
Két, a közszállítás, valamint a városi közlekedés hatéko-
nyabbá tételét elősegítő projektre nyert támogatást Maros-
vásárhely a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért 
Felelős Minisztériumnál: 51 millió lejt környezetkímélő tö-
megközlekedési járművek és töltőállomások beszerzésére, 
valamint 6,2 millió lejt a forgalomirányítási rendszer korsze-
rűsítésére. Ugyanakkor a tervek szerint a szóban forgó beru-
házásnak köszönhetően sikerül majd a városi 
tömegközlekedést kiterjeszteni a peremközségekre is – tájé-
koztatta lapunkat Portik Vilmos alpolgármester, akit a két nyer-
tes projekttel kapcsolatos részletekről kérdeztünk. 

– Amint azt már egy ideje emlegetjük, valóságos forradalom kezdődött 
a marosvásárhelyi tömegközlekedés terén. Összesen 126 vadonatúj au-
tóbuszra szerződtünk idáig, ezek közül 20 dízel és 23 elektromos már 
megérkezett. A jövő év végéig az összes megérkezik, és üzembe is he-
lyezzük őket. Ennek az állománynak a bővítését szolgálja az a pályázat, 
amelyet az RMDSZ-es Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztéri-
umhoz nyújtottunk be. Országos viszonylatban 6 milliárd lej értékben 
1778 projekt megvalósítását támogatják, ebből Marosvásárhely két pro-
jektre nyert finanszírozást, mindkettő a számunkra kiemelt fontosságú 
tömegközlekedés felzárkóztatására, fejlesztésére vonatkozik. 

A hallgatás éle 
Akik velem egyidősek, azaz az X generáció és a millenialok ha-

tárvonalán születtek, minden bizonnyal emlékeznek a múlt század 
kilencvenes éveinek kelet-európai vadkapitalista időszakára. Ben-
nünk, akik akkor voltunk kilenc-tizenkettedikesek, e korszak talán a 
legmélyebb lenyomatot hagyta, hiszen egyszerre szembesültünk a 
rendszerváltást követő csalódással, a reménytelenséggel, a társada-
lom polarizálódásával, a vagyonos és befolyásos újgazdagok meg-
jelenésével, a középosztály szinte eltűnésével, az utcákon megjelenő 
maffiával. Évekig tartott ez az áldatlan állapot, amely az iskolában 
is megtette a maga hatását – tanáraink legnagyobb része még a múlt 
rendszerben szocializálódott, nem igazán tudták, hogy mit kezdjenek 
velünk egy olyan, reánk szakadó világban, ahol már nem volt túl jó 
ötlet a sarokban térdepeltetni a gyermeket, és mi magunk sem igazán 
tudtuk, hogy mit kezdjünk magunkkal: elszakadtak a láncok, meg-
szűnt az elvtársak, a hátrafésült hajak, a kötöttpulóver-nyakkendő-
vászongatya-koszosberett-aranyszarvasfesztivál stílben utazó és 
csak azt ismerő „átlagfelnőttek” világa, azoké, akik ismeretlenül is 
leosztottak két maflást, ha berúgtuk a labdát a virágágyásba. Szabad 
volt minden, volt már kábeltévé, de nem volt internet, így a suli után, 
előtt és gyakorta közben is legtöbbet a parkokban és kávézókban 
lógtunk, hétvégenként pedig mindig volt valahol valami jó kis buli, 
ahol taccsra tettük magunkat.  

(Folytatás a 4. oldalon)Menyhárt Borbála

(Folytatás a 3. oldalon)
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Pályázatot nyert 
Szászrégen  
Hárommillió lejes pályázatot nyert 
Szászrégen intelligens városirányítási 
rendszerek kiépítésére, többek között 
a digitális parkolás, az okos forgalom-
irányítási rendszer, az eTicketing be-
vezetésére és okospadok 
kihelyezésére. Az összeget az orszá-
gos helyreállítási és rezilienciaterv 
(PNRR) keretén belül finanszírozzák. 

____________4. 
Közeleg a tél… 
A hétköznapi ember életét is megne-
hezíti e korántsem kellemes szituáció, 
ám a nagy légteret kívánó, előadó-, 
avagy színházteremmel rendelkező in-
tézmények esetében egy-egy óriási 
összeget tartalmazó számla akár a 
kényszerű bezárást is jelentheti. 

____________5. 
A fémmeg- 
munkálás ma is 
keresett ágazat 
Kezdetben fémforgácsolással foglal-
koztak, esztergálással, marással, me-
netvágással, többnyire alkatrészeket 
gyártottak, továbbá fémmegmunkálás-
sal különböző profilokat, zártszelvé-
nyeket állítottak elő.  

____________6. 

57 millió lejt kapott a fejlesztési minisztériumtól Marosvásárhely 

Támogatás elektromos 
buszokra és töltőállomásokra 

Kaáli Nagy Botond  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Fotó: Nagy Tibor 



Marosvásárhelyen a Napsugár 
szerkesztősége 

A Napsugár és Szivárvány gyermeklapok szerkesztő-
sége ismét felkerekedik, és meglátogatja olvasóit. No-
vember 10-én, csütörtökön Marosvásárhelyen 
találkozhatnak a szerkesztőség tagjaival, valamint 
szerző és illusztrátor munkatársaival a gyermek olva-
sók, szülők, pedagógusok. 11 órakor a Marosvásárhelyi 
Rádió stúdiójába várják a meghívott osztályokat és ta-
nítóikat, 13 órától a Maros Művészegyüttes előadóter-
mében lesz közönségtalálkozó. 17 órától a Gemma 
Book Caféban Így szerkesztünk mi! címmel lapszám-
bemutatóra kerül sor, meghívottak: Bertóti Johanna, 

László Noémi, Molnár Krisztina, Szabó Róbert Csaba. 
A rendezvény a Kalandozások az olvasás világában. 
Napsugár-karaván című projekt része, amely az Orszá-
gos Kulturális Alap résztámogatásával valósul meg. A 
marosvásárhelyi találkozó után Sepsiszentgyörgyre 
indul a karaván. 

Bethlen István-emléktábla-avatás 
November 12-én, szombaton 11 órától a Castellum Ala-
pítvány szervezésében a gernyeszegi Teleki-kastélyban 
felavatják gróf Bethlen István emléktábláját. Az emlék-
tábla leleplezése után Romsics Ignác történész Gernye-
szegtől Moszkváig címmel gróf Bethlen István 
életpályájáról tart előadást. Az eseményen való részvé-
tel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Re-
gisztrálni november 10-ig lehet a következő felületen: 
https://bit.ly/3Dh3C9H.

 

IDŐJÁRÁS 
Felhőátvonulás,  
ködképződés 
Hőmérséklet: 

max. 12 0C 
min.    5 0C

Ma TIVADAR,  
holnap RÉKA napja.  
RÉKA: hun tárgyú mondákban 
szerepel először. Eredete bizony-
talan, talán egy germán szóból 
származik, és a jelentése víz, 
patak, de ótörök eredetűnek is 
tartják, e szerint a vélemény sze-
rint eredeti alakja Arikan volt, és 
a jelentése tiszta úrnő. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. november 8.

1 EUR 4,8912
1 USD 4,8917

100 HUF 1,2202
1 g ARANY 262,8262

Csütörtökön nyílik a könyvvásár 
November 10-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színházban a 28. Nemzetközi Könyv-
vásár, amelyen idén hatvan kiadó mintegy kilencezer 
könyvcíme lesz jelen. A könyvvásár egyetlen fizetős prog-
ramja a Muzsikácska című gyerekkoncert, amelyet az Evi-
lági zenekar előadásában lehet meghallgatni szombaton 
11 órától a színház nagytermében. 

Magánrendelők is csatlakozhatnak 
az ingyenes méhnyakrákszűrési 
programhoz 

A nőgyógyászati magánrendelők is csatlakozhatnak minta-
vételi központokként az uniós forrásokból finanszírozott 
projekthez, amelynek keretében a központi régióban – be-
leértve Maros megyét is – 170 ezer nőnek biztosítanak le-
hetőséget az ingyenes méhnyakrákszűrésre – derül ki a 
projekt lebonyolításáért felelős Maros Megyei Sürgősségi 
Kórház lapunkhoz eljuttatott közleményéből. A csatlakozási 
eljárásról, a jogosultsági feltételekről, a szükséges doku-
mentumokról, a csatlakozási naptárról minden információ 
megtalálható a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Orvosi 
Klinikai Kórház honlapján: https://www.spitalmures.ro/anun-
turi/anunt-afiliere-centre-de-recoltare-din-regiunea-centru-
in-cadrul-proiectului-pocu-138603/. 

Adóügyintézés a Kossuth utcában is 
November 1-jétől Marosvásárhely lakossága új helyszínen 
is intézheti az adóügyeket. A Marosvásárhelyi Helyi Adóigaz-
gatóság két új ügyfélablakot nyitott a Kossuth utca 26–28. 
szám alatt, a személyi nyilvántartó, valamint a gépjárműve-
zetői engedélyeket is kibocsátó épületben. A földszinti 6-os 
számú fizetőablaknál a szállítóeszközök adásvételi irataival 
kapcsolatos ügyintézésre (adóbevallások benyújtása, szer-
ződések láttamozása és/vagy adóügyi igazolások beszer-
zése stb.) nyílt lehetőség. Az 5-ös ablaknál a helyi 
költségvetési adókötelezettségeket lehet törleszteni. 

De mi lett a nővel? –  
előadások az Ariel színházban 

A Gyulai Várszínház A.P. Csehov – Kiss Csaba De mi lett 
a nővel? című előadását november 19-én, szombaton, 
majd november 25-én, pénteken – mindkét napon 19 órától 
– az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban láthatja a maros-
vásárhelyi közönség. Jegyek a Kultúrpalota pénztáránál 
válthatók keddtől péntekig 9–17 óra, szombaton és vasár-
nap 9-15 óra között. (Szereplők: Győrffy András, Kárp 
György, Szélyes Ferenc. Rendező: Béres László.) Jegyfog-
lalás a 0365-451-034-es telefonszámon. 

Faültetés Nyomáton 
A Pando egyesület november 13-án 9 órától faültetést szer-
vez Nyomáton. A tervek szerint 1500 facsemetét ültetnek 
el. A helyszín az út végéig megközelíthető autóval is, onnan 
néhány perces séta a helyszín. A csemetéket az egyesület 
biztosítja, a résztvevőket arra kérik, hogy munkaeszközöket 
(kesztyűt, ásót és vedret) vigyenek és az időjárásnak, va-
lamint a munkának megfelelő öltözékben jelenjenek meg. 

Kirándulás Kolozsvárra 
A Maros megyei magyar nyugdíjasok klubja kirándulást 
szervez november 19-én Kolozsvárra. Érdeklődni a 0744-
928-299-es telefonon naponta 9–14 óra között. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála 

9., szerda 
A Nap kel  

7 óra 15 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 57 perckor.  
Az év 313. napja,  
hátravan 52 nap.

Megyei hírek 

RENDEZVÉNYEK

Tömbházakat újítanak fel Szovátán 
Kórházak, iskolák és tömbházlakások földrengésbiz-

tossá és energiatakarékossá tételét támogatja a fejlesztési 
és közmunkálatügyi minisztérium az országos helyreállí-
tási program (PNRR) keretében – jelentette be hétfőn 
Cseke Attila Zoltán miniszter azon a rendezvényen, amely-
nek keretében aláírták az első támogatási szerződéseket. 
Többek között Szovátán, Kolozsváron és Besztercén hő-
szigetelnek tömbházlakásokat, illetve földrengésbiztossá 
tesznek egy fővárosi szülészetet, energiatakarékossá egy 
Olt megyei kórházat és egy Neamţ megyei iskolát. A tá-
mogatás összértéke 1.402.767.238,52 lej – közölte a tárca-
vezető. 

Nicolae Ciucă kormányfő jelenlétében írta alá hétfőn a 
támogatási szerződést Fülöp László Zsolt, Szováta polgár-
mestere is a fejlesztési tárca vezetőjével a fővárosban. A 

fürdőváros az országos helyreállítási program ötödik kom-
ponensén (Felújítási hullám), a tömbházak energetikai fel-
újítására vonatkozó tengelyen benyújtott kérelmére kapott 
finanszírozást. A szerződés értéke 6.748.430,98 lej, amely 
a Petőfi Sándor lakónegyedben két tömbház energetikai 
felújításának költségeit fedezi.  

A tömbházak kiválasztásánál a következő szempontokat 
vették figyelembe: közbiztonság szempontjából balesetve-
szélyes épületek, a város központi részén helyezkednek el 
(jelen esetben a főút mentén), illetve ahol a lakótársulások 
– mint szerződő partner – a pályázat benyújtásakor törvé-
nyes keretek között működtek – részletezte hétfő este a kö-
zösségi oldalán tett bejegyzésében a városvezető. „Ez az 
első ilyen jellegű nyertes pályázatunk. Reméljük, hogy a 
többi leadott pályázat is pozitív elbírálásban részesül” – 
tette hozzá Fülöp László Zsolt. (GRL) 

A replika jogán 
Válasz az Olvasói panasz egy postásnő ellen 2022.  
november 3-án megjelent cikkre. 

Először is pontosítani szeretném, hogy Kimpián Jenő 
kebelei lakos, és nem kebeleszentiványi.  

Felháborodással olvastam a cikket és a rólam szóló alap-
talan vádakat, amit véleményem szerint egy újság nem kö-
zölhet, amíg nem bizonyosodik meg, hogy a cikk valós 
tényeken alapszik vagy sem, és hogy az én beleegyezésem 
nélkül kiírják a nevemet. 

A cikkben felvetett kérdésekre válaszoljak: hogy miért 
kapott egyszerre többnapi újságot, azt már nem írták ki, 
hogy én egy hétig szabadságon voltam, amihez, ha jól 
tudom, törvény által megadott jogom van, és amit előtte 
közöltem is az olvasóval, és semmi kifogása nem volt 
akkor. 

Alaptalan az a vád is, hogy rendszertelenül kapta az új-
ságot, holott én mindig kihordtam rendesen és időben, ki-

véve mikor szabadságon voltam, amit egy évben három 
részben vettem ki. Az az állítás, hogy sokan megrendelnék 
az újságot, valótlan, bárki megrendelheti, én kézbesítem, 
hisz nekem ez a kötelességem, az pedig, hogy egyszerre 
több számlát kap, és késve kapja, arról a szolgáltatócégeket 
kellene megkérdezni, mert ők késnek a számlák kiküldé-
sével, én naprakészen kihordok mindent!  

Megjegyzem, hogy évek óta a posta alkalmazottja va-
gyok, és soha senki nem tett semilyen panaszt ellenem ami-
att, hogy nem végzem becsületesen a munkámat, ezt 
nagyon könnyen meg lehet kérdezni a falu lakosaitól és a 
posta főnökségétől! Ha valaki panaszt tesz egy másik 
ember ellen, azt előbb ki szokták vizsgálni, és utána ítél-
kezni vagy rosszabb esetben hírré tenni! Valakit ha meg-
vádolnak alaptalanul, annak először utána kellene járni!  

Tisztelettel: Fogarasi Júlia Emőke a becsületes nevem, 
és nem ahogy a cikkben megjelent 
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Szovátán két tömbházat hőszigetelnek – hétfőn írta alá a szerződést a polgármester és a miniszter                          Fotó: Facebook.com 



A hirtelen reánk zúduló, generációváltó szabadság 
eufóriájában nem találtuk a mértéket, és olyan – a mai 
fiatalság számára elképzelhetetlen – szinten váltunk ál-
latokká egy-egy (főleg) házibulin, olyan dolgokat mű-
veltünk egy-egy kabanázáson, amelyeknek ha tíz 
százalékát elkövetné a fiam, amikor akkora lesz, akkor 
komolyan kétségbeesnék.  

Mindezekre rátevődött az említett, kiváltságossá váló 
újgazdag kaszt gyermekeinek nyomasztó iskolai jelen-
léte, amelynek következtében a mindig is létező bullying 
addig soha nem látott magasságokba emelkedett: ami-
kor a milliomos vagy maffiózó vagy rendőrtiszt apuka 
dédelgetett csemetéje, nyomában a hurkásnyakú, funk-
cionális analfabéta gorilláival kinézett magának (akár 
téged, akár a barátnődet) a nagyszünetben vagy a ká-
vézóban, akkor azt egyszerűen nem lehetett megúszni. 
Nem lehetett. Pont. És mit csináltunk (legtöbbünk leg-
alábbis, ahogy az a kornak megfelelően elvárt volt)? 
Verekedtünk. Védekeztünk. Kiálltunk. És kaptunk. Sok-
szor. Adtunk is. Sokszor. Mindennapos volt. Rutinná lett. 
De egyszer csak véget ért. Valahogy kiérdemlődött a 
respekt, a bully pedig továbbállt. Gyakran véreztünk, 
gyakran megsérültünk, de komoly baj, ne adj Isten el-
halálozás, nem történt. Mert senki sem volt annyira idi-
óta, szociopata vagy gyáva, hogy kést rántson egy-egy 
ilyen balhé kapcsán. Mi sem. És a bully sem. Pedig az 
is megtörtént, hogy hajnalban a diszkóban kitört vere-
kedésből autós üldözés lett, amelynek a végén a város 
túlsó felén a botok is elő- és használatba kerültek, de 
még ekkor sem lett senkinek komoly baja (az akkori 
sztenderd szerint a törött orr nem számított annak).  

És most én, a büszke túlélő, aki ugyan nem kedveli az 
erőszakot, ám az erőszak használatával kapcsolatos to-
leranciaszintje – éppen azért, mert azon időkben szoci-
alizálódott – mégis meghaladja a mai, világvezető 
eszmék tűréshatárát, elképedve szemlélem napjainkat 
és az azokban burjánzó agressziót. Mert ez az erőszak 
gyáva. Mert ez az erőszak aljas. Mert ez az erőszak öl. 
Vagy ölni akar. Már iskoláskorban is. Ez az erőszak kést 
használ. Másutt lőfegyvert. Ez az erőszak fájdalmat 
akar okozni. Ennek az erőszaknak nincs lelkiismerete. 
És ismét eszembe jut: mi, akik jól elvertük egymást a 
suli előtt, a diszkóban, a parkban vagy akárhol, nem 
azzal a céllal tettük, hogy megnyomorítsuk a másikat. 
Benne volt persze a nevelő szándék és természetesen a 
másik egójának a porba rombolása, dübörgött a ma-
chóizmus, mellette pedig vad fiatalságunk összes tév-
eszméje is. De még a legsuttyóbb, legganébb, 
legótvarabb ellenség sem akart gyilkolni vagy rokkant-
ságba taszítani. És mi sem akartuk őt.  

Elteltek az évek, a világ már megvetéssel szemléli azt 
a fajta primitív viselkedést. Én is megvetéssel szemlé-
lem. De akkor mégis miért van az, hogy a fene nagy bé-
kesség és a fene nagy tolerancia vattacukorszerűen 
ragadó és mézesmázas-hófehéren mindent elfedő, pihe-
puha takarója alól egyre gyakrabban villannak elő az 
élesre fent kések? 

Nőtt a kiskereskedelmi forgalom 
A nyers adatok szerint 4,5 százalékkal nőtt a kiske-
reskedelmi forgalom volumene az idei első három ne-
gyedévben a tavalyi év azonos időszakához mérten 
– közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet. 
Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volu-
mene a nyers adatok szerint 2,5 százalékkal nőtt a 
tavalyi év kilencedik hónapjához mérten. Az első 
három negyedévi bővüléshez elsősorban az üzem-
anyag-értékesítés 9,1 százalékos emelkedése járult 
hozzá, a nem élelmiszerek eladása 4,5 százalékkal 
nőtt, élelmiszerekből, italokból és dohánytermékekből 
1,9 százalékkal többet adtak el a tavalyi év azonos 
időszakához mérten. (MTI) 

Tízemeletnyi zuhanást élt túl egy 
egyéves kislány 

Túlélte a tízemeletnyi zuhanást egy egyéves kislány, 
akit a saját anyja dobott ki az ablakon Moszkvában – 
közölte kedden az orosz főváros ügyészi hivatal a Te-
legramon. A gyermek súlyos állapotban került kór-
házba. A 26 éves anya ellen emberölési kísérlet 
címén büntetőeljárás indult. Az anyát, aki nemrég tör-
tént válása miatt depresszióba esett, szintén kór-
házba szállították. (MTI) 

Ismert kozmetikai márkák térnek 
vissza az orosz piacra 

A kivételek közé került át az orosz párhuzamos par-
füm- és kozmetikumbehozatalra vonatkozó listán a 
Lancome, a Redken, az Yves Saint Laurent, a Gior-
gio Armani és a Kérastase márka, mert ezek a válla-
latok úgy döntöttek, hogy ismét szállítanak 
Oroszországba – közölte hétfőn az orosz ipari és ke-
reskedelmi minisztérium sajtószolgálata. A kivételek 
három hónap múlva lépnek hatályba, így azok, akik 
megvásárolták a termékeket, a rendelet közzétételé-
től számított negyedéven belül bevihetik őket Orosz-
országba. (MTI) 

Ország – világ 

A hallgatás éle 

Bemutatták hétfőn a környezetvédelmi minisztériumban 
Románia frissített árvízveszély- és árvízkockázati térképeit. 

Az eseményen Tánczos Barna miniszter elmondta: az ég-
hajlatváltozás miatt egész Európában gyakoribbá váltak a ko-
moly árvizek, éppen ezért fontos az esetleges kockázatok 
minél jobb feltérképezése. 

„Ezt a célt szolgálják Románia frissített árvízveszély- és ár-
vízkockázati térképei, amelyek az előző változatokhoz képest 
olyan pontosításokat tartalmaznak, amelyek nagymértékben 
segíthetik az önkormányzatokat. Az új térképek nemcsak az 
árvizek lehetséges területi kiterjedését, hanem az esetleges 
vízmélységet, a lehetséges károk mértékét is mutatják. Így 
fontos eszközt jelentenek az urbanisztikai tervezésben, épít-
kezési tilalom helyett a célzott intézkedésekre adnak lehető-
séget az önkormányzatoknak” – idézte az RMDSZ 
közleménye a tárcavezetőt. Tánczos példaként említette, hogy 
egy ház 70 cm magas talapzata adott esetben elég az árvízve-
szély csökkentésére egy olyan területen, ahol a térképek ennél 
alacsonyabb mélységű áradások kockázatát valószínűsítik. 
Tehát a térképek alapján sok árvízveszélyes területet kivon-
hatnak a szigorú építkezési tilalom alól. 

Ugyanakkor rámutatott: a most elkészült térképek fontos 
alapot adnak arra is, hogy a hatóságok árvízvédelmi beruhá-

zásokat hajtsanak végre. „A minisztérium alárendeltségébe 
tartozó Országos Vízügyi Hatóságnak több száz millió lejes 
beruházást kell megvalósítania. Például időszakos víztározó-
kat kell megépítenie, amelyek felfogják az esetleges árhullá-
mot. Hasonló projekteken dolgozunk Hargita, Kovászna és 
Maros megyében is, ahol új ideiglenes vagy állandó víztáro-
zókat tervezünk. Ezeknek egy része a helyreállítási alapból 
épülhet meg” – hangsúlyozta Tánczos Barna. 

Az árvíztérképek frissítése része annak a folyamatnak, 
amellyel Románia gyakorlatba ülteti az uniós árvízvédelmi 
irányelvet. A térképek frissítésével a hatóságok megelőzték 
egy kötelezettségszegési eljárás elindítását is. A következő lé-
pésben, 2023 márciusáig az árvízveszély-térképek alapján a 
helyi és országos szintű árvízvédelmi intézkedésekről árvíz-
kockázat-kezelési terveket kell készíteni. 

Az árvízveszély- és árvízkockázati térképek frissítése a Vi-
lágbank támogatásával, a RO-FLOODS nevű projekt kereté-
ben valósult meg. Az elmúlt két évben mintegy 200 romániai 
és külföldi szakember gyűjtött be és dolgozott fel helyszíni és 
térinformatikai adatokat. A szakemberek egy internetes oldalt 
is létrehoztak a lakosság és a hatáságok tájékoztatására. Az 
inundatii.ro oldalon bárki megnézheti az árvíztérképeket. 
(Agerpres) 

Frissültek Románia árvízveszély- és árvízkockázati 
térképei 

Azt követően, hogy az idei nyár a legmelegebb volt 
Európa történetében, a múlt hónap volt az eddigi 
legmelegebb október a kontinensen, a felszíni leve-
gőhőmérséklet 1,92 Celsius-fokkal haladta meg az 
1991 és 2020 közötti időszakban mért átlagos hőfo-
kot – közölte az Európai Unió műholdas Föld-megfi-
gyelési programja, a Copernicus kedden. 

A Copernicus klímaváltozást figyelő szolgálatának (C3S) 
jelentése szerint októberben Európa nagy részén átlag feletti 
hőmérséklet volt tapasztalható, csak Izlandon és Törökország-
ban volt valamivel az átlag alatti a hőmérséklet. 

„Egy hőhullám októberben rekordmagas hőmérsékletet 
eredményezett Nyugat-Európában. Korábban mért felső hő-
mérsékleti értékek dőltek meg Ausztriában, Svájcban és Fran-
ciaországban, valamint Olaszország és Spanyolország nagy 
részén” – tájékoztattak. Franciaországban és Spanyolország-
ban a 30 Celsius-fokot is meghaladó napi rekordhőmérsékletet 
mértek, Ausztria pedig az eddigi legmelegebb októberi éjsza-
káról számolt be, amikor a hőmérő higanyszála nem süllyedt 
20,4 Celsius-fok alá – írták. 

Megjegyezték, Kanadában is rekordmeleget mértek októ-
berben, valamint Grönlandon és Szibériában is az átlagosnál 
melegebb hőmérsékleti értékeket jegyeztek fel a hónap folya-
mán. Az átlagosnál hidegebbet Ausztráliában, Oroszország 
távol-keleti területein és a Nyugat-Antarktisz egyes részein 
regisztráltak a múlt hónapban. 

A jelentés szerint az Északi-sarkvidék jegének kiterjedése 
9 százalékkal maradt el az októberben átlagostól, ami jóval 
meghaladja a 2020 azonos hónapjában feljegyzett, kiemelke-
dőnek számító minimumot. 

Kiemelték továbbá, hogy az októberi szokatlan meleg az 
esőzések hiányával társult. Az átlagosnál szárazabb időjárás 
Dél-Európa és a Kaukázus nagy részét jellemezte. Ezzel 
szemben az Ibériai-félsziget északnyugati részén, Franciaor-
szág és Németország egyes részein, az Egyesült Királyságban 
és Írországban, Skandinávia északnyugati részén, Kelet-Eu-
rópa egyes területein, valamint Kelet- és Közép-Törökország-
ban az időjárás csapadékosabb volt az átlagosnál októberben 
– tették hozzá. (MTI) 

A múlt hónap volt az eddigi  
legmelegebb október Európában 

A szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) 
nem emel vádat annak nyomán, hogy Doina Pană 
volt erdőügyi miniszter 2019-ben azt állította: meg-
mérgezték higannyal. Az aktát lezárták vádemelés 
nélkül, hiszen a vádhatóság szerint nem bizonyít-
ható a volt miniszter állítása – közölte hétfőn a DI-
ICOT. 

Doina Pană 2019 májusában azt állította, hogy higanymér-
gezése hátterében a maffia állhat, amelynek az érdekeit sér-
tette az illegális fakitermelés visszaszorításával. A PSD akkori 
alelnöke elmondta: 2017 őszén kezdte rosszul érezni magát, 
az orvosok előbb szívproblémákat fedeztek fel nála, kezelés-
ben részesült, de továbbra is rosszul érezte magát. Ekkor to-
xikológiai vizsgálatra küldték, majd 2018 januárjában 
kiderült, hogy higanymérgezést kapott. 

A tárcavezető 2019-ben mondott le egészségi problémákra 
hivatkozva. Akkor azt mondta: azért csak a lemondása után 
tett feljelentést a rendőrségen, mert nem akart ártani Románia 
megítélésének. 

A vádhatóság szerint a volt tárcavezető szervezetében ala-
csony koncentrációjú higanyt találtak, ami nem veszélyeztette 
az életét, és ez vagy az étrendje, vagy különböző gyógyszeres 
kezelések miatt került a szervezetébe. A vádhatóság szerint 
nincs bizonyíték arra, hogy szervezett bűnözői csoport meg 
akarta volna ölni. A minisztert többször is kihallgatták az 
ügyben. Az illegális fakitermelés Romániában évek óta a  
közélet egyik nagy visszhangot kiváltó témája. A hatóságok 
szerint az elmúlt években sikerült visszaszorítani a jelenséget, 
a környezetvédelmi civil szervezetek azonban ezt kétségbe 
vonják. (MTI) 

Az ügyészség szerint nem mérgezték meg higannyal 
a volt erdőügyi minisztert 

2022. november 9., szerda ______________________________________  HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG 3 

(Folytatás az 1. oldalról)

Az Európai Bizottság havi 1,5 milliárd eurós, össze-
sen legfeljebb 18 milliárd eurós pénzügyi támoga-
tási csomagot javasol Ukrajna 2023-as 
finanszírozási szükségleteinek fedezésére – közölte 
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 
vasárnap. 

A brüsszeli testület Ursula von der Leyen és Volodimir Ze-
lenszkij ukrán elnök vasárnapi telefonbeszélgetésének részle-
teit ismertetve közölte: az uniós pénzügyi támogatás Ukrajna 
számára alapvető fontosságú az állami feladatok kiszámítható 
és rendszeres finanszírozásához. 

A bizottsági tájékoztatás szerint a rendkívül kedvezményes, 
hosszú lejáratú hitelek formájában nyújtandó támogatás a ka-
matköltségek fedezése mellett Ukrajna reformjait és az uniós 
tagság felé vezető útját is segítené. Az uniós pénzügyi csoma-
got más adományozók támogatásával szükséges kiegészíteni 
– írták. A támogatási csomagról szóló javaslatot az uniós bi-

zottság már a jövő hét folyamán ismertetni fogja – tették 
hozzá. 

A telefonhívás alkalmával Von der Leyen megerősítette, 
hogy az EU továbbra is azonnali humanitárius támogatást 
nyújt Ukrajnának, különösen a tél folyamán. Megismételte to-
vábbá az EU azon ígéretét, hogy a közösség mindaddig támo-
gatja Ukrajnát, amíg a hadban álló országnak arra szüksége 
van – tájékoztatott az Európai Bizottság. 

Közölték azt is, hogy a két vezető egyetértett az ukrán ga-
bonaexport fenntartásának fontosságában, ahogy abban is, 
hogy támogatják a fekete-tengeri kezdeményezés keretében a 
gabona szállítására kijelölt biztonsági folyosó helyreállítását 
célzó ENSZ-erőfeszítéseket. Leszögezték, hogy az Oroszor-
szággal szemben bevezetett uniós szankciókat szigorítani kell, 
valamint eszmecserét folytattak arról, miként reagáljon az EU 
arra, hogy „Irán negatív szerepet játszik az ukrajnai orosz ag-
resszió támogatásával” – tájékoztatott az Európai Bizottság. 
(MTI) 

Az EU 18 milliárd euróval támogatná Ukrajna 
2023-as finanszírozási szükségleteit 



Hárommillió lejes pályázatot 
nyert Szászrégen intelligens 
városirányítási rendszerek ki-
építésére, többek között a di-
gitális parkolás, az okos 
forgalomirányítási rendszer, 
az eTicketing bevezetésére és 
okospadok kihelyezésére. Az 
összeget az országos helyreál-
lítási és rezilienciaterv (PNRR) 
keretén belül finanszírozzák.  

A múlt héten értesítették Szászré-
gen polgármesteri hivatalát, hogy az 
országos helyreállítási és rezilienci-
aterv (PNRR) keretén belül három-
millió lejt költhetnek az intelligens 
városirányítási rendszerek kiépíté-
sére. A polgármesteri hivatal pályá-
zatában kiemelte, hogy az 
elkövetkezendő 5-10 évben jelentő-
sen megnő a forgalom a városban, 
ezért egyre nagyobb igény lesz a 
parkolóhelyekre, leginkább a köz-
pontban. A zsúfoltság elkerüléséért 
olyan rendszert szeretnének kiépí-
teni, amelynek köszönhetően követ-
hető a parkolóhelyek elfoglaltsága. 
Ugyanakkor ezzel párhuzamosan 
fejlesztenék az alternatív közleke-
dési lehetőségeket, a kerékpárutakat, 
számos utcát pedig egyirányúsítaná-
nak. A város már tett lépéseket, kor-
szerű jegyautomatákkal látta el a 
parkolóhelyeket, számos utcát, járdát 
leaszfaltoztak, rendbe tettek. Sikerült 

korszerű autóbuszokat is üzembe he-
lyezni, amelyekhez biztosítanák az 
elektronikus jegyváltási lehetőséget. 
Mi több, újabb tíz hibrid járművet 
vásárol nemsokára az önkormány-

zat. Mindezek mellett nemsokára a 
város központjában kiépítik a szol-
gáltatói csatornát, ahová föld alá he-
lyeznek minden légi vezetéket 
(villanyáram, közvilágítás, kábelte-

levízió és internethálózat stb.). Van 
már egy terv kerékpárutak kiépíté-
sére. Az egyik útvonal a Maros, il-
letve a Malomárok mentén halad, a 
másik pedig északról déli irányba 

szelné át a várost. A kerékpárútvona-
lon is villanyrendőröket és megfi-
gyelő kamerákat helyeznének 
üzembe.  

Továbbá a projekt lehetővé teszi, 
hogy a várost átszelő 15-ös és 16-
os számú (Marosvásárhely – Ma-
roshévíz, illetve Maroshévíz, 
Marosvásárhely – Beszterce)  
országúton villanyrendőrt szerelje-
nek. Ezek ún. zöldfolyosót biztosít-
hatnak, és így folyamatosabbá 
tehetik a közlekedést. A terv alapján 
a köztereket wifielérhetőséggel lát-
ják el, és a polgármesteri hivatalban 
felszerelhetnek egy liftet a mozgás-
sérülteknek. A napelemekkel felsze-
relt intelligens padoknál lehetővé 
válik a mobiltelefonok töltése, ami 
az elképzelés szerint a fiatalabb 
nemzedéket ösztönzi majd arra, 
hogy többet gyalogoljon. Mind a 
gépkocsi-, mind a kerékpár- és a 
gyalogosforgalom, valamint a köz-
biztonság érdekében még több tér-
figyelő kamerát szerelnek fel, 
amelyeket egységes irányítórend-
szer alapján követnek. A projekt ki-
vitelezéséért a polgármesteri hivatal 
beruházási osztálya felel.  

Megtudtuk, hogy a pályázati ki-
írás szabálya szerint a PNRR-t ko-
ordináló szakhatóság illetékesei 
aláírják a kivitelezési szerződést a 
polgármesteri hivatal képviselőivel, 
ezután az utóbbiak meghirdetik a 
közbeszerzést a kivitelező kiválasz-
tására. 

A fejlesztési minisztériumtól ez alkalom-
mal több mint 51 millió lejt, azaz majdnem 
10,5 millió eurót nyertünk újabb elektromos 
autóbuszok és a hozzájuk tartozó töltőállomá-
sok beszerzésére. Ezt a pályázatot a környező 
településekkel közösen nyújtottuk be azért, 
hogy majd ezzel a 18 autóbusszal a városi tö-
megközlekedés kiterjedjen a peremközsé-
gekre is. A terv szerint hat végállomást 
alakítunk ki (Maroskeresztúron, Koronkában, 
Jedden, Marosszentgyörgyön, Marosszentki-
rály és Mezőpanit között, valamint Maros-
szentannán), ahol a töltőállomásokat is 
felszereljük, mindezt a pályázati feltételeknek 
megfelelően 2026 végéig kell megvalósíta-
nunk. 

Az országos helyreállítási terv keretében 
nyertesnek nyilvánított másik – 6,2 millió lej 
értékű – projektünk a forgalomirányítási rend-
szer további korszerűsítésére vonatkozik. Ez 
egy korábbi győztes projektünk második fá-
zisa, kiegészítése. A korábban megnyert pá-
lyázat 40 útkereszteződés korszerűsítésére és 
a jelzőlámpa-rendszer összehangolására vo-
natkozik, ezeknek a véglegesítése a jövő év 
decemberében várható. A projekt révén pedig, 
amit most megnyertünk, további 21 útkeresz-
teződés „okossá alakítása” válik lehetővé, va-
lamint 45 elektromos töltőállomást létesítünk 

a személyautók számára. A határidő ebben az 
esetben is 2026. 

Több síkon dolgozunk azért, hogy Maros-
vásárhelyen és környékén mielőbb napjaink 
dinamizmusának és kommunikációs elvárá-
sainak megfelelő közszállítási rendszert ala-
kítsunk ki. Ennek a folyamatnak az egyik 
területe az infrastruktúra korszerűsítése, 
amely egyrészt a buszpark bővítéséből és fel-
újításából, másrészt a kapcsolódó és kiegé-
szítő szolgáltatások elérhetővé tételéből 
tevődik össze. Az autóbusz-beszerzések mel-
lett digitális megoldások bevezetésén is dol-
gozunk (elektronikus tájékoztató kijelzők, 
wifi és térfigyelő kamerák, jegyautomata-há-
lózat, e-ticketing rendszer, online jegyvásár-
lás, GPS, azaz nyomkövető rendszer, korszerű 
diszpécserszolgálat), valamint felújításra 
kerül 140 buszmegálló, a Dózsa György úton 
pedig külön buszsávot alakítunk ki. 

Tekintettel arra, hogy a város több igazga-
tóságának és alárendelt egységének a munká-
ját kell összehangolni, jelenleg a jogi, 
menedzsmentbéli keretek kialakításán is dol-
gozunk annak érdekében, hogy a felsorolt be-
ruházásokat összehangoljuk, és 
működtetésüket integráltan tudjuk biztosítani. 
Magyarán: hogy szintet lépjünk, és a maros-
vásárhelyi tömegközlekedés megérkezzen a 
21. századba – nyilatkozta lapunknak Portik 
Vilmos, Marosvásárhely alpolgármestere. 

Vajda György 

Fotó: Vajda György

Erről jut eszembe 
Holnaptól könyvben utazunk. Négy napon át a 28. Marosvásárhelyi Nemzetközi 

Könyvvásár áraszt el kötetekkel, irodalmi eseményekkel. Hatvan kiadó lesz jelen a Nem-
zeti Színházban, mintegy kilencezer könyvcím közül válogathatunk, a kortárs magyar 
irodalom legjobbjaival találkozhatunk a különféle rendezvényeken. Valóságos könyv-
ünnep, örülhetnek a könyvbarátok. Vagy inkább könyvbarátnőket kellene említenem? 
Az előző vásári tapasztalatok szerint a szebbik nem nagyobb érdeklődést mutat az ol-
vasás iránt, mint mi, férfiak. Ez nem csak itteni sajátosság, tudományosan is kimutat-
ható, általános jelenség. Az olvasáskutatók adatai arra vallanak, hogy a nők tartják 
életben a regényeket. Gondolom, a versesköteteket is. A világ női népességének fele 
olvas könyvet többé-kevésbé rendszeresen, a férfiaknak csak egynegyede. És mintha 
mindinkább eltolódna ez az arány a nők javára. Nem mélyedtem bele a statisztikába, 
de aligha tévedek, ha azt mondom, a női szerzők részaránya folyamatosan növekszik. A 
vásárhelyi könyvfesztiválon is hangsúlyossá vált ez a tendencia. A huszonnyolcadikon 
is sok írónő, költőnő érdemes a közönség figyelmére, szombat este pedig külön eszme-
cserén taglalják a „női” jelző mibenlétét a mai magyar irodalomban. A beszélgetés 
nyolc szereplője természetesen nő. Nyilván nincs ok férfiaggodalomra emiatt, hegemó-
niájukat különösebben nem veszélyezteti az író- és szerkesztőnők növekvő létszáma. Ha 
elhangzik az „író” szó, az emberek többsége még mindig férfi tollforgatóra gondol. 
Egyébként egyelőre és összességében a helyzet változatlan. Csak egyetlen példa erre: 
1901-től, amióta az irodalmi Nobel-díjat adják, 125-öt osztottak belőle, és csupán 16 
jutott írónő birtokába. Igaz, az elismerések közül a kétezres években 8-at kaptak írónők, 
ami ezen a téren is szemléletváltást sugall.  

Tény, hogy a világ elnőiesedése ilyen vonatkozásban is érzékelhető. Ez nem baj, sőt, 
de fel lehet rá figyelni. A mi könyvvásárunkon is rengeteg vonzó, esztétikailag is dicsé-
retre méltó kötettel jelentkeznek a könyvműhelyek, ez pedig azzal is magyarázható, hogy 
egyre népesebb a tehetséges, ötletgazdag, egyéni hangú illusztrátornő. A vizuális mű-
vészetek terén is folyamatosan bővül a gyengébb nem tábora. Pár évtized múlva felbo-
rulhat az utánpótlás-nevelés, a szakember-gyarapodás korábban megszokott trendje. A 
minap a marosvásárhelyi művészeti középiskolában jártam egy pályázati zsűrizésen, ott 
lepett meg az információ, miszerint van olyan osztály, amelyben rendkívül elenyésző a 
fiúk száma. A jövőkép ekképpen is furcsán kezd kirajzolódni. Igaz, a példákra ellenpélda 
is sorolható, a napokban nyílt megyei Szobrászati Szalonra benevezettek között csak 
két-három nőt találunk, ők is inkább keramikusok, mint szobrászok, de az biztos, hogy 
a nemek tekintetében történnek lényeges változások. Gondoljunk a tanügyben, egész-
ségügyben, igazságügyben, sok más ügyben tevékenykedők nembeli összetételére. Persze 
országunk egyelőre több vonatkozásban is a rangsorok kullogói közt található, ilyen 
szempontból sem igen remekel! Nemrég Biró Rozália parlamenti képviselő arra figyel-
meztette a közvéleményt, hogy az európai úzus szerint a választásokon a romániai pártok 
jelöltlistáin a helyek egyharmadát kötelező módon nőknek kellene betölteniük. És Klaus 
Iohannis államelnök is hangsúlyozta a nők nélkülözhetetlen jelenlétének fontosságát a 
politikában. Kijelentése megtételekor bizonyára még nem tudta, hogy éppen jeles poli-
tikusnők miatt kerülhet le a NATO főtitkári tisztségére eséllyel pályázó jelöltek listájáról. 
A The New York Times úgy értesült, hogy erre az áhított szerepre az egyik legfőbb esé-
lyessé Kanada ukrajnai származású miniszterelnök-helyettese és egyben pénzügymi-
nisztere, Chrystia Freeland lépett elő. De szóba jöhet Kaja Kallas, Észtország 45 éves 
miniszterelnöke, Zuzana Caputova, Szlovákia 49 éves államfője, Kolinda Grabar-Kita-
rovic, Horvátország 54 éves volt államfője és korábbi washingtoni nagykövete, a NATO 
volt főtitkárhelyettese is. Nocsak! Felhők a láthatáron! Valamiért hirtelen egy kedvderítő 
operettsláger jutott az eszembe: Lányok, a lányok, a lányok angyalok… Van valaki, aki 
ezt a dalt nem ismeri, cicám? (N.M.K.) 
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Támogatás elektromos buszokra 
és töltőállomásokra 

(Folytatás az 1. oldalról)

A román gáztárolók csaknem tele vol-
tak hétfőre, telítettségi szintjük elérte 
a 97,75 százalékot – közölte Virgil Po-
pescu energiaügyi miniszter hétfőn. 

A tárcavezető ismét nyomatékosította, 
hogy Romániának nem lesz gondja télen az 
energiaellátással. A miniszter szerint sem a la-
kosság, sem a vállalatok nem fognak szen-
vedni, hiszen hétfőn a gáztárolókban már több 
mint 3 milliárd köbméter gáz volt.  

George Niculescu energiaügyi államtitkár 
korábban elmondta, hogy amennyiben átlagos 
tél lesz, Romániának nem lesznek energiael-
látási problémái, mert a betárolt gáz biztonsá-
got ad. Emlékeztetett arra, hogy az Európai 
Unió által megszabott minimális 80 százalé-
kos telítettségi szintet Bukarest már szeptem-
ber közepén teljesítette. Románia éves 
gázfogyasztása 11-12 milliárd köbméter. 
(MTI) 

Csaknem tele vannak  
a gáztárolók 

Pályázatot nyert Szászrégen  
Intelligens városirányítási rendszerek kiépítésére 



Három, egymáshoz hasonló kul-
turális szolgáltatásokat nyújtó, ám 
különböző forrásokból eltartott ma-
rosvásárhelyi művészeti intézmény 
vezetőjét kérdeztük arról, hogy át-
vészelik-e a hidegnek és drágának 
ígérkező, hamarosan beköszöntő 
évszakot, és ha igen, akkor miből.  

– Igen. Felkészültünk a várható 
problémákra, az aktuális költségve-
tésünket átalakítottuk. A miniszté-
rium gyakorlatilag állja azt a 
várható energiaköltséget, amelyet 
előre jeleztünk. Ez az előadások 
gyártásának bizonyos szinten a ká-
rára megy – sajnos az előadás-ké-
szítéstől is el kellett vonnunk egy 
bizonyos összeget, ennek ellenére 
nagyon nem fognak sérülni az elő-
adások, ez nem azt jelenti, hogy 
gyengébb minőségűek lesznek. Az 
eddig megállapított költségvetésnek 
az előadásokra szánt részéből átcso-
portosítottunk egy összeget, ami a 
szükséges többletköltségnek körül-
belül a harminc százaléka, a szük-
séges hetven százalékot pedig a 
minket eltartó minisztérium állja – 
válaszolta kérdésünkre Pál Attila, a 
romániai kulturális minisztérium 
által fenntartott Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház igazgatója.  

A Maros Művészegyüttest a 
Maros Megyei Tanács tartja fenn, 
kérdésünkre Barabási Attila Csaba 
igazgató válaszolt.  

– Volt egy beszélgetésünk a fenn-
tartónkkal, illetve a Maros Megyei 
Tanács alelnökével, Kovács Leven-
tével, akinek a hatáskörébe tarto-

zunk. Ő összehívta az intézményve-
zetőket, és azt mondta, hogy nem 
kell aggódni, rendben leszünk. Mi 
felkészültünk arra, hogy spóroljunk, 
illetve már spórolunk is, az Arany 
János utcai irodaépületünkben pél-
dául még nem üzemeltük be a fű-

tést, reggelente a légkondival mele-
gítünk be. A kövesdombi székház-
zal elméletileg jövő évig nem lesz 
problémánk: van egy teljesítmény-
tervünk, amelyet minden évben a 
költségvetésünk után kiszámolnak, 
és mi ezt már most meghaladtuk, 
továbbá vannak még bevételeink 
előadásokból is, ami azt jelenti, 
hogy ha mégis adódnának problé-
mák, azokat mi ezekből a források-
ból meg tudjuk oldani. A megyei 
tanácstól azt a választ kaptuk, hogy 
próbáljunk meg spórolni, figyeljünk 
oda a fogyasztásra, de nem áll fenn 
az a veszély, hogy be kelljen zárni 
az intézményt. A zenészeink pél-
dául már most a folyosón próbál-
nak, mert ott melegebb van, mint a 
színpadon, és a hangszereknek sem 

tesz jót a hőmérséklet-ingadozás. 
Nagyon sok rendezvényszervező 
érdeklődik a székházunk terme 
iránt, valószínűleg kisebb kultúrott-
honokat télire bezárnak a külön-
böző polgármesteri hivatalok, ez 
okból több rendezvényre kerül majd 
sor az előadótermünkben, mint ko-
rábban. Úgy gondolom, hogy átvé-
szeljük a telet, a megyei tanács is 
számol azzal, hogy ezeket az intéz-
ményeket fenn kell tartani. Ha 
bajok lesznek a számlákkal, akkor 
valószínűleg beruházásokra nem 
kerül sor, de ez érthető is ebben az 
időszakban. 

A marosvásárhelyi Spectrum 
Színház egyik különlegessége, 
hogy magánszínház, nem állami in-
tézmény, hanem kulturális üzleti 

vállalkozás. Kérdésünkre a színház 
igazgatója, Török István válaszolt.  

– A mi költségvetésünket nem 
fogják csökkenteni. Sokan megkér-
dezik Magyarországról is, hogy át-
vészeljük-e a telet, a válaszom az, 
hogy igen. A saját pénzünkből te-
remtjük elő az ehhez szükséges ösz-
szeget, a színház költségvetéséből 
az elmúlt tíz évben eddig sem fizet-
tünk semmiféle rezsiköltséget. Az 
általunk megnyert pályázatokat ki-
zárólag előadásokra fordítottuk, a 
színház fenntartására sohasem kap-
tunk pénzt. Azt mindig saját jöve-
delemből, saját költségből álltuk, és 
az a veszély, hogy a mi költségve-
tésünket valaki levágja vagy csök-
kenti, teljes felelősséggel állítom, 
hogy biztosan nem fenyeget. 

Báli romantika, kalózharc a nyílt ten-
geren, váratlan fordulatok és tudatos 

csapongás az idősíkok között – Szabó Noémi 
szobájában már mindez megtörtént, és még 
ennél is több. A 16 éves lány itt írta meg ta-
valy pár hónap alatt élete első regényét, itt 
tanult szerepeket a Kamaszok színtársulat 
tagjaként, és a színek, formák játéka is itt ta-
lált rá nem is olyan régen. Beszélgetésünk 
elején mindenekelőtt a kiadásra váró  
könyvről kérdeztem, amely kézirat formájá-
ban hozzám is eljutott a nyáron, és amelynek 
cselekménye egészen magával ragadott. 

– A történet megszületésekor egy olyan 
korszakomban voltam, amin mások hatéve-
sen mennek át: hercegnő akartam lenni. 
Nyilván 15 évesen nem öltözhettem be az ál-
talam áhított karakternek, ezért arra gondol-
tam, hogy az íráson keresztül élem ki ezt a 
vágyat – idézte fel az előzményeket Noémi 
egy igazán őszinte, magát felvállaló  
tinédzser mosolyával, majd azt is elárulta, 
hogy tulajdonképpen egy éjszaka alatt fogal-
mazódott meg benne a Bújócska egy könyv 
lapjaiban című regény ötlete. – A legtöbb 
szereplőt valamilyen színészhez kötöttem, de 
van egy karakter, akit a legjobb barátnőm 
inspirált. Ő mindig mondta, hogy kalandvá-
gyó természete miatt, ha visszamehetne az 
időben, legszívesebben egy harcos lenne. Így 
formálódott meg bennem a főszereplő barát-
nőjének, Eszternek, a kalózlánynak az 
alakja. A fiú főhős a cselekmény első válto-
zatában meghal, de mivel írás közben na-
gyon a szívemhez nőtt ez a szereplő, 
csavartam egyet a történeten, és behoztam 
az álom motívumát, hogy megmenthessem. 
Amúgy nagyvonalakban a kezdetektől meg-

volt a fejemben a cselekmény, én ugyanis 
olyan típus vagyok, aki mindent előre kita-
lál. 

– Több mint száz oldalon keresztül pereg-
nek az események, egy ilyen terjedelmű szö-
veget megalkotni idő- és energiaigényes 
vállalkozás. Volt-e valamilyen rituáléja 
annak, hogy mikor és 
mennyit írsz? – kérdez-
tem. 

– Hétvégeken és a 
tavalyi kényszervakáció 
időszakában foglalkoztam ezzel a legtöbbet, 
volt, amikor délután 4-től éjjel 11 óráig. Ok-
tóber végén, pontosabban világításkor kezd-
tem az írást, és szilveszterkor fejeztem be. 

– Gondolkoztál-e folytatáson? 
– Már össze is állt a fejemben egy sorozat, 

amelyben elmesélném a szereplők fiatal 
korát. De ezt az ötletet egyelőre félretettem, 
mert most más tervek foglalkoztatnak: egy 
18. századi, szintén álomszerű időutazás tör-
ténetét, illetve egy hosszabb sci-fi regényt ér-
lelgetek.  

– Mit jelent egyébként számodra az írás? 
Mi adja hozzá a motivációt? – fűztem újabb 
kérdést a korábbiakhoz. 

– Ötödik osztályra nyúlik vissza az egész. 
Már akkor folyamatosan sztorik pörögtek a 
fejemben. Egyszer házi feladatként kellett 
írni egy mesét magyarórára, és az én törté-
netem nagyon tetszett anyuéknak. De akko-
riban még nem írtam a leghelyesebben, és ez 
elbizonytalanított, úgyhogy inkább megtar-
tottam magamnak az agyamban keringő 

sztorikat. Hetedik osztályban, a pandémiával 
jött az áttörés. Akkoriban rengeteget olvas-
tam magyarul és angolul, vegyesen, és ennek 
következtében a helyesírásom is fejlődött. 
Így aztán a bátorságom is megjött az írás-
hoz. Írtam, írtam, és egyszerűen nem tudtam 
leállni. Ez nekem egyféle terápia volt, ha 

akkor, a bezártság hó-
napjaiban nem találok 
rá, talán megőrülök. 

Noémi tavaly, kilen-
cedikesként csatlakozott 

a marosvásárhelyi Kamaszok színtársulat-
hoz. Ennek kapcsán is az indítékról faggat-
tam. 

– Hatodik osztályban a magyartanárnő el-
vitt minket az osztállyal egy színdarabra, 
ami nagyon tetszett. Kicsit meg is irigyeltem 
a fellépőknek járó tapsot, annál is inkább, 
mivel mindig is a középpontban akartam 
lenni.  

– Milyenek voltak az első tapasztalataid a 
Kamaszoknál? 

– Kezdőként kerültem a csapatba, és ter-
mészetemnél fogva eleinte eléggé izgultam, 
idővel azonban észrevettem, hogy egyre ma-
gabiztosabb vagyok, nemcsak a színpadon, 
hanem az iskolában is, felelésnél. De már 
korábban, az első fellépéseimnél is megta-
pasztaltam, hogy az adrenalin oldja a fe-
szültséget.  

– Ki tudnál-e emelni egy élményt, ami a 
legjobb, legmaradandóbb volt ebből az idő-
szakból? 

– Minden percét élveztem a színtársulatos 

együttléteknek, főleg a csapat miatt, mert a 
többiek mindig nagyon fel tudták dobni a 
hangulatot. De talán az volt a legjobb, ami-
kor mindenki kellett válasszon egy éneket, 
amit majd előad, és mivel a többiek nem tud-
ták, hogy van hangom, mind meglepődtek, 
amikor rám került a sor.  

– Miért léptél ki végül a társulatból? 
– Nagyon sűrű lett a program, és az iskola 

mellett már nem tudtam teljes intenzitással 
jelen lenni. De a csapat tagjaival most is tar-
tom a kapcsolatot. 

Idén januárban a festészet is rátalált No-
émire.  

– A húgom kapott egy vásznat, amire már 
előre meg volt rajzolva egy minta. Kértem én 
is egy üres vásznat, és elkezdtem rá rajzolni, 
festeni. Az első munkámat egy könyv ihlette, 
a későbbiekben tájképeket festettem, és egy 
portrét is egy hozzám közel álló személyről. 
Ezen a téren is vannak még terveim, csak 
éppen legyen időm a megvalósításukra. 

– Mi tölti ki a napjaid nagy részét? 
– Hét órát iskolában vagyok, és otthon is 

igyekszem minél többet tanulni, hogy a leg-
jobbak között legyek, és „topon” is marad-
jak. A szabadidőmben kétféle hangszeren, 
zongorán és gitáron próbálok játszani, 
ugyanakkor, amikor csak tehetem, írok. Mint 
már említettem, ez az, ami igazán felszaba-
dít, ilyenkor ki tudok szakadni a hétközna-
pokból, és utána nyugodtabban alszom. 

Ami a jövőt illeti, Noémi bízik benne, hogy 
a könyve, illetve az ezután megírandó köny-
vei elnyerik az olvasók tetszését, és talán va-
laki filmet is készít belőlük. De azt sem tartja 
kizártnak, hogy ő maga forduljon a filmes 
szakma felé mint színész vagy rendező.

Kaáli Nagy Botond
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Bújócska a fantázia földjén 

Úgy tűnik, nem fognak bezárni a marosvásárhelyi színháztermek 
Közeleg a tél… 

Áll a címben, amit az ismert és méltán közkedvelt televíziós 
sorozat azóta szállóigévé vált mottójából kölcsönöztünk, és ez 
a tél most sokkal keményebbnek ígérkezik, mint az eddigiek. 
A nemzetközi geopolitikai helyzet mindenki által ismert követ-
kezményeinek küszöbön álló, illetve már megtapasztalt hatá-
saként az egekbe ugrottak az energiaárak, és ez a 
közeljövőben sem lesz másként. A hétköznapi ember életét is 
megnehezíti e korántsem kellemes szituáció, ám a nagy lég-
teret kívánó, előadó-, avagy színházteremmel rendelkező in-
tézmények esetében egy-egy óriási összeget tartalmazó 
számla akár a kényszerű bezárást is jelentheti. 

 Fotó: Nagy Tibor



Az Európai Unió a Kereske-
delmi Világszervezethez 
(WTO) fordulhat Washington 
protekcionista intézkedései, 
az autóipart is jelentősen 
érintő amerikai állami támo-
gatás miatt – jelentette ki 
Thierry Breton belső piacért 
felelős európai uniós biztos 
Brüsszelben hétfőn, az euró-
övezet pénzügyminisztereit 
tömörítő eurócsoport ülését 
megelőzően. 

Breton kijelentette: ha az Egye-
sült Államok nem reagál kielégítő 
módon a felvetett aggályokra, 
akkor az unió „megtorló intézkedé-
sekkel” válaszolhat Washington 
augusztusban elfogadott infláció-
csökkentési törvényére, amely adó-
kedvezményeket is tartalmaz az 
Egyesült Államokban gyártott 
elektromos autókra és akkumuláto-
rokra. A jelentős állami támogatás 
„ellentétes a WTO szabályaival” – 
emelte ki. 

Bruno Le Maire, Franciaország 
gazdasági és pénzügyekért, vala-
mint ipari és digitális szuverenitá-
sért felelős minisztere az 
eurocsoport ülését megelőzően ki-
jelentette: az Egyesült Államok 
gazdaságának nyújtott hatalmas tá-
mogatások „koordinált, egységes 
és erős” választ követelnek az eu-
rópaiaktól. Az amerikai támogatási 
törvény „ellentétes a nemzetközi 
kereskedelem minden szabályával” 
– húzta alá. 

A francia miniszer szavai szerint 
a törvény, amelyet az amerikai kor-
mány környezetvédelmi és társa-
dalmi reformprogramnak nevez, 
egy több száz milliárd dolláros be-
ruházási terv, és ennek hatására 
„néhány nagy külföldi vállalat, 
amely Európában akart letelepedni, 
most tétovázik, hogy Európában 
vagy Amerikában létesítsen-e te-
lephelyet. Emiatt csak Franciaor-
szágban mintegy tízmilliárd euró 
értékű beruházás és több ezer ipari 
munkahely forog kockán” – figyel-
meztetett. Közölte továbbá: egyes 
esetekben a Biden-kormány által 
felajánlott támogatások összege az 
Európai Bizottság által engedélye-
zett maximális támogatási összeg 
négy- vagy akár tízszerese. 

Hangsúlyozta, hogy az európai 
ipar már most szenved a verseny-
képesség hiányától. Az amerikai 
inflációcsökkentési törvény sze-
rinti támogatások és az ugyanilyen 
erősen támogatott kínai ipar való-
színűleg tovább növeli Európa le-
maradását – mondta. 

Bruno Le Maire végezetül kije-
lentette: csak határozottsággal 
lehet eredményt elérni. 

Christian Lindner német pénz-
ügyminiszter a tanácskozás előtt 
adott sajtónyilatkozatában azt 
mondta: országa inkább párbeszé-
det sürget Washingtonnal, mint el-
lenintézkedéseket a szóban forgó 
törvény által kiváltott kereske-
delmi feszültségek enyhítésére. 

Véleménye szerint Brüsszelnek és 
Washingtonnak közösen, a nemré-
giben létrehozott munkacsoport 
keretében kell foglalkoznia az eu-
rópai aggodalmakkal. 

„Most párbeszédre kell töre-
kedni az Egyesült Államok kormá-
nyával, hogy tisztázni tudjuk 
aggályaink forrását, és közös mód-
szereket találjunk gazdasági érde-
keink ötvözésére” – jelentette ki 
Lindner, majd hozzátette: nincs 
meggyőződve arról, hogy az ame-
rikai fél megértette, milyen nagy az 
EU aggodalma a törvény lehetsé-
ges következményei miatt. 

Az EU és az Egyesült Államok 
a múlt héten jelentette be, hogy 
munkacsoportot hoznak létre az 
amerikai állami támogatások miatt 
a felek között kirobbant viták meg-
oldására. 

„Jelenleg arra összpontosítunk, 
hogy tárgyalásos megoldást talál-
junk” – mondta Valdis Dombrovs-
kis kereskedelempolitikáért felelős 
biztos az ülést megelőzően. A tár-
gyalások első fordulóját a múlt 
héten tartották meg, és az esetleges 
haladásról leghamarabb december-
ben fog beszámolni a brüsszeli tes-
tület – tette hozzá az uniós biztos. 

Joe Biden amerikai elnök au-
gusztusban írta alá a 700 milliárd 
dolláros inflációcsökkentési tör-
vénycsomagot, amely bizonyos 
iparágaknak, például az autóipar-
nak mintegy 430 milliárd dolláros 
állami támogatást nyújt. (MTI) 

Az Európai Bizottság 3 milliárd 
euró értékben hirdet pályáza-
tot a tiszta technológiákkal 
kapcsolatos innovatív kezde-
ményezések számára a megfi-
zethetőbb, biztonságosabb és 
fenntarthatóbb energiaellátás 
biztosítására, valamint, hogy 
Európa gyorsabban függetle-
nedhessen az orosz fosszilis 
tüzelőanyagoktól – tájékozta-
tott az uniós bizottság. 

Az uniós pályázat alapján az In-
novációs Alap keretében olyan pro-
jektek részesülhetnek finan- 
szírozásban, amelyek kapcsolódnak 
az általános dekarbonizációhoz, 
amelyek felváltják a fosszilis tüze-
lőanyagok használatát az iparban, 
valamint a megújuló hidrogén elő-
állításában vagy a hidrogén ipari el-
terjedésében, amelyek tisztaenergia- 
technológiákkal kapcsolatos termé-

kek gyártásával foglalkoznak, il-
letve amelyek közepes méretű kí-
sérleti projektnek minősülnek. 

A projekteknek működési kör-
nyezetben kell igazolniuk az inno-
vációt, de nem elvárás, hogy elérjék 
a kereskedelmi gyártás szintjét. Az 
elképzelések szerint a támogatás 
ösztönözni fogja az Európa szén-di-
oxid-mentesítését célzó ipari meg-
oldások bevezetését – írták. 

A projektek értékelése innová-
ciós szintjük, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás elkerülésére való 
alkalmasságuk, működési, pénzügyi 
és műszaki kiforrottságuk, valamint 
terjeszthetőségük és költséghaté-
konyságuk alapján történik. A pá-
lyázati felhívásra az uniós 
tagállamokban, Izlandon és Norvé-
giában megvalósuló projektekkel 
2023. március 16-ig lehet jelent-
kezni. (MTI) 

Kezdetben fémforgácsolással 
foglalkoztak, esztergálással, marás-
sal, menetvágással, többnyire alkat-
részeket gyártottak, továbbá 
fémmegmunkálással különböző 
profilokat, zártszelvényeket állítot-
tak elő.  

– Lassan bővítettük a vállalko-
zást, két csapatban dolgoztunk, az 
egyik csapat itt helyben fémmeg-
munkálással foglalkozott. Magyar-
országi és olaszországi cégekkel 
volt szerződésünk. A másik csapat 
terepen fémszerkezeteket, épülete-

lemeket szerelt. A 2008-as válság 
idején, amikor leálltak az építkezé-
sek, hogy elkerüljük az elbocsátá-
sokat, váltottunk, és billencseket 
készítettünk. A bukaresti RAR-nál 
engedélyt váltottunk ki, hogy min-
den tehergépkocsi-típusra tudjunk 
billenőszerkezeteket előállítani. Mi 
szereltük a hidraulikus hengereket, 
az elektropumpákat, mi végeztük a 
villanyszerelést. Komplex munka 
volt, több típusban készítettük eze-
ket, mindig azt, amit a megrendelő 
kért.  

– A válságot áthidalták, hogy si-
került a továbbiakban helytállni?  – 2018-ban a 18 alkalmazottból 

hatan nyugdíjba mentek, így 12-en 
maradtunk. A piac azt igényelte, 
hogy hegesztést és lakatosmunkát 
vállaljunk. Lemezvágó és -hajlító 
CNC-gépeket vásároltunk, amelyek 
nagyban segítenek a munkafolya-
matban. Jelenleg inoxlemezből szű-
rőberendezésekhez – három 
méretben – vízleválasztókat készí-
tünk egy multinacionális cégnek. A 
prototípust 2016-ban gyártottuk le. 
Ez a vízleválasztó olyan ipari beren-
dezés, amely megszűri a szennyezett 
vizet. Tulajdonképpen az autópályák 
mentén lévő csatornába elhelyezett 
szűrőberendezések inoxrészét ké-
szítjük el, s ezeket betonelemekbe 
építjük be. Ebbe helyeznek egy po-
rózus anyagot, s a berendezés meg-
szűri az autópályáról lefolyó 
szennyezett vizet, hogy a termé-
szetbe tiszta víz kerüljön vissza. 

Szennyeződés keletkezhet a kifolyt 
olajból, vagy karambol esetén útmo-
sás után is. Munka van elég, sajnos 
munkaerő nincsen. Jelenleg szak-
képzetlen munkaerőt alkalmazunk, 
itt helyben tanítjuk meg a mestersé-
get. Ezelőtt egypár évvel szerződést 
írtunk alá a líceum aligazgatójával, 
hogy a gyakorlati idejük alatt foglal-
koztassuk a tanulókat. Az volt a fel-
tétel, hogy legyenek ismereteik, 
hiszen szigorú munkavédelmi előírá-
sok vannak, tekintve, hogy veszélyes 
esztergával, marógéppel dolgozni, 
ha nincs meg a kellő tudás. Eddig 
megúsztuk munkabaleset nélkül, de 
tudjuk, mit jelent a pillanatnyi fi-
gyelmetlenség vagy tévedés. 

– Közel két évtized távlatából 
hogy látja, megérte-e önálló 
céget működtetni? 
– Olyan céget akartam felépíteni, 

amit a fiam majd örököl, és a tevé-

kenységet folytatni fogja. Ez eddig 
nem valósult meg teljességében, 
mert a fiam a nemzetközi közkap-
csolatok szakon tanult Kolozsvá-
ron. Amikor elvégezte, feltevődött 
a kérdés, hogyan tovább, hol dol-
gozzon? Azt ajánlottam, hogy jöj-
jön a céghez. Idejött, s „lentről” 
kezdte, megtanulta a munkafolya-
matokat, az eszközöket, a mérőmű-
szereket használni, és dolgozik. Mi 
is „lentről” kezdtük. A társammal, 
Claudiuval hétvégén is dolgoztunk, 
nem is volt szabadságunk – tekintett 
vissza Kelemen Csaba mérnök.  

A műhelyben a gépeket, az ud-
varon a beépítésre váró vízlevá-
lasztó berendezések inoxkeretét 
szemléltük meg, ami az autópályák 
(eddig számunkra ismeretlen) kel-
léke. Ezért is jó vállalkozókat fel-
keresni, mert mindig tanulunk 
tőlük valamit.  Fotó: Nagy Tibor

Szerkesztette: Benedek István

A fémmegmunkálás ma is keresett ágazat 
Kelemen Csaba mérnök a marosludasi Eurosystem Kft. veze-
tője. 2003-ban egyedül indította a céget, majd Fejér Claudiu 
mérnökkel társult. 2004-ben a felbomló marosvásárhelyi SUT-
tól gépeket vásároltak, ezeket újították fel, és elkezdték a ter-
melést. Az egység egy korábbi gabonaraktárban üzemelt, ahol 
kezdetben sem gáz, sem villany nem volt, tehát nulláról kezd-
ték a munkát. Aztán fokozatosan kiépítették a hálózatokat, 
felszerelték a műhelyeket. Ez idő tájt bomlott fel a helyi Rom-
velo gumiabroncsgyár, s az innen elbocsátott, munkanélkülivé 
vált szakmunkásokat alkalmazták.

Az EU a WTO-hoz fordulhat Washington 
protekcionista intézkedései miatt 

Tisztaenergia-technológiákat 
támogat az EU 

Mezey Sarolta 
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A Párizsi Autószalonon leplezték le a Re-
nault 4L Trophy előtt tisztelgő koncepcióau-
tót, amely a 4EVER (vagyis Örökké) nevet 
kapta. Az autó teljes egészében beleilleszke-
dik a retró hullámba, és a formatervében 
egyaránt megtalálhatók az ősi Renault-ra em-
lékeztető motívumok is. 

Az ősmodellt a marokkói sivatagban meg-
rendezett humanitárius ralira építette a fran-

cia gyártó, a mostani bemutatása pedig a rali 
25. évfordulójára esett. Ennek apropóján kü-
lönleges kiegészítőket is kapott az autó, mint 
például körben fekete műanyagozás, 20 cen-
tis hasmagasság, valamint pótkerékkel és 
ásóval ellátott tetőcsomagtartó.  

A koncepcióautót gun metal silver (fegy-
verezüst) fényűre fújták, erre jönnek rá a fe-
kete műanyag kiegészítők, valamint egy 

finoman adagolt lila is rákerült az autóra a 
kontraszt kedvéért. 

Természetesen a Renault 4EVER koncep-
cióautó elektromos hajtásláncot kapott, erre 
utalnak többek között az eltűnő kilincsek, a 
tükröket helyettesítő kamerák és az akkumu-
látort védő lemezek is. 

A Renault nem árulta el, hogy mekkora tel-
jesítményű motor és akkumulátor került az 
autóba, de azt igen, hogy a koncepció egy B 

szegmensbe érkező SUV lesz, a hossza 4,1, 
a szélessége 1,95, míg a magassága 1,9 méter 
lesz, már ha valaha elkezdik a nagyszériás 
gyártást, amire olyan sok esély nincs. Maga 
a koncepció mellesleg ugyanarra a CMF-
BEV platformra épül, mint az R5 mini, a Nis-
san Micra vagy éppen az Alpine kompakt 
autója. Ha méretben kellene neki keresni egy 
megfelelőt, a jelenlegi Renault-kínálatban 
talán a Capturt lehetne mondani. 

A Sony és a Honda tavasszal megalapí-
totta, a nyár folyamán pedig véglegesítette is 
a közös autógyártó vállalatukat. A két cég ne-

vének olvastán nem nehéz kitalálni azt, hogy 
a Sony a digitális eszközök terén szerzett ta-
pasztalataival, míg a Honda az autógyártás 

terén szerzett ismereteivel fog hozzájárulni 
ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen a cég, 
amit Sony Honda Mobility névre keresztel-
tek. 

A vállalat nem mellesleg egy prémium ka-
tegóriás villanyautóval szeretne piacra lépni. 
Ez várhatóan 2025 első negyedévében már 
megrendelhető lesz, és 2026-tól elkezdhetik 
a piaci bevezetést is. Ilyen téren pedig érde-
kes ötlettel állt elő a vállalat: csak minimális 
mértékben szeretnének kereskedési hálózatot 
létrehozni, elsősorban online akarják értéke-
síteni a gépjárműveiket. Már azt is tudni 
lehet, hogy első körben a japán és az amerikai 
piacot fogják megcélozni, ezt követően Kí-
nába mennek, és csak azután fognak valami-
kor Európában is terjeszkedni. Azaz legjobb 
esetben is csak a következő évtized elején 
lesz esély arra, hogy a Sony Honda Mobility 
felbukkanjon nálunk is. 

A gyártó azt sem titkolja, hogy számos ext-
rát terveznek az autóba, de ezek jelentős része 
csak havi előfizetés mellett lesz elérhető. 
Azonban ennél többet nem árultak el a guruló 

okostelefonként is emlegetett autóról, így 
nem tudni sem az árát, sem a hatótávját, sem 
azt, hogy milyen platformra fog épülni. Bár 
utóbbit azért lehet sejteni, hiszen a Honda 
szorosan együttműködik a General Motors-
szal, aminek ott van az Ultium nevű plat-
formja. Szinte borítékolható, hogy ezt fogja 
használni a Sony Honda Mobility is, legfel-
jebb annyit változtatnak rajta, hogy a Sony 
korábbi tanulmányautóiból is átvesznek majd 
bizonyos darabokat. 

Továbbá a 2025-ös bevezetési dátum sem 
véletlen. A vállalat közös elnök-vezérigazga-
tója szerint ez egy döntő év lesz az amerikai 
piacon, ekkorra várják a villanyautók legna-
gyobb áttörését. Éppen ezért akkorra már 
mindenképpen rendelhető kell legyen a cég 
első autója, pont ezért folynak jelenleg gőze-
rővel a fejlesztések és a tesztelések. 

Az információk szerint az új típus a Honda 
valamelyik amerikai üzemében fog készülni, 
az akkumulátorcsomagok pedig minden bi-
zonnyal a Honda–LG közös, még építés alatt 
álló akkugyárából érkeznek. 

Azt már az általános iskolában is tanítják, 
hogy az elektromosság és a víz nem jó bará-
tok. Ennek ellenére az utóbbi években meg-
jelentek a vízálló okostelefonok, amelyek 
egész jól bírják a strapát, és az elektromos au-
tókkal sem szokott gond lenni, hiszen az ak-
kumulátorok le vannak szigetelve. Láttunk 
már villanyautót esőben közlekedni, sőt na-
gyobb pocsolyán áthajtani is, és emiatt nem 
lehet semmilyen probléma. Most mégis úgy 
néz ki, hogy a nagy mennyiségű víz nem tesz 
jót az elektronikának, még akkor sem, ha 
minden le van szigetelve. Ez a Ian hurrikán 
idején bizonyosodott be. 

Az Egyesült Államok ötödik legsúlyosabb 
viharáról van szó, amelynek 119 halálos ál-
dozata volt, és több mint 67 milliárd dollárnyi 

anyagi kárt okozott. Értelemszerűen a jármű-
park is megsínylette a vihart, a széttört és 
megrongálódott járművek mellett pedig most 
egyre-másra érkeznek a hírek a kigyulladó 
villanyautókról. 

Florida tűzoltóparancsnoka a Twitteren 
számolt be arról, hogy rengeteg villanyautót 
tett tönkre a Ian hurrikán. Megsérültek és 
korrodálódtak az akkumulátorok, amelyek 
miatt most tüzek keletkeznek. Ez egy új ki-
hívást jelent a tűzoltók számára, olyant, 
amellyel egészen mostanáig nem találkoztak. 
Kigyulladó elektromos autó volt eddig is, 
csak nem ilyen nagy számban. A tűzoltók ki-
fejlesztettek több módszert is ezek oltására, 
azonban egyik sem veszélytelen, hiszen az 
akkumulátorban levő feszültség potenciális 

veszélyforrás a tűzoltókra. Arról nem is be-
szélve, hogy egy elektromos autó eloltásához 
3-8-szor annyi vízre van szükség, mint egy 
hagyományos, belső égésű motorral szerelt 
autó eloltásához. 

Már 2018-ban az olaszországi áradások 
idején is jelentkeztek hasonló problémák, 
akkor a hibrid Maseratik gyulladtak ki, sze-
rencsére sem Olaszországban, sem Floridá-
ban nem sérült meg senki, azonban a 
tűzoltóság óvatosságra inti a lakosokat, és 
arra kéri a villanyautó-tulajdonosokat, hogy 
parkoljanak távolabb az épületektől. Nem 
szabad elfelejteni azt sem, hogy Kalifornia 
állam után Floridában van a legtöbb elektro-

mos autó, így korántsem kizárható az, hogy 
a jövőben még fogunk hallani tűzesetekről. 

Természetesen ez egy különleges helyzet, 
és még így sem lehet kijelenteni azt, hogy a 
villanyautók tűzveszélyesek vagy ilyen 
szempontból veszélyesebbek, mint a belső 
égésű motorral szerelt gépjárművek. A sta-
tisztikai hivatal adatai szerint 100.000 autó-
ból 1529 belső égésű kigyullad, míg az 
elektromos autók esetében ez a szám mind-
össze 25. Tehát nem kell ezért szidni a vil-
lanyautókat, illetve azt sem szabad 
elfelejteni, hogy a víz a hagyományos autók-
nak sem kedvez, a motorba kerülve végzetes 
károkat tud okozni. 
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Kigyulladó Tesla Floridában  Forrás: NewsNation

A Sony Honda Mobility első prototípus-autója               Forrás: Sony 

Renault 4EVER       Forrás: Renault 

Renault 4EVER, a ralikiegészítőkkel       Forrás: Renault 

Elektromos autók gyúltak ki 
Floridában a hurrikán után 

Guruló okostelefon, avagy a Sony és a Honda közös fejlesztése 

A Renault 4 sikerét szeretné megismételni az elektromos utód 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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A szakember kiemelte, hogy 
minden tárgyaláson nagy szerepet 
játszanak az érzelmek, viszont ami-
kor a felekben ott van az esetleges 
bosszúvágy vagy a düh, akkor na-
gyon nehezen tudnak higgadtan 
asztalhoz ülni, mert nem tudják el-
választani a személyt a problémá-
tól. Példaként azt hozta fel, hogy 
képzeljük el, ha azzal az emberrel 
kellene tárgyalnunk, aki felgyújtotta 
a szülővárosunkat, és ismerőseink, 
barátaink haltak meg.  

Ami az orosz–ukrán háborút il-
leti, márciusban a felek elkezdtek 
tárgyalni Isztambulban, azonban 
ezek a béketárgyalások megreked-
tek. A március 29-i tárgyaláson a 
két ország delegáltjai nagyrészt 
meg is egyeztek, sőt közel volt az 
aláírás is. Ebben a szerződésben a 
nyelvhasználati kérdést rendezték, 
NATO-semlegességet ígért Uk-
rajna, és ezért cserébe nemzetközi 
garanciákat kért arról, hogy Orosz-
ország nem fogja ismét megtá-
madni. Összesen kilenc ország, 
közöttük Kína, az Egyesült Álla-
mok, az Egyesült Királyság, Izrael, 
de még Oroszország is garantálta 

volna Ukrajna területi szuverenitá-
sát, valamint a békét. Azonban a 
tárgyalások után egy nemzetközi 
összefogás eredményeképpen Uk-
rajna annyi fegyvert és pénzt kapott, 
hogy Volodimir Zelenszkij úgy 
döntött, nem megy bele a békébe, és 
nem folytatja a tárgyalásokat, 
mondta dr. Kiss Rajmund. Ezt kö-
vetően kezdte el hangoztatni  
Washington, Brüsszel, de még a 
NATO-főtitkár is, hogy Oroszor-
szág nem nyerheti meg ezt a hábo-
rút. 

Kiss Rajmund aláhúzta, hogy 
Ukrajnának egyedül semmi esélye 
nem lenne Oroszország ellen, de 
véleménye szerint a keleti ország-
ban jelenleg több fegyver van, mint 
az Európai Unióban összesen, il-
letve óriási pénzügyi támogatást ka-
pott, így nem lehet kizárni a 
győzelmét sem. A diplomáciai szak-
ember meglátása szerint a legfonto-
sabb az kellene legyen, hogy 
megszülessen a béke, és mindenki 
ezt kellene szem előtt tartsa. A béke 
azt eredményezné, hogy nem halna 
meg több ártatlan ember. Az emberi 
életek után pedig a következő prio-
ritás a gazdaság. Kiss Rajmund 
megfigyelései alapján a nemzetközi 

elemzők azt mondják, hogy eddig 
az Egyesült Államok a legnagyobb 
győztese az orosz–ukrán háború-
nak, viszont meglátása szerint nem 
Amerika a legnagyobb haszonélve-
zője ennek a háborúnak. Vélemé-
nye szerint egy új világrend kezd 
kialakulni: a világ egyik része tá-
mogatja a szankciókat, míg a másik 
része nem. A feltörekvő országok, 
amelyek gazdaságilag jóval ver-
senyképesebbek voltak már a 2008-
as válság idején – Kína, India, 
valamint Dél-Amerika és Afrika né-
hány országa – most még nagyobb 
előnyre tehetnek szert. A nemzet-
közi gazdaság csak békében tud 
igazán jól prosperálni, nyomatéko-
sította Kiss Rajmund. 

A jelenlegi helyzetben sem béke-
tárgyalásokról, sem békéről, de még 
csak tűzszüneti megállapodásról 
sem lehet hallani. A szakember 
abban reménykedik, hogy egyszer 
csak váratlanul rászakad Európára a 
béke, pont olyan váratlanul, ahogy 

Oroszország lerohanta Ukrajnát. 
Erre pedig mindenkinek, így a poli-
tikusoknak is szüksége lenne, hi-
szen az ő vállukra is egyre nagyobb 
nyomás nehezedik, mert a nyugat-
európai jobb módú lakosság köré-
ben is egyre nagyobb gondot okoz 
az energiaszámlák kifizetése. Kiss 
Rajmund abban reménykedik, hogy 
a választópolgárok ki tudják har-
colni, kényszeríteni a politikusok-
nál, hogy ne a háborút támogassák, 
hanem a tűzszünet és a béketárgya-
lások irányába fordítsák ezt az ener-
giát. 

Fontos figyelembe venni, hogy a 
béke egyik napról a másikra nem 
fogja megoldani a gazdasági gondo-
kat. Továbbá azt sem lehet meg-
mondani, hogy a békét követően 
hogyan fog alakulni Oroszország és 
az Európai Unió gazdasági kapcso-
lata. Kiss Rajmund véleménye sze-
rint jelenleg nagy a bizalomvesztés, 
és a szakadék egyre jobban mélyül 
a két hatalom között, miközben egy 

évvel korábban a legfőbb gazdasági 
partnerei voltak egymásnak. A há-
ború kirobbanása óta pedig az a 
trend, hogy a cégek hagyják ott 
Oroszországot, és teljes egészében 
lemondanak a telephelyeikről is. 
Ezt a helyzetet képtelenség egyik 
napról a másikra megoldani. 

Nem szabad elfelejteni azt sem, 
hogy szankciókat már 2014-ben be-
vezettek Oroszország ellen, amikor 
elfoglalta a Krím félszigetet. 
Ahhoz, hogy minden szankciót fel-
oldjanak, Oroszország le kellene 
mondjon erről a területről is. A dip-
lomáciai szakember úgy vélekedett, 
hogy Oroszország és a jelenlegi 
orosz vezetés nem lesz hajlandó 
ilyen kompromisszumra. Ezzel 
együtt – Kiss Rajmund véleménye 
szerint – az Európai Unió sem lenne 
hajlandó lemondani a szankciókról. 

A háború végét senki nem tudja 
megjósolni, csak abban lehet re-
ménykedni, hogy előbb-utóbb be-
következik egy tűzszünet, amely 
szép lassan átfordul békébe. A tűz-
szünet alatt lehet területekről tár-
gyalni, térképeket rajzolgatni, 
illetve nemzetközi segítségnyújtás-
ról tárgyalni, de mindezt már úgy, 
hogy közben nem halnak meg ártat-
lan emberek.  

Egy évvel ezelőtt senki nem gon-
dolta volna, hogy ez a háború bekö-
vetkezhet, különösen ilyen 
mértékben, és senki nem tudja meg-
mondani, hogy meddig fog tartani. 
Csak reménykedni lehet abban, 
hogy nem fog sokáig húzódni. Kiss 
Rajmund azzal zárta előadását, 
hogy a háború kitörésekor senki 
nem gondolta volna, hogy ez a 
fegyveres konfliktus 8 hónap múlva 
még mindig tartani fog, méghozzá 
úgy, hogy a békére jelenleg kilátás 
sincsen. 
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Kiss Rajmund, az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola Diplomáciai Műhelyének vezetője,  
előadás közben                  Forrás: MCC Marosvásárhelyi Központ

A legnehezebb tárgyalás a béketárgyalás 
Mikor érhet véget a háború?

Nem véletlenül tartják azt, hogy a legnehezebb tárgyalás a bé-
ketárgyalás, hiszen ez úgy kell lezáródjon, hogy mindkét fél 
számára elfogadott és fenntartható megállapodás szülessen. 
Az érdekek pedig szinte soha nem találkoznak, különösen nem 
egy háború esetében. Talán ezért is lehetséges, hogy az orosz–
ukrán háború béketárgyalásai is megrekedtek, miközben a 
világ azt várja, hogy végre megszűnjenek a harcok. Azonban 
azt senki nem tudja megmondani, hogy mikor jöhet el ez a pil-
lanat, ahogyan azt sem, hogy mikor fognak ismét asztalhoz 
ülni a felek. A téma kapcsán tartott előadást a Mathias Corvi-
nus Collegium (MCC) marosvásárhelyi központjában dr. Kiss 
Rajmund, az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola Diplomáciai 
Műhelyének vezetője. 

Nagy-Bodó Szilárd 



A Barcelona – Manchester United párharc a slá-
gerpárosítás a labdarúgó-Európa-liga egyenes kie-
séses szakaszának els  körében, amelynek nyolc 
továbbjutója közül kerül majd ki a Ferencváros 
nyolcaddönt s ellenfele. 

Az európai szövetség nyoni központjában hétf n 
megtartott sorsoláson Gera Zoltán segédkezett, aki 
ezúttal is Budapestet mint a dönt  helyszínét képvi-
selte. 

A jelenleg sérült Schäfer Andrást is foglalkoztató 
Union Berlin ellenfele az Ajax Amsterdam lesz. 

Az egyenes kieséses szakasz els  körében a nyol-

caddönt be jutás a tét, a Bajnokok Ligája-csoporthar-
madikok mellé az EL-csoportmásodikokat sorsolták, 
ugyanabból az országból érkez k nem kerülhettek 
össze. A párharcok els  mérk zéseit február 16-án, a 
visszavágókat egy héttel kés bb rendezik. 

A továbbjutók a nyolcaddönt be kerülnek, ahol 
már várják ket az EL-csoportgy ztesek, köztük a 
magyar bajnoki címvéd  Ferencváros.  

A nyolcaddönt  sorsolását február 24-én tartják, 
a tizenhat között a mérk zéseket március 9-én, il-
letve 16-án játsszák. A sorozat dönt jét május 31-én 
Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.

A lehetséges legnehezebb ellenféllel, a 
Lazio Rómával került össze a Kolozsvári 
CFR 1907 azok közül a csapatok közül, 
amelyek csoportharmadikként végeztek a 
labdarúgó-Európa-ligában, és így az Eu-
rópa-konferencialiga rájátszásában foly-
tatják. A román bajnok éppen úgy járt, 
mint 2020 tavaszán, amikor a Sevillával 
került szembe a csoportkör utáni egyenes 
kieséses szakasz els  fordulójában. 

A Lazio a Feyenoord és a Midtjylland 
mögött végzett a második számú kupaso-
rozat F jel  négyesében, így egy „osztály-
lyal” lejjebb folytatja, ahol a mez ny 
összetételét tekintve a kupagy zelem 
egyik f  esélyesének t nik. A római ala-
kulat formában van, az olasz Serie A rang-
sorának harmadik helyén áll, a legutóbbi 
fordulóban a f városi rivális AS Roma 
ellen 1-0-ra nyert.  

Mivel a Kolozsvár kiemelt volt a sor-
soláson, ezért az els  mérk zést Rómában 
játsszák majd jöv  február 16-án, míg a 
visszavágót egy héttel kés bb a román 
bajnok otthonában rendezik. 

A két csapat három éve, a 2019/2020-
as Európa-ligás idényben is találkozott: 
Kolozsváron az akkor is Dan Petrescu ed-
zette CFR 1907 nyert 2-1-re (gólszerz k: 

Deac – büntet b l és Omrani, illetve Bas-
tos), míg Olaszországban a Lazio diadal-
maskodott 1-0-ra (a találat szerz je J. 
Correa volt). A romániai együttes akkor 
másodikként zárt a csoportban a Celtic 
mögött, illetve a Lazio és a Rennes el tt. 
Az egyenes kieséses szakaszban azonban 
akkor is a lehetséges leger sebb ellenfél-
lel, a Sevillával került össze, amellyel  
1-1-re játszott otthon és 0-0-ra idegenben, 
a spanyol csapat az idegenben szerzett 
gólnak köszönhet en jutott tovább (ké-
s bb meg is nyerte az Európa-ligát, az 
Inter elleni dönt ben). 

A két csapat között hatalmas az érték-
beli különbség: míg a Lazio játékoskeretét 
kb. 255 millió eurósra becsülik, a CFR-é 
kevéssel 30 millió alatt marad. 

„A sors úgy döntött, hogy a leger sebb 
csapatot kapjuk ellenfélül. Nézünk a pár-
harc elébe! Meglesz a magunk esélye, 
2019-ben hazai pályán legy ztük ket. 
Nekünk kedvez, hogy a visszavágót hazai 
pályán játszhatjuk, mert közönségünk 
több ízben bizonyította, hogy a klub szá-
mára fontos pillanatokban csapatunk mel-
lett áll, és ezúttal is sikerhez segíthet majd 
bennünket” – értékelt a sorsolás után Cris-
tian Balaj elnök.
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Barcelona–Manchester United párharc  
az Európa-liga nyolcaddönt jéért 

Szoros mérk zésen egyetlen góllal maradt alul Gyergyószentmiklóson a
marosvásárhelyi városi sportklub teremlabdarúgó-csapata az el z  fordu-
lóban, ezek után hazai pályán, I alni a ellen kötelez  volt a gy zelem. Ami
37 perc egyértelm  fölény után meg is született. Az utolsó három percet
azonban elkönnyelm sködték Kacsó Endre tanítványai, és ezt kis híján ki-
használta az ellenfél. 

Mindössze nyolc játékossal érkezett Marosvásárhelyre a Metropolitan
I alni a a teremlabdarúgó 2. liga 5. fordulójában rendezett mérk zésre, és
egyértelm  volt a szándéka, hogy minél kevesebb kapott góllal megússza
A CSM, amely csak egy kapust nevezett a meccsre – egyébként teljes volt
a kerete – az elejét l támadott, megpróbálta kibontani az ellenfél sündisz-
nóállását, ám ez hosszú ideig nem sikerült. Ugyanakkor S b du nak néhány
mentésére szükség volt, hogy egy-egy ellentámadás nem érjen góllá. Az els
félid ben mindössze egyszer sikerült bevenni P una kapuját, az els  alka-
lommal, amikor megtalálták a passzal a hosszú kapufa mellett álló társat. 

A második félid ben folytatódott az ostrom, és el bb Ördögh egy kipat-
tanóból, uteu Göcsi labdáját egészen közelr l, P. Chertes pedig egy tízmé-
teres lövésb l volt eredményes. Az utolsó percekben a négy góllal vezet
házigazdák néhány könnyelm sködése két kapott gólhoz vezetett. El bb
Neac u talált be kilenc méterr l szabadrúgásból, a sorfal mellett (!), majd
S. Hancuról pattant egy középre bel tt labda S b du  kapujába, és két és
fél percig a vérszemet kapott vendégek nagy nyomás alá helyezték a kap-
kodó marosvásárhelyi játékosok kapuját. Újabb gólt azonban már nem tud-
tak szerezni. 

Az alapszakasz felénél a CSM a 3. helyen áll a 2. csoportban, és akár fel-
jebb is léphet. A visszavágók két hét múlva kezd dnek, a marosvásárhelyi
együttes a listavezet  Gyergyóremetei Kereszthegyet fogadja.

Belealudtak a végébe 

A címvéd  Real Madrid az el z  idényben dönt s 
ellenfelével, a Liverpoollal találkozik a labdarúgó 
Bajnokok Ligája nyolcaddönt jében, amelynek 
programjából egy másik korábbi finálé, a Paris 
Saint-Germain Bayern München elleni párharca 
emelkedik még ki. 

Az európai szövetség nyoni központjában hétf n 
megtartott sorsoláson az is kiderült, hogy a három 
magyar válogatott futballistát – Gulácsi Pétert, Willi 
Orbánt és Szoboszlai Dominikot – is foglalkoztató 
RB Lipcse a Manchester City 
együttesével csap majd össze a 
legjobb nyolc közé kerülésért. 

A Real és a Liverpool az el-
múlt öt évben kétszer is egymás 
ellen játszotta a BL fináléját, s 
mindkétszer a spanyol együttes 
diadalmaskodott: 2018-ban 3-1-
re, idén májusban pedig 1-0-ra. 

A Bayern és a PSG 2020-ban 
játszotta egymás ellen a BL-

dönt t, azon pedig a bajor sztárcsapat gy zött 1-0-
ra. 

A nyolcaddönt  sorsolásánál a csoportmásodikok 
mellé húzták a csoportels ket úgy, hogy az azonos 
négyesb l továbbjutott, illetve azonos országbeli 
együttesek nem kerülhettek össze. 

A nyolcaddönt k els  mérk zéseit február 14–15-
én, valamint 21–22-én rendezik, a visszavágókra 
március 7–8-án és 14–15-én kerül sor. 

A BL fináléját Isztambulban rendezik június 10-én.

Az EKL-rájátszás els  körének párosítása (a nyolcaddönt be jutásért) 
Qaraba  FK (azeri) – Gent (belga) 

Trabzonspor (török) – FC Basel (svájci) 
Lazio Róma (olasz) – Kolozsvári CFR 1907 

Bodö/Glimt (norvég) – Lech Pozna  (lengyel) 
Sporting Braga (portugál) – Fiorentina (olasz) 

AEL Larnaca (ciprusi) – Dnyipro-1 (ukrán) 
Sheriff Tiraspol (moldáv) – Partizan Belgrád (szerb) 

Ludogorec Razgrad (bolgár) – Anderlecht (belga) 

Eredményjelz  
* Szuperliga, 17. forduló: Kolozsvári CFR 
1907 – Universitatea 1948 Craiova 3-1.  
Az élcsoport: 1. Konstancai FCV Farul 40 
pont, 2. Bukaresti Rapid 1923 32, 3. CFR 
1907 31. 
* 2. liga, 13. forduló: Bukaresti CSA Steaua – 
Dési Unirea 2-0. Az élcsoport: 1. CSA Steaua 
29 pont, 2. Unirea 04 Slobozia 25, 3. Dés 25.

Liverpool–Real Madrid és PSG–Bayern  
a BL-nyolcaddönt  slágerpárosításai 

A Lazióval került össze a Kolozsvári CFR

Fotó: a CFR 1907 közösségi oldala

Ma a televízióban 
Labdarúgó-Románia-kupa, csoportkör, 2. 
forduló: 
* 14.45 óra: Chindia Târgovi te – Campi-
onii FC Arge  Pite ti 
* 17.00 óra: Marosújvári Soda – CSU Cra-
iova 
* 21.00 óra: Bukaresti Rapid 1923 – Kons-
tancai FCV Farul 

Az EL-rájátszás els  körének párosítása  
(a nyolcaddönt be jutásért) 

FC Barcelona (spanyol) – Manchester United (angol) 
Juventus (olasz) – Nantes (francia) 

Sporting CP (portugál) – Midtjylland (dán) 
Sahtar Donyeck (ukrán) – Rennes (francia) 

Ajax Amsterdam (holland) – Union Berlin (német) 
Bayer Leverkusen (német) – AS Monaco (francia) 

Sevilla (spanyol) – PSV Eindhoven (holland) 
Salzburg (osztrák) – AS Roma (olasz) 

Az El-csoportels ként  
nyolcaddönt s együttesek 

FERENCVÁROS 
Real Betis (spanyol) 

Union Saint-Gilloise (belga) 
Freiburg (német) 

Real Sociedad (spanyol) 
Feyenoord (holland) 

Arsenal (angol) 
Fenerbahce (török) 

Bálint Zsombor

Jegyz könyv 
Teremlabdarúgó 2. liga, 2. csoport, 5. forduló: CSM Marosvásárhely – 
Metropolitan I alni a 4-2 (1-0) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 30 néz . Vezette: Bálint Attila (Szé-
kelyudvarhely), Szabó Attila (Székelyudvarhely). Tartalék: Benedek And-
rás (Székelyudvarhely). Ellen r: Gáll Gy z  (Székelyudvarhely). 
Gólszerz k: Barbócz (13.), Ördögh (24.), uteu (32.), P. Chertes (33.), 
illetve Neac u (37), S. Hancu (38. – öngól). 
Sárga lap: Barbócz (24.), Papp (28.), Kiss (37.), illetve Fota (33.). 
Marosvásárhely: S b du  – Dobai, Ördögh, Nagy, Barbócz (Göcsi, P. 
Chertes, Papp, C. Chertes, S. Hancu, uteu, Kiss, Tóth, N. Hancu). 
I alni a: P una – Neac u, N bancea, Iacob, Fota (Enache, Georgescu, 
P duraru). 

Eredményjelz  
Teremlabdarúgó 2. liga, II. csoport, 3. forduló: Simándi oimii – Metro-
politan I alni a 9-3; 4. forduló: Gyergyószentmiklósi Inter – CSM Ma-
rosvásárhely 4-3, Metropolitan I alni a – Korondi Junior 5-0, 
Gyergyóremetei Kereszthegy – Simándi oimii 14-3; 5. forduló: Simándi 

oimii – Gyergyószentmiklósi Inter 5-4, Korondi Junior – Gyergyóre-
metei Kereszthegy 3-18, CSM Marosvásárhely – Metropolitan I alni a 
4-2.

A BL-nyolcaddönt  párosítása 
RB Lipcse (német) – Manchester City (angol) 

Club Brugge (belga) – Benfica (portugál) 
Liverpool FC (angol) – Real Madrid (címvéd , spanyol) 

AC Milan (olasz) – Tottenham Hotspur (angol) 
Eintracht Frankfurt (német) – SSC Napoli (olasz) 

Borussia Dortmund (német) – Chelsea (angol) 
Internazionale (olasz) – FC Porto (portugál) 

Paris Saint-Germain (francia) – Bayern München (német) 



ADÁSVÉTEL 

ANTIK bútorok eladók: barokk, em-
pire, biedermeier. Tel. 0744-112-600. 
(17780-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-
lyen javítást, festést, szigetelést, csa-
tornajavítást, teraszkészítést. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (17641-I) 

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ács-
munkát, bádogosmunkát, szigetelést, 
meszelést, bármilyen kisebb javítást. 
Tel. 0756-596-889, Bence. (17783-I) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Tel. 
0758-639-258, Csaba. (17771-I) 

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel. 
0741-699-761. (17765-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17743) 

A DENIS METAL KT. Koronkán (DE 
60) begyűjt ócskavasat és nemvasfé-
meket, vállalja a szállítást. Tel. 0755-
517-698. (23283-I) 

NYUGDÍJAS hölgyet alkalmazunk 
kis üzletbe, 4 órás munkára. Tel. 
0740-680-329. (17793-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (17807-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Az idő elmúlhat, szállhatnak 
az évek, míg élek, velem lesz 
emléked. 
Fájó szívvel gondolok 
november 9-én édesanyámra, 
PETHŐ IRMÁRA (Babi) 
halálának 3. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  
Lánya, Éva, veje, Gábor. 
Emlékezik rá kegyelettel 
Manyika. (17755-I) 

Emlékezünk testvérünkre, 
PETHŐ IRMÁRA (Babi), aki 
itthagyott örökre, halálának 3. 
évfordulóján, november 9-én. 
Testvérei: Bözsi, Gyöngyike 
családjukkal. (17755-I) 

Drága édesanyám, PETHŐ IRMA 
(Babi), eltelt már 3 év, nagyon 
hiányzol. Soha el nem múló 
fájdalommal gondolok rád.  
Szerető fiad, Pethő Csaba és 
családja. (17755-I) 

22 év nélküled! 
Szomorú szívvel emlékezem 
drága gyermekemre, SILLÓ 
KÁLMÁN ZOLTÁNRA (TUTI), 
akit 22 éve ragadott el a 
kegyetlen halál. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Szerető édesapja és Mimi 
mama. (17774-I) 

Ezen a napon minden más!  
Kibuggyanó könny lehetnél, 
de visszatartalak, most 
becsukom a szemem, hogy 
lássalak… 
Szívemben örök szeretettel 
emlékezem SILLÓ KÁLMÁN 
TUTTYRA, drága gyerme-
kemre halálának 22. 
évfordulóján. Nyugodjál 
békében! 
Mámád. (17778-I) 

Szívem mély fájdalmával 
emlékezem unokámra, SILLÓ 
KÁLMÁN-ZOLTÁNRA (TUTTY), 
aki 22 éve búcsú nélkül 
távozott. Nyugodj békében! 
Ica mama. (17778-I) 

Soha meg nem szűnő 
fájdalommal emlékezünk 
SILLÓ KÁLMÁN-ZOLTÁNRA 
(TUTTY), aki már 22 éve 
itthagyott minket. Nyugodj 
békében! 
Nénje, Cica, férje, István. 
(17778-I) 

Fájdalommal emlékezünk 
unokatestvéremre, SILLÓ 
KÁLMÁN-ZOLTÁNRA 
(TUTTY), akinek 22 éve utolsót 
dobbant a szíve. Nyugodj 
békében! Unokatestvére, 
Noémi, férje, Attila és Roly. 
(17778-I) 

A halál nem választja el 
azokat, akiket egy lélek éltet 
és szeretet fűz össze.  
Fájdalommal emlékezem 
SILLÓ KÁLMÁN-ZOLTÁNRA 
(TUTTY). Nyugodj békében! 
Edit és Csaba. (17778-I) 

„Nem múlnak ők el, kik 
szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, 
évek.” 
Fájó szívvel, soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk 
szüleimre, akik egy hét alatt 
itthagytak bennünket: a 
nyomáti KOVÁCS GYULÁRA 
és nejére, KOVÁCS 
IRÉNKÉRE, haláluk első 
évfordulóján. 
Szép emléküket és 
szeretetüket őrzi leányuk és 
családja, testvére, Imre és 
családja Kanadából és a 
közeli rokonok és ismerősök. 
Nyugodjanak békében! 
(17354-I) 

Egy nap életed hirtelen véget 
ért, bánatot ránk hagyva, 
örökre elmentél. Szívedben 
nem volt más, csak jóság és 
szeretet. 
Soha nem halványul 
szívünkben emléked. 
Fájó szívvel emlékezünk 
KRECZ LÁSZLÓRA halálának 
első évfordulóján. Szép 
emlékét, szeretetét, jóságát 
szívünkben őrizzük. 
Nyugodjál békében, drága 
lélek!  
Gyászoló szerettei. (17773-I) 

Kegyelettel és fájó szívvel 
emlékezünk drága testvérünk, 
LŐRINCZI GABRIELLA halá-
lának tizedik évfordulóján. 
Jóságát, szeretetét soha nem 
feledjük. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (17803) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, testvér, 
rokon, kolléganő, osztálytárs,  

LUKÁCSI ROZÁLIA-IBOLYA  
szül. Zilahi  

életének 74. évében november 6-
án váratlanul elhunyt.  
Temetése november 10-én, csü-
törtökön 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református 
temetőben. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  

Gyászoló fia 
és a gyászoló család. (17796-I) 

 
 
 
Mély fájdalommal  tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, 
dédnagymama, jó szomszéd, 

NOVÁK ERZSÉBET 
szül. Győrfi 

szíve 2022. november 7-én meg-
szűnt dobogni. Temetése 2022. 
november 9-én, szerdán 13 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben, református 
szertartás szerint. Nyugodjon bé-
kében!  

Gyászoló szerettei. (17799) 
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Megrendülten búcsúzunk 
JANCSÓ LEVENTE rendszer-
gazdától, aki hatvanharmadik 
életévében, 2022. november 6-
án örökre megpihent.  
Emléke előtt kegyelettel hajtunk 
fejet, és vigasztalódást kívá-
nunk a gyászoló családnak. 
A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház közössége. (sz.-I) 

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki dr. Lázár Erzsébetnek, 
együttérzünk vele szeretett 
SZÜLEI elvesztése miatt érzett 
mély fájdalmában. 
Simon Melinda és prof. dr. 
Székely Attila. (17804-I) 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Közlemény  
Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás  

Az Aquaserv Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy az 
ivóvízhálózaton végzendő karbantartási/javítási munkálatok miatt no-
vember 10-én 22 és hajnali 5 óra között (becslés szerint) az ivóvízellá-
tás szünetelni fog az alábbi területeken: 

* Marosvásárhely – Szabadság utca, a 26. számtól a végéig, a 27-
től a végéig, a Rovinari (Ady) negyedben és a szomszédos utcákban, 
az 53. számtól a végéig, a 46. számtól a végéig, valamint a Vasile 
Lupu, Vlădeasa utcákban. 

Az alábbi területeken alacsony nyomású lesz az ivóvíz: 
* Marosvásárhely: Dozsa György utca, Bodoni utca, Marosvá-

sárhelyen a központ térsége, 1918. December 1. út, Tudor Vladi-
mirescu utca körzete, valamint a Dorobanţilor, a N. Bălcescu és a 
Depozitelor utcákban; 

* Maroskeresztúron; 
* Nyárádtőn 
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a vízellátás újraindulásakor 

előfordulhat, hogy a csapokból rövid ideig zavaros víz fog folyni a ve-
zetékben található lerakódások felkavarodása miatt. Javasoljuk, hogy 
ezt a vizet, ameddig letisztul, csak háztartási célokra használják. Elné-
zést kérünk az okozott kellemetlenségért. Köszönjük a megértést! 

A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.  

„Kit őriz a szívünk,  
Nem hal meg soha,  
Kit lelkünkkel látunk,  
Sosem megy el.  
 
Amíg fülünkben cseng  
Tisztán még a hangja –  
Egy óvó szempár  
Fentről minket figyel.” 
 
Szívünk leírhatatlan fájdalmával 
és a hiányérzés örök küz-
delmével emlékezünk november 
9-én  

PÉTER RUDOLF ISTVÁN 
szabómesterre 

halálának második évfordulóján. 
Családja iránti hűségét, szeretetét, gondoskodását és jóságát 
szívünkben őrizzük. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei. (17782)
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A THEREZIA KFT. B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező GÉP-
KOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a there-
zia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0265/322-441, 
0749-228-434-es telefonszámokon lehet. (66865) 
Az OLIGRAF NYOMDA műhelyébe MUNKAERŐT alkalmaz. A 
betanítás biztosított. Tel. 0725-917-421. (66865-I) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdek-
lődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 
GYÓGYPEDIKŰR és KINEZIOTERÁPIÁS KEZELÉSEK. Tel. 
0756-680-226. www.sanuspedis.com (17775)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
 

Az ANAF közzéteszi az első jegyzéket azokról, 
akiknek nincsenek fennálló kötelezettségeik 
Az ANAF közzéteszi portálján az idei harmadik negyedévre vonat-

kozó első listát azokról az adófizetőkről, akiknek nincsenek fennálló 
kötelezettségeik. A listán 571.300 olyan adófizető szerepel, akik időben 
bevallották és befizették adókötelezettségüket, és akik az adónyilván-
tartásban nem szerepelnek kintlévőséggel. 

A lista tartalmazza az adóalany nevét és adóazonosító jelét, és ábé-
cérendbe van rendezve. 

Ugyanakkor lehetőség van az egyes adózókra vonatkozó informá-
ciók név szerinti lekérdezésére is.  

A közzétételi eljárás szerint az adóalanyoknak a lista összeállításakor 
a következő, összes feltételeknek kell megfelelniük: 

– Az adótörvény szerinti összes adóbevallást az adókötelezettségek 
megállapításához való jog elévülési idején belül nyújtják be a lista el-
készítéséig. Ezt a feltételt akkor is teljesítettnek kell tekinteni, ha azokra 
az időszakokra vonatkozóan, amelyekben nem nyújtottak be adóbeval-
lást, az adókötelezettséget az adóhatóság határozatával állapították meg. 

– A törvényben előírt esedékességi napon/időpontban befizették a 
fő- és járulékos kötelezettségeket abban a negyedévben, amelyre vo-
natkozóan a listát közzéteszik. 

– A lista közzétételének időpontjában nincsenek fennálló költségve-
tési kötelezettségeik. 

A listán szereplő adózók kategóriájába tartoznak azok az adózók is, 
akik az adóeljárási törvénykönyv 157. cikkének (2) és (3) bekezdésé-
ben meghatározott előírások hatálya alá tartoznak, beleértve azokat is, 
akik a törvény által biztosított és folyamatban lévő fizetési könnyítés-
ben részesülnek. 

A közzétett listára nem felkerülő adóalanyok kategóriájába tartoznak 
azok, akiket a kereskedelmi nyilvántartás ideiglenesen inaktívnak nyil-
vánított, vagy akiket a módosított 207/2015. sz. törvény 92. cikkének 
rendelkezései szerint inaktívnak nyilvánítottak. 

Az ANAF negyedévente, az  elszámolási negyedévet követő  
negyedév első hónapjának utolsó napjáig közzéteszi a listát azokról az 
adózó jogi személyekről,  amelyek nem jelentenek be fennálló kötele-
zettségeket.  

A lista megtekinthető a www.anaf.ro/ Online szolgáltatások/ A fenn-
álló kötelezettséggel nem rendelkező adóalanyok listája címen, ezen a 
linken: https://www.anaf.ro/restante/listaalba.xhtml.  

Kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály    
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A LOCATIV RT. – Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –  
nyilvános  versenytárgyaláson bérbe adja  

a megyeszékhelyen az alábbi, nem lakás rendeltetésű helyiségeket: 
1. 1848. sétányi aluljáró, 123,76  négyzetméter, közétkeztetésre, 
szolgáltatásra 
2. Dózsa György u. 16. szám, 25,10 négyzetméter,  üzlethelyiségnek, 
szolgáltatásra, irodának  
3. Bolyai utca 36. szám, 85,64 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának 
4. Ifjúsági utca 3. szám, 7,30 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának 
5. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 103,62  négyzetméter, 
kereskedelemre, közétkeztetésre, szolgáltatásra, irodának 
6.  Forradalom utca 3. szám, 87,95 négyzetméter, kereskedelemre, 
közétkeztetésre, szolgáltatásra, irodának 
7. Jövő utca 1 B, A helyiség, 30,78 négyzetméter, szolgáltatásra, 
irodának 
Az első versenytárgyalásra 2022. november 22-én 10 órától kerül sor 
a dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók 
Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 
lej) november 8-ától, naponta 8–12 óra között.  
A következő versenytárgyalásokra keddenként 10 órakor kerül sor a 
dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla 
utca 2A szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára 100 lej).  
Feliratkozni és az iratokat benyújtani november 21-én délig, illetve 
hétfőnként 12 óráig lehet.   
A versenytárgyalásra a Locativ Rt. székhelyén, Marosvásárhelyen, a 
Bartók Béla utca 2. szám alatt, a 7-es irodában kerül sor, és azok 
vehetnek részt, akik a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és 
licitálnak.  
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-ös 
mellék) telefonszámon.

A Brantner Veres Rt. marosvásárhelyi munkapontra alkalmaz  
szakképzetlen munkásokat (rakodókat)  
és hivatásos gépjárművezetőket 
Elvárások a gépjárművezetői állásra: 
• C, C+E jogosítvány 
• szakmai bizonyítvány 
• tapasztalat 
Biztosítunk: 
• vonzó fizetési csomagot 
• étkezési utalványokat 
• új kukás teherautókat  
Az önéletrajzok leadhatók a cég munkapontján:  
Marosvásárhelyen, az Alsógát utca 8. szám alatt.


