvára, a 

Székelykeresztúrtól alig 10 km-re fekvő községbe. Nagy köl-
tőnk itt született, és itt is tért örök nyugalomra, emlékét, fel-
becsülhetetlen munkásságát a község apraja-nagyja hűen őrzi.  

De Nagygalambfalva lakói ugyanolyan büszkék a tele-
pülés más nevezetességeire, épített és természeti öröksé-
gére: gondolhatunk a református műemlék templomra vagy 
a feneketlen Rák-tavára.  

Az ETV Jó napot! Megjöttem… szerkesztői a Nagy-
Küküllő középső partszakaszára látogattak, hogy Kányádi 
György református lelkész vendégeiként felelevenítsék a  
múltat, megéljék a jelent, és megpróbáljanak egy kicsit a 
jövőbe pillantani.  

A műsor szerda este 9 órától az Erdély TV képernyőjén 
és YouTube-csatornáján nézhető.  

Jó napot! Megjöttem… 
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világzenei koncert, filmvetítés, olvasóműhely, általános 
műveltségi vetélkedő, tárlatvezetések sorozata, kiállí-
tásmegnyitó, bábszínházi előadás, írói kreativitás mű-
hely, levélíró műhely, a magyar kultúra napján pedig 
lesz író-olvasó találkozó, a Kölcsey emléke, munkás-
sága előtt tisztelgő szimfonikus koncert, tárlatzárás és 
gyerekeknek szóló interaktív tevékenységek. Érdemes el-
látogatni a muzeulmures.ro oldalra, ott a részletes prog-
ram is megtalálható. 

Az egykori felolvasómaratonokat szervező Studium-
Prospero Alapítvány is egész hetes eseménysorozattal 
ünnepli ezen, kulturális eseményekben gazdag hetet, a 
Studium elsősorban a történelemre és irodalomra fóku-
szált az idén: az újonnan megnyílt, Bolyai téri épületben 
január 15-től 22-ig számos könyvbemutatóra került és 
kerül sor, de szerveztek tárlatnyitót, kedd délután ma-
gyarörmény est vette kezdetét, ma kerül sor a gyermek-
programokra – közöttük csuszatorony-építésre, 
élőszavas mesemondásra, alkalmazott bábművészeti 
előadásra, csütörtökön ismét könyvbemutató lesz, pén-
teken pedig vetítéssel egybekötött kerekasztal-beszélge-
tést szerveznek Teleki Samuról. Az eseménysorozat 
szombaton online, a Facebookon követhető podcasttal 
zárul, amelynek a tematikája a hazai magyar lap- és 
könyvkiadás helyzete. A teljes program a studium.ro 
honlapon követhető.  

A jelenlegi, járványhelyzet miatti szorult helyzetben 
olyan sok, a művészetkedvelő kultúrlényeket szellemi 
böjtbe taszító hét, majd hónap, lassan pedig év után 
végre van egy hetünk, amely egy kicsit olyan, mint azok 
a régi, ősztől tavaszig sokszor megszakítás nélkül tartó 
marosvásárhelyi hetek, amelyek szinte mindegyik nap-
ján volt valamilyen kulturális rendezvény – hol egy 
könyvbemutató, hol egy tárlatnyitó vagy koncert, iro-
dalmi, összművészeti, filmes vagy zenei fesztivál –, és 
ahol nem fenyegetett a lelki és szellemi elsivatagosodás 
stációinak azon rémképe, miszerint ha este kilépünk a 
házból, csak a kocsma vár, más egyszerűen nincsen; 
mint ahogy ez oly sok kisvárosra igaz. Próbáljuk meg 
kihasználni ezen, a napokban még zajló alkalmakat, 
mert úgy tűnik, senki sem tudja, hogy az újabb, kollektív 
fellélegzésre esélyt adó időszak mikor következik. 

Újabb tárgyalási forduló kell a NATO- 
Oroszország Tanács keretében 

Újabb tárgyalási fordulót kell tartani az ukrán–orosz 
határ térségében kialakult feszültség enyhítéséről a 
NATO–Oroszország Tanács keretében – jelentette ki 
az észak-atlanti szövetség főtitkára kedden Berlin-
ben. Jens Stoltenberg a német kancellárral, Olaf 
Scholzcal folytatott megbeszélése után tartott közös 
tájékoztatón elmondta, hogy „találkozók egész so-
rára” küldött meghívót a több mint két év kihagyás 
után a napokban ismét összeült NATO–Oroszország 
Tanács tagjainak. A párbeszéd mindig fontos, és 
„amikor nagy a feszültség, akkor még fontosabb” – 
fogalmazott a NATO főtitkára. Kiemelte, hogy az új 
tárgyalási fordulón már írásba foglalt elképzeléseket 
kell megvitatni, és be kell vonni új témákat, a hadgya-
korlatok és a nukleáris fegyverek ügyét. Kifejtette, 
hogy az észak-atlanti szövetség tagjai hajlandók fog-
lalkozni Moszkva esetleges biztonsági aggodalmai-
val, de nem kötnek a közös alapelvekkel ellentétes 
kompromisszumot. Ilyen alapelv az, hogy minden 
nemzet szabadon dönthet a sorsáról, a NATO-nak 
pedig képesnek kell lennie arra, hogy megóvja min-
den tagjának biztonságát. (MTI) 

Ankara és Jereván rendezi  
kapcsolatait 

Törökország és Örményország különmegbízottjai 
pénteken Moszkvában megállapodtak, hogy előfelté-
tel nélkül folytatják a megbeszéléseket a két fél kap-
csolatainak teljes rendezése érdekében – közölte 
pénteken a török külügyminisztérium a normalizálást 
célzó első találkozót követően. A tárgyaláson Török-
országot Serdar Kilic nagykövet, Örményországot 
pedig Ruben Rubinyan házelnökhelyettes képviselte. 
A török külügyi tárca közleménye szerint az első 
egyeztetés „pozitív és konstruktív légkörben” zajlott. 
Mint írták: a különmegbízottak a párbeszédre épülő 
normalizálásról folytattak eszmecserét. A következő 
tárgyalási forduló időpontjáról és helyszínéről a dip-
lomáciai csatornákon keresztül egyeztetnek majd a 
felek – tette hozzá a minisztérium. A két ország 2009-
ben ugyan békemegállapodást írt alá a kapcsolatok 
helyreállításáról, valamint a határ megnyitásáról, de 
az egyezményt soha nem ratifikálták. (MTI) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

Feleút a fellélegzésben

Kedden Sorin Grindeanu miniszterel-
nök-helyettes, szállításügyi miniszter és 
Peti András, a Marosvásárhelyi Transil-
vania Repülőtér igazgatója aláírták a 
reptér eddigi legnagyobb beruházásának 
elindítását. Az aláíráson jelen volt Kele-
men Hunor miniszterelnök-helyettes és 
Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának 
elnöke. Európai uniós támogatásból, a 
Nagy Infrastruktúra Operatív Programon 
(POIM) keresztül közel 130 millió lejből 
bővítik az utasterminált és a repülőgép-

parkolót, 20 millió lejből pedig bizton-
sági berendezéseket szereznek be, és 
tűzoltógarázst alakítanak ki. 

„A reptér fejlesztésére hosszú évek 
óta szerzünk forrásokat az állami költ-
ségvetésből, szintén az RMDSZ kezde-
ményezte legutóbb egy hónapja, hogy a 
kormány különítsen el a tartalékalapból 
pénzt az erdélyi regionális repülőterek, 
köztük a marosvásárhelyi reptér finan-
szírozására. 

Fontosnak tartjuk a regionális repte-

rek megerősítését – természetesen nem 
egymás kárára, hanem úgy, hogy az 
megkönnyítse a régióban élő emberek 
utazását, és turistákat vonzzon be. Mind-
addig, amíg Románia nem rendelkezik 
jól kiépített közúti infrastruktúrával, az 
országot nem szelik át autópályák, a ma-
rosvásárhelyi repülőtér jelenti Székely-
föld lakói számára a leggyorsabb és 
legkényelmesebb utat több külföldi cél-
pont felé” – nyilatkozta Kelemen Hunor. 
(közlemény) 

Közel 150 millió lejből fejlesztik  
a marosvásárhelyi repülőteret

Az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma 
kedden megközelítette az előző, tavaly őszi járványhullám te-
tőzésekor jegyzett szintet, a járványgörbe azonban még min-
dig meredeken emelkedik, így a szakemberek biztosra veszik, 
hogy az omikron vírusvariáns által előidézett mostani, ötödik 
hullámban megdől a napi esetszámok rekordja Romániában. 

A stratégiai kommunikációs törzs napi jelentése szerint ked-
den 16 760-nal növekedett a hivatalosan nyilvántartásba vett 
fertőzöttek száma. Ez több mint kétszerese a hétfői összesí-
tésnek, amely azonban két és félszer kevesebb teszt kiértéke-
lésén alapult, hétvégenként ugyanis a laboratóriumok jelentős 
része nem dolgozik. 

A keddi esetszám 150 százalékkal haladja meg az utóbbi 
két hét, illetve 87 százalékkal az utóbbi egy hét átlagát. Az 
utóbbi hét napon több mint 70 ezer embernek lett pozitív a 

koronavírus-tesztje Romániában, ez 75 százalékos növekedés 
az előző hét naphoz képest. 

Az egészségügyi rendszerre nehezedő terhelés egyelőre 
jóval kisebb, mint az előző, a delta vírusvariáns által előidézett 
járványhullám idején. Tavaly ősszel, amikor az esetszám el-
érte a mostani szintet, már több mint 17 ezer koronavírusos 
beteget kezeltek a romániai kórházakban, négyszer annyit, 
mint jelenleg. A Covid-kórházakba utalt betegek száma az 
utolsó hét napon 40 százalékkal 4218-ra emelkedett, az inten-
zív terápián ápolt súlyos eseteké pedig 17 százalékkal  
487-re. 

Kedden kiugróan sok, 65 halálesetet jelentettek, ami több 
mint duplája az utóbbi két hét átlagának. A megelőző négy 
napon a kéthetes mozgóátlagnál alacsonyabb volt a Covid-ha-
lálesetek száma. (MTI) 

A napi esetszám megközelítette az előző  
járványhullám tetőzésének szintjét

Plagizálással gyanúsította meg egy publicista Nicolae Ciucă 
miniszterelnököt. 

Emilia Sercan a PressOne.ro portálon kedden közölt terje-
delmes írásában azt állítja: a kormányfő 2003-ban leadott, 138 
oldalas hadtudományi doktori disszertációjának legalább 42 
oldalán plagizált. A Bukaresti Tudományegyetem újságíró 
karán oktató oknyomozó újságíró a Nemzetvédelmi Egyetem 
(UNAP) könyvtárában és a Nemzeti Könyvtárban végzett ku-
tatásaira hivatkozva fogalmazta meg a plágiumvádat, de a kér-
déses szövegrészekről a könyvtári szabályzatra hivatkozva 
nem mellékelt fotókat, hanem azok átiratát közölte cikkében. 

Sercan öt olyan forrást – három könyvet és két korábbi dok-
tori dolgozatot – nevezett meg, amelyből szerinte Ciucă idé-
zőjelek és hivatkozás nélkül csaknem ezersornyi szöveget 
emelt át „A román hadsereg elkötelezettségének mértéke a 
soknemzetiségű közös műveletekben” című doktori disszer-
tációjába. A doktori iskola éveiben hivatásos katonaként szol-
gáló jelenlegi miniszterelnök állítólag „klasszikus 
módszereket” alkalmazva – az átmásolt szövegrészeket a be-
kezdések belsejében elbújtatva, sorrendjüket megkeverve, lé-
nyegtelen elemeiket elhagyva – próbálta álcázni a  
plágiumot. 

A PressOne szerzője szerint a plágium digitális eszközökkel 
már csak azért sem mutatható ki, mert sem Ciucă disszertáci-
ója, sem azok a korábban publikált szövegek, amelyekből for-
rásmegjelölés nélkül másolt át részeket, nincsenek 
digitalizálva. Erre hivatkozva Sercan bírálta Sorin Cîmpeanu 
oktatási minisztert, amiért a tárcavezető a plágiumellenőrző 
számítógépes programokra akarta bízni az akadémiai etika és 
integritás védelmét. 

A PressOne írása felidézte: ezzel a módszerrel sem az első 

plágiumbotrányba keveredett román miniszterelnököt, a dok-
tori címétől csak lemondása után megfosztott Victor Pontát, 
sem Gabriel Oprea volt kormányfőhelyettest, sem az Egye-
temi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács 
(CNATDCU) által plagizáláson ért többi politikust nem lehe-
tett volna leleplezni, hiszen kizárólag nyomtatásban megjelent 
művekből másoltak. 

Sercan megkeresésére a kormány sajtóirodája hétfő este 
küldte el Nicolae Ciucă reagálását, aki azt állítja, hogy dok-
torátusa saját tudományos kutatásának eredménye, amely 
megfelel az akkori törvényes elvárásoknak. 

A PressOne-ban megfogalmazott és más román médiumok 
által is idézett plágiumvádra reagálva Ciucă kedden később 
közleményt is kiadott, amelyben bejelentette: felkéri az UNAP 
etikai bizottságát doktori disszertációja megvizsgálására. 
Ciucă kifejtette: a doktori dolgozatának témaválasztását saját, 
külföldi küldetésekben szerzett tapasztalatai ihlették, maga a 
dolgozat pedig a témában végzett tudományos kutatásainak 
eredményeit tartalmazza. A miniszterelnök azt állítja: olyan 
érzékeny témákban, mint a geopolitika, követelmény a fogal-
mak és kifejezések „szabványosítása”, így elkerülhetetlen bi-
zonyos kifejezések és szófordulatok ismétlődése. 

Romániában az utóbbi évtizedben egymást érték a magas 
rangú politikusokat érintő plágiumvádak, 2020-ban pedig be-
zárták a rendőrakadémia két doktori iskoláját, miután több 
plágiumra derült fény. A parlament 2016-ban olyan jogsza-
bályt is megszavazott, amely lehetőséget biztosított a doktori 
cím birtokosainak, hogy önként lemondjanak a tudományos 
címről, és így próbálják megelőzni a presztízsveszteséggel 
járó plágiumbotrányt. A törvény azonban alkotmányellenes-
nek bizonyult. (MTI) 

Plagizálással gyanúsították meg a kormányfőt
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a lakossági fogyasztók számára a 
villamos energia és földgáz árát 
befagyasztották, ami azt jelenti, 
hogy nem számlázhatnak maga-
sabb energiaárat, mint amit a tör-
vény megszabott, illetve a 
fogyasztók egy kompenzációt kap-
nak, amit az állami költségvetésből 
fedeznek majd, ha a fogyasztó bi-
zonyos fogyasztási határon belül 
van. Az ANRE, az Országos Ener-
giaár-szabályzó Hatóság honlapján 
közzétettük azokat a feltételeket, 
amelyek lehetővé teszik a kedvez-
ményeket a háztartási fogyasztók 
villanyáram- és gázszámlái eseté-
ben. Ez érthető, lehet tanulmá-
nyozni.  

– Vegyük először az energiaár 
plafonálását. Mit jelent ez, hogy néz 
ki a fogyasztóknak kiküldött szám-
lán?  

– Ahhoz, hogy valaki jogosult le-
gyen a villamos energia árának pla-
fonálására, a szolgáltatója által 
alkalmazott ár – az összes tarifák-
kal, héával együtt – kWh-ként ma-
gasabb kell legyen egy lejnél. Ebből 
a villamos energia ára 0,525 
lej/kWh. Ez azt jelenti, hogy a fo-
gyasztóknak plafonálják az árat, és 
maximálisan 0,525 lejt fizethetnek 
egy kWh villamos energiáért. A gáz 
esetében a kilowattóránkénti maxi-
mális ár nem lehet nagyobb mint 
0,25 lej, ami tarifákkal együtt 0,37 
lejt jelent. Akinek a szolgáltató 25 
baninál drágábban szolgáltatná a 
gázt, annak 25 baninál befagyaszt-
ják az árat. A különbséget mínusz-
szal tüntetik fel a számláján. Azon 
fogyasztóknak, akiknek kilowattó-
ránként 25 bani alatt szolgáltatják a 
földgázt, ez a plafonálás nem ese-
dékes.  

– A plafonáláson kívül van még 
egy kompenzáció, ezt hogyan tünte-
tik fel a számlán?  

– A villamos energia kompenzá-
lását akkor alkalmazzák, ha a havi 
fogyasztás 30 és 300 kWh között 

van november, december, január, 
február és március hónapban (a ma-
ximális értéknél van egy megenge-
dett 10 százalékos eltérés, ami 330 
kWh-ig terjedhet). A földgáz eseté-
ben akkor alkalmazzák a kompen-
zálást, ha erre az öt hónapos 
időszakra a fogyasztás nem több 
mint 1100 köbméter, ami 11660 
kWh-nak felel meg. A havi felosz-
tás nem egyenlő, hiszen január, feb-
ruár általában hidegebb. Aki 
novemberben 1649 kWh, decem-
berben 2405 kWh alatt fogyasztott, 
annak jár a kompenzáció. Január-
ban ez az érték 2762 kWh, február-
ban 2512 kWh, márciusban 2330 
kWh alatt kell legyen. Azoknak, 
akik ezekben a hónapokban ennél 
kevesebbet fogyasztanak, az állam 
átvállalja a számla értékének egy-
harmadát, 33,3 százalékát. Azok a 
fogyasztók, akik nem illeszkednek 
be ezekbe a határértékekbe, nem jo-
gosultak a kompenzációra.  

A villamos energia esetében nem 

százalékos a kompenzálás, hanem 
29 bani kilowattóránként, feltéve, 
ha a fogyasztás november-március 
közötti időszakban nem nagyobb 
1500 kWh-nál. Ezek az értékek az 
ANRE honlapján megtalálhatók.  

 – Nagyon sok szó esett arról, 
hogy voltak olyan szolgáltatók, 
amelyek nem a plafonált árakkal 
számoltak, és nem tüntették fel a 
kompenzációt sem. Az Electrica vil-
lanyáram-szolgáltató az egyik, 
amelynek fogyasztói többnyire a mi 
régiónkban élnek. 

– Az Electrica az egyetlen nagy 
villamossági szolgáltató vállalat az 
országban, amelynek nem sikerült 
átállítani a számlázórendszerét, 
hogy a novemberre és decemberre 
kiállított számlákra tudja a kompen-
zálást és a plafonálást alkalmazni, 
de januárban már elkezdte a szám-
lák kiállítását, s a januári számlákba 
belefoglalja a novemberre és de- 
cemberre esedékes árkedvezménye-
ket. Gyakorlatilag a januári számlán 

fog megjelenni az, ami a novemberi 
és decemberi számlán kellett volna 
megjelenjen. Ez a probléma meg 
fog oldódni. Sajnos az Electrica 
pont azt a régiót látja el, ahol a  
Népújság legtöbb olvasója van. 
Múlt csütörtökön fejeztük be az 
Electricánál az ellenőrzést, s éppen 
azért, mert nem alkalmazták a tör-
vényt, 200 ezer lejes bírságot rótt ki 
nekik a hatóság. Remélhetőleg ez 
nem fog megismétlődni. 

– Egyesek a gázszámlák megdup-
lázódásáról beszélnek, mások pedig 
arról számolnak be, hogy egyelőre 
mérsékelt emelkedést tapasztaltak. 
Miért van ez?  

– Ez attól függ, hogy ki mikor 
kötött szerződést, meddig érvénye-
sek az akkori árak. Sajnos azok, 
akik nem álltak át a szabadpiacra, 
és az egyetemes szolgáltatói árat 
kapják, azoknak január elsejétől 80 
százalékkal magasabb számlát fog-
nak kiküldeni.  

– Nagy gond, hogy a fogyasztók 
nem tudnak tájékozódni a szolgál-
tatók által kínált ajánlatok között. 
Bizonyos szerződéstípusok eltűntek, 
az új csomagok közül nehéz kivá-
lasztani a legelőnyösebbet. 

– A kínálatok mindig változnak, 
a piac átalakult. Tavaly augusztus 
óta nagyon sokat változott a keres-
kedelmi piac. Látjuk mi is a hatóság 
(ANRE) összehasonlító listáján, 
hogy nem annyira változatos a kí-
nálat, mint fél évvel ezelőtt. A nagy-
kereskedelmi piacon a földgáz ára 
augusztus óta a négyszeresére nőtt. 
Az új szerződések esetében már 
sokkal magasabb árú szerződéseket 
kötnek, drágábban szolgáltatják a 
gázt. Sok mindenre oda kell fi-
gyelni, nem csak az árra. Például 
arra, hogy a szerződés tartalmaz-e 
bérletet vagy sem. Azoknak, akik-
nek kevés a fogyasztásuk, nem ér-
demes bérletes szerződést kötni. 
Akinél nagyobb a fogyasztás, ott 
megéri a bérletes szerződést válasz-
tani, mert ez alacsonyabb szolgálta-
tói árral jár. Az ANRE honlapján az 

ár-összehasonlítóba (comparator 
oferte-tip) be lehet írni a kulcsada-
tokat – amelyeket az utolsó számlá-
ból lehet kivenni –, a mennyiséget, 
a számla végső értékét, s az ár-ösz-
szehasonlító kiadja a legelőnyösebb 
kínálatokat. 

– Mi várható az energiapiacon? 
Továbbra is felfele ívelnek az árak, 
vagy lesz némi mérséklődés? 

– Mindenhol, egész Európában 
óriásit nőtt mind a földgáz, mind az 
villamos energia ára. Sajnos a téli 
időszakban ez nem lesz olcsóbb, 
esetleg a tavasz beköszöntével, 
amikor kevesebb földgáz fogy, és 
kisebb a kereslet iránta. Tavaszig 
nem fogunk jobb árakkal találkozni 
a nagykereskedelmi piacon sem. A 
tőzsdén a földgáz ára a tavalyi árak 
négy-ötszöröse, a villamos energia 
ára pedig a három-négyszerese. 
Ehhez képest a végső fogyasztóhoz, 
a kiskereskedelmi piacra nem is 
gyűrűzött be annyira a nagykeres-
kedelmi piaci ár alakulása. Isten 
őrizz valamilyen háborús konflik-
tustól, mert akkor kiszámíthatatlan 
lesz a piac alakulása.  

– Helyi forrásokból lehet-e fe-
dezni a hazai fogyasztást?  

– A földgáz esetében téli időszak-
ban nem lehet fedezni, de a villa-
mos energia esetében is az történik, 
hogy elegendő termelés akkor van, 
amikor szeles az időjárás, s a nagy 
szélerőművek körülbelül 3000 
MWh-t termelnek. Ekkor fedezzük 
a fogyasztást, sőt exportálunk is, de 
ahogy szélcsend következik be, már 
nem elég a megtermelt energia. Az 
atomerőmű éves szinten a fogyasz-
tás 20 százalékát, a vízi erőművek 
csapadékos időszakban akár 40 szá-
zalékát is biztosítják – tájékoztatott 
Nagy-Bege Zoltán, az ANRE alel-
nöke.  

* Az interjú a múlt héten készült. 
A kormány hétfői ülésén a maxima-
lizált árakat csökkentették, valamint 
nőtt az az energiamennyiség, amire 
a kormány ártámogatást nyújt. 

A lakossági energiaárak korlátozásáról, az ár-
kompenzáció kiterjesztéséről és a kompenzá-
ció nélkül tévesen kiállított energiaszámlák 
kijavításáról állapodtak meg a kormánypár-
tok, az intézkedéseket pedig sürgősségi kor-
mányrendelettel léptetik hatályba – jelentette 
be hétfőn Nicolae Ciucă miniszterelnök. 

A PSD, a PNL és az RMDSZ vezetőinek éjszakába 
nyúló tanácskozása nyomán a kormányfő közölte: si-
került megállapodniuk arról, hogy a villamos energia 
esetében az eddigi kilowattóránkénti 1 lejes árplafont 
80 banira csökkentik, a tavaly novembertől bevezetett 
árkompenzáció esetében pedig a jogosultsági küszöböt 
az eddigi havi 300-ról 500 kilowattórára emelik. A 
kompenzáció nyomán így azoknak a lakossági fogyasz-
tóknak, akik 500 kilowattóránál kevesebb villamos 
energiát használnak el, 68 banit kell fizetniük kilowatt-
óránként. 

A földgáz esetében az árplafont 37-ről 31 banira 
csökkentik kilowattóránként, az árkompenzációt pedig 
az eddigi 33-ról 40 százalékra emelik, a jogosultsági 
küszöb pedig másfélszeresére emelkedik. Így azoknak, 
akik nem fogyasztanak 1500 köbméternél több gázt a 
(november–március) fűtésszezonban, 22,1 banit kell 
majd fizetniük kilowattóránként. 

Az intézkedéseket február elsejétől március 31-ig al-
kalmazzák, majd ezen időszak tapasztalatai alapján 
döntenek a továbbiakról – magyarázta a kormányfő. 
Hozzátette: a szakértők becslése szerint a most bejelen-
tett intézkedések mintegy 3 milliárd lejes többletterhet 
rónak a költségvetésre. 

Ciucă szerint a kormánynak gondja lesz arra is, 
hogy a korábbi árkompenzáció figyelembevétele nél-
kül kiküldött energiaszámlákat a szolgáltatók vissza-
vonják és kijavítsák, az érintetteknek pedig nem kell 
tartaniuk attól, hogy késedelmi kamatot fizettetnek 
velük, vagy felfüggesztik a szolgálatást. A miniszter-

elnök a korrekció konkrét módozatáról kedden tár-
gyalt a villanyáram- és gázszolgáltatókkal. 

A fogyasztóvédelem több energiaszolgáltatót meg-
bírságolt amiatt, hogy figyelmen kívül hagyták a magas 
energiaárak miatt tavaly októberben elfogadott ener-
giaár-kompenzálásról szóló sürgősségi kormányrende-
letet, és jogtalanul magas számlákat állítottak ki a 
fogyasztóknak. A 37 kiszabott bírság összértéke min-
tegy 650 ezer lej volt. 

Energiaárstopot kérnek a munkáltatók  
és szakszervezetek 

Energiaárstopot kér négy munkáltatói érdekvédelmi 
szövetség és öt szakszervezeti tömörülés, amelyek 
közös nyílt levélben fordultak hétfőn Nicolae Ciucă mi-
niszterelnökhöz. 

A munkáltatói szövetségek és a szakszervezetek azt 
kérik a kormánytól, hogy rögzítse a villamos energia és 
a gáz árát legalább egy évig a 2020 decemberében jegy-
zett szinten. Emlékeztetnek, hogy a törvényes előírások 
lehetővé teszik, hogy a kormány három évre meghosz-
szabbítsa az energiaár befagyasztásáról szóló intézke-
dést. 

Aláhúzták: tudatában vannak annak, hogy a drágu-
lást a nemzetközi árak is okozták, de szerintük a romá-
niai áremelkedések jóval magasabbak, mint a 
nemzetközi piacokon. Úgy vélték, hogy ez a helyzet 
nemcsak a lakosságot, hanem a teljes gazdaságot nehéz 
helyzetbe hozza. Rámutattak: az árak rögzítése a 2020 
decemberében jegyzett szinten időt adna a hatóságok-
nak, hogy módosítsák a törvényes keretet úgy, hogy el-
kerülhető legyen egy gazdasági és társadalmi 
válsághelyzet. 

A statisztikai intézet pénteken közölte, hogy tavaly 
decemberben a gáz 52 százalékkal, a villamos energia 
15 százalékkal került többe 2020 decemberéhez mérten. 
(MTI) 

(Folytatás az 1. oldalról)

Az energiaárakat korlátozó intézkedéseket jelentett be  
Nicolae Ciucă miniszterelnök
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Pánik az energiaszámlák miatt

Nagy-Bege Zoltán  Forrás: investmentreports.co

Fotó: Nagy Tibor



A farsangi időszak elérkeztével a 
Maros Művészegyüttes a Télűző – 
a téli ünnepkör szokásai című hu-
moros farsangi előadását mutatja be 
január 26-án, szerdán 19 órától a 
kövesdombi székházban. 

Napjainkban is élő szokás Er-
délyben a nagyböjt előtti farsang. A 
farsang a tél elmúlásának, „elteme-
tésének” az ünnepe, amelyet a vi-
dámság, az álarcos felvonulás és a 
tréfás jelenetek jellemeznek. A far-

sangi hagyományok, népi játékok 
szorosan kapcsolódnak a magyar 
kultúrához, és rendkívül fontos sze-
repet töltenek be egy közösség élet-
ében, megmaradásában. 

Énekel: Kásler Magda, a Maros 
Művészegyüttes zenekarának kísé-
retében 

Zenekarvezető: Moldován Hor-
váth István 

Tánckarvezetők: Farkas Sándor 
Csaba és Kásler Magda 

Rendező-koreográfus: Varga János 
Rendezőasszisztens: Farkas Sán-

dor Csaba 
Igazgató: Barabási Attila Csaba 
A járványhelyzet miatt az elő-

adásra a helyek száma korlátozott, 
ezért előzetes helyfoglalás szüksé-
ges a 0757-059-594-es telefonszá-
mon. A 12 évnél idősebb nézők a 
védettség bizonyításával vehetnek 
részt az előadáson, védőmaszk vi-
selése 6 év fölött kötelező.  

K  láritól idegen volt a távolságtartás 
fogalma. Nem annyira fizikai érte-
lemben, mint lelkileg, szellemileg 

kereste mindig mások közelségét. Senki előtt 
nem voltak titkai, akár egy szélesre tárt szár-
nyú, áttetsző üvegmadárnak. Talán ennek a 
szemmel látható nyitottságnak köszönhette, 
hogy gyerekkorától megtalálták a csalók. 

– Kisiskolásként ártalmatlan füllentések-
nek dőltem be, amikből tulajdonképpen nem 
származott károm, legfeljebb kinevettek a 
hátam mögött – kezdte történetét tiszta tekin-
tetű beszélgetőtársam. – Másodikban pél-
dául az egyik osztálytársnőm elhitette velem, 
hogy Indiában született, és aranypólyában 
ringatták. Csodálatot váltott ki belőlem a 
„származása”, így, amikor csak kérte, bemá-
soltam a matematika- és helyesírás-füzetébe 
a házi feladatokat. Hasonló módon „adóz-
tam” az általános iskola felső tagozatán a 
számomra legszimpatikusabb fiúnak, aki 
„bevallotta”, hogy nagyon tetszem neki, és 
akkor tenném igazán boldoggá, ha megolda-
nám helyette földrajzórák előtt a házit. Raj-
zoltam is szorgalmasan hetente kétszer a 
térképeket, amíg egyszer meg nem láttam 
csókolózni a „lovagomat” az iskolaudvaron 
egy ismerős lánnyal a párhuzamos osztály-
ból. De ebből sem tanultam, az igazi átveré-
sek ugyanis csak a későbbiekben 
következtek. 

– Gondolom, azok is érzelmi ráhatással – 
jegyeztem meg. 

– Többnyire. A párkapcsolati csalódáso-
kat inkább nem részletezem, mert ha belekez-
dek, ránk esteledik, az egyik legnagyobb 
csapdahelyzetet viszont elmesélem, hátha 
mások is tanulnak belőle. Nem sokkal az 
egyetem befejezése után kétségbeesett állás-
keresésbe fogtam, talán mert úgy éreztem, 

semmire sem vagyok alkalmas a végzettsé-
gemmel. Tudod, a zavarosban „halászók” 
mindig eltalálják, mikor és kinek kell felkí-
nálni a „csalit”, mintha rá lenne írva a ki-
szemelt áldozatra, hogy őt válasszák, mert 
könnyű préda. Egy hirdetőújságban találtam 
rá arra a titkárnői állásra, ami az első pil-
lanattól megtetszett, így jelentkeztem rá. Egy 
negyedórás interjún kellett részt vennem, és 
persze szükség volt a szakmai önéletraj-
zomra is. A központi 
székhelyű irodában 
végig az volt a benyo-
másom, hogy egy na-
gyon menő cég 
holdudvarába kerültem, annál is inkább, 
mivel a két, szuperelegáns társtulaj „el-
árulta”, hogy több mint harminc jelentkezési 
iratcsomót kell majd átfésüljenek.  

– Mivel foglalkozott a cég? – szóltam újra 
közbe, mert egyértelmű volt, hogy Klári ke-
rüli a beazonosíthatóság lehetőségét. 

– Külföldi állások közvetítésével – mondta 
vonakodva. – Azt persze nem kötötték az or-
romra, hogy ez pontosan hogyan zajlik, én 
pedig nem kíváncsiskodtam. Röpködtem a 
boldogságtól, amikor megtudtam, hogy a 
munkakeresők hatalmas választékából éppen 
nekem szavaztak bizalmat. A feladatköröm 
főként telefonbeszélgetésekből, munkaaján-
lat-csomagok postázásából és a kitöltött 
szerződéseket visszaküldő jelentkezők adata-
inak feldolgozásából állt. Fogalmam sem 
volt arról, hogy a jó pénzért küldött állásle-
hetőségek tulajdonképpen internetről gyűj-
tött, nagyrészt már érvényüket vesztett 
hirdetések, és a cég, amelyet képviselek, 

egyetlen külföldi vállalattal sem áll szerző-
déses viszonyban. Két évtizeddel ezelőtt még 
nem ismerték ki magukat annyira az emberek 
a virtuális világban, pláne a peremvidékek 
lakói, akik szinte bármit hajlandók voltak 
„bevenni” annak érdekében, hogy kiszaba-
duljanak az otthoni kilátástalan környezet-
ből. Ez a társadalmi réteg képezte a 
kamumunkát közvetítő cég első számú cél-
pontját.  

– Hogyan jöttél rá, 
hogy átverés az egész? 

– Nem telt el egy 
hónap a felvételem óta 
– szerencsémre még 

munkakönyv nélküli próbaidős voltam a cég-
nél –, amikor elindult a felháborodott klien-
sek telefonáradata. Még egy moldovai 
falucskából is hívtak, amiről addig nem is 
hallottam. Időbe telt, mire bennem is össze-
állt a kép. Akkor már a felmondásom sem 
kellett beadnom, a fő munkaeszközt, a cég-
telefont ugyanis a kifizetetlen számlák miatt 
kikapcsolták, a munkaadóim által bérelt iro-
dahelyiségre pedig lakat került. A főnököm 
– akit az üzlettársa menet közben faképnél 
hagyott – kitalálta, hogy költöztessük az 
egész melót az én lakásomba, de erre termé-
szetesen nemet mondtam, és megszakítottam 
az „úriemberrel” a kapcsolatot. Évek teltek 
el, mire igazán felfogtam a veszélyhelyzetet, 
amibe hihetetlen naivitással keveredtem 
bele. Mindenesetre a későbbiekben sokkal 
óvatosabb lettem ezen a téren, és mielőtt ál-
lásinterjúra jelentkeztem, igyekeztem mindig 
utánanézni a munkaerőt toborzó cégnek. A 
múlt év végén mégis szinte újra megjártam, 

igaz, egy egészen más forgatókönyv szerint. 
Olvastam az interneten, hogy mostanában 
nagy keletje van az 1999-es napfogyatkozás 
emlékére kibocsátott, forgalomból rég kivont 
2000 lejes bankjegyeknek, a kis példány-
számban kiadottakért akár négyjegyű össze-
get is lepengetnek a régiséggyűjtők, de pár 
száz lej egy „közönségesebb” retro kétezre-
sért is elkérhető. Tudtam, hogy az íróaszta-
lom fiókjában ott lapul egy ilyen papírpénz, 
gyorsan lefotóztam, és a képet feltettem az 
egyik ismert internetes adok-veszek oldalra. 
200 lejt kértem az emlékpénzért, és azt is fel-
tüntettem, hogy – mivel a bankjegy kissé 
gyűrött –, az ára alkudható. Még aznap je-
lentkezett is egy állítólag Mangalián élő ér-
deklődő, de nem a virtuális vásártéren, 
hanem a telefonszámommal beazonosítható 
WhatsApp Messenger szolgáltatáson keresz-
tül. Furcsa volt, hogy egyezkedés nélkül haj-
landó kifizetni az eredeti összeget, és hogy 
elzárkózik az említett hirdetéses felületen 
való kommunikációtól, de teljes mértékben 
akkor győződtem meg a csalási kísérletről, 
amikor a bankkártyám adatait kérte, hogy 
még aznap „utalhassa” a pénzt. Sok évvel 
ezelőtt talán bedőltem volna ennek a húzás-
nak. Amikor az illetőnek megírtam, hogy át-
verés az egész, csak annyit válaszolt, hogy 
„oké”, és kilépett a hálózatból. Több isme-
rősöm javasolta, hogy jelentsem az esetet a 
rendőrségen, de pár hét volt még karácso-
nyig, és valahogy nem vitt rá a lélek, hogy 
bárkinek – akár egy gátlástalan csalónak is 
– ártsak. Azt viszont már akkor elhatároz-
tam, hogy amint alkalmam lesz rá, másokkal 
is megosztom, hogyan néztek újra „madár-
nak”. Hátha olyanokhoz is eljut a történe-
tem, akik annyira hisznek az emberi 
jóindulatban, mint egykor én. 

Üvegmadár 

Télűző – a téli ünnepkör szokásai

A második évfolyamába lépett 
Újvárad folyóirat januári száma 
Gulisio Tímea, Koman Zsombor, 
Gothár Tamás, Tóth Kinga és Bá-
náti Hanna versei mellett Patak 
Márta, Kerényi Tamás és Oláh 
Péter szépprózáját kínálja. Csak a 
jó színésznő címmel Demény Péter 
jegyzi a szám esszéjét. A Művészet 
rovatban Jovián György Pesti Viga-
dóban rendezett tárlatát elemzi Zuh 
Deodáth kurátor. Kommunikáció és 
kulturáltság a témája a Tandemnek, 
Magyari Sára szerzőtársa a nemrég 
elhunyt H. Varga Gyula nyelvész. 
Andrei Dósa regényéből olvashat-
nak részletet a Párbeszéd rovatban 

Nagy erő és egy csipet törékenység 
címmel. A Raoul Wallenberg éle- 
téről könyvet író Ingrid Carlberg 
svéd íróval Szűcs László A cselek-
vés embere volt címmel interjúzott. 
Bíró Árpád Levente váradi múze-
umi sétáinak újabb helyszíne a Sza-
badkőművesség temploma volt. 

Folytatódik Tasnádi-Sáhy Péter 
Trialóg rovata, a váradi és a szat-
mári színházról beszélget Novák 
Eszterrel és Bessenyei Gedő István-
nal. Cseke Péter Tamás a járvány 
két évének megválaszolatlan kérdé-
seivel szembesíti Fejér Szilárd sep-
siszentgyörgyi kutatóvegyészt. 
Ugyancsak a Társadalom rovatban 

Forgács Áron a haza fogalmáról ér-
tekezik. Ozsváth Zsuzsa a Kritika 
rovatban méltatja Gianina Cărbuna-
riu drámakötetét, Simon Judit a ko-
lozsvári színház új Ionesco- 
produkcióját, a Macbettet, míg Bo-
zsódi-Nagy Orsolya a Mise éjfélkor 
című filmet. Kőrössi P. József egy 
legendás váradi Mrożek-előadás, a 
Tangó emléke mellett az íróval való 
meghiúsult találkozását eleveníti 
fel. 

Az Újvárad kapható a népszerű 
erdélyi és partiumi könyvüzletek-
ben, budapesti és debreceni lapáru-
soknál, továbbá online formában a 
holnap.ro könyváruházban. 

Újvárad – januári tartalomajánló 

Erről jut eszembe 
 
Na? Szomorú volt a hétfőjük? Tényleg gloomy vagy blue Mondayjel 

volt dolgunk? Mint minden a világon, ez is roppant viszonylagos, de 
ettől eltekintve elterjedt a hír, miszerint 2022 leglehangolóbb napja 
január 17. Persze már a szóban forgó naphoz társított jelző is vitatott, 
én csak kettőt választottam ki az angolból, de értelmezésből lehetne 
akár tizenkettő, huszonkettő is. Egész elméletek, hosszú eszmefuttatá-
sok, képletek magyarázzák, miért ez a legszomorúbb nap, és január 
miért a legdepressziósabb hónap az idén, de mivel a kérdéses nap már 
el is telt, mindenki eldöntheti, valóban földbe tiporta-e a hangulatun-
kat. Személyes megközelítésben is relatív a mérlegelés. Ha arra gon-
dolok, hogy váratlan fogászati problémám adódott, amit sürgősen meg 
kellett oldani, és az ember tudja, mi vár rá, ha be kell ülnie a fúrók, 
vésők és más szúró-vágó eszközök övezte székbe, akkor startból elát-
kozott hétfőre számíthattam. De ha azt veszem figyelembe, hogy simán 
megúsztam néhány kínos perc alatt, akkor már nem is kell igazat 
adnom a hétfőt lefokozó szaktekintélyeknek. Ha az Ausztráliából be-
húzott f… fürtökkel távozott, fényét vesztő teniszcsillag, Djokovics jut 
eszembe, el tudom képzelni, milyen rossz emlékű lesz számára a hétfő 
is, hiszen aznap derült ki, akkora öngólt rúgott makacs és átlátszó cse-
lével, hogy amiatt könnyen kimaradhat a híres és nagy zsozsót hozó 
francia nyílt teniszbajnokságról, a Roland Garrosról is. Ráadásul még 
ötszázezer amerikai dollár perköltséget is kell fizetnie az ausztrálok-
nak a vesztett ügy miatt. Túlságosan mégsem kell sajnálnunk, marad 
még némi pénze, nem megy tönkre ennyi kiadástól. De menjünk to-
vább. Azok, akik a hétfői nagy havazásban úton voltak, és koccantak 
kocsijukkal, vagy fagyoskodniuk kellett a hó és szél okozta elakadá-
sokban, valószínűleg kellemetlen napként gondolnak majd az eltelt 
hétfőre. Biztos azok a hótakarító munkások is így viszonyulnak hozzá, 
akik hosszú műszakban másnap reggelig küzdöttek a természeti ele-
mekkel s az ezek okozta nehézségekkel. Azoknak sem volt jó napjuk, 
akiknél a villanyáram mondta fel a szolgálatot. Mint ahogy bosszús 
lehetett hétfőn az a sok diák és oktató, aki az első félév zárulta utáni 
szokásos szünidőre várt, de január 17-én enélkül kellett elkezdenie a 
második szemesztert. Persze vannak gyerekek, fiatalok, akik örültek, 
hogy újra együtt lehetnek társaikkal. Ennyire megbízható a suszter-
hétfő (a Blue Monday egyik értelmezése ez), ami nyilván rontja a  
„napötletelő” szakértők hitelét. Attól még közérdeklődést keltenek az 
ilyenszerű elméletek. Elvégre véleménye mindenkinek van, és hamar 
ki is alakulnak az egymásnak ellentmondó, a kommunikációs csator-
nákon egymást lefitymáló, kigúnyoló, egykettőre gyűlölködővé váló 
pró és kontra táborok. Hétfőn az egész világot érintő kijelentések is 
elhangzottak. A Pfizer cég igazgatója azt mondta, hogy a Covid ötödik 
hullámának elültével ebben az évben véget ér a világjárvány, csak 
éppen karban kell tartanunk magunk. Igaz, nem mindegy, kinek a kar-
jában. Félre ne értsék, az utóbbi nem az ő mondata. De van másik ki- 
vagy bejelentés is. Ez már az ENSZ főtitkáráé. A virtuális Világgaz-
dasági Fórumon kifejtette, csak akkor remélhetjük a koronavírus 
okozta bajok megszűntét, ha a világ minden egyes emberét beoltják 
ellene. Arról, hogy ez egy hétfői vagy valamelyik más napon követke-
zik-e be, nincs szó a hírügynökségi jelentésekben. Arról se, hogy me-
lyik évben, melyik évszázadban várható. Most akkor kék volt a hétfői 
napunk? Netalán narancsosan csábos, vörösen lángoló? Döntse el 
ön, kedves olvasó. (N.M.K.) 
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Új évet köszöntöttünk. Az idén először jelenik meg a Népújság Agrovi-
lág című mezőgazdasági melléklete, amelynek szerkesztője, munkatársai 
ezúttal is sikeresebb, gazdagabb új esztendőt kívánnak olvasóinknak. 
Azzal a céllal jelentetjük meg az oldalt, hogy tájékoztassunk a nagyon fon-
tos gazdasági ágazatban megjelent újdonságokról.  

Nem vagyunk szaklap, de igyekszünk szakszerűen beszámolni az ese-
ményekről, újdonságokról nemcsak a gazdáknak, hanem széles körű ol-
vasótáborunknak. A mezőgazdaság, az élelmiszeripar egyre 
hangsúlyozottabb gazdasági szerepet kap az idén is és az elkövetkezendő 
években is. Válságos időszakot élünk át a vírusjárvány miatt. A pandémi-
ának több következménye van, az időközben begyűrűzött energiaárak el-
szabadulása miatt elkerülhetetlenül megdrágulnak az élelmiszerek, és ez 
a tény mindannyiunk életét befolyásolja. Ebben a kontextusban nem sza-
bad megfeledkezni azokról a gazdákról, akik éjt nappallá téve az év 365 
napjában azon dolgoznak, hogy legyen mindenkinek az asztalán ott a min-
dennapi kenyér, annak ellenére, hogy egyre kevesebb a saját bevételük. 
Mi ezt a munkát szeretnénk segíteni azáltal, hogy a szakmai információk 
mellett szólunk a gazdák életéről, az őket érintő kérdésekről, felvetjük a 
témákat, a figyelem középpontjába helyezzük mindazt, ami érinti a gaz-
datársadalmat. Tesszük azzal a hittel, hogy így összefogásra ösztönözzük 
mindazokat, akik ezen a területen dolgoznak, ráirányítjuk a figyelmét 
azoknak, akinek pusztán az asztal mellett jut eszébe, hogy a felszeletelt 
kenyér, a megsütött hús vagy levesbe kerülő zöldség valakinek a munkája 
által jutott a terítékre. Mögöttük pedig ott vannak a szakemberek, a szak-
mai szervezetek, gazdakörök, falugazdászok, szakpolitikusok, helyi köz-
igazgatásban dolgozók és sokan mások, akik csupán teszik a dolguk. 
Róluk, értük, nekik, mindannyiunknak szól ez az oldal.  

Beköszöntő 

A Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Minisztérium tájékoztatása 
szerint meghosszabbították a vidék-
fejlesztési ügynökségen (AFIR) ke-
resztül az élelmiszeripari 
termékeket feldolgozó üzemek be-
ruházásaira, valamint a mezőgazda-
sági termékek marketingjére szánt 

4.2-es pályázati kiírás leadási határ-
idejét egy hónappal, azaz a korábbi 
január 7-ről február 7-ig. A pályázat 
keretösszege 182.777.722 euró. A 
pályázattal kapcsolatos bővebb tá-
jékoztató megtalálható az ügynök-
ség honlapján: www.afir.info, az 
Investiţii PNDR menüpontban.  

Meghosszabbították  
a pályázati határidőt

Az RMGE Maros olyan Maros megyei települé-
sekhez és jeles napokhoz (húsvét, karácsony, egyéb 
ünnepek és alkalmak) kötődő hagyományos ételre-
cepteket keres, amelyeket kiadványban jelentetne 
meg, népszerűsítve megyénk gasztronómiai kínálatát. 
Érdeklődni, jelentkezni lehet az RMGE Maros 0787-

723-733-as telefonszámán. A recepteket január 25-ig 
– Word, vagy beszkennelve PDF, JPG formátumban 
– az egyesület office@rmgemaros.ro e-mail-címére 
kell beküldeni, megjelölve a helységet, ahonnan szár-
mazik a recept és az adatközlő elérhetőségét (név, 
cím, telefonszám, e-mail-cím). 

Hagyományos ételrecepteket várnak 

Adrian Chesnoiu mezőgazdasági miniszter 
nem sokkal kinevezését követően találkozott 
Adrian Pinteával, a Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) országos 
vezérigazgatójával, akit arra kért, szorgal-
mazza munkatársainál, hogy a 2022-es me-
zőgazdasági évre szánt támogatásokat 
idejében folyósítsák a gazdáknak, világos, 
átlátható és követhető rendszert alakítsanak 
ki, amivel az érintettek kiszámíthatóbbá, elő-
reláthatóbbá tehetik saját gazdaságuk pénz-
ügyi-gazdasági ügyvitelét.  

A kérésnek eleget téve az APIA országos központja 
közölte, hogy 2022. január 3. és 17. között 51,04 mil-
lió euró kifizetését engedélyezték. Bordi Kacsó Zsolt, 
az APIA Maros megyei kirendeltségének aligazgatója 
tájékoztatott, hogy megyénkben 23.807 kérvényt 
nyújtottak be a tavalyi mezőgazdasági évre földalapú 
támogatásra. Ebből 2021. október 15. és november 
30-a között 21.439 gazdának utalták át a megítélt tá-
mogatási összeg előlegét, ami összesen 
38.545.120,81 euró. A végleges támogatást 2021. de- 
cember 1-je és 2022. június 30. között kapják majd 
meg az érintettek. Január 18-ig 22.566 igénylőnek 
kézbesítették a teljes összeget, ami összesen 
29.226.778,18 euró. Az előleggel együtt megyénkben 
eddig összesen 67.771.898,99 eurót utaltak át a gaz- 
dáknak. Maros megyében 265.459, 68 hektár termő-
földre kértek támogatást a gazdák.  

Az idéntől kizárólag online lehet benyújtani a kér-
vényeket. Adrian Pintea vezérigazgató a sajtónak azt 
nyilatkozta, hogy a gazdáknak nem kell személyesen 
a megyei kirendeltségeknél kérvényezni a földalapú 
és az állatlétszámért járó támogatást, hanem kizárólag 
elektronikus úton tölthetik fel a megadott elérhetősé-
gen, és érvényes lesz az elektronikai aláírás is. Két 
éve működik az online rendszer is, mi több, ha köte-
lezővé válik, másként nem veszik figyelembe az 
igényléseket. A kérvényeket 2022. március 1. és 
május 15-e között lehet majd feltölteni az APIA elér-
hetőségére. Június elseje után naponta az igényelt 
összeg 1%-át visszatartják késedelmi büntetésként. A 

kérvényeket legkésőbb szeptember 30-ig lehet majd 
aláírni. A támogatások előlegét október 16-ától folyó-
sítják, a végleges összeget pedig 2023. június 30-ig.  

Az Európai Unió 2022-re 1.919.363.000 eurós 
pénzkeretet szabott meg Romániának a direkt támo-
gatásokra. Ebből az APIA-n keresztül, a benyújtott 
kérések alapján utalható át a pénz a mezőgazdászok-
nak. Az idén a következő kategóriákban lehet to-
vábbra is támogatást igényelni: 

A területalapú támogatást a termesztett növénytől 
függetlenül a megdolgozott földterületért lehet kérni. 
Továbbra is kapják az ún. nemzeti átmeneti finanszí-
rozást azok a növénytermesztők és állattenyésztők, 
akik 2013-ban is részesültek ebben a támogatásban. 
A farmok zöldítéséért, vagyis a környezetkímélő 
(klíma- és környezetvédelmi) gazdálkodás meghono-
sításáért az országos keretösszeg 30%-át bocsátják 
azok rendelkezésére, akik többféle kultúrát szeretné-
nek telepíteni úgy, hogy csökkentik a mezőgazdaság 
karbonlenyomatát, és hozzájárulnak a biológiai sok-
féleséghez. A visszaosztott támogatást a farmgazda-
ság nagyságától függetlenül egy évben egyszer az 
„első” 30 hektár megműveléséért ajánlják azzal a cél-
lal, hogy ösztönözzék a területek összevonását, tago-
sítását. Továbbra is igényelhetik a támogatást a 
kérvény benyújtásakor 40 év alatti fiatal gazdák, akik 
mezőgazdasági farmot alapítanak és farmvezetőként 
(şef exploataţie agricolă) legalább öt évig művelik a 
területet, illetve állatokat tenyésztenek, és igényelnek 
földalapú támogatást. Az idén is igényelhető a gazda-
sági helyzet által indokolt terményekre szánt társult 
támogatás. A kisgazdaságokat fenntartók legtöbb 
1250 eurót igényelhetnek a 2015-ben bejelentett és 
adókötelezettség alatt álló farmok meghatározott ará-
nyú területére (hektárra). Vagyis ezáltal azokat segí-
tik, akik 2015-től bizonyos kisebb területet (50 hektár 
alatt) dolgoznak meg. A 2022-es kiírások elsősorban 
az aktív farmereket támogatják, akik részt vesznek a 
mezőgazdasági termelőtevékenységben, a cél, hogy 
megteremtsék számukra az anyagi biztonságot, 
amellyel továbbra is előállíthatják terményeiket, il-
letve eltarthatják haszonállataikat.  

A mezőgazdasági kifizetés ütemezése  
Kizárólag online rendszerre tér át az APIA  

Az utóbbi hónapokban elsza-
badult energiaárak miatt 
olyan kulcsfontosságú mező-
gazdasági, állattenyésztési ág 
is veszélybe kerülhet, mint a 
sertés- és a háziszárnyas-te-
nyésztés. Az előbbi esetében, 
mindamellett, hogy már több 
mint négy éve az afrikai ser-
téspestis is tizedeli az állo-
mányt, a magas energiaárak 
miatt lehetetlenné válik a far-
mok, hizlaldák fenntartása. 
Az érintettek sürgős megol-
dást várnak a hatóságoktól.  

A sertéstenyésztők arról panasz-
kodnak, hogy januárra várhatóan  
6-7-szer nagyobb gáz- és villany-
számlákat kapnak, mint az előző év 
decemberében, és ez jelentősen 
megnövelni a tenyésztési költsége-
ket, ugyanis a sertés- és a szárnyas-
farmokon nélkülözhetetlen a fűtés, 
a megfelelő szellőztetés. Számítá-
saik szerint, ha nem intézkednek a 
hatóságok, hat hónapon belül 
csődbe megy ez az állattenyésztő 
szakágazat. A pestis miatt 2020-ig 
3,7 millió, 2021-ben pedig még 
750.000 sertést pusztítottak el, köz-
tük több mint 40.000 kocát, ami to-
vább csökkenti majd az országos 
szaporulatot, ezzel teret adva a ser-
téshús-forgalmazóknak, hogy a 
hazai hiányt importból pótolják. Az 
utóbbi intézkedés pedig a behozott 

élelmiszertermékek alacsony ára 
miatt szintén veszélyezteti a hazai 
tenyésztőket, nem beszélve arról, 
hogy a nagyáruházakban eladott 
felvágottakból és húsból származó 
bevétel adója nem marad az ország-
ban. A gazdák szerint élősúlyban 6 
lejnél drágábban nem tudják értéke-
síteni a feldolgozásra szánt állatot, 
a hús és felvágott-forgalmazók is 
jelentős többlettel dolgoznak, míg a 
sertéshús kilogrammja a vágóhi-
daktól 7,50 lejért kerül a kereske-
dőkhöz, addig a vásárlók a dupláját 
fizetik. A Sertéstenyésztők Orszá-
gos Egyesületének információi sze-
rint az inputok értéke a 2021. év 
végére több mint 30%-kal növeke-
dett, mindemellett Romániába 5,8 
milliárd euró értékben hoztak be 
élelmiszeripari termékeket és élő ál-
latokat, így ez az összeg gyakorla-
tilag „elhagyta az országot”, és nem 
térült meg a hazai gazdaságban. A 
szakmai szervezet képviselői azt ál-
lítják, hogy a jelenlegi helyzetből 
kiindulva 2022-ben az élelmiszeri-
pari termékek kereskedelmi mér-
lege 3 milliárd euró lesz, 
egymilliárddal több, mint amennyit 
2021-ben megjósoltak.  

Erdély egyik legnagyobb sertés-
tenyésztője a mezőbándi a Pig Band 
Kft. által üzemeltetett farm. Szabó 
János, a vállalkozás társtulajdonosa 
elmondta, jelenleg két farmon – ko-
cákkal együtt – 11-11 ezer egyedük 
van. A vírusjárvány miatt kialakult 
gazdasági recesszió, a sertéspestis és 

a tavaly elszabadult energiaválság 
mélyen érintette a vállalkozást. 
2021. március óta hangsúlyosabb 
lett a válság, ugyanis a pandémia 
miatti szükségállapotban a gazdaság 
leállt, a vendéglátóipari egységek 
bezártak, illetve kevesebb fogyasz-
tóval üzemeltek, a rendezvények el-
maradtak, így jóval kisebb lett az 
átlagfogyasztás, mint a járvány 
előtt. Áprilisban és májusban 50 
százalékkal, a lazítás időszakában 
20-30 százalékkal kevesebb sertést 
vásároltak, azonban az eladási ár 
azóta több mint 30 százalékkal 
csökkent. Csak az utóbbi időszak-
ban az élősúly ára (5,60 lej volt) ki-
logrammonként 30-40 banival 
visszaesett. Ez egy 100 kg-os sertés 
esetében 30 lejt jelent, ami, ha több 
száz egyedre számítják ki, már je-
lentős veszteség. A tenyésztési költ-
ségek 65-70 százalékát teszi ki a 
takarmány, amelynek ára szintén 
megnőtt. Az árnövekedés előtt négy 
kg takarmányból egy kg húst lehe-
tett előállítani, most a takarmány-
mennyiséget 2,5 kg alá kell 
szorítani, hogy ne legyen veszteség. 
Mindemellett több lett az alkalma-
zottak javadalmazási költsége, 
emelkedett a védőoltások ára és a 
bankkölcsönök kamatai is, amelyből 
két farmfejlesztési támogatás önré-
szét állták. Jelenleg az egyik farm 
havi energiafogyasztása 42.000, míg 
a másiké 45.000 lej, ha ez megsok-
szorozódik, nehéz lesz kifizetni, és 
elkerülhetetlenné válik a csőd.  

Szabó János szerint, ameddig 
más országokban túltermelés van, 
addig a romániai tenyésztők veszte-
ségesen tudják piacra dobni a ser-
téshúst. Jelenleg a piacot a 
nyugat-európai helyzet diktálja, 
ugyanis Oroszországot embargó alá 
helyezték, a kínai piacot elvesztette 
az EU, ugyanakkor a szaklapok elő-
rejelzése szerint az elkövetkezendő 
években is túltenyésztés lesz. A ke-
reskedelmi mérleg helyreállítására 
a román kormánynak támogatnia 
kellene a hazai farmok létesítését, 
fejlesztését, ugyanakkor nem garan-
tálja senki azt, hogy a nyugat-euró-
pai olcsó hússal szemben el lehet 
adni a hazai terméket. Szabó János 
tudomása szerint a hazai sertéste-
nyésztő farmok 80 százaléka is kül-
földi kézben van. A hazai termelés 
biztosítéka a jó tenyészállomány, 
így a kormány ezeknek a felvásár-
lását is kellene támogassa. Tudo-
mása szerint az EU 18 tag- 
állama kérte az EB-t, hogy az unió 
lépjen közbe, és nyújtson támoga-

tást a sertéstenyésztőknek, ezt a bi-
zottság nem engedélyezte. Így nem 
maradt más, mint egy nagy kam-
pányt szervezni a fogyasztók köré-
ben, hogy hazai termékeket 
vásároljanak.  

A sertéspestis visszaszorításának 
egyik módszere lenne a vaddisznó-
állomány csökkentése, ugyanis a 
vadak ellenőrizhetetlenül terjesztik 
a kórt. Az energiaválság mérséklé-
sére behatárolni kellene az árakat a 
kis- és közepes vállalkozók, illetve 
farmok számára is, ugyanakkor 
minél előbb alternatív energiafor-
rásként pályázatokat kiírni napele-
mes rendszerek kiépítésére. Erre 
lehetőséget ad a Covid okozta káro-
kat mérséklő újjáépítési program is. 
Minél később intézkednek a romá-
niai hatóságok, annál jobban elmé-
lyül a válság, és a sertéstenyésztő 
ágazat csődjével komoly szociális 
gondok merülhetnek fel, amelyeket 
nehezebben lehet kezelni – mondja 
tapasztalatára hivatkozva a  
gazda.  

Az energiakrízis áldozatai  
Válságban a sertéstenyésztők 

Vajda György

Illusztráció Fotó: Nagy Tibor (archív)



A svéd vállalatnál is több fogy 
egyes SUV típusokból, mint a sze-
mélyautókból összesen. Ékes bizo-
nyíték erre, hogy például az 
XC60-ból többet adnak el, mint az 
S60, V60, S90 és V90 típusokból 
együttvéve. A piac minden szerep-
lője esetében megfigyelhető ez a 
trend, egyes gyártók már elkezdték 
leállítani a nem is olyan régen sike-
res személyautók gyártását. A Ford 
Mondeónak márciusban teljesen 
vége, és idén elbúcsúzhatunk a Pas-
sat szedán változatától is. Bár a 
Volkswagen 2023-ra tervezte a 
gyártás leállítását, a cég végül 
mégis úgy ítélte meg, hogy nincs 

értelme tovább várni, egyszerűen 
nem éri meg megtartani azt a mo-
dellt, amely sokáig a vállalat zász-
lóshajója volt. Mondjuk, a Passat 
név nem tűnik el nyomtalanul, a 
kombi változat megmarad, és a kö-
zeljövőben érkezik a modellfrissí-
tés. Talán ez is közrejátszhatott 
abban, hogy hamarabb beszüntetik 
a gyártást. 

Tehát a személyautók egyre in-
kább kezdenek nemcsak háttérbe 
szorulni, hanem el is tűnni. De nem 
a Volvónál. A cég leköszönő vezér-
igazgatója azt mondja, hogy min-
den személyautó-típusnak lesz 
utódja. Ugyanakkor azt is elárulta, 
hogy változtatnak a stíluson. A je-
lenlegi tervek szerint az újabb mo-
dellek kevésbé lesznek szögletesek, 
mint a jelenlegiek. Ez – a Volvo 
márka arculatát ismerve – elég 
meglepő döntés. Konkrét terveket 
egyelőre nem mutattak, így lehetsé-
ges, hogy csak első hallásra tűnik 
meglepőnek a hír. Azt a lehetőséget 
sem szabad kizárni, hogy az új stí-
lusú Volvók könnyen beilleszked-
hetnek a márka arculatába. 

A vállalat vezetője korábban azt 
mondta egy interjúban, hogy a ke-
resletnek megfelelően többféle te-
repjárós fazonú modell és kevesebb 
személyautó alkotja majd a kínála-
tot. Azonban a jelenlegi hírek alap-
ján ez nem azt jelenti, hogy teljesen 
hátat fordítanának a hagyományos 
személyautóknak. Lehetséges, hogy 

a Volvo nem abban reménykedik, 
hogy a szűkülő személyautó-piac-
ból egy nagyobb szeletet tud hasí-
tani. 

Ugyanakkor várhatóan a meg-
szokott S és V típusnevek is eltűn-
nek a következő években. A cég 
már 2020-ban jelezte, hogy az 
eddig megszokott betű-szám kom-
bináció helyett könnyebben megje-
gyezhető típusnevekre tér át. Ez 
szintén egy reformlépés a Volvótól, 
hiszen az 1956-ban bemutatott 
Amazon sorozaton kívül minden 
eddigi Volvót valamilyen számo-
zással vagy betű-szám kombináció-
val jelöltek, neveztek el. 

Kiderült, mikor mutatkozik be 
a Volkswagen retró kisbusza 

Az elmúlt években elég sokat el-
árultak a Transporter sorozat korai 
tagjait idéző új, elektromos kisbusz-
ról. Most pedig azt is elmondták, 
hogy mikor tartják a bemutatóját. A 
Volkswagen cégcsoport vezérigaz-
gatója egy Twitter-bejegyzésben 
árulta el, hogy a legenda 2022. már-
cius 9-én tér vissza. 

A kisbuszról már rég tudni lehet, 
hogy a Volkswagen MEB platform-
jára épül, amelyet kimondottan az 
elektromos autók számára fejlesz-
tettek ki. Ugyanerre épül az ID.3 és 
ID.4. A kisbusz gyártása Hannover-
ben zajlik majd a Volkswagen ha-
szonjárműrészlegén, és a végleges 
forma nagyon hasonlít majd az ID. 
Buzz tanulmányra, legalábbis a 
kedvcsinálóból ez derül ki. 

Egyelőre többet nem lehet tudni 
a típusról, mindössze találgatások 
vannak, de márciusban várhatóan 
minden részletre fény derül. 

Az ID. Buzz tanulmány talán az 
egyik legjobban várt elektromos 
Volkswagen. Nem is csoda, hiszen 
a legtöbb embernek tetszik a korai 
Transporterek designja, és a VW 
most ezt akarja visszahozni. Arra 
viszont érdemes felkészülni, hogy 
olcsó biztosan nem lesz. A 
Transporterek soha nem arról vol-
tak híresek, hogy mindenki számára 
elérhetőek, ráadásul elektromos au-

tóról van szó, illetve bizonyos érte-
lemben divatautónak szánják. Az 
sem lenne nagy meglepetés, ha az 
ára jóval meghaladná az 50.000 
eurót. Azonban a konkrét árra, ak-
kumulátorméretre, hatótávra és még 
sok egyéb lényeges információra 
csak márciusban fog fény derülni. 

800 ezer Mercedes lehet  
tűzveszélyes, és megoldás 
egyelőre nincs 

A Mercedes megpróbálta szép 
csendben kezelni az ügyet. Egyér-
telműen látszik, hogy nem szerette 
volna, hogy a gond nyilvánosságra 
kerüljön, éppen ezért csak a tulajdo-
nosokat értesítette, hogy amennyi-
ben lehetséges, ne használják az 
autóikat. Azonban egy ilyen értesítő 
eljutott a német Bild kezébe is, így 
nyilvánosságra került, hogy mi is 
történik. 

A Mercedes az üzenetében azt ál-
lítja, hogy a vízpumpa szivárgása 
miatt egyes alkatrészek túlhevülése 
és ennek következtében a tűzve-
szély nem zárható ki. Ebből kifo-
lyólag az érintett autókat csak igen 
óvatosan és minél ritkábban java-
solják használni egészen addig, 
ameddig ki nem cserélik a kérdéses 
alkatrészt. És itt jön a gond. 
Ugyanis egyelőre nem készült 
olyan alkatrész, amely nem hajla-
mos a meghibásodásra. Tehát még 
elő sem lehet készíteni a visszahí-
vást, lévén nincs cserealkatrész. 
Annak pedig, hogy a rossz helyébe 
egy másik rosszat szereljenek be, 
semmi értelme nincsen. 

A probléma egyes GLE és GLS, 
C, E, S, E kupé és kabrió, GLC, 
CLS és G osztályú Mercedesek 
egyes változatainál fordulhat elő. 
Azonban még azt sem tudni, hogy 
pontosan melyik változatok lehet-
nek problémások. 

A Bild szerint összesen körülbe-

lül 800 ezer Mercedesszel lehet 
gond, és annak ellenére, hogy a vál-
lalat mindent megtesz annak érde-
kében, hogy értesítse a 
tulajdonosokat, a többször gazdát 
cserélt járművek esetében ez nem 
mindig sikerül. 

A közelmúltban a BMW-nél vol-
tak tűzesetek, ott az EGR okozta a 
problémát. Nem kizárt, hogy azzal, 
hogy a gyártók a környezetvédelmi 
előírások betartása miatt egyre in-
kább meg akarják szűrni a káros ki-
pufogógázok mennyiségét, annyira 
összesűrítik a hajtás egyes elemeit, 
hogy azok meghibásodhatnak és 
tüzet okozhatnak. 

30%-kal olcsóbb lehet a Dacia 
Bigster a konkurenseknél 

Sok esetben a gyártók a Volkswa-
genhez mérik magukat, és ez nem is 
meglepő, hiszen a VW az a gyártó, 
amelyik minden kategóriában kínál 
valamilyen típust, és többnyire a 
középár jellemezi. Így a Renault-
csoport is a Volkswagen Tiguanhoz 
hasonlította árban az új, alacsony 
költségű SUV-jét, ami akár 30%-kal 
olcsóbb lehet a konkurensnél. 
Ebben nincs is semmi meglepő, hi-
szen a Dacia Duster és a Volkswa-

gen Tiguan jelenlegi árai között is 
körülbelül 30% az eltérés, a felsze-
reltségi szint függvényében. 

Egyelőre azonban sokat nem tu-
dunk a Dacia Bigsterről, pletykákat 
lehet találni szép számban, de 
azokra nem éri meg alapozni. Ami 
hivatalos, hogy az új Dacia a CMF-
B platformra épül, amely hamaro-
san az új generációs Ladáknak is fő 
platformja lesz. Várhatóan két mo-
torral fogják majd kínálni a típust. 
Az egyik az 1,3 literes turbómotor, 
amelyet a Dusterből is ismerhetünk, 
de a tervek szerint készül belőle 1,6 
literes szívó benzinmotorral szerelt 
változat is. Jelen állás szerint a típus 

már nem fogja megkapni a Daciák-
ból és Renault-kból ismert 1,5 lite-
res turbódízel motort. 

A Dacia Bigster bemutatójára a 
szakértők szerint már 2022 első fe-
lében sor fog kerülni. 2025-ben 
pedig debütál az ugyanerre a plat-
formra épülő Lada crossover is. 
Már csak az a kérdés, hogy a Bigs-
ter megjelenése hogyan fogja befo-
lyásolni a Duster eladásait, hiszen a 
két autó egymás konkurense. Azt 
pedig nehéz elképzelni, hogy a 
Dacia elengedné a Dustert, leg-
alábbis a közeljövőben. 

Dacia Bigster  Forrás: autoexpress.co.uk 

Volvo S90  Forrás: Volvo

Kiégett Mercedes  Forrás: totalcar.hu

ID. Buzz  Forrás: Volkswagen 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Nem mondanak le a személyautókról  
a Volvónál



A Közösségért Alapítvány a MOL Románia 
anyagi támogatásával hetedik alkalommal 
segít nehéz anyagi körülmények között élő fi-
atalokat a gépjárművezetői engedély meg-
szerzésében azáltal, hogy állja a sofőriskola 
költségeit. A pályázatokat postán vagy online 
lehet benyújtani január 21-ig, péntekig. 

A Jogosítvány a jövőhöz programban a gépjármű-
vezetői engedély megszerzésének költségeire pályáz-

hatnak hátrányos anyagi körülmények között élő fia-
talok. A programot hetedik alkalommal hirdette meg A 
Közösségért Alapítvány a MOL Románia anyagi támo-
gatásával. A Jogosítvány a jövőhöz program anyagi tá-
mogatást biztosít B, C, D kategóriájú – beleértve 
traktor, trolibusz és villamos – gépjárművezetői enge-
dély költségeinek fedezéséhez 18–25 éves, hátrányos 
helyzetű fiatalok részére, akik számára a hajtási enge-
dély feltétel vagy előny a munkavállalásnál, vagy hasz-

nos eszköz a munkaköri teendők ellátásában 
azok számára, akik már dolgoznak. Az egyszerű 
jelentkezési űrlaphoz öt iratot kell mellékelni: 
motivációs levél; szociális helyzetfelmérés; 
mentor támogató nyilatkozata; árajánlat sofőris-
kolától; iskolai/tanulmányi igazolás. További két 
irat előnyt jelent: munkáltatói igazolás; egy civil 
szervezet vagy állami intézmény támogató nyi-
latkozata. 

Részletek és jelentkezési űrlap: https://pent-
rucomunitate.ro/hu/jogositvany.  

A programmal és a pályázattal kapcsolatos 
bővebb tájékoztató a www.kozossegert.ro és a 
www.molromania.ro honlapokon található – tá-
jékoztatott András Imre, A Közösségért Alapít-
vány ügyvezetője és Felméri Erzsébet, a MOL 
Románia PR-koordinátora. (Pálosy P.) 

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A Marosszéki Közösségi Alapítvány – partnerségben a ma-
rosvásárhelyi önkormányzattal – a muresMobil projekt ke-
retében egy mobilitásról szóló közvélemény-kutatást 
kezdeményezett a megyeszékhely lakossága körében. Arra 
kérik a lakosságot, hogy a marosvásárhelyi tömegközleke-
dés javítása érdekében január 30-ig töltse ki a csupán 5-7 
percet igénybe vevő kérdőívet. 

A kérdőív Marosvásárhely tömegközlekedésére vonatkozik, szerzői 
olyan lehetséges új intézkedések bevezetéséről szeretnék a lakosság vé-
leményét kérni, amelyek a városi tömegközlekedés hatékonyságát nö-
velhetik. 

A jó tömegközlekedés fő szempontjai a gyorsaság, a kényelem, a biz-
tonság, az ár, a proximitás/közelség (azaz: milyen távolságra van a leg-
közelebbi megálló?), a várakozási idő (megfelelő-e a menetrend?; elég 
gyakran járnak-e a járművek?) és a közlekedési útvonal közvetlensége 
(a tömegközlekedés útvonala milyen mértékben egyezik az utas által 
óhajtott útvonallal?). Az újonnan vásárolt autóbuszok ugyan kényelmet 
biztosítanak, de ez még nem feltétlenül oldhatja meg a tömegközlekedés 
problémáját. A Marosszéki Közösségi Alapítvány 
(https://muresmobil.ro/hu/fooldal/) a muresMobil projekt keretén belül 
kezdeményezett, a közszállítás javítását célzó kérdőívet magyar nyelven 
a https://forms.gle/cxKn2e4sajMBeqw99 linken lehet kitölteni. (szer) 

Marosvásárhely tömegközlekedésének 
hatékonysága érdekében 

Közvélemény-kutatás  
a lakosság körében

Marosvásárhelyen 2022. január 17-étől elkezdődött a város 
történetének első szervezett, rendszeres szelektív hulla-
dékgyűjtése, melynek célja a környezetvédelem mellett a 
háztartási szemét mennyiségének csökkentése, és a szol-
gáltatás árának mérséklése. Kétnyelvű szórólapok révén tá-
jékoztatják a lakosságot a szelektív gyűjtés módozatáról és 
az elszállítás napjáról. 

Az újrahasznosítható hulla-
dék négy típusát gyűjtik külön-
böző színű zsákokba: a 
műanyagot és a fémet sárgába, 
a papírt, kartont kékbe, az üve-
get zöldbe, a biológiailag le-
bomló hulladékot pedig 
tetszőleges színű zsákba. 

A szelektíven gyűjtött hulla-
dék elszállításának jegyzéke ut-
cákra és napokra lebontva 
elérhető a Marosvásárhely Pol-
gármesteri Hivatalának honlap-
ján. A lista alapján a hétfői 
napokon a November 7. negyed 
övezetéből szállítják el a szelektív hulladékot, kedden Meggyesfalva, 
a Bodoni utca és a Kövesdomb környéke, szerdán a Cuza Vodă utca, 
Szabadság utca övezete, csütörtökön az Egyesülés negyed, pénteken a 
Somostető és a Kornisa negyed környéki utcák, szombaton a Tudor, a 
Budai és Belvedere negyed kerül sorra. A megyeszékhely főterén és a 
környékbeli utcákból kedden és szerdán éjjel szállítják el a szelektíven 
gyűjtött, újrahasznosítható hulladékot tartalmazó zsákokat a Sylevy Sa-
lubriserv szolgáltató járműveivel. A lakókat arra kérik, helyezzék ki a 
zsákokat az ütemtervben szereplő napot megelőzően. A szelektív gyűj-
tés nem befolyásolja a már megszokott szemétszállítási rendet. A ház-
tartási szemetet a jól ismert program szerint viszi el a szolgáltató. 
Rendkívül fontos, hogy a különböző típusú szemetet ne vegyítsék 
össze. A megbízott cég hetente gyűjti össze a magánházak elől a tele 
zsákokat, hétfőtől szombatig 7 és 15 óra között, egy előre meghatáro-
zott, utcákra lebontott ütemterv szerint, amely az önkormányzat hon-
lapján megtalálható. A megtelt zsákokat négy különböző jármű gyűjti 
össze, amelyek nem feltétlenül egyszerre érkeznek a lakásokhoz, de 
betartják az előre meghatározott ütemtervet. Miután elindult a szelektív 
hulladékgyűjtés a magánházaknál, 2022 első negyedévével kezdődően 
a projektet kiterjesztik a tömbházakra is. Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatala már meghirdetett egy versenytárgyalást az ehhez szükséges 
infrastruktúra kialakítására. Év végéig valamennyi lakosnak lehetősége 
lesz szelektíven gyűjteni a hulladékot. (pálosy) 

Szelektív hulladékgyűjtés  
a megyeszékhelyen  
A magánházaktól már elszállítják

A hét végén nyolc tűzesethez 
riasztották a Maros megyei 
tűzoltókat. Az összehangolt 
tűzoltás ellenére minden 
esetben jelentős anyagi kár 
keletkezett, és emberáldo-
zata is volt egyik lakástűznek.  

Pénteken, január 14-én a déli 
órákban Petelén a Fő úton egy csa-
ládi ház alagsorában keletkezett tűz, 
az ott tárolt felszerelések elégtek. 
Ugyanaznap este a Bánd községi 
Székelyuralyon egy széna- és gabo-
natároló gyúlt ki, a tűzben 50 tonna 
széna és hozzávetőleg 2.000 kg ga-
bona semmisült meg, a tűz elterje-
dését sikerült megakadályozni a 
tűzoltóknak. Január 15-én, szomba-
ton éjjel 2.30 órakor Fehéregyhá-
zára egy kigyulladt lakóház 
oltásához riasztották a segesvári 
tűzoltó-alakulatot. A tűzkár mellett 
halálos áldozata is volt annak az 
esetnek, a házból kimentett férfi ha-
lálát füstmérgezés okozhatta – tájé-
koztatott a tűzoltóság 
sajtóképviselője. Ugyancsak szom-
baton a déli órákban Segesváron az 
Aurel Vlaicu utcában gyúlt ki egy 
lakóház tetőzete, és fennállt a ve-
szély, hogy a tűz átterjed a teljes 
épületre. Vasárnap, január 16-án, 
ugyancsak a déli órákban Maroslu-
dason az Erdőalja utcában gyulladt 
ki egy lakóház tetőzete, és mintegy 
100 négyzetméteren teljesen meg-
semmisült. A ludasi tűzoltók segít-
ségére a dicsőszentmártoni és 
radnóti egységek tűzoltói siettek. 
Január 17-én, hétfőn hajnali 1.50 
órakor Szászrégenbe, a Mimóza ut-
cába egy lakóház oltásához riasztot-
ták a helyi tűzoltóegységet. Mivel 
tűzoltóautóval megközelíthetetlen 
volt az épület, körülményessé vált a 
tűzoltás, így a tető faszerkezete 40 
négyzetméteren leégett. Ugyancsak 
hétfőn éjszaka 2.20 órakor Mezőrü-
csön a Mihai Viteazu utcában gyúlt 
ki egy lakóház. Mivel nem volt a 
közelben tűzcsap, sem megfelelő 
vízellátás, a sármási és marosvásár-

helyi tűzoltók siettek a helyszínre 
két tűzoltóautóval. Az erőfeszítések 
ellenére 50 négyzetméteren teljesen 
leégett a ház. Január 18-án, kedden 
hajnali 2.30 órakor a Héjjasfalva 
községi Szederjesre riasztották a 
tűzoltókat. Egy 14 méter magas ta-
karmánytároló silóban keletkezett 
tűz, melynek nyomán két tonna sze-
mes gabona elégett, 13 tonnányi 
tönkrement. A gabonaszárítóban a 
tüzet feltételezhetőleg műszaki 
meghibásodás okozta. 

A Maros megyei Horea Kataszt-
rófavédelmi Felügyelőség megkere-
sésünkre arról tájékoztatott, hogy a 
magántulajdonban lévő ingatlanok-
ban, nyaralókban, mellékhelyiségek-
ben keletkezett tűzesetek legtöbbször 
emberi mulasztás nyomán keletkez-
tek (pl. a tűzhelyen felejtett zsiradék 
túlhevülése és meggyulladása, fel-
ügyelet nélkül égve hagyott gyertya, 
mécses, ágyban való dohányzás, a la-
kásfelújítások során gondatlan eljá-
rás), amelyek megelőzhetők 
lennének az alapvető óvintézkedé-
sek betartásával. A kifutó zsiradék 
azonnal lángra kap, a tűz továbbter-
jedésének pedig nagy az esélye. A 
helyzetet súlyosbítja, ha vizet fröcs-
kölnek a lángoló zsiradékra. 

Fontos a kémények  
karbantartása  

A melegítőkályhák használata 
előtt ajánlott alaposan ellenőrizni a 
kályhatestet, a füst- és égettgáz-el-

vezetést és a kémények állapotát, 
azokat meg kell tisztítani, és 
amennyiben szükséges, javításokat 
eszközölni rajtuk. A kéményeket 
nem csak évente egyszer, hanem 
kétszer, a tél beállta előtt és azt kö-
vetően kell tisztíttatni engedélyezett 
kéményseprővel, aki nem végez fe-
lületes munkát, hanem szakszerűen 
eltávolítja a belső lerakódásokat. 
Amint a tűzoltók hangsúlyozták, a 
kémények karbantartása rendkívül 
fontos, függetlenül a használt tüze-
lőanyagtól. A csempekályha ajtaja 
elé, a gyúlékony padlóra fémlapot 
kell helyezni, amely fával fűtés ese-
tén az esetleges kihulló szikrát fel-
fogja. Gyúlékony anyagokat tilos a 
fémkályháktól kevesebb mint egy 
méterre és a csempekályháktól fél 
méterre tárolni. A fémkályhák és a 
nem szigetelt kályhacsövek, vala-
mint a gyúlékony felületek közötti 
távolság pedig legkevesebb egy 
méter kell legyen. A fémkályhák 
alatti felületet hőszigetelő anyaggal 
ajánlott védeni, amelynek átmérője 
25 cm-rel nagyobb legyen a fűtőtes-
ténél, az ajtaja előtti felületen pedig 
50 cm-es védőburkolatot képezzen. 

A gázfűtéses kályhatesteket, a 
gázvezetéket, -csapokat, -égőket 
rendszeresen kell ellenőrizni, és ki-
zárni a gázszivárgás lehetőségét. Az 
egyéni hőközpontok felszerelését és 
működésbe helyezését pedig csak 
engedélyezett szakemberekkel aján-
lott elvégeztetni.  

A lakástüzeket emberi mulasztás is okozza 
Nyolc tűzeset három nap alatt

Pálosy Piroska 
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Ingyenes gépjárművezető-képzés 
Még két napig lehet pályázni 

Fotó: ISU

Fotó: Sylevy Salubriserv Kft.

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor



Al-Attijah negyedszer is megnyerte  
a Dakart 

Dánia és Franciaország is hibátlan 
maradt 

A Bajnokok Ligája-gy ztes 
Bayern München lengyel válogatott 
csatára, Robert Lewandowski nyerte 
a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség-
nél (FIFA) az Év Játékosa címet, 
amelyet hétf  este a zürichi gálán 
adtak át.  

A végeredmény a szurkolók sza- 
vazatai mellett a szövetségi kapitá-
nyok, válogatottak csapatkapitányai 
és újságírók voksai alapján alakult  
ki. 

29 meccs, 41 gól 
A 33 éves támadó – aki az el z  

Bundesliga-szezonban 41-szer talált 
az ellenfelek hálójába, ezzel megja-
vította Gerd Müller megdönthetetlen-
nek hitt rekordját, és már a mostani 
idényben is 34 gólnál jár 27 tétmeccs 
után – pályafutása során másodszor 
érdemelte ki az elismerést.  

Lewandowski mellett a hatszoros 
gy ztes argentin Lionel Messi (Paris 
Saint-Germain), valamint az egyip-
tomi Mohamed Szalah (Liverpool) 
szerepelt a sz kített listán. 

„Boldog és büszke vagyok, mert 
tudom, mit jelent 29 meccsen 41 gólt 
szerezni. Ezt néhány éve lehetetlen-
nek tartottam. De köszönöm Gerd 
Müllernek is, mert nélküle nem jöhe-
tett volna össze a rekorddöntés“ – 
mondta a 2020-ban BL-gy ztes len-
gyel klasszis, aki beszédében kie-
melte, megtisztelve érzi magát, hogy 
ismét megnyerte a trófeát. 

Nem gyakorolta 
A koronavírus-járvány miatt ezút-

tal is online rendezett eseményen 
Erik Lamela nyerte az év legszebb 
góljáért járó, 13. alkalommal odaítélt 
Puskás Ferenc-díjat. 

A 29 esztend s futballista tavaly 
márciusban még a Tottenham Hots-
pur színeiben az si rivális Arsenal 
ellen szerzett felejthetetlen gólt: úgy 
l tt a kapuba, hogy a támaszkodó 
jobb lábát hátulról keresztezve l tte 
el bal lábbal a labdát, és még így is 
elég er t tudott beleadni ahhoz, hogy 
a lövés védhetetlen legyen. Ezt a 
technikát rabonának hívják a futball-
ban, és csak nagyon ritkán látni ilyen 
pazarul kivitelezve. 

A 11 jelölt közül Lamela mellett 
még a cseh Patrick Schick és az iráni 
Mehdi Taremi szerepelt a sz kített 
hármas listán. 

A jelenleg már a Sevillában futbal-
lozó Lamela az online interjúban el-
mondta, hogy nem különösebben 
gyakorolja ezt a típusú lövést annak 
ellenére, hogy már többször próbál-
kozott vele. 

Az Év Edz je díjat a Chelsea mes-
terei érdemelték ki: a férfiaknál a 
német Thomas Tuchel Bajnokok Li-
gája-gy zelemre vezette együttesét, 
míg a n knél Emma Hayes gárdája a 
BL-dönt ig menetelt. 

Az Év Kapusa díj a szintén a Chel-
sea-t er sít  Edouard Mendyé lett, 
ugyanakkor a szenegáli háló r nem 
került az év csapatába, mert abban az 

Európa-bajnok olasz válogatott egyik 
legjobbja, Gianluigi Donnarumma 
szerepel kapusként. Érdekesség, 
hogy az év n i labdarúgójának vá-
lasztott, a Barcelonával Bajnokok Li-
gája-gy ztes Alexia Putellas szintén 
nem került a n k álomcsapatába. 

Két díj az év drámai esetén  
nyújtott „alakításért” 

A gálán Christian Eriksen drámai 
esete kapcsán két elismerést ítéltek 
oda: a Fair Play-díjat a dán váloga-
tott, illetve orvosi és szakmai stábja 
kapta, míg a legjobb szurkolóknak a 
dán és a finn drukkereket választot-
ták. 

A 109-szeres dán válogatott Erik-
sen a tavaly nyári Európa-bajnoksá-
gon, a június 12-én Finnország ellen 
játszott csoportmérk zés els  félide-
jének végén összeesett a gyepen, de 
csapattársainak, valamint az orvosi 
stáb gyors beavatkozásának köszön-
het en meg tudták menteni az életét. 
A játékost defibrillátorral újraélesz-
tették, az életment  beavatkozás után 
pedig kórházba szállították, ahol hat 
napot töltött, szívritmus-szabályozót 
kapott, majd hazatért. 

Ronaldót is kitüntették 
Az esemény végén a portugál 

Cristiano Ronaldo különdíjat vehetett 
át, miután tavaly megdöntötte válo-
gatottsági gólcsúcsot. A Manchester 
United csatára 115 találatnál tart a 
nemzeti együttesben.

FIFA: Ismét Lewandowski az év játékosa 
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A katari Nasszer al-Attijah negyedszer 
nyerte meg a világ legnehezebbnek tartott te-
reprali-versenyét, a szaúd-arábiai Dakar-ralit 
az autósok mez nyében, míg a motorosok  
között a brit Sam Sunderland diadalmasko- 
dott. 

A kéthetes viadal pénteki zárószakaszán Al-
Attijah majdnem nyolc perccel volt lassabb a 
legjobb id t megfutó dél-afrikai Henk Late-
gannál, de több mint 30 perces összetettbeli 
el nyének birtokában így is 
gond nélkül gy zött. Al-Atti-
jah összetettbeli egyetlen ko-
moly riválisa, a kilencszeres 
ralivilágbajnok Sébastien 
Loeb negyedik lett, s bár fara-
gott valamennyit a hátrányából 
a katarihoz képest, így is csak-
nem 28 perccel lassabban tel-
jesítette a versenyt, mint a 
gy ztes. 

A 2012-ben Londonban  
koronglövészetben olimpiai 
bronzérmes Al-Attijah 2011, 
2015 és 2019 után nyert ne-
gyedszer. 

A motorosoknál a csütörtö-
kön az összetett élére ugró 
Sunderland csaknem hétperces 
el ny birtokában vágott neki a 
zárószakasznak, amelyen 
majdnem három és fél perccel 
volt lassabb, mint a legjobb 
id t motorozó Pablo Quinta-
nilla. A chilei ezzel ugyan je-
lent s mértékben faragott az 
összetettbeli hátrányából, de 
így is több mint három perccel 
lassabb volt a teljes viadalt te-
kintve, mint Sunderland. A brit 
versenyz  2017 után gy zött 
újra a Dakaron a kétkerek ek 
versenyében. 

Két magyar versenyz je is 
volt a mez nynek, mindketten 
célba értek: a szatmárnémeti 
Gyenes Emánuel összesítésben 
a 40., a vajdasági Saghmeister 
Gábor a 106. id eredményt 
érte el. 

A 44. Dakar-ralin a mez ny 
összesen 8000 kilométert tett 
meg a dzsiddai célba érésig, a 
gyorsasági szakaszok össz-
távja 4300 kilométer volt.

A világbajnok dán és az olimpiai bajnok 
francia válogatott is százszázalékos telje-
sítménnyel jutott tovább a magyar-szlovák 
közös rendezés  kézilabda-Európa-baj-
nokságon. 

A csoportkör utolsó fordulójának hétf i 
játéknapján a dánok tét nélküli mérk zé-
sen csaptak össze az északmacedónokkal, 
el bbiek ti. már korábban biztosították 
els  helyüket és továbbjutásukat, míg 
utóbbiak nem mozdulhattak el az utolsó 
pozícióból. Ennek ellenére a balkániak 
rendkívül motiváltan és jól kezdtek (4-0), 
ám a világbajnok a 13. percben egyenlített, 
majd egy 6-1-es sorozat végén a vezetést 
is átvette. A második félid ben sem vettek 

vissza az iramból a skandinávok, ezért 
nem változott a játék képe, a különbség to-
vább n tt.  

Szegeden az olimpiai bajnok franciák 
29-25-re nyertek Szerbia ellen, és százszá-
zalékos teljesítménnyel jutottak tovább, 
utóbbi kiesett. Nem kvalifikált Szlovénia 
sem, miután 33-32-re kikapott Monteneg-
rótól. A címvéd  Spanyolország a vártnál 
sokkal nehezebben, 28-24-re gy zött 
Bosznia-Hercegovina ellen, és csoportel-
s ként ment tovább. A társházigazda szlo-
vákok kilenc góllal kikaptak Kassán az 
oroszoktól, így nem jutottak tovább. 
Ugyancsak Kassán a norvégok 35-29-re 
legy zték Litvániát. 

Marko Mitev (elöl), az északmacedón, valamint Simon Hald Jensen, a dán válogatott játékosa 
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Fotó: a Dakar-rali közösségi oldala 

Eredményjelz  
Kézilabda-Európa-bajnokság, csoport-
kör, 3. (utolsó) forduló: 
* A csoport: Dánia – Észak-Macedónia 
31-21, Montenegró – Szlovénia 33-32. A 
végeredmény: 1. Dánia 6 pont, 2. Mon-
tenegró 4, 3. Szlovénia 2, 4. Észak-Ma-
cedónia 0. 
* C csoport: Franciaország – Szerbia  
29-25, Horvátország – Ukrajna 38-25. A 
végeredmény: 1. Franciaország 6 pont, 2. 
Horvátország 4, 3. Szerbia 2, 4. Ukrajna 0. 

* E csoport: Svédország – Csehország 
27-27, Spanyolország – Bosznia-Herce-
govina 28-24. A végeredmény: 1. Spa-
nyolország 6 pont, 2. Svédország 3 
(85-77), 3. Csehország 3 (80-74), 4. 
Bosznia-Hercegovina 0. 
* F csoport: Norvégia – Litvánia 35-29, 
Orosz csapat – Szlovákia 36-27. A vég-
eredmény: 1. Orosz csapat 6 pont, 2. Nor-
végia 4, 3. Szlovákia 2, 4. Litvánia 0. 
A csoportok els  két helyezettje jutott to-
vább a középdönt be.

Eredményjelz  
Dakar-rali, 12. szakasz, Bisha-Dzsidda, 680 km (gyorsasági 
164 km): 
* autósok: 1. Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, 
Toyota) 1:35:19 óra, 2. Stéphane Peterhansel, Edouard  
Boulanger (francia, Audi) 49 másodperc hátrány, 3. Brian 
Baragwanath, Leonard Cremer (dél-afrikai, Century Racing) 
1:51 perc h. 
Az összetett végeredménye: 1. Nasszer al-Attijah, Matthieu 
Baumel (katari, andorrai, Toyota) 38:33:03 óra, 2. Sébastien 
Loeb, Fabian Lurquin (francia, belga, Bahrain Raid Ext-
reme) 27:46 perc hátrány, 3. Jazid al-Radzshi, Michael Orr 
(szaúdi, brit, Toyota) 1:01:13 óra h. 
* motorosok: 1. Pablo Quintanilla (chilei, Honda) 1:40 óra, 
2. Toby Price (ausztrál, KTM) 18 másodperc hátrány, 3. Jose 
Igancio Corneo (chilei, Honda) 29 mp h., ...43. Gyenes Emá-
nuel (romániai, KTM) 23:24 p h., ...108. Saghmeister Gábor 
(szerbiai, KTM) 1:15:36 ó h. 

Az összetett végeredménye: 1. Sam Sunderland (brit, 
KTM) 38:47:30 óra, 2. Quintanilla 3:27 perc hátrány, 3. 
Walkner 6:47 p h., ...40. Gyenes 8:19:41 ó h., ...106. Sagh-
meister 26:17:38 ó h. 

A gála díjazottai 
* az év legjobb férfi játékosa: Robert Lewandowski (lengyel, 
Bayern München) 
* az év legjobb n i játékosa: Alexia Putellas (spanyol, FC Barce-
lona) 
* az év férfi kapusa: Édouard Mendy (szenegáli, Chelsea) 
* az év n i kapusa: Christiane Endler (chilei, Olympique Lyon) 
* az év edz je férficsapatnál: Thomas Tuchel (német, Chelsea) 
* az év edz je n i csapatnál: Emma Hayes (angol, Chelsea) 
* FIFA-életm díj: Christine Sinclair (kanadai, Portland Thorns) 
* FIFA-különdíj: Cristiano Ronaldo (portugál, Juventus/Manches-
ter United) 
* FIFA Puskás-díj (az év legszebb gólja): Erik Lamela (argentin, 
Tottenham Hotspur/Sevilla) 
* FIFA Fair Play-díj: dán válogatott, illetve orvosi és szakmai 
stábja 
* az év szurkolója: dán és finn szurkolók 
* az év férficsapata: Gianluigi Donnarumma (olasz, AC 
Milan/Paris Saint-Germain) – David Alaba (osztrák, Bayern Mün-
chen/Real Madrid), Leonardo Bonucci (olasz, Juventus), Ruben 
Dias (portugál, Manchester City) – Kevin De Bruyne (belga, Man-
chester City), Jorginho (olasz, Chelsea), N‘Golo Kante (francia, 
Chelsea) – Cristiano Ronaldo (portugál, Juventus/Manchester 
United), Erling Haaland (norvég, Borussia Dortmund), Robert Le-
wandowski (lengyel, Bayern München), Lionel Messi (argentin, 
FC Barcelona/Paris Saint-Germain) 
* az év n i csapata: Christiane Endler (chilei, Paris Saint-Ger-
main/Olympique Lyon) – Lucy Bronze (angol, (Manchester City), 
Millie Bright (angol Chelsea), Magdalena Eriksson (svéd, Chel-
sea), Wendie Renard (francia, Olympique Lyon) – Estefania Ba-
nini (argentin, Levante/Atlético Madrid), Barbara Bonansea 
(olasz, Juventus), Carli Lloyd (amerikai, NJ/NY Gotham) – Marta 
(brazil, Orlando Pride), Vivanne Miedema (holland, Arsenal), 
Alex Morgan (amerikai, Tottenham Hotspur/Orlando Pride/San 
Diego Wave).

Tragédia árnyékolta be  
a rali zárónapját 

A pénteki zárónapon balesetben életét 
vesztette egy 20 éves francia szerel . Egy 
segít autó egy helyi teherautóval ütközött, 
a PH Sport csapatához tartozó gépkocsi so-
f rje, a francia Quentin Lavalee halált 
okozó sérüléseket szenvedett.



Hétfőn a strasbourgi plenáris ülésen a 
képviselők lerótták a tiszteletüket az 
Európai Parlament múlt héten el-
hunyt elnöke, David Sassoli előtt. Az 
Európai Parlament Magyarországi 
Kapcsolattartó Irodája közleményben 
számolt be az eseményről. Ebből tal-
lóztunk. 

Az ünnepélyes megemlékezést megnyitó 
Roberta Metsola, a Parlament megbízott el-
nöke így fogalmazott: „Európa elvesztette 
egy vezetőjét, a demokrácia egy harcosát, mi 
pedig egy barátot. Mindig tudta, hogyan for-
dítsa az általa vallott értékeket valódi cselek-
véssé.” Metsola kiemelte: Sassoli elnök 
„mindent megtett, hogy a Parlament a jár-
vány legnehezebb időszakában is folytat-

hassa munkáját, ezért tudtuk elfogadni azokat 
a fontos jogszabályokat, amelyekre Európá-
nak és az itt élőknek nagy szüksége volt.” 

Sassoli számára Európa mindenek-
előtt az itt élő embereket jelentette 

A volt olasz miniszterelnök, európai parla-
menti képviselő és Sassoli elnök jó barátja, 
Enrico Letta szerint David Sassoli számára 
„Európa nem csupán jogszabályok, intézmé-
nyek és betűszavak kavalkádja volt. Nem. 
Európa mindenekelőtt az itt élő embereket, a 
szívüket és a lelküket jelentette. Ahogy David 
a Parlament ajtaját végig nyitva tartotta, arra 
törekedett, hogy ugyanígy Európa polgárai is 
nyitott ajtókat találjanak az egész kontinen-
sen.” 

„David összes harcában tisztán kivehető 
közös motívum, hogy az Európai Unió az ér-
tékek uniója” – mondta Letta. „David de-
mokráciáért, szabadságért és a 

jogállamiságért vívott küzdelme mindnyá-
junk számára inspirációt jelent. Folytatjuk a 
munkádat. A te küzdelmed a mi küzdelmünk 
marad. Soha nem felejtünk el.” 

Olyan tiszteletet ébresztett mások-
ban, amely messze túlmutat az általa 
betöltött tisztségen 

„David, (…) természetes módon olyan 
tiszteletet ébresztettél másokban, amely 
messze túlmutat az általad betöltött tisztsé-
gen” – mondta az Európai Tanács elnöke, 
Charles Michel. Michel elnök David Sassoli 
„meleg, eredeti, mosolygós” személyiségéről 
beszélt, de, ahogy mondta, ha kellett, az 
elnök kemény is tudott lenni. Ugyan David 
Sassoli „politikai vezető és büszke európai” 
volt, a megemlékezésen „mindenekelőtt tőle 
mint embertől veszünk búcsút”, mondta Mi-
chel, elismerve Sassoli politikai identitása 
középpontját alkotó, társadalmi igazságos-
sággal és szolidaritással kapcsolatos  
gondolatait. 

„Mindig gondolatokkal viaskodott, 
sosem emberekkel” 

A Francia Köztársaság elnöke és az EU 
Tanácsának soros elnöke, Emmanuel Mac-
ron „egy különlegesen kedves emberre” 
emlékezett, „akinek mosolya, jövőképe és 
ideálja egy egész kontinenst átfogott”. 
David Sassoli a járvány során „jószívéről és 
eltökéltségéről” tett tanúbizonyságot, és a 
Parlament elnökeként „barátsággal és pél-
dát mutatva” fordult Európa felé. Az ülés-
teremben „szervező erő és béketeremtő volt 
egyszerre”, és „mindig gondolatokkal vias-
kodott, sosem emberekkel”, emlékezett 
Macron elnök. 

A francia elnöktől a képviselőcsoportok el-
nökei vették át a szót. Megingathatatlanul 
egyenes, tisztességes és kedves emberként 
emlékeztek David Sassolira, aki mindig 
kompromisszumkész volt, és megtalálta a 
közös pontot az eltérő elképzelésekben, 

ugyanakkor egy nehéz időszakban nagy elő-
relátással, eltökéltséggel és hozzáértéssel irá-
nyította a Parlamentet. 

„Úgy tudunk rá legjobban emlékezni,  
ha folytatjuk munkásságát” 

Sassoli elnök családtagjai, felesége és 
gyermekei is részt vettek a megemlékezésen. 
Több magas rangú közszereplő, így egyes 
tagállamok és az Európai Unió intézményei-
nek legmagasabb rangú politikai képviselői 
is jelen voltak, köztük Mario Draghi olasz, 
Xavier Bettel luxemburgi, Kiriakosz Mitszo-
takisz görög, Andrej Penković horvát és Ro-
bert Abela máltai miniszterelnök. Több 
tagállam parlamentjének elnöke is részt vett 
a megemlékezésen. Az ünnepség kezdetén 
egy rövid videófilmet vetítettek David Maria 
Sassoli, az Európai Parlament elnöke cím-
mel.

Sassolira emlékezett az EP  
„Folytatódik a demokráciáért vívott harcod” 

Mózes Edith 

10 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ KÜLFÖLD _______________________________________________ 2022. január 19., szerda 

 

Roberta Metsola lett Sassoli utódja 
Négy jelölt indult az Európai Parlament elnöki tisztségéért

A képviselők kedden Roberta Metso-
lát (EPP, Málta) választották az Euró-
pai Parlament elnökének. Az első 
szavazási körben 458 szavazattal 
megválasztott képviselő 2024-ig tölti 
be tisztségét. 

Négyen szálltak versenybe az Európai Par-
lament elnöki tisztségéért a 2019–2024-es 
ciklus második felére: Roberta Metsola (EPP, 
Málta), Alica Bah Kunke (Zöldek/EFA, Svéd-
ország), Kosma Złotowski (ECR, Lengyelor-
szág) és Sira Rego (Baloldal, Spanyolország).  

Kedden (tegnap) reggel 9 órától, közvetle-
nül az első forduló előtt röviden szólaltak fel 
a jelöltek. Az első forduló 9:30 és 10:15 óra 
között zajlott, az eredményt 11 órakor jelen-
tették be. 

Az elnöki tisztségre képviselőcsoportok 
vagy az úgynevezett alacsony érvényességi 
küszöböt elérő számú (azaz a képviselők hu-
szadát, vagyis mind a 705 képviselő jelenléte 
esetén legalább 36) képviselő terjeszthet be 
jelöltet.  

Jelöltállítás, illetve a jelöltség visszavo-
nása minden egyes szavazási kör előtt lehet-
séges. 

Az elnököt titkos szavazáson, az érvényes 
szavazatok abszolút többségével, azaz a sza-
vazatok 50 százaléka plusz egy szavazattal 
választják meg. A járványhelyzet miatt a sza-
vazást online tartották. Ha három szavazási 
körben sem sikerül megválasztani az elnököt, 
akkor a legtöbb szavazatot begyűjtő két jelölt 
között dől el a választás az utolsó, negyedik 
körben. 

Az újonnan megválasztott elnök a válasz-
tás végeztével nyitóbeszédet tarthat, majd a 
Parlament az ő elnökletével választja meg a 
Parlament elnökségének további tagjait (ked-
den és szerdán). 
Az elnök jogkörei 

A Parlament Eljárási szabályzatának 22. 
cikke értelmében az elnök széles körű végre-
hajtási és képviseleti jogkörrel rendelkezik. 
A szabályzatban konkrétan megfogalmazott 
feladatok mellett az elnök „rendelkezik mind-
azokkal a hatáskörökkel, amelyek a Parla-
ment üléseinek levezetéséhez, valamint az 
ülések szabályszerű lefolytatásának biztosí-
tásához szükségesek”. A Parlament elnöké-
nek megválasztása az Eljárási szabályzat 
14–16. cikke alapján történik. 
Roberta Metsola: Szeretném, ha visz-
szatérne az emberek hite és lelkese-
dése az európai projekt iránt 

Roberta Metsola 1979-ben született Mál-
tán. 2013 óta az Európai Parlament képvise-
lője, most pedig a valaha megválasztott 
legfiatalabb elnöke lett. 2020 novemberétől 
töltötte be az első alelnöki posztot, majd 
David Sassoli elnök január 11-i halálát köve-
tően a Parlament megbízott elnöke volt. Az 
Európai Parlament történetének harmadik el-
nöknője lesz, Simone Veil (1979–1982) és 
Nicole Fontaine (1999–2002) után. 

Metsola megválasztása utáni beszédében 
elmondta: „Elnökként elsőként David Sassoli 
örökségére szeretnék gondolni: harcos volt, 
Európáért és értünk, ezért a Parlamentért küz-
dött (…). Azzal tisztelgek emléke előtt, hogy 
elnökként mindig kiállok Európáért, a de-
mokrácia, a méltóság, az igazság, a szolida-
ritás, az egyenlőség, a jogállamiság és  
az alapvető jogok jelentette közös értékein-
kért. 

Szeretném, ha visszatérne az emberek hite 
és lelkesedése az európai projekt iránt (…). 
Kedves európaiak, a következő években Eu-
rópa-szerte többen ettől az intézménytől vár-
ják majd az iránymutatást, míg mások 
ehelyett a demokratikus értékeink és európai 
alapelveink határait próbálgatják majd. Fel 
kell vennünk a harcot az unióellenes szóla-
mokkal, amelyek annyira könnyedén terjed-
nek. A félretájékoztatás és a hamis 
információk terjesztése felerősödött a járvány 
idején, és számára mindig termékeny talaj a 
könnyen kiaknázható cinizmus és a naciona-
lizmus, az önkény, a protekcionizmus és a be-
zárkózás kínálta olcsó megoldások” – 
mondta Metsola, majd hangsúlyozta: „Eu-
rópa azonban pont ennek ellentétéről szól. 
Arról, hogy kiálljunk egymásért, hogy közel 
hozzuk egymáshoz az embereket. Hogy meg-
védjük az alapító apák és anyák elveit, ame-
lyek a háború romjaiból és a holokauszttól a 
békéig, a reményig, és a jólétig vezettek min-
ket. 22 évvel ezelőtt Nicole Fontaine-t vá-
lasztották meg, 20 évvel Simone Veil 
elnöksége után. Nem kell ahhoz még 20 évet 
várnunk, hogy egy másik nő is itt állhasson” 
– jelentette ki Metsola elnök. 

 
Forrás: az Európai Parlament Magyaror-

szági Kapcsolattartó Irodája 

Mózes Edith 

Roberta Metsola Forrás: europe.eu

Charles Michel

Enrico Letta Emmanuel Macron



MINDENFÉLE 

MEGBÍZHATÓ, komoly házvezető-
nőt keresek napi 7-8 órás munka-
időre, hosszú távra, 
Marosvásárhelyre, kölcsönös meg-
egyezés alapján, munkakönyves al-
kalmazással. Főzésben és egyéb 
háztartási munkákban jártas hölgyek 
jelentkezését várom Marosvásár-
helyről és környékéről. Érdeklődni a 
0722-667-748-as telefonszámon. 
(66240) 

VÍZ-, GÁZ-, FÁSKAZÁNSZERELÉST 
vállalok. Tel. 0746-638-960. (14470) 

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Tel. 
0767-837-782. (14480) 

VÁLLALUNK: benti munkát, csator-
najavítást, tetőjavítást, bármilyen ja-
vítást. Tel. 0755-654-115. (14480) 

  A hirdetési rovatban meg-
jelent közlemények,  

reklámok tartalmáért a 
hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!
Kegyelettel és tisztelettel emlé-
kezünk január 19-én  
LÉNÁRT ILONÁRA  
szül. NAGY ILONA  
(Icu)  
halálának 23. évfordulóján.  
Nyugodjon békében!  
Emlékét őrzi férje, Pista. 
(14563-I)

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Maros-
vásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel. 
0265/265-112. (14342-I) 

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-
310-es telefonszámon. (66202-I) 

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot 
hirdet ÓRAADÓI ÁLLÁSOKRA a 2021/2022-es egyetemi év II. fél- 
évére. Bővebb információ az ms.sapientia.ro honlapon olvasható. (sz.-
I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám –, az újraszerveződés alatt álló 
adós Foraj Sonde Rt. csődbiztosa nyilvános árverést szervez az alábbi javak eladására:  
a) egyenként:  
1. 79 szállítóeszköz, kikiáltási ár: 2.834.452,95 lej + héa 
2. 3 gép, kikiáltási ár: 50.700 lej + héa 
3. 10 db konténer, kikiáltási ár: 8.207 lej/db + héa 
b) egy tömbben négy földterület Nagyernyében, a hozzájuk tartozó építményekkel, telekkönyvszámuk: 50665, 
50666, 50667, 50668, kikiáltási ár: 2.250.000 lej + héa. 
c) öntőformák egy tömbben: legkevesebb 40.000 lej + héa értékben  
1. 166-féle cserealkatrész Drillmec fúróberendezéshez. Kikiáltási ár 281.560 lej + héa. A javak teljes listája a 
csődbiztos székhelyén tanulmányozható.  
2. 206-féle top drive Tesco cserealkatrész. Kikiáltási ár 264.627 lej + héa. A javak teljes listája a csődbiztos 
székhelyén tanulmányozható.  
3. 740-féle cserealkatrész. Kikiáltási ár 1.044.836 lej + héa.  
A javak teljes listája a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.  
4. 48-féle cserealkatrész PVC-nyílászárókhoz. Kikiáltási ár 26.673 lej + héa. 
A javak teljes listája megtalálható a www.licitatii-insolventa.ro, www.smdamures.ro és a www.olx.ro webolda-
lakon, illetve a csődbiztos székhelyén. 
A nyilvános árverésre január 26-án 11 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente megismétlik 
péntekenként, január 28-tól kezdődően 13 órakor, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a 
magán- és jogi személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát, a részvételi díjat, 
és megvásárolják a feladatfüzetet 24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 
0265/269-700, 0745-146-096 telefonszámán. 
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A dzsihadisták elleni küzdelemben Maliban ki-
lenc év óta katonailag elkötelezett Franciaország 
és európai partnerei továbbra is jelen akarnak 
lenni az afrikai országban, de nem mindenáron – 
jelentette ki pénteken Jean-Yves Le Drian francia 
külügyminiszter az uniós tagországok védelmi, 
illetve külügyminiszterei informális találkozóján 
a nyugat-franciaországi Brestben. 

„Ha már Maliban vagyunk, ott is maradunk, de 
nem bármilyen körülmények között” – erősítette 
meg a francia diplomácia vezetője az Európai 
Unió és a mali vezetés között kialakult feszült vi-
szonyra utalva, amelynek oka, hogy Mali átme-
neti katonai kormányzata akár öt évvel is 
elhalasztaná az eredetileg februárra tervezett vá-
lasztásokat. 

„Szankciókat készítünk elő azok ellen, akik ne-
hezítik az átmenetet” – mondta a találkozó záró 
sajtótájékoztatóján Josep Borrell, az Európai 
Unió (EU) külügyi és biztonságpolitikai főkép-
viselője. 

Mindeközben Maliban tömegek tüntettek a ha-
talmon lévő junta felhívására azon büntetőintéz-
kedések ellen, amelyekkel a Nyugat-afrikai 
Gazdasági Közösség (ECOWAS) sújtja az orszá-
got, amiért az ideiglenes kormány nem hajlandó 
rövidesen választásokat tartani. 

„Ha tüntetni lehet biztonságosan, akkor bizo-
nyosan megfelelő biztonság van a választásokhoz 
is” – mondta ironikusan a francia külügyminisz-
ter. Az átmeneti mali vezetés ugyanis a hiányos 
előkészítésre és az iszlamisták véget nem érő tá-
madásaira hivatkozva tervezi elhalasztani a vá-
lasztásokat. 

Maliban 2020 augusztusában katonák egy cso-
portja Assimi Goita ezredes vezetésével megbuk-
tatta Ibrahim Boubacar Keita elnököt, széles körű 

nemzetközi tiltakozást váltva ki. A puccsot köve-
tően Bah N’Daw elnök és Moctar Ouane minisz-
terelnök vezetésével új kormány alakult, amely – 
Goita beleegyezésével – elindította az ECOWAS 
nyomására azt a rendezési folyamatot, amelynek 
keretében legfeljebb 18 hónap után civil elnök 
kezébe tervezték átadni a hatalmat, majd válasz-
tásokat tartani 2022. február 27-én. A kérdésben 
mindazonáltal rendkívül csekély elmozdulás volt. 
Goita 2021 májusának végén másodjára is kato-
nai puccsal ragadta meg a hatalmat Maliban, ez-
úttal saját magát helyezve az átmeneti elnök 
tisztségébe. 

Az országot az taszította káoszba, hogy 2012-
ben az al-Kaidához kötődő fegyveresek elfoglal-
ták Mali északi részét. Azóta három katonai 
hatalomátvétel is volt. Franciaország a következő 
évben beavatkozott, hogy visszaszorítsa a dzsi-
hadistákat, majd a közelmúltban bejelentette, 
hogy csökkenti a Száhel-övezetben állomásozó 
katonai kontingense létszámát, 5000-ről nagyjá-
ból 2500-3000 főre, de Mali részén megtartja 
őket. Csaknem ezer európai katona, köztük ma-
gyarok is, a Takuba harci kötelékben teljesít szol-
gálatot az afrikai országban. 

Az orosz szerepvállalás Maliban a közelmúlt-
ban a nyugati országok, különösen Franciaország 
bírálatát váltotta ki. Párizs azt állítja, hogy az 
orosz kiképzők között a leginkább zsoldoscsa-
patra hasonlító Wagner Csoport orosz magáncég 
harcosai is jelen vannak, akiket egyebek között 
emberi jogok megsértésével vádolnak különböző 
konfliktusövezetekben. A mali vezetés visszauta-
sítja a francia állítást, és azt hangsúlyozta Bama-
kóban akkreditált újságíróknak, hogy az orosz 
kiképzők kétoldalú egyezmény keretében érkez-
tek az országba. (MTI) 

Franciaország és az európaiak folytatni 
kívánják a mali szerepvállalást 

KLARA javasasszony 100%-ban megoldja a hozzá 
fordulók problémáját, feloldja a kötést és az átkot, gyógyítja 
az alkoholizmust, depressziót, impotenciát, epilepsziát, 
visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi sikert és 
nyereséget hoz a házhoz, szétvált családokat újból 
összehoz, tarotkártyából megnézi a múltat, jelent és a 
jövőt, bármilyen egyéb problémában is segít. 
Köszönetnyilvánítások:  
Anica Marosvásárhelyről köszöni Klara asszonynak, hogy 
ismét együtt lehet férjével egyévnyi távollét után; Marian 
Ákosfalváról hálás, mert fia kigyógyult az alkoholizmusból, 
a depresszióból, és jó útra tért; Gergely Nyárádszeredából 
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a 
kötéstől, és megismerkedett élete szerelmével; Antonela 
Ernyéből köszönetet mond, mert megszabadult a családi 
átoktól és ismét boldogok; Irén férje Vásárhelyről az epilepsziából gyógyult ki; 
Cristian Dicsőből hálás, mert újra együtt van kedvesével. 
Tel. 0742-450-214, Klara látnok. (Fizetett hirdetés: mp.)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, rokon, szom-
széd és jó ismerős,  

id. BÁTHORI ISTVÁN  
életének 82. évében, 2022. január 18-án csendesen el-
hunyt. 
Drága halottunkat 2022. január 20-án délután 1 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a református egyház szertar-
tása szerint a bonyhai temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család. (sz.-I) 

ELHALÁLOZÁS

MEGEMLÉKEZÉS

Megelőzték a republikánusok  
a demokratákat 

2021-ben az amerikai választó-
polgárok pártpreferenciáját te-
kintve a demokrata párt kilenc 
százalékpontos előnyről öt szá-
zalékpontos hátrányba került a 
republikánusokkal szemben – 
derült ki a Gallup amerikai köz-
vélemény-kutató intézet hétfőn 
közzétett felméréséből. 

A Gallup közlése szerint ez 1991 
óta – amióta az intézet rendszeresen 
méri az Egyesült Államokban a pártok 
támogatottságát – a legnagyobb válto-
zás. A tavalyi év első negyedévében az 
amerikaiak összesen 49 százaléka tar-
totta magát a Demokrata Párt hívének, 
az utolsó negyedévben azonban ez az 
arány 42 százalékra esett vissza. A 
magukat republikánusnak valló  
válaszadók aránya ugyanebben az idő-
szakban 40-ről 47 százalékra nőtt. 

2021 elején a demokraták támoga-
tottsága közel egy évtizede nem ta-
pasztalt szintet ért el, azonban – 
szakértők szerint – előnyük a harma-
dik negyedévre „elpárolgott”, miután 
Joe Biden amerikai elnök elfogadott-
sága és népszerűsége is folyamatosan 
csökkent. A politikai környezet az 
elemzők szerint a negyedik negyedév-
ben is kedvezőbb volt a republikánu-
sok számára. 

Ennek következtében pedig a poli-
tikai jobboldal öt százalékpontos 
előnyre tett szert a demokratákkal 
szemben, amely 25 éve nem fordult 
elő. Utoljára 1991 első negyedévében 

volt ennél is magasabb a republikánu-
sok támogatottsága, ami annak volt 
köszönhető, hogy az Egyesült Álla-
mok – George H.W. Bush akkori re-
publikánus elnök kormányzása idején 
– győzelmet aratott az Öböl-háború-
ban. 

A Gallup kutatása szerint az ameri-
kaiak politikai hovatartozásának vál-
tozása hasonló mintát követett, mint 
ahogyan Donald Trump volt republi-
kánus elnök és Joe Biden népszerű-
sége alakult 2021-ben. Mint írják: 
Biden 2021 januárjában „erős jóváha-
gyással” foglalta el hivatalát, támoga-
tottsága azonban folyamatosan 
csökkent, többek között a koronaví-
rus-járvány emelkedő esetszámai, az 
afganisztáni tragikus katonai kivonu-
lás és a növekvő infláció miatt. Ezzel 
szemben Trump – a január 6-i capito-
liumi zavargást követően – alacsony 
támogatottsággal kezdte 2021-et, 
azonban az év végére elfogadottsága 
javult. 

A Gallup legfrissebb, decemberi 
becslése azt mutatja, hogy a két párt 
támogatottsága közeledett egymás-
hoz, ugyanis a megkérdezettek 46 szá-
zaléka vallotta magát republikánusnak 
és 44 százalékuk demokrata pártinak. 

Az amerikai közvélemény-kutató 
intézet adatai telefonos felméréseken 
alapulnak, melyek több mint 12 000, 
véletlenszerűen kiválasztott felnőtt 
lakos megkérdezésével készültek. 
(MTI) 
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