
Országszerte elkezdődött a fűtéstámogatások igénylésére vo-
natkozó tájékoztatás. Egyes településeken már a kérvényeket 
is iktatják. Marosvásárhelyen folyamatban van a típusnyom-
tatványok kiosztása, és november elsejétől lehet benyújtani 
a kitöltött kérelmeket. Nagyon sok az érdeklődő, hiszen a la-
kosság magasabb fűtésszámlákra számít, mint tavaly, más-
felől a fűtési idény már elkezdődött, reggel és este be kell 
fűteni ahhoz, hogy elviselhető legyen a benti hőmérséklet. A 
támogatásokkal kapcsolatos kérdéseinkre Andreia Moraru, a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgatósá-
gának igazgatója és Kiss Ildikó osztályvezető válaszolt.  

– A fűtéspótlék folyósításának feltételei változatlanok a tavalyihoz ké-
pest. Egyesek hangoztatták, hogy idén módosítani fogják a jövedelem-
határokat, de hivatalosan semmi közlemény nem érkezett, remélhetőleg 
egyik napról a másikra nem változtatnak. Elkezdtük a kérelmek és nyi-
latkozatok típusnyomtatványainak kiosztását, s november elsejétől fo-
gadjuk a kitöltött nyomtatványokat, valamint a kérelem mellé csatolt 
dokumentumokat.  

A kérelmeket két helyen is fogadjuk, a Mihai Eminescu Ifjúsági Ház-
ban, illetve az igazgatóság Dózsa György utca 9. szám alatti iktatójában 
– mondta az igazgató. 

(Folytatás a 4. oldalon)Mezey Sarolta
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Készül 
a decemberi 
Kult fesztivál 
A májusban debütált alternatív kulturá-
lis fesztivál megálmodói a népmese 
napja alkalmából szervezett együttlé-
ten jelentették be a decemberre időzí-
tett második Kultfesztet.  

____________4. 
Kötelezően vissza 
kell váltani 
a palackokat  
2023. november elsejétől működőké-
pes kell legyen az országos újrahasz-
nosító rendszer – tájékoztatta a sajtót 
a múlt héten Tánczos Barna környe-
zetvédelmi, víz- és erdőgazdálkodási 
miniszter. Hozzátette, az EU tagálla-
mai közül – Németország után –   
Romániának lesz a legkorszerűbb sö-
rösdoboz-, pillepalack- és üvegvissza-
váltó rendszere. 

____________6. 
Késnek 
a villanyszámlák 
Az utóbbi hónapokban a Maros me-
gyei és marosvásárhelyi fogyasztók 
nagy része nem kapta meg a havi 
számlát sem elektronikai, sem postai 
úton, ezért az energiapiac kiszámítha-
tatlansága miatt joggal tartanak az év 
vége felé érkező magas villanyszám-
láktól. 

____________8. 

Marosvásárhelyen november elsejétől igényelhető a fűtéspótlék 

Nagyon sok az érdeklődő 
Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

                                                                  Fotó: Nagy Tibor 

Ne hagyja ki 

Ne hagyja ki   

az őszi 
az őszi   

szőnyegvásárt!

szőnyegvásárt!   

Október 12–16. között térjen be a  
SAMIRA üzletbe:  
Marosvásárhely,  

Bartók Béla utca 1–3. szám.  
Szerdától vasárnapig 9–19 óra között  

szőnyegek, futószőnyegek  
nagy választéka várja, kedvezményes 

áron vásárolhat!  
Ajándék vár minden vásárlóra!  

Telefon: 0265/269295; 0740187603.



Kiállítás 
a szászrégeni csónaképítésről 

Tegnap délután érdekes dokumentumkiállítást nyitottak 
a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési otthonban. A 
kiállítás a szászrégeni csónakgyárnak állít emléket 
abból az alkalomból, hogy 90 éve építették meg az első 
– kizárólag szászrégeni tervezésű – csónakot. A kiállí-
táson látható ez is, több más olyan csónakkal, amelye-
ket itt állítottak össze. Mindezekhez fotók és 
dokumentumszövegek is társulnak. Az itt gyártott kaja-
kokkal és kenukkal a román evezősport-válogatott ki-
válóan teljesített több nemzetközi sporteseményen, 
köztük az 1956-os melbourne-i olimpián.  

Tökfesztivál Szovátán  
Október 14-e és 16-a között a hetedik alkalommal szer-
veznek tökfesztivált Szovátán. A fesztivál pénteken 
10.30 órakor kezdődik a huszárok és a résztvevők fel-
vonulásával a Domokos Kázmér Líceumtól a Petőfi par-
kig. A rendőrség melletti parkolóban, a Rózsák útján 
felállított nagyszínpadon október 14-én 19 órakor a No 
Sugar zenekar koncertezik, 21 órakor pedig a Pesty 
Party Showband fergeteges bulija zárja a napot. Ugyan-
ott szombaton, október 15-én 18 órától a 3 Sud Est 
együttes lép fel, 20 órától a főszerep a Honeybeasté 
lesz. Október 16-án, vasárnap este 18 órától a nagy-

színpadon a csíkszentkirályi Road of Life zenekar áll 
közönség elé, 20 órától a nagyszínpadon a Kowalsky 
meg a Vega lép fel. A téren kézműves- és termékvásár, 
gyerekfoglalkozások és sok más, az előző alkalmakkor 
is megszokott rendezvény várja az érdeklődőket. Érde-
kes programot kínál a szabadulószoba-program. A csa-
patfoglalkozásra a 0752-702-939-es telefonszámon 
lehet jelentkezni.  

Könyvbemutató  
Október 13-án 17 órától a Studium Hubban (Bolyai tér 
15. szám) a Castellum Alapítvány bemutatja dr. Bara-
bássy Sándor Héderfájai és Makfalvi Barabássy család 
című történelmi monográfiáját. Dr. Barabássy Sándor a 
Castellum Alapítvány tagja, korábban több családtörté-
neti munkát közölt. A kötet a Barabássy család történe-
tét mutatja be a XVI. századtól napjainkig. A 
rendezvény házigazdája Nagy László unitárius lelkész, 
a kötetet dr. Kámán Attila történész ismerteti.  

Őszi régiautó-fesztivál és rali  
Október 15-én 8 és 12 óra között Marosvásárhely főte-
rén szervezik meg az immár hagyományos őszi  
régiautó-fesztivált. A járműveket a központban állítják 
ki, ezért a Rózsák terén a Mc Donald’s – Bolyai utca 
szakaszt a katedrális irányába vezető sávon lezárják. A 
járműveket 8.30 és 12 óra között láthatják az érdeklő-
dők, 11 órakor indítják a raly60 régiautó-versenyt. Az 
érdeklődők előzetesen és kötelezően a www.rally60.ro 
honlapon iratkozhatnak be a versenyre.

 

IDŐJÁRÁS 
Változékony idő,  
ködképződés 
Hőmérséklet: 

max. 17 0C 
min.  7 0C

Ma MIKSA, holnap KÁLMÁN 
és EDE napja. 
KÁLMÁN: török eredetű régi 
magyar személynév, jelentése: 
maradék, életben maradt. 
EDE: az Edvárd, Eduárd nevek 
német rövidülése.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. október 11.

1 EUR 4,9367
1 USD 5,0896

100 HUF 1,1541
1 g ARANY 272,1428

Jegyváltás az UNTOLD fesztiválra  
Bérletet lehet váltani online a kolozsvári UNTOLD nemzet-
közi gépzenefesztiválra. A szervezők 10.000 bérletváltási 
lehetőséget tettek elérhetővé 109 euróért (plusz a különle-
ges adók). A nyolcadik UNTOLD fesztivál 2023. augusztus 
3. és 6. között lesz a kincses városban, a szervezők azt 
ígérik, hogy a világ legjobb lemezlovasai mellett olyan 
együttesek is fellépnek, amelyek még nem koncerteztek 
Romániában.  

Fegyvereket foglaltak le 
A Maros megyei rendőrség munkatársai házkutatást tartot-
tak egy 36 éves marosvásárhelyi férfinél, ahol egy be nem 
jelentett légpuskát, 7 lövedéket, továbbá 29 gumilövedéket, 
hat töltényt fémlövedékekkel együtt foglaltak le. Az érintet-
tet 24 órás vizsgálati fogságba helyezték, az esetet a ma-
rosvásárhelyi ügyészség vizsgálja.  

Gabi és a repülő nagypapa  
Az Ariel Ifjúsági és Gyerekszínház október 12-én, ma 11 és 
18 órától a Gabi és a repülő nagypapa című előadását tűzte 
műsorra. Az öt éven felülieknek szánt előadás rendezője 
Vidovszky György. Helyszín: az Ariel Színház nagyterme 
(Nyomda / Poligrafiei u. 4.) 

Kirándulás a Zászpásra  
Október 15-én, szombaton a Maros Megyei Hegyimentő 
Szolgálat a Székelyföld Napok alkalmával gyalogtúrát szer-
vez a Görgényi-havasokba, a Zászpás-csúcsra (1.279 m). 
Részvétel regisztráció alapján. A túrázók autóbusszal in-
dulnak 8 órakor a marosvásárhelyi sportcsarnok előtti par-
kolóból. Helyeket az iratkozás sorrendjében lehet foglalni. 
A busz teljes szállítókapacitásának elérése után már csak 
saját járművel lehet csatlakozni a túrához. A gyalogtúra tel-
jes hossza 15 km, közepes nehézségi fokozatú, és a kö-
vetkező jelzett utat követi: indulás Feketegödéről az 
állomás mellől, a Swartz völgyén át a Swartz-mezőig, innen 
a Zászpás-csúcsra, majd visszatérés a Swartz-mezőre, 
utána a Hét-mezők útvonalon Feketegödére. A részvétel-
hez szükséges a hegyi túrázáshoz alkalmas öltözet, vala-
mint egy teljes napra elegendő víz és ennivaló. 
Információk, feliratkozás a 0728-289-442-es telefonszá-
mon. Kedvezőtlen időjárás esetén a túra elmarad.  

Lehet jelentkezni az őszi vásárra  
Október 19. és 22. között a Színház téren tartják meg az 
őszi termékvásárt. 9 és 21 óra között az érdeklődők kéz-
műves-, helyi élelmiszertermékek, virágdíszek és más 
javak közül válogathatnak, illetve lesznek helyi gasztronó-
miai termékek: házikenyér, kürtőskalács, édességek, üdí-
tők, borok. A szervezők előnyt biztosítanak a Maros megyei 
termelőknek, kézműveseknek. A kiállítók, elárusítók a 
0748-912-460-as (Florina Cantor) telefonszámon jelentkez-
hetnek a főszervezőnél. Benevezés a helyek függvényé-
ben.  

Hírszerkesztő: Vajda György  

12., szerda 
A Nap kel  

7 óra 35 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 42 perckor.  
Az év 285. napja,  
hátravan 80 nap.

Megyei hírek 

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Döme’s pub  
Új minőségi zenei klub  

Új helyszínre költözött Demeter József (Döme) 
közismert marosvásárhelyi lemezlovas, rendez-
vényszervező, a Jazz and Blues Club egykori ve-
zetője. Anyagi okok miatt le kellett mondania a 
korábbi helyiségről, és így némi felújítási munká-
latokat követően az 1989. December 22. (koráb-
ban Szentgyörgy/Lenin) utca 4. szám alatt levő 
pincehelyiségben nyitotta meg kapuit a Döme’s 
pub.  

Mint ismeretes, korábban a Sinaia (Sörház) utca 4. szám 
alatt – az egykori Bürger-féle sörgyár volt raktárhelyisé-
gében – átalakított, felújított termekben berendezett klubot 
vezette, ahol az évek során több népszerű hazai, magyar-
országi és külföldi együttes, előadó is megfordult, ezenkí-
vül Döme szervezésében számos ifjúsági rendezvényt, 
fesztivált, táncháztalálkozót és sok más kulturális rendez-
vényt is vendégül látott a klub, amely továbbra is működik 
ugyanezzel a rendeltetéssel. Döme az 1989. December 22. 
utca 4. szám alatt levő pincehelyiségben nyitotta meg ven-
déglátó helyiségét.  

Gazdasági okok miatt került sor a helyszínváltásra, 
ugyanis a bukaresti Colectiv tragédiáját követően igen szi-
gorú tűzvédelmi szabályoknak kellett megfelelni. Ezért a 
Sörház utcai helyiségeket közel 100.000 eurós beruházást 
követően lehetett csak megnyitni. A több hónapon át tartó 
átépítés miatt be kellett zárni a helyiséget. Nem sokkal az 
újranyitás után azonban a Jazz and Blues Club ajtajára 
kényszerlakat került a Covid–19-járvány alatt. A bevétel-
kiesés miatt nem lehetett a kiadásokat fedezni, ezért tulaj-
doncsere történt. Döme új helyiségét a régi (1. számú) 
posta mellett, Bach Loránd egykori borozójában nyitotta 
meg. Nem sokat változtatott az amúgy hangulatos helyisé-
gen. A szükséges berendezést, felújítást követően múlt pén-
teken – meghívottak körében – nyitották meg az új 
szórakozóhelyet, ahová – igazodva a helyiség adta lehető-
ségekhez – továbbra is a minőségi zenét kedvelőket várják, 
de nem csak. Akárcsak korábban, meghívott előadók lép-
nek majd fel, mindemellett különböző szűk körű – klub-
jellegű – rendezvényeknek is helyszínt biztosít a Döme’s 
pub.  (vajda) 

Egymillió csillag  
Október 14-én 18 órától két év kihagyás után a Caritas 

újra megszervezi szolidaritási akcióját. Ismét felragyognak 
az együttérzés lángjai, mécsesekkel világítanak meg egy-
egy közteret, ahol minden egyes meggyújtott gyertya jel-
képes sorsvállalás a nélkülözőkkel.  

Maros megyében Marosvásárhely, Szováta és Maros-
szentgyörgy csatlakozik az akcióhoz. A felajánlott össze-
gekkel az adományozók a nélkülöző gyermekek, 
fogyatékkal élő fiatalok, idős betegek ellátásához járulnak 
hozzá. Például: 20 lej egy meleg ebédre, 90 lej egy óra ott-

honi ápolásra, 100 lej egy óra fejlesztő terápiára, 170 lej 
egy bennfekvő ápolására elegendő. A marosvásárhelyi 
Színház téren 18.30 órától fellép a The Waves együttes – a 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Marosvásárhelyi Refor-
mátus Kollégium és a Művészeti Líceum IX.-es és X.-es 
diákjaival. Adományokat online a http://caritas-ab.ro/segi-
tek honlapon vagy bankszámlára is fogadnak: IBAN: 
RO51 BTRL RONC RT05 4732 5701 Asociaţia Caritas 
Alba Iulia, CIF 4562770, Banca Transilvania SA, Un mi-
lion de stele. 

Fotó: Sólyom Sándor  
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Napra pontosan 120 évvel ezelőtt történt az az ünnepi és 
botránytól sem mentes esemény, amely Bartha József kép-
zőművész véleményével összhangban az utolsó komoly er-
délyi szoborállításként is jellemezhető: 1902. október 12-én 
avatták fel Kolozsvár főterén Fadrusz János leghíresebb al-
kotását, amely – a mögötte magasodó Szent Mihály-temp-
lom sziluettjével – a kincses város egyik meghatározó 
jelképévé vált. A művet eredetileg az 1896-os millenniumi 
ünnepségekre kívánták felállítani, de anyagi és logisztikai 
problémák miatt azon év szeptemberének végén csak az 
alapkövet tudták elhelyezni. A szoborra 1893-ban kiírt nyílt 
pályázatot Fadrusz a bizottság egyhangú döntése nyomán 
nyerte el, és saját arányszámításainak alapján ő tett javas-
latot arra is, hogy az eredetileg másfélszeres életnagyság-
ban meghatározott alkotás alakjait kétszeres 
életnagyságban készíthesse el – ez a javaslat az eredetileg 
200.000 koronás költségvetést 60.000 koronával emelte 

meg. A szobor végleges helyét 1894-ben szavazta meg a vá-
rosi tanács, amely – I. Ferenc József mellett – a legnagyobb 
támogatást nyújtotta: 1900-ban már 240.000 korona állt a 
Hegedűs Sándor országgyűlési képviselő által elnökölt szo-
borbizottság rendelkezésére. 

Fadrusz mindeközben a budai Naphegyen lévő, 21 mé-
ternyi belmagasságú műtermében, egy forgatható állványon 
készítette el a szobrot: először egy kovácsoltvas vázat, amely 
úgy nézett ki, mintha a ló csontváza volna, annak bordáival 
egyetemben, erre került a bronzbevonat. A bronzba öntött 
mintáról gipszmodellt készítettek, amelyet elküldtek a párizsi 
világkiállításra is – innen pedig a legrangosabb, Grand Prix 
elismeréssel térhetett haza. Az öntési munkálatokat Újpesten 
végezték, a kolozsvári bizottság 1901-ben vehette át a mun-
kát, amelyet 1902 augusztusában hoztak el vonaton Er-
délybe. A 17 darabból álló, összesen majdnem 19 tonnát 
nyomó műalkotást a lipótvárosi pályaudvaron rakodták fel 
négy vasúti kocsira, amelyeket lovakkal vontattak be a szo-
bor majdani helyére az egykori, kolozsvári közúti vasút 
akkor még létező sínjein. 

Az emlékművet 1902. október 12-én délelőtt 10 órai kez-
dettel avatták föl, az Osztrák-Magyar Monarchia politikai, 
közéleti és kulturális krémjének jelenlétében. Az ünnepség 
természetesen botránnyal is járt, Nessi Pál országgyűlési 
képviselő tüntetést rendezett az elhangzó császársági him-
nusz miatt – végül lovas rendőrök oszlatták szét a tüntetőket, 

és a képviselőt is megkardlapozták. Az egész napos, össz-
művészeti, Mátyás-albummal és színházi előadással is gaz-
dagított ünnepély díszvacsorával ért véget. Fadruszt állami 
kitüntetésekkel halmozták el, a város díszpolgári címet, a 
Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegye-
tem díszdoktori címet adományozott neki. 

Azóta ott áll Mátyás király méltóságos szobra a kolozs-
vári főtéren. Szerencsésen átvészelt két világháborút, kibírta 
a rongálások sorozatát, bronzba öntött, sztoikus nyugalom-
mal tűrte mindenféle ideológiai táblácska reá és eléje he-
lyezését, műveletlen politikusok eszement projektjeit. Jelkép 
marad mindörökké, ugyanazon érme két oldalának szimbó-
luma, és mint ilyen szociológiai szempontból is kiváltképp 
érdekes: a magyarok és a románok közül is – miközben 
mindkét oldal elismeri vitathatatlan művészi jelentőségét – 
vannak, akik a két nációt egymástól elválasztó, megosztó, 
mások pedig éppen ellenkezőleg, a két nemzetet egyesítő al-
kotásként tekintenek reá. Hiszen Mátyás királyt mindkét 
nemzet a magáénak vallja (édesapját három is), az éppen 
aktuális napi politika gyakorta uszító posványából pedig 
éppen ez emeli ki: a kollektív erdélyi emlékezetben élő sze-
retet. És akinek ez megadatott, aki ezt kiérdemelte, annak 
méltón jár egy olyan, nemzeteket és nemzedékeket átkaroló 
alkotás, mint az áldott emlékű Fadrusz János életművének 
koronája. 

Stratégiai megállapodást írt alá 
 a román és a georgiai elnök 

Stratégiai partnerségi nyilatkozatot írt alá kedden 
Klaus Iohannis román és Szalome Zurabisvili geor-
giai elnök Bukarestben abból az alkalomból, hogy a 
két ország most ünnepli a diplomáciai kapcsolatok új-
rafelvételének 30. évfordulóját. Miként azt a két elnök 
közös sajtótájékoztatóján Iohannis elmondta, az a 
céljuk, hogy javítsák a két ország közötti kapcsolato-
kat a közlekedés és az energia területén, de bővíteni 
szeretnék a keleti partnerség égisze alatt az euroat-
lanti és európai kérdésekben is az együttműködést. 
Iohannis arról biztosította vendégét, hogy Bukarest 
határozott támogatója marad Georgia európai és eu-
roatlanti integrációs törekvéseinek. (MTI) 

Moszkva kész lenne megvizsgálni 
egy Putyin–Biden-csúcs lehetőségét 

Moszkva kész lesz megfontolni egy Vlagyimir Putyin 
orosz és Joe Biden amerikai elnök közötti találkozóra 
vonatkozó javaslatot a G20-csúcson, ha az Egyesült 
Államok javaslatot tesz erre – jelentette ki Szergej 
Lavrov orosz külügyminiszter kedden a Rosszija 1 te-
levíziónak nyilatkozva. Lavrov emlékeztetett rá, hogy 
Moszkva többször jelezte: soha nem utasítja vissza 
a találkozókat. Elmondta, hogy az áprilisi, megsza-
kadt isztambuli tárgyalásokat az ukrán fél kezdemé-
nyezte. Biden korábban nem zárta ki annak 
lehetőségét, hogy az Ázsiai-csendes-óceáni Gazda-
sági Együttműködés vagy a G20-csoport csúcstalál-
kozóján találkozzon Putyinnal. A G20-csúcsot a 
tervek szerint november 15-16-án az indonéziai Bali 
szigetén rendezik meg. (MTI) 

Lehet újabb skót függetlenségi 
népszavazás 

Egy év múlva újabb függetlenségi népszavazást tar-
tanak Skóciában, ha a brit legfelsőbb bíróság kedve-
zően dönt ebben az ügyben – közölte hétfőn Nicola 
Sturgeon skót miniszterelnök. Sturgeon a Skóciában 
kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti 
Párt (SNP) Aberdeenben rendezett éves kongresszu-
sának zárónapján felszólalva bejelentette, hogy ha a 
legfelsőbb bíróság megállapítja az edinburghi parla-
ment hatáskörét a szükséges törvények meghozata-
lára, a referendumot 2023. október 19-én megtartják. 
A skót kormány a nyáron kérte a legfőbb brit jogi 
fórum állásfoglalását arról, hogy a skót törvényhozás 
a népszavazást jelenleg mereven elutasító konzer-
vatív párti brit kormány hozzájárulása nélkül is meg-
alkothatja-e a függetlenségi népszavazáshoz 
szükséges jogszabályokat. (MTI) 

Az orosz erők ismét ukrán 
nagyvárosokat támadtak 

Az orosz erők kedden ismét több ukrán nagyváros 
ellen hajtottak végre támadásokat, a délkeleti ország-
részben lévő Zaporizzsjára 12 darab Sz-300-as ra-
kétát lőttek ki, egy helyi lakos életét vesztette – 
közölte az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat. 
Ugyancsak támadás érte az ország nyugati részében 
lévő Lviv és Vinnicja megyeszékhelyeket. Makszim 
Kozickij, Lviv megye kormányzója arról tájékoztatott, 
hogy az előzetes információk szerint három robbanás 
történt a lvivi régió két energetikai létesítményében. 
Az Ukrajinszka Pravda hírportál vinnicjai tudósítója 
arról számolt be, hogy két robbanás hallatszott, va-
lószínűleg a város peremvidékéről. Egyelőre nem 
tudni, hogy orosz lövedék csapódott-e be, vagy az 
ukrán légvédelem semmisített meg ellenséges cél-
pontokat. (MTI) 

Ország – világ 

A szeretet kettős 
szimbóluma  

Három héttel a téli fűtési szezon kezdete előtt a 
román hatóságok még nem dolgoztak ki gázellátási 
vészforgatókönyvet, Románia pedig Oroszországon 
kívül semmilyen más országgal nem kötött import-
szerződést, nem tudni, hogyan boldogul a Gazprom 
szállítmányai nélkül – hívta fel a figyelmet a Hot-
news.ro hírportál az energiaválsággal foglalkozó 
pénteki összeállításában. 

A lap szerint az energiaügyi minisztérium más években már 
nyár végén kidolgozott egy tervet, amelyben pontosan meg-
határozta, milyen ipari fogyasztókat állítanak le, ha a megnö-
vekvő energiaigény miatt gázhiány keletkezik a téli 
időszakban, most viszont Dan Drăgan, a szaktárca államtit-
kára „még októberben is csak a lehetséges forgatókönyvek ta-
nulmányozásáról beszél”. 

A vészforgatókönyv nemcsak a „leállítható fogyasztók” lis-
tájából áll, hanem azt is meghatározza, milyen sorrendben, 
mekkora gázmennyiséget vonnak meg tőlük válság esetén. A 
korábbi években „leállítható” kategóriába sorolt – a gázszál-
lításért emiatt eleve kevesebbet fizető – nagy ipari fogyasztók, 
mint például a marosvásárhelyi Azomures, vagy a bukaresti 
Interagro élelmiszeripari tröszt műtrágyagyárai már minimá-
lisra csökkentették vagy le is állították a termelést. 

A nagy ipari gázfogyasztók közül már csak a fővárosi Elcen 
és a ploiesti-i Brazi hőerőmű működik. Előbbi szükség esetén 
áttérhet fűtőolajra, ami a környezetszennyezés jelentős növe-
kedését eredményezné, utóbbit viszont csak leállítani lehetne, 
csakhogy ez az erőmű termeli a romániai villamosenergia-
szükséglet 10 százalékát – részletezte a Hotnews. 

Bár a politikusok azt hangoztatják, hogy nem lesz baj a 
télen, mert a tározók tele vannak, Ion Sterian, a román gáz-
szállítási rendszerüzemeltető Transgaz vezérigazgatója szerint 
a fagyos téli napokon Románia több gázt használ el, mint 
amennyit a gáztározókból és saját termelésből fedezni tud. A 
tározókból naponta legfeljebb 31-31 millió köbméter gázt 
lehet kiereszteni, a hazai termelés pedig napi 30 millió köb-
méter, a gázfogyasztás viszont egyes január-februári napokon 
a 70 millió köbmétert is meghaladhatja. 

A hiányt külföldről kellene pótolni, Romániának viszont 
csak Oroszországgal van importszerződése. A Hotnews úgy 
tudja, az Azerbajdzsánnal folytatott tárgyalások eddig azért 
nem vezettek eredménye, mert Törökország magas árat kér a 
tranzitért. 

„Az biztos, hogy a lakosság, a távhőszolgáltatók és a lakos-
ságot ellátó villamosenergia-szolgáltatók gázellátását biztosí-
tani fogjuk” – ígérte az energiaügyi államtitkár. (MTI) 

Bukarestnek nincs gázellátási vészforgatókönyve 

Az Edinburgh Hercege Díj szervezőinek nemzetközi 
tanácskozásán részt vesz keddtől péntekig Kolozs-
váron Eduárd wessexi herceg, III. Károly brit király 
öccse – közölte kedden az Agerpres hírügynökség a 
bukaresti brit nagykövetségre hivatkozva. 

A brit királyi család védnökségével megszervezett prog-
ramba 14 és 24 év közötti fiatalok milliói kapcsolódnak be 
szerte a világon, hogy különféle szabadidős tevékenységek 
által fejlesszék képességeiket, személyiségüket, és ezáltal ők 
és közösségeik felkészültebbé váljanak a jövő kihívásainak 
teljesítésére. 

A tanácskozásra, amelynek témája „A fiatalokban rejlő vég-
telen lehetőségek támogatása” a program mintegy 150 veze-
tője érkezik a világ minden részéről. 

Shajjad Rizvi, a díj nemzetközi bizottságának alelnöke, 
Nagy-Britannia kolozsvári tiszteletbeli konzulja korábban a 
Főtér.ro portálnak elmondta: a fiatalokat megszólító progra-
mot II. Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg hozta létre, ám 
irányítását 15 éve a legkisebb fia, Eduárd herceg vette át. Ez 
lesz az első tanácskozás Fülöp herceg halála óta. A kolozsvári 
tanácskozáson a program következő 3-4 évi stratégiáját ter-
vezik meg. 

Shajjad Rizvi megjegyezte: Eduárd herceg nemcsak a nevét 
adja a programhoz, hanem személyesen részt vesz ennek ala-
kításában: stratégiákat dolgoz ki, terveket készít, találkozókat 
szervez. A herceg kolozsvári látogatása során iskolákat, sport-
egyesületeket keres fel, tehetséges fiatalokkal találkozik. 
(MTI) 

Az Edinburgh Hercege Díj szervezőinek 
tanácskozásán vesz részt a brit uralkodó öccse 

Több mint tízéves szünet után a társelnökök talál-
kozójával hétfőn megkezdődött Bukarestben a ma-
gyar–román kisebbségi vegyes bizottság újabb 
ülésszaka, amely a Romániában élő magyar és a Ma-
gyarországon élő román kisebbség gondjait hivatott 
feltérképezni és megoldani. 

A magyar fél egyebek mellett a restitúciós kérdésekre, a 
stadionokban hallható gyűlöletbeszédre, a marosvásárhelyi 
katolikus iskola, a magyar orvosképzés és a jelképhasználat 
ügyére vár megoldást – tájékoztatta az MTI-t telefonon Kal-
már Ferenc miniszteri különmegbízott, a bizottság magyar 
társelnöke. Felidézte: az 1996-ban aláírt magyar–román alap-
szerződés szerint a nemzeti kisebbségek problémáinak meg-
oldására létrehozandó, szakértőkből, az illetékes 
minisztériumok képviselőiből álló vegyes bizottságnak évente 
legalább egyszer össze kell ülnie, hogy megoldásokat java-
soljon a felmerülő gondokra. Az utolsó ülés jegyzőkönyvét 

2009-ben írták alá. A 2011-ben tartott nyolcadik bizottsági 
ülésszak jegyzőkönyvét a magyar fél már nem volt hajlandó 
aláírni, mivel 18, általa felvetett kérdést a testület nem tárgyalt 
meg. 

A kisebbségek helyzetéről folytatandó államközi párbeszéd 
intézményes keretének újraindításáról tavaly állapodott meg 
Gyulán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bog-
dan Aurescuval, a román diplomácia vezetőjével. Ekkor Kal-
már Ferenc és Iulia Matei, a bizottság akkori társelnöke aláírta 
a nyolcadik ülésszakot lezáró jegyzőkönyvet, amelybe azt is 
belefoglalták, hogy a 18 pontot – amelyekről az évek során 
nem sikerült megállapodni – a kilencedik ülésszakon tárgyalják 
meg, kiegészítve őket az időközben felmerült problémákkal. 

Kalmár Ferenc hétfőn a kisebbségi vegyes bizottság jelen-
legi román társelnökével, Daniela Gitman államtitkárral talál-
kozott, hogy előkészítsék a mintegy harminctagú testület jövő 
tavasszal tartandó plenáris ülését. (MTI) 

Megkezdődött a magyar–román kisebbségi vegyes 
bizottság újabb ülésszaka 
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Az idő múlását sok marosvá-
sárhelyi számára mi sem ér-
zékelteti jobban, mint a város 
életével lassan egybefonódó 
rendezvények ismétlődése, 
új fejezethez érkezése. A má-
jusban debütált alternatív 
kulturális fesztivál megálmo-
dói a népmese napja alkal-
mából szervezett együttléten 
jelentették be a decemberre 
időzített második Kultfesztet. 
A részletekről az egyik ötlet-
gazda, Bota Trombitás Melinda 
számolt be lapunknak. 

– Kezdjük talán a múlt heti ese-
ménnyel. 
– Bár új szín vagyunk a rendez-

vényszervezés gazdag palettáján, 
bizonyos időpontok, alkalmak 
mellett nem mehetünk el hangtala-
nul. Ilyen volt számunkra a mese, 
a történetmesélés ünnepe, hiszen 
ezek az értékek nem csupán a 
gyermekek számára fontosak. Ez 
az a műfaj, amellyel nap mint nap 
találkozunk a – bármilyen korosz-
tálynak szóló – könyvek lapjain, a 
színház világában, a mozivásznon, 
de még a közösségi médiában is. A 
népmese tiszteletére szervezett 
együttlétünkön az élőszavas mese-
mondást szerettük volna előtérbe 
helyezni, és ez meghívottunk, 
Zalka Csenge Virág hivatásos 
nemzetközi mesemondó közremű-
ködésével nagyszerűen sikerült. 
Az előadás előtt Csenge elárulta, 
hogy gyerekkorától a mese bűvkö-
rében él, de csupán a régészi okle-
vél megszerzése után, Amerikában 
találkozott a mesemondás szakte-
rületével és az erre irányuló felső-
fokú képzés lehetőségével. Ekkor 
határozta el, hogy életét a mese 
köré szervezi. Azóta számos 
könyve jelent meg, és a világ meg-
annyi tájára hívják mesélni mind 
gyermekeknek, mind felnőtteknek. 
Sajátos előadásmódja a mi közön-
ségünket is magával ragadta, így 
önfeledt nevetés töltötte be a ren-
dezvényünk alatt a vár kupolaépü-
letét. 

– Ekkor adtatok hírt a decemberi 

Kultfesztről is. Pontosabban 
miről? 
– Két fontos tudnivalót is nyil-

vánosságra hoztunk. Egyrészt a 
pályázati felhívásunkat, másrészt a 
rendezvény pontos időpontját és 
helyszínét: december 9–11. között 
zajlik majd a Kultfeszt a Kultúrpa-
lotában. A programsorozat az ad-
venti készülődés jegyében áll 
össze, természetesen ezúttal is elő-
térbe helyezve a kultúrát, a kortárs 
művészetek képviselőit. A kínálat-
ban a könyv, a színház, a zene, az 
illusztráció és a divat is helyet kap 
– mindez a Diótörő karácsonyi 
hangulatában.  
Közös fesztiválsálat 
szeretnének  

– A decemberi fesztivál plakátja 
vizuális szempontból és a Köss 
belénk! felszólítás révén is igen 
rejtélyes, izgalmas. 
– Minden új plakátunk képi 

anyaga Lukács Vanda nevéhez köt-
hető. Ő újnak számít a csapatban, 

és mi rendkívül büszkék vagyunk 
a különleges tehetségére. Az emlí-
tett mottóval fesztiválsálkötésre 
hívjuk az érdeklődőket, mind 
egyéneket, mind közösségeket. 
Szeretnénk az évek – és a feszti-
váljaink – során egyetlen, megany-
nyi darabból összeállított 
terjedelmes fesztiválsálat kötni 
(horgolni), és ennek a folyamatnak 
az állomása lenne a decemberi 
Kult. A sáldaraboknak egyébként 
20 cm magasnak (szélesnek) kell 
lenniük, a hosszukat a készítőkre 
bízzuk, a fesztivál alatt a helyszí-
nen adhatják át munkájukat.  
A „legeket” – leghosszabb, legszí-
nesebb, legrendhagyóbb sálakat – 
díjazni fogjuk. Ugyanakkor a sál-
kötés alkalmával született történe-
tekre, mesékre is kíváncsiak 
vagyunk, ezeket is szeretnénk 
megmutatni a fesztiválon. Ígére-
tünkhöz híven erre az alkalomra 
jelentetjük meg a májusi pályáza-
tunk nyertes munkáit tartalmazó 
kiadványt is. 

– Kik jogosultak fűtéstámoga-
tásra?  
– Azok a családok jogosultak 

gázfűtés-támogatásra, amelyekben 
az egy főre eső jövedelem nem ha-
ladja meg az 1386 lejt, az egysze-
mélyes háztartásokban a 
jövedelemhatár 2053 lej. A legna-
gyobb támogatást, havi 250 lejt 
azok a családok kapják, amelyek-
ben az egy főre eső jövedelem nem 
éri el a 200 lejt. A támogatás a jöve-
delem növekedésével arányosan 
csökken. Például 10 százalékos, 25 
lejes fűtéstámogatást azok a csalá-
dok kapnak, amelyekben az egy 
főre eső jövedelem 1280-1386 lej 
között van. Ezenkívül van egy havi 
fix összegű fűtéspótlék is, ez 10 lej.  

A villamos energiával fűtők ese-
tében a jövedelemsávok azonosak a 
gázfűtésnél alkalmazottakkal, vi-
szont itt a maximális fűtéstámoga-
tás 500 lej, a minimális pedig 50 lej. 
Ezenkívül a havi pótlék 30 lej, de 
abban az esetben, ha fűtésre kizáró-
lag villamos energiát használ egy 
háztartás, 70 lejes havipótlékra jo-
gosult. 

A szilárd vagy kőolajipari tüzelő-
anyagot használó családok esetében 
a maximális támogatás 320 lej, a 
legkisebb 32 lej. A pótlék pedig 
havi 20 lej – tájékoztatott Kiss 
Ildikó osztályvezető.  

– Milyen iratok szükségesek a fű-
téspótlék igénylésére?  
– Elsősorban a kérvény, a kitöl-

tött típusnyomtatvány, a család  
összetételére és jövedelmére vonat-
kozó, saját felelősségre tett nyilat-
kozat. A családtagok személyi 
iratainak fénymásolatai, a család jö-
vedelmét igazoló előző havi iratok 
– esetenként fizetési bizonylat, pót-
lékokat igazoló iratok, nyugdíjszel-
vény, munkanélküli-segélyt igazoló 
szelvény –, a lakás telekkönyvi ki-
vonata, adásvételi vagy bérleti szer-
ződés, esetenként a lakóbizottság 
által kibocsátott irat a család össze-
tételére vonatkozóan. Szükséges 
még a helyi adóügyi osztálytól és a 
földnyilvántartó osztálytól egy-egy 
igazolás, de ezt beszerzi a szociális 
igazgatóság. Szükséges még az 
utolsó gáz-, illetve villanyszámláról 
egy-egy fénymásolat, továbbá a ké-
relmező tulajdonában levő gépkocsi 
forgalmi engedélyéről készült fény-
másolat. A kérelmezőnek egy bank-
számlakivonatot kell bemutatnia, 
illetve nyilatkoznia kell, hogy nem 
rendelkezik 3000 lejnél nagyobb 
összegű bankbetéttel – mondta Kiss 
Ildikó osztályvezető, aki hozzátette, 
hogy tavaly körülbelül kétezren fo-
lyamodtak fűtéstámogatásért, és 
idén is körülbelül ennyi kérelemre 
számítanak.  

Nagy Székely Ildikó 

(Folytatás az 1. oldalról)

Erről jut eszembe  
Bármerre megyek mostanában, itt is, ott is belekeveredem valamilyen 
fesztiválba. Hol egy huszár büszke lovon, hol feldíszített lovas fogat és 
székely ruhás lányok, legények vidám menete jelzi már messziről, hogy 
a faluban valamit ünnepelnek. Ilyenkor októberben szüreti bálra tippel 
az ember, de jó eséllyel gondolhat káposztavásárra is. A véletlen úgy 
hozta, hogy a napokban két olyan helyen is járhattam, ahol nagy hagyo-
mánya van a káposztatermesztésnek, a Hargita megyei Szépvízen, illetve 
Gyergyószárhegyen. A termés begyűjtése, árusítása a település apraját-
nagyját megmozgatja valamiképpen, s az egy-két napos fesztivállá tere-
bélyesedett vásár, amit ez alkalommal szerveznek, messze földről is 
odacsalogatja a hasukat szerető érdeklődőket. Az utóbbi jelző persze 
csak amolyan újságírói szószaporítás, mert ki ne szeretné a hasát nap-
jainkban?! Növeli is azt becsületesen, ha csak teheti. Minden józan or-
vosi és életviteli tanács ellenére. Otthon és még inkább az ilyen 
népünnepélyeken, ahol annyi ellenállhatatlan ínycsiklandó kísértésnek 
van kitéve. Szárhegyen a múlt hét végén a teljes község megmozdult, kül-
földi testvértelepülésekről is érkeztek vendégek és közreműködők. Még 
harsány, vidám gólyalábasok is csalogatták a közönséget, a mindenféle 
jóval, érdekességgel, látványossággal vonzóvá tett vásártérre, fesztiváli 
forgatagra. Jöttek is a népek kortól s nemtől függetlenül, délelőttől késő 
estig, itt is, ott is fortyogott a töltött káposzta, és volt számtalan egyéb 
finomság, helyi különlegesség, meg szép szó, zene, ének, tánc, szóra- 
koztató műsorszám minden mennyiségben. Talán még az első erdélyi 
gasztrofesztiválra Borospatakán összegyűlt nemzetközi hírű séfek is fel-
figyelhettek volna egyik-másik szárhegyi, gyergyói specialitásra. De 
nyilván az itteniek nem rájuk számítottak, a Gyimesekbe összehívott ki-
váló gasztronómiai szaktekintélyek eleve más szempontok szerint igye-
keztek az Erdély ízei elnevezésű úttörő kezdeményezést elindítani, 
beágyazni, meghonosítani. Az igényesség azonban Szárhegyen és más 
hasonló helyeken is épp olyan elvárás, mint a vendéglátás exkluzív vagy 
felső kategóriáiban. Anélkül aligha juthattak volna el immár a 15. szár-
hegyi káposztafesztiválig, vagy a tizenharmadikig Szépvízen, a 25. töl-
töttkáposzta-fesztiválig Parajdon és így tovább. Sok dolgot meg lehet 
figyelni ezeken a sokadalmakon, ha ráérősen jövünk-kelünk, jól el lehet 
szórakozni az emberi gyarlóságokon. Az egyik legnyilvánvalóbb tulaj-
donságunk: szeretünk enni, talán a kelleténél is jobban, hiába tagad-
nánk. A rengeteg túlsúlyos ember is ezt tükrözi. Sokan kihasználják ezt 
a gyengénket, hasznot húznak belőle. A tévéadók tele vannak főzőműso-
rokkal, ételreceptekkel, élelmiszerreklámokkal, a magazinok szintén rá-
álltak a főzésre, a receptgyűjtemények a könyvkiadás sikeres 
szegmensévé léptek elő, mindenütt mintha minden és mindenki azt su-
gallná: enni, enni, enni! Hangosan ezt olykor talán ki sem mondják, 
mégis elnyomja a józan ész szavát. Néha felmerül ugyan a kétely, állás-
foglalásra késztet a dilemma: megegyem, ne egyem? De legtöbbször úgy 
döntünk, mint a veréb Móricz Zsigmond gyermekversében: „Ej, első a 
hasam!/ Éljünk ma urasan!/ Egyedem,/ Begyedem,/ Ne begyem!/ Ne le-
gyen!” Azért mégse árt néhány fej káposztát is zsákba tenni várhatóan 
nehezebb, szűkösebb téli napokra. (N.M.K.) 
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Nagyon sok az érdeklődő 

Rendkívüli tárlatvezetés 
Bátor Botond pálos szerze-
tessel a Pálosok című kiállítá-
son a Csütörtök a 
múzeumban #27 keretében. 

A Maros Megyei Múzeum sze-
retettel várja az érdeklődőket októ-
ber 13-án, csütörtökön 18 órától 
arra az eseményre, amelyen a 
Bátor Botond OSPPE atya által 
megélt pálos történet találkozik a 
Bencze Ünige régész, a kiállítás 
kurátora által muzeológiai nyelvre 
átültetett történettel. 

Bátor Botond OSPPE 1986-ban 
érettségizett a kecskeméti Piarista 
Gimnáziumban, majd egy évig te-
ológiát tanult Budapesten. Katonai 
szolgálata idején döbbent rá, hogy 
szerzetes szeretne lenni, ezért 

1990-ben belépett a pálos rendbe, 
és felvette a Botond nevet. 1994-
ben pappá szentelték. Bátor Bo-
tond jelenleg plébános a Hargita 
megyei Hargitafürdőn. A pálosok 
2014 óta vannak jelen Romániá-
ban a hargitafürdői kolostorban, 
ahol jelenleg két szerzetes szol-
gál. 

A múzeum meghívottja saját 
identitáskereséséről fog beszélni és 
arról, hogy miként talált magára az 
egyetlen, Magyarországon alapí-
tott szerzetesrend kötelékében. Az 
1250 körül alapított pálos rend a 
középkor végéig folyamatosan fej-
lődött, és a 15. századtól kezdve 
nemcsak Közép-Európában, 
hanem Rómában és Európa más 
részein is meghonosodott. Ma 

négy földrész tizenhat országában 
közel félezer pálos szerzetes él.  

A Magyar Nemzeti Múzeum, a 
Magyar Pálos Rend és a Maros 
Megyei Múzeum együttműködésé-
ben megrendezett kiállítás átfogó 
képet nyújt a szerzetesrend múltjá-
ról, jelenéről és jövőjéről. A rend-
hagyó tárlatvezetés tárgyát képező 
kiállítás olyan emlékeket vonultat 
fel, mint a Kárpát-medencei kolos-
torokból származó régészeti lele-
tek, pálos kötődésű középkori 
irodalmi emlékeket őrző kódexek, 
arany és ezüst liturgikus tárgyak, 
szobrok, festmények és metszetek.  

A magyar nyelvű rendezvényre 
a múzeum várbeli épületének eme-
letén kerül sor. A helyek száma 
korlátozott, a részvétel előzetes re-
gisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 
pr@muzeulmures.ro e-mail-címen 
vagy a 0749-912-992-es telefon-
számon lehet. A belépés jegy alap-
ján történik, ennek ára 12 lej 
felnőttek, 6 lej nyugdíjasok és 3 lej 
diákok számára. 

A kiállítással kapcsolatos rész-
letek a www.muzeulmures.ro web-
oldalon, az időszaki kiállítások 
menüpontban olvashatók. 

FB Event: 
https://fb.me/e/1Pkxhf8fZ  

Mindenkit szeretettel várunk! 
A Maros Megyei Múzeum 

csapata 

Csütörtök a múzeumban 

Készül a decemberi Kult fesztivál 
A népmesét is megünnepelték 



Szeptember 30-án Sepsiszent-
györgyön tartott egynapos kerek- 
asztal-beszélgetést a Székely- 
földi Magyar Újságírók Egyesülete 
(SZMÚE), a beszélgetés célja a 
SZMÚE által létesítendő Székely-
földi Magyar Sajtóház szerepének 
a körvonalazása volt. A rendezvé-
nyen bemutatták az egyesület 
által kiadott legújabb, társszerzők 
által írt kötetet, és a filmpályá-
zatra érkezett díjazott pályamun-
kákat.  

A kerekasztal-beszélgetést a Kovászna 
Megyei Tanács székházának gyűléster-
mében tartották, előtte a rendezvényen 
részt vevők megtekintették az Illyefalván 
épülő sajtóházat. Házigazdaként Tamás 
Sándor tanácselnök köszöltötte a jelen-
levőket. Többek között elmondta, napja-
inkban megnövekedett az írástudók 
felelőssége, főleg a kisebbségi kérdések 
felvetésében, tálalásában, és szükség van 
Kárpát-medencei média összefogására.  

Bedő Zoltán, a SZMÚE elnöke meg-
köszönte a háromszéki önkormányzat tá-
mogatását, majd hozzátette: a sajtóházat 
egyfajta szellemi központként szeretnék 
működtetni. A jelen lévő háromszéki, er-
délyi, magyarországi, Erdélyből elszár-
mazott ausztráliai újságírókat 
köszöntötte Spányi Antal székesfehérvári 
katolikus megyés püspök, a Magyar Ka-
tolikus Rádió igazgatója, akinek levélben 
elküldött üzenetét Csermák Zoltán, a 
Duna Televízió egykori marketingigaz-
gatója olvasta fel. A sajtóház építéséhez 
levélben gratulált a SZMÚE-nek Máriás 
Endre, a Vajdasági Magyar Újságírók 
Egyesületének elnöke, Dunda György, a 
kárpátaljai Kárpáti Igaz Szó főszerkesz-
tője – gondolataikat Szekeres Attila, a 
SZMÚE külkapcsolati felelőse, a szék-
ház hasznosításáról szóló kerekasztal-be-
szélgetés moderátora olvasta fel –, 
videóüzenetet küldött Molnár Judit po-
zsonyi újságíró. A sajtóház építését Gal-
bács Pál, az RTV Magyar Adásának 
egykori munkatársa, a SZMÚE tisztelet-
beli elnöke kezdeményezte. A javaslatok 
között elhangzott: különböző képzéseket, 
korszerű és vonzó oktatási programokat, 
szakmai műhelymunkákat, táborokat, 
zenés irodalmi esteket kellene szervezni, 
fotókiállítást rendezni, meghívni külön-

böző területek szakértőit, helyet biztosí-
tani egy kis sajtótörténeti saroknak, de az 
is fontos, hogy a bárhonnan érkező ma-
gyar újságírók ebben a házban megpi-
henhessenek, éppen készülő alkotásukat 
nyugodt körülmények között befejezhes-
sék, megismerjék Háromszék építészeti, 
kulturális és egyéb értékeit, hagyomá-
nyait. Fontosnak tartották azt is, hogy a 
a házban folyamatos tevékenységek le-
gyenek, amelyek az erdélyi magyar mé-
diában dolgozó közösséget és ezen 
keresztül az olvasó-, néző-, hallgatótá-
bort szolgálják.  

A rendezvény keretében délután a Bod 
Péter Megyei Könyvtárban bemutatták a 
SZMÚE által szerkesztett harmadik kö-
tetet. A könyvet ismertető Szekeres Attila 
elmondta, a SZMÚE elsőként Léphaft 
Pál vajdasági karikaturista rajzaiból és az 
azokhoz társított rövid szövegekből ké-
szített kötetet, majd arra kérték a Kárpát-
medencében és a nagyvilágban élő 
újságírókat, hogy egy-egy családi törté-
netet írjanak meg a második kötetbe. 
Harmadik alkalommal úgy szólt a felké-
rés, hogy egy-egy neves magyar szemé-
lyiséghez keressenek kapcsolódási 
pontot a szerzők. Erre válaszolva har-
mincegy szerző harminc írást küldött a 
szerkesztőkhöz. A könyvbemutatón jelen 
volt több társszerző is, akik arról is szól-
tak, hogy miért épp a könyvben megje-
lenített személyiséget választották írásuk 
témájául.  

A SZMÚE által szervezett tanácsko-

zás kísérőprogramjai között szerepelt 
egy filmvetítéssel egybekötött díjkiosztó 
a sepsiszentgyörgyi Művész moziban, 
ahol levetítették a SZMÚE Voltunk, va-
gyunk, leszünk című, magyarok a román 
nemzetállamban témájú filmpályázatára 
beérkezett alkotások közül a díjazottakat, 
majd megvitatták az alkotásokat. Jelen 
volt a zsűri elnöke, a 35 éve Ausztráliá-
ban élő Demián József rendező, operatőr, 
forgatókönyvíró, egyetemi tanár. Az első 
díjat a sepsiszentgyörgyi Kátai Edit és 
Petke László Úzvölgyi mementó című al-
kotása nyerte el. A másik két dobogós al-
kotás magyarországi filmesek műve: a 
hajdúböszörményi Rózsa Gábor Ősök hí-
vása, valamint a győri Áder Bálint Ma-
gyar harc Erdélyben című kisfilmje. A 
zsűri különdíjban részesítette a sepsi-
szentgyörgyi Klárik Loránd Puki bácsi és 
a Mesekaláka című alkotását. A bírálóbi-
zottság tagja volt Demián József mellett 
Galbács Pál nyugalmazott televíziós szer-
kesztő, a SZMÚE tiszteletbeli elnöke, a 
kiírás ötletgazdája, Ferencz Csaba  
újságíró, a Háromszék szerkesztője, 
Kádár Melinda székelyudvarhelyi televí-
ziós szerkesztő és Vargyasi Levente sep-
siszentgyörgyi operatőr, filmrendező is.  

Másnap a résztvevőknek lehetőségük 
volt megtekinteni – Jánó Mihály művé-
szettörténész szakszerű magyarázatát 
hallgatva – a Szent László-freskókkal dí-
szített kökösi és kilyéni unitárius, vala-
mint a gidófalvi református műemlék 
templomokat.  

Nikol rövid hajú, sportos és mindenek-
előtt rendkívül öntudatos, idejét óra-

műpontossággal beosztó lány volt, olyan, 
mint akinek minden napja egy kiképzőtábor-
ban telik. Pedig a családi környezet nem 
kényszerítette kiemelkedő teljesítmények fel-
mutatására, és az iskolában sem támasztott 
senki túl nagy elvárásokat feléje. 

– Nem tudom, miért, de mindig is irtóztam 
a középszerűségtől. Talán túl sokat láttam 
belőle magam körül. A nevemen kívül – amit 
nem is tudom, hogy találtak ki nekem anyáék 
–, tulajdonképpen minden olyan átlagos volt 
életem első 14–15 évében – kezdte történetét 
a negyvenes évei derekán járó, egykori meg-
jelenését az idő múlásával is gondosan meg-
őrző ismerősöm. – Azt hiszem, 
tinédzserkoromban az zavart a leginkább, 
hogy nem voltak igazán kíváncsiak rám a 
szüleim. „Ellehettem” tőlük nyugodtan, mint 
a befőtt. Amikor apám este hazajött a mun-
kából, anyu „menetrendszerűen” körbeug-
rálta, feltálalta a vacsorát, kitöltötte a pohár 
vörösbort, aztán elüldögélt mellette, és teljes 
lényével követte a végtelen beszámolókat a 
rendes és rendetlen kollégákról vagy a főnök 
túlkapásairól. Rólam egyikük sem vett külö-
nösebben tudomást, „felvilágosult”, modern 
szülőkhöz méltón hagyták, hogy szabadon 
serdüljek, ahogy tudok. Aztán tizenkettedik 
osztályban, az utolsó gólyabálon megismer-
tem Zoltánt, és addigi, „szürkébe játszó” 
életem egyből megváltozott. 

– Ő is végzős volt? – szóltam közbe. 
– Nem, ő újdonsült „gólya”. De azt a pár 

év korkülönbséget én egy pillanatig sem ér-
zékeltem. Már az is nagyon imponált, hogy 
Zoltánnak volt bátorsága felkérni táncolni, 

mi több, a második zeneszámnál meg is csó-
kolt. A bátyja osztálytársam volt, és szemmel 
láthatóan nem örült a „kisöcsi” sikerének, 
de ez engem egyáltalán nem érdekelt. Azelőtt 
is voltak még fiúk az életemben, Zoltán azon-
ban a nagy fekete szemeivel más volt, mint a 
korábbi udvarlóim. Szép és viharos időszak 
kezdődött számomra azzal a gólyabállal. A 
„viharokról” a környe-
zetünk „gondoskodott”, 
főleg Zoltán kétségbeej-
tően konzervatív szülei, 
akik semmiképpen sem 
akartak beletörődni, hogy a fiuk egy idősebb 
„nővel” jár. De talán éppen a bujkálás iz-
galma, a titkos együttlétek tették olyan va-
rázslatossá ennek a kapcsolatnak a 
kibontakozását. Érettségi után dolgozni 
kezdtem, és a keresetemből sikerült annyit 
félretennem, hogy pár hónap múlva kibérel-
hessek egy városszéli garzonlakást. Attól 
kezdve ez lett a párommal közös élmények fő 
helyszíne, a kuckó, ahova elrejtőzhettünk a 
bíráló tekintetek elől. Zoltán nap mint nap 
megküzdött értem a szüleivel, akik szerették 
volna, ha érettségi után egyetemre megy, mi-
közben ő egyre inkább a kenyérkeresés és 
családalapítás lehetőségét fontolgatta. Én 
hihetetlenül boldog voltam az esküvőnek 
már csak a gondolatától is. Karácsonyra ter-
veztük a nagy bejelentést, de közbejött egy 
váratlan történés, pontosabban egy postai 
levél, Zoltán katonai behívójával. A 2000-es 
évek elején még kötelező volt a sorkatonai 
szolgálat, és – bár előre látható volt, hogy 

vagy egyetem, vagy bakaság –, a nagy idil-
lünkben ez utóbbiról egészen megfeledkez-
tünk. Nyílt titoknak számított, hogy a 
megfelelő kapcsolatok és összegek fejében az 
otthonához közel helyezték el a berukkolt fi-
atalt, ahonnan kis szerencsével akár hétvé-
gente hazajöhetett. A párom szülei jól álltak 
anyagilag, de sértett büszkeségükben nem 

segítettek a fiuknak. Így 
aztán Zoltán Krajovára 
került, az oltyán vi-
lágba. Az eskütételig 
nem láthattam, és tele-

fonon sem beszélhettem vele, de szinte min-
dennap írtam neki pár sort. Tőle is hetente 
több üzenetet hozott a postás, és mindenik 
rólunk, a közös jövőnkről szólt. Hat hét 
múlva, az eskütétel alkalmával életem leg-
hosszabb vonatozását éltem meg, visszafele 
pedig – mivel a frissen felesketett katonák 
egy hét szabadságot kaptak –, a legromanti-
kusabbat. Otthon aztán kiderült, mennyire 
megviselte a páromat ez az élethelyzet. Na-
pokig képtelen volt nyugodtan aludni, csak 
forgolódott, és mindegyre felriadt, egyszer 
pedig észrevettem, hogy járás közben szá-
molja a lépteit. Mindez bizonyára közreját-
szott abban, hogy az újabb elválást 
nehezebben bírtam, mint azt, amikor bevo-
nult. Ekkor határoztam el, hogy minden 
követ megmozgatok, és elintézem, hogy a 
szolgálat hátramaradt részét egy közelebbi 
és kevésbé szigorú egységben tölthesse le. A 
megfelelő ismeretségem akkor már megvolt, 
csak az anyagiakat kellett megoldanom. Nem 

volt jobb ötletem, így bankkölcsönt vettem 
fel, és két hét múlva a párom át is került 
Szászrégenbe. Onnan hétvégente gyakran 
kapott kimenőt, amikor pedig nem jöhetett 
haza, én mentem hozzá. Minden gondolatom 
körülötte forgott, így tulajdonképpen olyan 
volt számomra az az év, mintha én is a had-
seregben szolgálnék. Lelkileg így is volt, hi-
szen rendkívül fegyelmezett napirendet 
vezettem be magamnak, sehova sem jártam 
szórakozni, csak dolgoztam és pihentem, 
közben szorgalmasan húzogattam ki a napo-
kat a zsebnaptáramból. Aztán egyszer csak 
véget ért a visszaszámlálás, és a párom ha-
zajöhetett. Egy hétig a tökéletes boldogság 
illúziójában élveztük egymás társaságát – én 
legalábbis az övét –, azután hirtelen minden 
megváltozott. Egy délután nagyon kedvetlen-
nek láttam, és amikor faggatni kezdtem a le-
vertség okáról, bevallotta, hogy egy ideje 
átértékelődtek benne a dolgok. Régenben 
gyakran küldték járőrözni egyik-másik rend-
őrrel – ugyanis a csendőrségnél szolgált –, 
és ezeken a „városvédő” sétákon megismer-
kedett egy lánnyal, akivel azóta is tartják a 
kapcsolatot, és vele képzeli el a továbbiakat. 
Amikor kimondta a banális „remélem, bará-
tok maradunk” kívánságot, robbanásszerűen 
hullt szét a világ, amit gondolatban magunk 
köré építettem. Azóta eltelt két évtized, köz-
ben férjhez mentem, elváltam, két szép gyer-
meket nevelek. Önmagam fontos 
alkotóelemét – az önbizalmamat vagy inkább 
a másokba vetett bizalmat – azonban elvesz-
tettem a Zoltánnal közös utolsó délutánon. 
Még nem tudom biztosan, hogy szeretném-e 
megtalálni, egyelőre mindenesetre nem te-
szem tűvé érte az univerzumot.

Fotó: Vajda György
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Vajda György 

Gólyatánc és bakaruha 

Szűcs László (MÚRE), Újvári Ildikó (Szabadság) és Karácsonyi  
Zsigmond (Népújság)  Fotó: Bodolai Gyöngyi  

Sajtóház épül 
Tanácskozott a SZMÚE  

Némi túlzással azt is mondhatnám, hogy a MÚRE 
idei Médiamenedzsment díját – amit ezúttal megosztva 
adunk ki – akár a délutáni, sajtónk jövőképével foglal-
kozó kerekasztal-beszélgetésünk alkalmával is átadhat-
tuk volna, stílszerű lett volna, hiszen a téma, a 
beszélgetés, a Lapok és kiadók színe és fonákja című ke-
rekasztal közvetlenül összefügg a díj indoklásával. Mert 
a kolozsvári Szabadság és a marosvásárhelyi Népújság 
napilap kiadói azzal mutatnak példát, hogy a mai, a 
nyomtatott sajtó számára mostoha körülmények között 
is lehet, más-más üzleti modellt és/vagy lehetőséget kö-
vetve, napilapot kiadni, önállóan létezni. Méghozzá 
fenntartható módon. 

És hogy ez nem csupán gazdasági kérdés, azt ponto-
san illusztrálja Karácsonyi Zsigmond néhány órája el-
hangzott mondata: „Senki más nem a cenzorom, csak 
az előfizető. Senki más nem tud beleszólni a lap tartal-
mába.” Ilyen kiadói hátterek nélkül sérülékennyé válhat 
egy újság hitelessége, sérülékeny lehet az újságíró sza-
badsága.  

A nyomtatott lapok számára jobb lokális és globális 
feltételekben reménykedve, továbbá bízva abban, hogy 
mind az olvasók, mind a döntéshozók felismerik a nyil-
vánosság és az anyanyelvhasználat terén egyaránt fon-
tos sajtóintézmények szerepét, kívánok sok sikert a 
kolozsvári Minerva Művelődési Egyesületnek és a ma-
rosvásárhelyi Impress Kft.-nek. 

Szűcs László 

Médiamenedzsment díj 
a Népújságnak 



Október 6–7-én szervezte 
meg a St. Georgius Manager 
Club és a CED Közép-európai 
Gazdaságfejlesztési Hálózat 
Nonprofit Kft. a III. Kárpát-
medencei Vállalkozói Konfe-
renciát, amelynek Maros- 
vásárhelyen a Kultúrpalota és 
a Multinvest Business Center 
2 adott otthont. Az esemé-
nyen több mint 300 vállal-
kozó vett részt, akik közül 
negyvenen külföldről érkez-
tek az eseményre. 

Besenyei Sarolta, a CED képvi-
selője, az esemény társszervezője 
lapunknak elmondta, hogy sikeres-
ként értékelik az idei konferenciát 
is, hiszen a képzéseken és a kerek- 
asztal-beszélgetéseken is számos 
vállalkozó vett részt, és mindenki 
megtalálhatta azokat a mozzanato-
kat, amelyek kiemelten hasznosak 
az ő és a vállalkozása számára.  

Besenyei Sarolta úgy fogalma-
zott, hogy mostanra hagyománnyá 
nőtte ki magát a konferencia, mert 
nemcsak a helyi vállalkozók és a 
St. Georgius Manager Club érdek-
körébe tartozó vállalkozók várják 
az eseményt, hanem számos kül-
földi üzletembernek, aki már visz-
szajáró vendég, be van írva a 
naptárába a Kárpát-medencei Vál-
lalkozói Konferencia. A konferen-

cia sikerét mindig a tematika hatá-
rozza meg, ezért is igyekeznek a 
szervezők, hogy aktuális gazdasági 
kihívásokkal foglalkozzanak, il-
letve olyan témákat választanak, 
amelyek válaszokat adnak bizo-
nyos vállalkozói kihívásokra, ösz-
szegezte a CED képviselője. 

Nyulas Bernát társszervező, a 
FomCo csoport tulajdonosa, vezér-
igazgatója kiemelte, hogy az idei 
konferencia programját úgy pró-
bálták összeválogatni, hogy minél 
több személy számára érdekes le-
gyen. Szó volt a jelenlegi gazda-
sági helyzetről, krízismenedzs- 
mentről, az energiaszektor nehéz-
ségeiről, de terítékre kerültek a si-
kertörténetek is. A vállalkozó 
hangsúlyozta, hogy az energiaárak 
emelkedése hatással van mind az 
átlagemberekre, mind pedig a vál-
lalkozókra.  

Továbbá a vállalatok vezetőit a 
kilátásban levő recesszió, azaz a 

gazdasági visszaesés és a törvény-
módosítások is kiemelten foglal-
koztatják, ezekre keresik 
napjainkban a válaszlépéseket, és a 
lehetséges megoldásokat. Nyulas 
Bernát arról is beszélt, hogy egyik 
előadáson szó volt a megújuló 
energiaforrásokról is, hiszen jelen-
leg ez egy élhető alternatíva, azon-
ban a cégek el kell gondolkodjanak 
azon, hogy érdemes-e számukra 
befektetni, valamint milyen megté-
rüléssel számolhatnak. 

Nyulas Bernát nyomatékosí-
totta, hogy a konferenciának to-
vábbra is nagyon fontos lesz az 
aktualitás, azazhogy olyan témák-
ban halljanak újdonságokat és 
megoldási javaslatokat a vállalko-
zók – akár a politikum részéről –, 
amelyek akkor lesznek a legége-
tőbbek. Hiszen minél több infor-
máció van a vállalkozók 
birtokában, annál könnyebben tud-
nak eligazodni a mostani, nagyon 
gyorsan változó világban. 

2023. november elsejétől mű-
ködőképes kell legyen az or-
szágos újrahasznosító rend- 
szer – tájékoztatta a sajtót a 
múlt héten Tánczos Barna kör-
nyezetvédelmi, víz- és erdő-
gazdálkodási miniszter. 
Hozzátette, az EU tagállamai 
közül – Németország után –  
Romániának lesz a legkorsze-
rűbb sörösdoboz-, pillepalack- 
és üvegvisszaváltó rendszere.  

Tánczos Barna elmondta: a mi-
nisztérium által kezdeményezett 
program kivitelezésével a Retur Ro-
mánia céget bízták meg. Ez tulaj-
donképpen egy konzorcium lesz, 
amelynek tagjai az ország legna-
gyobb palackgyártó és -forgalmazó 
cégei, köztük sörgyárak, borvíztöl-
tödék, illetve szupermarketeket mű-
ködtető társaságok, amelyeknek 
majd kötelezően vissza kell válta-

niuk az eladott palackokat. Jelenleg 
meghirdették a közbeszerzési eljá-
rást az informatikai rendszer kiépí-
tésére, amint ez meglesz, ehhez az 
online felülethez kell csatlakozzon 
az ország összes palackozó- és for-
galmazócége. Továbbá a napokban 
a konzorcium tárgyalásokat folytat 
bankokkal a rendszer finanszírozá-
sáról, és meghirdették az alegység-
vezetői állásokat. A rendszer 
működésére vonatkozó kormányha-
tározat szerint 2023. november el-
sejétől minden olyan üzlet, amely 
0,1–3 literes kiszerelésben alumíni-
umban, műanyagban és üvegben 
szeszes italt (ideértve a sört), üdítőt 
vagy ásványvizet forgalmaz, köte-
les lesz visszaváltani annyi palac-
kot, üveget, amennyit eladott. Erre 
a rendszer részeként gyűjtőpontokat 
alakítanak ki. A tárcavezető tudo-
mása szerint a nagybani kereske-
dők, viszonteladók már 
felkészültek.  

Folyamatban van a gyűjtőpontok 

és a logisztikai rendszer kialakítása, 
amely várhatóan egy éven belül 
működőképes lesz. Az elektronikai 
rendszerben nyilvántartásba veszik 
az eladott mennyiséget, és így kö-
vetni tudják majd a visszaváltottat 
is. A kormányrendelet alapján a 200 
négyzetméternél kisebb felületű üz-
leteknek lehetőségük lesz társulni 
egymással, vagy szerződést kötni a 
helyhatóságokkal, hogy a visszavál-
tott palackokat egy adott helyen 
levő gyűjtőpontba vigyék. Való-
színű, hogy a kisebb falvakban akár 
községenként lesz egy ilyen egység. 
Természetesen a logisztikai rend-
szer a begyűjtött palackok elszállí-
tását is figyelembe veszi, így 
meghirdetett program alapján kerül-
nek majd az újrahasznosító cégek-
hez a begyűjtött palackok.  

Tánczos Barna megerősítette, 
ameddig a legkisebb faluban sem 
tisztázták azt, miként működik, nem 
indítják el a rendszert, ugyanis így 
a kisebb kereskedelmi egységek il-

lojális versenyhelyzetbe kerülnek, 
hiszen a visszaváltási kötelezettség 
miatt a vásárlók inkább a nagyobb 
áruházakban váltják vissza a palac-
kokat, ahonnan majd levásárolják 
az értéket, emiatt kliensek nélkül 
maradhatnak a községi vagy akár a 
lakónegyedekbeli kis üzletek. Ezt 
akarják elkerülni.  

A miniszter kiemelte: miután 
üzembe helyezik, Németország 
után Románia működteti majd a 
legnagyobb és leghatékonyabb 
visszaváltó rendszert. A reciklálás 
terén nagy tapasztalattal rendelkező 
Ausztriában sem sikerült ilyent be-
indítani. Jelenleg az EU-ban alig 
néhány országban létezik ilyen. A 
legnagyobb gondot a mennyiség 
okozza majd, ugyanis míg a jelen-
leg működő rendszerekben évente 
mintegy 200 és 600 ezer palackot 
hasznosítanak újra, addig Románi-
ában évente 6 milliárd palackot for-
galmaznak. Ezért jelenleg 

folyamatban van egy felmérés is, 
hogy az ország különböző övezete-
iben mennyi palack kerül forga-
lomba, hogy ennek megfelelően 
helyezzék el majd a gyűjtőhelyeket. 

A Retur Romániának a kormány-
rendelet megjelenésétől számítva – 
2022 szeptemberétől – másfél év áll 
rendelkezésére, hogy működésbe 
helyezze a rendszert. A cég szakér-
tői azt ígérték, hogy egy év alatt ki-
építik a gyűjtőpontokat, és így 
2023. november elsejétől kötele-
zően vissza kell majd váltani a pa-
lackokat. Az EU más 
tagországaiban is mintegy 2–2,5 év 
alatt sikerült a rendszert kiépíteni. A 
minisztériumban a szakértők dol-
goznak egy olyan kormányrendele-
ten, amely lehetővé teszi, hogy a 
cégek minél rövidebb idő alatt je-
lentkezzenek a számítógépes rend-
szerbe, illetve egyes, a kiépítés 
során felmerült technikai akadályo-
kat is elhárítanak majd ezáltal.  

Nagy-Bodó Szilárd

Szerkesztette: Benedek István

Folyamatban az egységes újrahasznosító rendszer kiépítése  
Kötelezően vissza kell váltani a palackokat  

Carmen Avram európai parla-
menti képviselő, a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési 
Bizottság tagja a minap az Eu-
rópai Parlament plénumában 
kijelentette: Nincs takarékos-
kodás, ha élelmezésbizton-
ságról van szó. Ha ma nem 
lépünk közbe, holnap Európa 
nem eszik. 

Figyelmeztetett: a felére csök-
kenhet az európai élelmiszer-terme-
lés, mert az Európai Unió nem tett 
időben intézkedéseket az energia-
válság leküzdésére és a műtrágya-
gyártók támogatására.  

Az EP-képviselő szerint: „egy 
olyan energiaválságban, amelynek 
végét nehéz megjósolni, és egy 
hideg évszakban, amely új és nagy 
problémákat okozhat számunkra, 
Európának meg kell tanulnia, ho-
gyan takarítson meg hőt, áramot és 
vizet”. 
Az EU a figyelmeztetések 
ellenére sem avatkozott be 
az energiapiaci anomáliák 
leküzdésébe 

– Nagy árat fizet, mert az unió 
több mint egy éve, az ismételt fi-
gyelmeztetések és kérések ellenére 
is habozott, hogy határozottan bea-
vatkozzon az energiapiaci anomá-
liák leküzdése érdekében. Így 
kerültünk ebbe a helyzetbe, ami 
soha nem látott káoszba sodorhat 
bennünket. A gáztól függő műtrá-
gya – a mezőgazdaság számára lét-
fontosságú anyag – gyártói leállnak. 

Romániában, Spanyolországban, 
Litvániában, Magyarországon és 
Horvátországban bezártak a gyárak, 
mások drasztikusan csökkentették a 
termelést. Az ukrajnai háború miatt 
pedig megcsappantak az alternatí-
vák. Az elmúlt évben csak az am-
mónia esetében az európai piac 
70%-a tűnt el – mondta.  
Komor 2023-as előrejelzések 

– Műtrágya nélkül az európai 
mezőgazdasági termelés akár 45%-
kal is visszaesne. Mind a zöldséget 
termelő gazdaságokat, mind az ál-
lattartókat érinti, mert már nem lesz 
élelem az állatok számára. Ha nem 
találnak sürgős és hatékony megol-
dást, az ágazat katasztrófája többé 
nem kerülhető el. Az első jelek már 
láthatóak. Hazámban megkezdték a 
haszonállatok értékesítését vagy le-
vágását. Európában a gazdálkodók 
csődöt kockáztatnak futószalagon, 
a fogyasztó, akinek a Bizottság vé-
delmet ígért, üres polcokkal szem-
besül – jelentette ki a továbbiakban.  
Gyors megoldást kér 
az EB-től 

Végül a képviselő arra kérte az 
Európai Bizottságot, gyorsan oldja 
meg ezt a válságot több egyidejű in-
tézkedéssel, mint például új piacok 
felkutatásával, ahol a szükséges 
műtrágyák behozatali vámok nélkül 
megvásárolhatók, és sürgősen ke-
ressen elegendő pénzügyi támoga-
tást ahhoz, hogy az európai 
termelők a műtrágyagyárakat nyitva 
tartsák. 

Középtávon pedig az új növény-
nemesítési technikákról szóló tör-
vényhozás felgyorsítását kérte. 

Az élelmezésbiztonság terén nincs 
takarékoskodás 

„Ha ma nem lépünk közbe, 
holnap Európa nem eszik” 

III. Kárpát-medencei Vállalkozói Konferencia 
Minden, ami a vállalatoknak fontos lehet 
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A Mártonfi Istvánt soraiban tudó 
Józsefvárosi SZSE szektorlab-
dacsapat nyerte a napokban Sao Pa-
ulóban zárult klubvilágbajnokságot. 
A Maros megyéb l elszármazott és 
családjával jó ideje Budapest mel-
lett él  játékos, aki korábban  
Románia színeiben egyéniben  
Európa-bajnoki-, csapatban világ-
bajnoki-címet nyert, a párhuzamo-
san zajló egyéni vb-n ezüstérmes 
lett. 

A klubcsapatok versenyében Eu-
rópa és Dél-Amerika leger sebb 
alakulatai mérték össze erejüket. A 
Horváth Imre, Farkas Gábor, Ko- 
czor János, Kondor Gábor és Már-
tonfi István összetétel  magyar 
együttes 12-4-re felülmúlta a brazil 
Vasco da Gamát. A gy ztes csapat 

egyik tagja sem veszített mérk zést 
a rióiakkal szemben. 

Az egyéni vb-n Lukács Viktor 
gy zött, Mártonfi István lett a má-
sodik és Koczor János a harmadik, 
írta jelentésében az MTI. 

Romániából négyen utaztak el 
Brazíliába, bár egy országból akár 
16 játékos is részt vehetett a világ-
versenyen: Mártonfi István mellett 
Valics Lehel és Incze István (szö-
vetségi kapitány) a Marosvásárhelyi 
Energofish képviseletében, vala-
mint Marschal István (Csíkszeredai 
Stickbreakers) is asztal mellé állt a 
vb-n. Mártonfi István a Népújság-
nak el zetesen elmondta, sajnálatos 
módon nem tudták a leger sebb vá-
logatottat kiállítani az alkalomra a 
gazdasági problémák és a támoga-
tók hiánya miatt. 

„Igaz, hogy nem a leger sebb a 

keret, de mindent megteszünk, hogy 
egy-két dobogós helyet elcsípjünk. 
Esélyünk nyilván az európai sho-
nos szektorlabda egyéni és csapat-
versenyein van, a brazil eredet  12 
érintéses szakágban nagy bravúr 
lenne a 24-be kerülni egyéniben. 
Bemutatkozik idén a Chapas-szakág 
is, természetesen ebben a szakágban 
is részt veszünk, mindenféle elvárás 
nélkül” – nyilatkozta közvetlenül az 
indulás el tt Mártonfi István.  

A Csíkszeredai Stickbreakers szí-
neiben versenyz  romániai küldött-
ségre jó hatással volt, hogy nem 
helyeztek nyomást magukra: a Cha-
pas-szakágban ugyanis második he-
lyen végeztek. 

A Sao Paulóban tartott IX. szek-
torlabda-világbajnokságon tíz or-
szág (Brazília, Argentína, Chile, 
Bolívia, Spanyolország, Portugália, 

Olaszország, Japán, Magyarország 
és Románia) képviseltette magát. 
Eredetileg több részvev t vártak a 
rendezvényre, de a nemzetközi 
sportági szövetség (ITFC) május 

végi döntése nyomán, miszerint a
gazdasági nehézségekkel küzd
Argentína helyett Brazília lesz a
házigazda, nagyon sok ország le-
mondta a részvételt.

Mártonfi István: arany és ezüst  
a szektorlabda-klubvilágbajnokságon 

Az izlandi Valur Reykjavík csapatával is 
azonos csoportba került a Ferencváros a férfi-
kézilabda-Európa-liga csoportkörének csü- 
törtöki sorsolásán. A magyar csapat a selejte-
z ben a Bukaresti Steaua együttesét ejtette ki. 

A Magyar Kupa-ezüstérmes Fejér B.Á.L.-
Veszprémnek két „magyaros” ellenfele is lesz, 
ugyanis az A csoportban szerepel a portugál 
SL Benfica, amelynek vezet edz je José 
María Rodríguez Vaquero – sportági becene-
vén Chema –, a magyar válogatott szövetségi 
kapitánya, valamint a svájci bajnok Kadetten 
Schaffhausen, amelynek egyik jobbátlöv je a 
12-szeres válogatott Bartók Donát. 

A bajnoki bronzérmes Balatonfüred a C 
csoportba került. A második számú európai 
kupasorozatban a csoportkörös rendszer 2012-
es bevezetése óta Németország, Franciaor-
szág, Dánia, Spanyolország és Portugália után 
Magyarország a hatodik, amelyet egy szezon-
ban legalább három férfiklub képvisel. Romá-
niának egyetlen képvisel je sincs a me- 
z nyben. 

Az másodszor fordul el , hogy ugyanannak 
a városnak két férficsapata is szerepel a Baj-
nokok Ligája, illetve az Európa-liga f táblá-
ján: a veszprémieket megel z en a Vardar 
Szkopjénak és a Metalurg Szkopjénak sikerült 
ugyanez, a 2020/21-es szezonban. 

A Ferencváros azzal büszkélkedhet, hogy a 
Vardar Szkopje korábbi mintájára a férfiak és 
a n k mez nyében is csoportkörös, hiszen a 
n k között az FTC-Rail Cargo Hungaria a BL-
ben szerepel. 

A férfi Európa-liga csoportköre október 25-
én kezd dik és február 28-án ér véget. A cso-
portokból az els  négy-négy helyezett jut 
tovább a nyolcaddönt be. 

A következ  idényben a második számú eu-
rópai kupasorozat f tábláján 24 helyett már 32 
csapat szerepel, és a csoportkör után közép-
dönt t is rendeznek.

Három magyar csapat az Európa-ligában, 
román egy sincs

Ma nyolc mérk zéssel folytatódik a 
csoportkör a labdarúgó Bajnokok Ligá-
jában: a negyedik forduló második játék-
napjának rangadóján az FC Barcelona az 
Internazionalét látja vendégül. 

Bajnokok Ligája, csoportkör,  
4. forduló: 
* 19.45 óra: 

A csoport: SSC Napoli (olasz) – Ajax 
Amsterdam (holland) (TV: DigiSport 1, 
Orange Sport 2, Prima Sport 1); 

B csoport: Atlético Madrid (spanyol) 
– Club Brugge (belga) (DigiSport 2, 
Orange Sport 3, Prima Sport 2); 

 
* 22.00 óra: 

A csoport: Glasgow Rangers (skót) – 
Liverpool (angol) (DigiSport 2, Orange 
Sport 2, Prima Sport 2); 

B csoport: Bayer Leverkusen (német) 
– FC Porto (portugál); 

C csoport: FC Barcelona (spanyol) – 
Internazionale (olasz) (DigiSport 1, 
Orange Sport 1, Prima Sport 1), Viktoria 
Plzen (cseh) – Bayern München (német) 
(DigiSport 3, Orange Sport 3, Prima 
Sport 4); 

D csoport: Tottenham Hotspur (angol) 
– Eintracht Frankfurt (német) (DigiSport 

4, Orange Sport 4, Prima Sport 3), Spor-
ting Lisszabon (portugál) – Olympique
Marseille (francia). 

Bajnokok Ligája: a mai program

Ifjúsági csapattól szenvedett vereséget 
az Arena n i kézilabdacsapata az A osz-
tály 4. fordulójában, ami akkor sem te-
kinthet  elfogadhatónak, ha az ellenfél 
kiválósági központként m ködik, azaz 
széles merítéssel toborozza a játékosait. 
A marosvásárhelyi csapat védelme azon-
ban ezúttal is túl könnyen átjátszható 
volt, a 42 kapott gól arról tanúskodik, 
hogy sem a véd k, sem a kapu nem volt 
a helyzet magaslatán, ami az el z  
idényben is a legnagyobb hiányossága 
volt az alakulatnak. Noha idén tapasztal-
tabb játékosokkal er sítettek – közülük 
B r ba  neve emelkedik ki –, a védeke-
zést továbbra sem sikerült pontra tenni.  

Akárcsak az el z  fordulóban, a talál-
kozó kezdete jobban sikerült az Arená-
nak, amely 12-9-re is vezetett, a 22. 
percben 14-re egyenlített Nagybánya, 
majd négy perc alatt elhúzott 21-17-re. 
A négygólos hátrány pedig a második 
félid ben nemhogy csökkent volna, de a 
végére hét gólra n tt. 

Az újabb vereséggel az Arena négy 
forduló után az egyetlen maradt a me-
z nyben, amely még nem nyert mérk -
zést, így 2 ponttal a tabella utolsó helyét 
foglalja el. Ez pedig nehezen változhat a 
szombati forduló után, amikor a felju-
tásra pályázó Nagyváradi CSU látogat a 
Ligetbe.

Továbbra is gy zelem nélkül –  
sereghajtó az Arena 

Eredményjelz  
* férfi Bajnokok Ligája, 4. forduló: GOG (dán) – 
Telekom Veszprém 30-31, Bukaresti Dinamo – 
FC Porto 32-27 (A csoport), Pick Szeged – Aal-
borg HB (dán) 29-41 (B csoport). 
* férfi Európa-liga, selejtez , 2. forduló, vissza-
vágó: Ferencvárosi TC – CSA Steaua Bukarest 
35-31, továbbjutott: a Ferencváros 66-64-es ösz-
szesítéssel; Fejér B.Á.L-Veszprém – Chambéry 
Savoie Mont Blanc HB (francia) 31-25, tovább-
jutott: a Fejér B.Á.L-Veszprém 56-54-es összesí-
téssel. 
* n i Bajnokok Ligája, 4. forduló: Krim Mercator 
Ljubljana (szlovén) – FTC-Rail Cargo Hungaria 
30-32, Odense Handbold (dán) – Bukaresti CSM 
27-31 (A csoport), Gy ri Audi ETO KC – Loko-
motiva Zágráb (horvát) 32-16 (B csoport), Buka-
resti Rapid – Team Esbjerg (dán) 34-32.  
* n i Európa-liga, selejtez , 1. forduló, els  mér-
k zés: MKS FunFloor Lublin (lengyel) – Siófok 
KC 18-27. 

A csoportbeosztás 
* A csoport: Fejér B.Á.L.-Veszprém, SL Benfica 
(portugál), Kadetten Schaffhausen (svájci), Tatran 
Presov (szlovák), Frisch Auf Göppingen (német), 
Montpellier HB (francia); 
* B csoport: Ferencvárosi TC, Pays d’Aix Uni-
versité Club (francia), Ystads IF HF (svéd), Valur 
Reykjavík (izlandi), Flensburg-Handewitt 
(német), TM Benidorm (spanyol); 
* C csoport: Balatonfüredi KSE, Skjern HB 
(dán), Fraikin BM Granollers (spanyol), Sporting 
CP (portugál), RK Nexe (horvát), Alpla HC Hard 
(osztrák); 
* D csoport: Füchse Berlin (német), Eurofarm Pe-
liszter (északmacedón), Motor Zaporizzsja (uk- 
rán, a hazai mérk zéseit Németországban játsz- 
sza), CD Bidasoa Irún (spanyol), Skanderborg-
Aarhus (dán), Aguas Santas Milaneza (portugál).

Jegyz könyv 
N i kézilabda A osztály, C csoport, 4. 
forduló: Nagybányai CNOPJ – Ma-
rosvásárhelyi Arena 42-35 (23-19) 
Nagybánya, Lasc r Pan  Sportcsar-
nok. Vezette: Alexandru Apostu 
(Nagybánya), Dumitru Sechel (Nagy-
bánya). 
CNOPJ: Szakács, Neagu – Boiciuc 9 
gól, Lazea 6, U an 5, eulean 4, 
Brîndu a 4, Rusneac 4, Gro an 2, Ro-
maniuc 2, Turdean 2, Cîrstea 1, Dan-
ciu 1, St variu 1, Pop 1. 
Arena: Szasz, Colceri – Gál 9 gól, 
B r ba  8, ifui 6, Ördög Sz. 6, C -
runtu 3, Samson 2, Havasi 1, Ördög 
A., Pasc, Opri . 

Fotó: Valics Lehel közösségi oldala

A Ferencváros nagyszer  hajrával ejtette ki a Bukaresti CSA Steaua együttesét      Fotó: FTC 

Czimbalmos Ferenc Attila 
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Eredményjelz  
N i kézilabda A osztály, C csoport, 3. 
forduló: Tordai Liviu Rebreanu F -
gimnázium – Nagyváradi CSU 30-38; 
4. forduló: CNE Rm. Vâlcea – Besz-
terce-naszódi Gloria 2018 II 25-32, 
Nagybányai CNOPJ – Marosvásárhe-
lyi Arena 42-35, Nagyváradi CSU – 
Kolozsvári U 33-32, Resicabányai 
Universitatea – Tordai Liviu Rebreanu 
F gimnázium 32-29, Temesvári Uni-
versitatea – Dévai CSM 17-34. 

Gulácsi sikeres m téten  
van túl 

Megm tötték a magyar labdarúgó-
válogatott és az RB Lipcse kapusát: 
Gulácsi Péter közösségi oldalán arról 
írt, hogy vasárnap sikeres beavatkozá-
son esett át Innsbruckban. 

„Most már teljesen a gyógyulá-
somra koncentrálok. Mindent megte-
szek, hogy a lehet  leggyorsabban 
térjek vissza. Hiszem, hogy minden 
nehéz helyzetben rejlik egy lehet ség. 
Mindennap keményen dolgozom 
majd, hogy jobb, fittebb és er sebb le-
gyek, mint voltam” – írta a 32 éves há-
ló r, aki egyúttal köszönetet mondott 
az operációt végrehajtó professzornak, 
az innsbrucki klinikának és a klubjá-
nak is. 

Az 51-szeres magyar válogatott Gu-
lácsi Péter múlt szerdán a Celtic Glas-
gow ellen 3-1-re megnyert Bajnokok 
Ligája-mérk zés 13. percében, passz 
közben térdszalagszakadást szenve-
dett.



A marosvásárhelyi bevándor-
lási hivatal saját hatásköré-
ben akciót hajtott végre, 
amelynek célja a külföldi ál-
lampolgárok Románia terüle-
tén való illegális tartóz- 
kodásának és be nem jelen-
tett munkavégzésének meg-
akadályozása és leküzdése 
volt.  

Az akció során két külföldi ál-
lampolgár számára hoztak kiutasí-
tási határozatot, amely arra 
kötelezi őket, hogy 15 napon belül 
hagyják el az országot. 

A Bevándorlási Főfelügyelőség, 
a Maros Megyei Bevándorlási Hi-
vatal rendőrei október 10-én haj-
tottak végre akciót a külföldiek 
illegális tartózkodásának és be nem 
jelentett munkavégzésének meg-
előzésére és leküzdésére. Moldova 
Köztársaságból származó 20, il-
letve 21 éves nőt és férfit azonosí-
tottak, akiknek lejárt az ideiglenes 
tartózkodási engedélyük, de nem 
hagyták el Románia területét, és 
nem tettek jogi lépéseket a román 
állam területén való ideiglenes tar-
tózkodás meghosszabbítására. 

A két külföldi állampolgár fi-
gyelmeztetésben részesült, ne-
vükre kiutasítási határozatot 
hoztak, amely kötelezi őket, hogy 
15 napon belül hagyják el az orszá-
got a külföldi állampolgárok tar-
tózkodásáról szóló 2002. évi 
194-es számú sürgősségi kormány-
rendelet értelmében. 

A Maros Megyei Bevándorlási 
Hivatal tájékoztatja a megyében 

tartózkodó külföldi állampolgáro-
kat, hogy a jogszabályok tisztelet-
ben tartása és a törvényes 
rendelkezések alkalmazásával kap-
csolatos bármilyen kérdéssel ke-
ressék fel a marosvásárhelyi 
Mihail Kogălniceanu utca 14. 
szám alatti székhelyet vagy tájéko-
zódjanak az intézmény honlapján, 
a www.igi.mai.gov.ro címen.  
(pálosy) 

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Ha lejárt a tartózkodási engedély érvényessége 
Kiutasíthatják a külföldi állampolgárokat 

Az informatikai számlázási rendszert fejlesztik 
Késnek a villanyszámlák 

Az idei évet az energiaválság 
okozta bizonytalanság jel-
lemzi. Az utóbbi hónapokban 
a Maros megyei és marosvá-
sárhelyi fogyasztók nagy 
része nem kapta meg a havi 
számlát sem elektronikai, 
sem postai úton, ezért az 
energiapiac kiszámíthatat-
lansága miatt joggal tartanak 
az év vége felé érkező magas 
villanyszámláktól. Az Elect-
rica áramszolgáltató vállalat 
vezetőségét kérdeztük az 
okokról. 

– Mi az oka annak, hogy helyen-
ként 3-4 hónapja, máshol fél éve 
nem kézbesítették a lakossági fo-
gyasztók számláit? 
– A 2021 októberétől 2022 szep-

temberéig tartó jogszabályi válto-
zásokra tekintettel szükséges volt, 
hogy az Electrica Furnizare Rt. úgy 
optimalizálja és fejlessze az infor-
matikai számlázási rendszert, hogy 
lehetővé váljon a fogyasztóknak 
nyújtott támogatási intézkedések 
kiemelése a számlákon. 

Annak ellenére, hogy az intézke-
dések végrehajtásához szükséges 
szoftvermódosítások összetettek 
voltak, a vállalat mindent megtett 
a megvalósítás idejének lerövidí-
tése és a fogyasztói igények kielé-
gítése érdekében. 

Az informatikai rendszerben 
eszközölt változtatások egyes 
ügyfélkategóriáknál késedelmet 
okozhattak a számlák kiállításában. 

– Miként számítják ki visszame-
nőleg az áramfogyasztás értékét 

az eltelt és le nem számlázott hó-
napokra?  
– A szolgáltató a számlázási idő-

szak alatt érvényes árat alkalmazva 
állítja ki a számlát, a fogyasztás 
napján hatályos kereskedelmi aján-
lat szerint, de bármilyen is ez az ár, 
a fogyasztás a 2022. évi 27-es 
számú sürgősségi kormányrendelet 
vagy a 2022. évi 119-es sürgősségi 
kormányrendelet érvényességi 
ideje alatt a maximált árral kerül 
kiszámlázásra, feltéve, hogy az a 

jogszabályban megha-
tározott felső határon 
belül van. 
– Mire számíthatnak a 
fogyasztók, ha váratla-
nul magasak a szám-
lák? Az önhibájukon 
kívül magas hátralékot 
felhalmozó fogyasztók 
tudnak-e majd részle-
tekben törleszteni? 

– Az ügyfelek terhé-
nek enyhítése érdekében 
az Electrica Furnizare 
Rt. villamosenergia- 
szolgáltató cég felajánlja 
számukra a számla rész-
letfizetésének lehetősé-
gét – tájékoztatott a 
szolgáltatócég.

Hamis üzenetekre figyelmeztet az ANAF  
Adóhátralékról értesítő e-mailek 
Az ANAF intézményének ne-
vében arról értesítik az adózó-
kat, hogy „elmaradt adójukat 
törlesszék”. Az üzenethez csa-
tolva van egy dokumentum, 
az úgynevezett adószámla 
(factură fiscală), amit semmi-
lyen körülmények között nem 
ajánlatos kinyitni. 

A hivatal tájékoztatása szerint 
nem kell megnyitni a hasonló jel-
legű e-maileket és a csatolt doku-
mentumokat vagy a tartalomban 

található hivatkozásokat, ugyanak-
kor pénzt se küldjenek a feltüntetett 
számlákra.  

Az adófizetők számára ingyene-
sen elérhető virtuális privát teret az 
intézménnyel való biztonságos 
kommunikáció érdekében hozták 
létre és fejlesztették ki a szolgálta-
tást. Az adóalanyok általános adó-
zási információkat kérhetnek az 
ANAF  0314039160 központi tele-
fonszámán – áll az intézmény sajtó-
közleményében. (szer) 

Október 17-ig jelentkezhetnek a középiskolások 
Online pénzügyi oktatási klub 

A Román Nemzeti Bank a 
Pénzügyi Felügyeleti Hatóság-
gal, a Pénzügyminisztérium-
mal és a Román 
Bankszövetséggel együttmű-
ködve negyedik alkalommal 
szervezi meg a pénzügyi okta-
tási programot – FinClub –, 
amely a 2022/2023-as tanév-
ben a középiskolák 10-12. év-
folyamain tanuló olyan 
diákokat szeretne megszólí-
tani, akiket érdekel a pénz-
ügyi piac. 

A program egy pénzügyi oktatási 
klub létrehozását foglalja magában, 
melynek tevékenysége kéthavonta 
online találkozók formájában – 
2022. október 20. és 2023. május 
11. között – valósul meg. A találko-
zók témája a pénzügyi fogalmak 
megismeréséhez és elmélyítéséhez 
kapcsolódó témákat öleli fel. Az ok-
tóberben induló program újdon-

sága, hogy az irányító tanárok a 
klubtalálkozókon jelen lesznek a di-
ákjaik társaságában – tájékoztatott 
Balogh Péter, a BNR Maros megyei 
kirendeltségének szakreferense. 

A FinClubba online lehet jelent-
kezni, október 17-éig. A regisztrá-
ciós lap és a klubszabályzat elérhető 
a https://edutime.ro/finclub/ címen, 
valamint a Pénzügyi Felügyeleti 
Hatóság Facebook-oldalán. 

A FinClub online pénzügyi okta-
tási program 2020 szeptemberében 
indult, és a Román Nemzeti Bank, 
a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság, a 
Pénzügyminisztérium, a Román 
Bankszövetség és az Oktatási Mi-
nisztérium a 2018-ban megkötött 
pénzügyi oktatási együttműködési 
jegyzőkönyv alapján működik 
együtt a pénzügyi oktatás és a nem-
zeti pénzügyi oktatási stratégia 
(SNEF) kidolgozása terén.  
(Pálosy P.) 

Próza és vers kategóriában 
Méhes György tehetségkutató 

pályázat 
Az Erdélyi Magyar Írók Li-
gája irodalmi pályázatot 
hirdet az 1997. január 1-je 
után született alkotók szá-
mára próza és vers kategó-
riában.  

Verset írsz? Prózát? Mindket-
tőt? Ne csak lájkold! Pályázz is! 
– áll a felhívásban. A kiírók 
mindkét kategóriában első, má-
sodik és harmadik díjat osztanak 
3000, 2000 és 1500 lej összeg-
ben.  A pályázatot a BÁV támo-
gatja.  A pályázóktól legfeljebb 
20.000 leütésnyi (tíz gépelt 
oldal) prózát, vagy 8–10 verset 
várnak, valamint a pályázathoz 
csatolt életrajzot. Beküldési ha-
táridő: 2022. november 10. A 
pályázati anyagot a mehespalya-
zat@gmail.com címre várják.  

Eredményhirdetésre 2022. 
november 25-én kerül sor. (sz.) 

Szer Pálosy Piroska 
Fotó: Nagy Tibor



Számos gyártó sokáig azt hangsúlyozta, 
hogy a teherszállítás területén az elektromos 
hajtás nem lesz képes megvetni a lábát. A leg-
több gyártó persze akkor tette ezt a kijelen-
tést, amikor a Tesla bemutatta a Semit, ami 
mellesleg a mai napig sem készült el, bár már 
vannak hírek arról, hogy év végére talán 
megérkeznek az első példányok a megrende-
lőkhöz. Viszont, ha a Tesla nem csipkedi 
magát, komoly vetélytárssal találhatja magát 
szemben. Az említett konkurens pedig nem 
kisebb ellenfél, mint a Mercedes. A gyártó 
ugyanis az IAA Hannover haszongépjármű-
kiállításon mutatta be az eActros LongHault, 
ami az elektromos teherautójának a koncep-
ciója. Az IAA Hannoverről tudni érdemes, 
hogy ez a világ legnagyobb haszongépjármű-
kiállítása, amely a teljes szakmát összefogja, 
a gyártók itt szokták bemutatni az újdonsága-
ikat. Így tett idén a Daimler Trucks, a Merce-
des-Benz teherautó-részlege is. 

Az említett kamion az ígéretek szerint akár 
500 kilométert is képes lesz megtenni egyet-
len töltéssel, erről egy 600 kWh-s akkumulá-
torcsomag gondoskodik, amelyet az 
elhangzottak alapján 30 perc alatt lehet 20-
ról 80%-ra pumpálni. 

Szintén érdekesség, hogy a sima lítiumion-
cellák helyett annál tartósabb és biztonságo-
sabb LFP (lítium-vas-foszfát) cellákat 

használnak. Nem mel-
lesleg ez az ötlet nem 
egyedi, a Tesla már  
régóta használja ezt a 
technológiát az autói-
ban. Az eActrosban a 
tervek szerint az al-
vázban kap majd he-
lyet az akkucsomag, 
amelyet három részre 
fognak osztani. Telje-
sítmény tekintetében 
pedig 400 kW állandó 
erőt, illetve rövid 
távon – például kisebb 
emelkedőkhöz – 600 
kW-nyi erőt ígér a 
gyártó. 

A hatótáv tekinteté-
ben viszont elfelejtet-
tek megosztani egy 

igencsak fontos részletet. Mégpedig, hogy 
üresen vagy terhelve értendő az a bizonyos 
500 kilométer. Remélhetőleg inkább utóbbi 

lesz a helyes válasz. Amúgy, ha a 600 kWh-t 
és az 500 kilométert elosztjuk, akkor meg is 
kapjuk, hogy 100 kilométeren 120 kWh-t kel-
lene fogyasszon a Mercedes első elektromos 
meghajtású kamionja. Ez arányaiban nézve 
azt jelenti, hogy ötször annyit fog fogyasz-
tani, mint egy kevésbé hatékony elektromos 
autó, és tízszer annyit, mint egy kimondottan 
hatékony. Ha ezt az arányt összevetjük azzal, 
hogy hányszor többet fogyaszt egy kamion 
belső égésű motorral, egy hagyományos au-
tóval szemben, akkor körülbelül ugyanezt az 
eredményt kapjuk. Ennek fényében pedig 
akár hozható is lehet a fogyasztás. Ilyen érte-
lemben pedig akár működhet is az elektromos 
kamion. 

Jóval nagyobb kérdés viszont, hogy mikor 
lesznek megfelelő töltőpontok, mármint olya-
nok, amelyek képesek lesznek egyrészt le-
adni az MCS csatlakozón keresztül 
félóránként 360 kWh energiát, amely pont 
passzol a sofőrök 45 perces kötelező szüne-
téhez. A másik kérdés pedig, hogy mikor 
épülnek ki azok a töltőpontok, ahova egy ka-

mion is kényelmesen, mindenféle gond nél-
kül be tud állni. 

Persze ezzel még nem kell sietni, hiszen a 
képeken látható Mercedes eActros LongHaul 
leghamarabb 2024-ben kerülhet piacra. A 
gyártó szerint az élettartama 10 év és 1,2 mil-
lió kilométer lesz. Az árat egyelőre nem kö-
zölték, de garantálható, hogy olcsón nem 
fogják adni, sőt azt is mondhatnánk, hogy az 
ár láttán sok teherszállítással foglalkozó vál-
lalkozónak le fog esni az álla. Mindezt abból 
lehet következtetni, hogy maga a gyártó is azt 
mondta el a hannoveri IAA bemutatón, hogy 
az árat az alacsony karbantartási költségek 
fogják majd kompenzálni. 

A tervek szerint a Mercedes-Benz eActros 
LongHaul a németországi Worthban ké-
szülne, ahol nemcsak a nagy, 500 kilométer 
megtételére elegendő akkumulátorral fogják 
felszerelni, hanem lesz egy olyan kivitelezésű 
is, ami csak 220 kilométert lesz képes meg-
tenni egy töltéssel. Ebben egy 336 kWh-s ak-
kumulátorcsomag fog helyet kapni. 
Értelemszerűen az ára is valamivel alacso-
nyabb lesz. 

Azt lehet mondani, hogy a szankciók meg-
jelenésével szinte teljes egészében leállt az 
orosz autóipar. Az európai gyártók ki is vo-
nultak Oroszországból, míg mások leállítot-
ták a termelésüket. Azonban voltak olyan 
gyártók, amelyek, bár leálltak, nem zárták be 
teljes az ajtót maguk mögött. Nem szabad el-
menni a tény mellett, hogy Oroszország egy 
hatalmas piac, illetve azon gyártók, amelyek 
gyárat létesítettek ott, az országba óriási tőkét 
fektettek, amelyet szerettek volna megtéríteni 
vagy profitot termelni belőle. Talán ezért vol-
tak olyan cégek, amelyek még reménykedtek 
abban, hogy a háborúnak hamar vége lesz, és 
visszatérhetnek. Viszont mostanra egyre töb-
ben vélekednek úgy, hogy erre már nem lesz 
esély, egyre többen döntenek úgy, hogy vég-
leg felrakják a lakatot. A napokban a japán 
Toyota hozta meg ezt a döntést. 

A világ egyik legnagyobb autógyártójának 
Szentpéterváron volt üzeme, ahol RAV4-eket 
és Camrykat gyártott, nemcsak Oroszország, 
hanem Fehéroroszország, Örményország és 
Kazahsztán számára is. A gyárat még márci-
usban, a háború kitörését követően zárták be, 
mostanra pedig belátták, hogy az újraindí-
tásra sincs esély. Annak ellenére sem, hogy 
Oroszország legfejlettebb részén, a kikötőhöz 
közel építették meg a gyárat, tehát egy keres-

kedelmi csomópontban, ahonnan könnyen 
megvalósítható volt mind az export, mind 
pedig az import. Azonban a háború hatására 
dugába dőlt az ellátási lánc, és március ne-
gyedikén kénytelenek voltak leállni, bár a 
japán gyártó már több mint fél éve szinte fo-
lyamatosan vizsgálja az újraindítás lehetősé-
gét. 

Az oroszországi Toyotánál mintegy 2350 
ember dolgozott, közülük hozzávetőlegesen 
1900-an a szentpétervári gyárban. A fennma-
radó személyzet a moszkvai központban te-
vékenykedett és felelt az operatív 
feladatokért. A Toyota közleményében azt ál-
lítja, hogy nem volt könnyű döntés a gyár el-
hagyása. Az ott dolgozó embereket 
elbocsátották, és a moszkvai csapatot is leé-
pítik. Mindössze annyian maradnak, hogy ké-
pesek legyenek kielégíteni a meglévő Toyota- 
és Lexus-vásárlók igényeit, hogy azok to-
vábbra is hozzáférjenek a megszokott szol-
gáltatásokhoz, már amennyire ez lehetséges 
az Oroszországban jelenleg tapasztalható al-
katrészellátási hiány közepette. Külön figyel-
met érdemel, hogy a Toyota a törvényi 
előírásokon felül kompenzálja az egykori al-
kalmazottakat, és amennyiben igény merül 
fel, az esetleges átképzésüket is támogatni 
fogja valamilyen szinten. 

A japán gyár azt is kiemelte, hogy a tech-
nológiát semmilyen körülmények között nem 
fogja kiadni sem az orosz államnak, sem 
pedig más autóipari szereplőnek. Tehát ha a 
gyárat sikerül is értékesítnie, ott akkor sem 
készülhetnek a jövőben más emblémával el-
látott RAV4-ek és Camryk. Persze elsősorban 
az a nagy kérdés, hogy egyáltalán sikerül-e 
eladni a gyárat, hiszen a jelenlegi körülmé-
nyek között aligha akar valamelyik gyártó 
Oroszországban gyárat vásárolni.  

Nem mellesleg valóban nehéz döntés lehe-
tett az, hogy végleg bezárják a 2007 decem-
berében megnyitott gyárat, ahova mai 
árfolyamon számolva több mint 680 millió 
eurót fektettek be. Továbbá a RAV4 nagy si-
kernek örvendett az országban, a 11. legnép-
szerűbb személygépjármű volt, amelyből 
tavaly 42.235 darabot gyártottak, de a 
Camryra sem panaszkodhattak, 2021-ben a 

szentpétervári gyárban 38.547 ilyen típusú 
Toyota gördült le a gyártósorról. Ehhez ké-
pest idénre a piac valóban nagymértékben 
összeesett. Tavaly augusztushoz képest a tel-
jes piac 62%-ot zuhant, a nyár végén pedig a 
Toyota eladásai mindössze 221 autót mutat-
tak. Ha ezt arányban akarjuk kifejezni, akkor 
kijelenthető, hogy 97%-os bukást volt kény-
telen elkönyvelni a japán vállalat. 

Ezen adatok fényében nem is csoda, hogy 
feltették a lakatot. Az viszont már egy másik 
kérdés, hogy mi történik akkor, ha nem sike-
rül eladni a gyárat, és lejár a háború, ezzel 
együtt pedig megszűnnek az ellátási láncban 
tapasztalható nehézségek. Ha ez bekövetke-
zik, akkor nem teljesen kizárt, hogy a japán 
óriásvállalat visszatér az országba. Arról 
egyelőre nincs hír, hogy addig is hol fognak 
készülni a Fehéroroszországba, Örményor-
szágba és Kazahsztánba szánt autók. 
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Újabb gyár hagyja el végérvényesen 
Oroszországot 

500 kilométert is megtehet egy töltéssel a Mercedes villanykamionja 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Mercedes eActros LongHaul Forrás: Mercedes-Benz 

A Szentpéterváron készült Toyota RAV4 – egy darabig biztosan nem fog ilyen készülni Oroszországban Forrás: Toyota 

Mercedes eActros LongHaul, vontatórész  Forrás: Mercedes-Benz 



Carmen Avram európai parla-
menti képviselő október 5-én 
Strasbourgban, az Európai 
Parlament plenáris ülésén 
Románia azonnali integráció-
ját kérte a schengeni öve-
zetbe. 

 Az EP-képviselő szerint Romá-
nia 11 éve ül Schengen előszobájá-
ban, és várja, hogy kinyíljon az 
ajtaja.  

„Hazám 11 éve nemcsak készen 
áll a belépésre, de szolidaritást és 
példamutató fellépést is tanúsított 
válsághelyzetekben, tiszteletben 
tartotta a jogszabályokat, és most 
az új európai biztonsági rendszerek 
bevezetését készíti elő. 

Azonban 11 éve még a nagy ke-
reskedelmi partnerek, amelyeket 
Románia tárt karokkal fogadott, és 
tisztelettel bánt velük, ellenünk 

szavaztak” – fogal-
mazott a képviselő.  

„Azt kérdezem 
ma tőlük, hogy 
miért tartanak min-
ket fogva a nemzeti 
érdekek és az újra 
feltalált ürügyek 
burkában, hisz ez 
nemcsak a románo-
kat érinti, hanem 
saját állampolgára-
ikat és cégeiket is. 
Hazám lakossága 
tudni szeretné, 
hogy a sok-sok fáj-
dalmas áldozat után 
miért nincs jogunk a 
schengeni övezetbe 
tartozni, amiből még a nem EU-
tagállamok is profitálnak”. 

Végül kijelentette: „Ez nem alkal-
mas idő a barátok elidegenítésére. 
Az EU-ban is erősödik az eurosz-

keptikus hullám az ilyen hibák 
miatt. Ne diszkriminálják Romániát. 
Ne tartsanak minket az előszobában. 
Ez nehezen kivívott jogunk, és biz-
tosíthatom Önöket, hogy Európának 
csak haszna lesz belőle.” 

Fotó: Carmen Avram sajtóirodája 

Mózes Edith 
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A francia kormány egyre nö-
vekvő nyomása ellenére sem 
kezdődtek meg hétfőn a tár-
gyalások a TotalEnergies és a 
francia olajipari vállalat fino-
mítóiban munkabeszüntetést 
szervező CGT szakszervezet 
között. A fizetésemelést köve-
telő sztrájk két héttel ezelőtt 
kezdődött, s a hétvége óta az 
ország egyes részein üzem-
anyaghiány alakult ki a töltő-
állomásokon. 

A TotalEnergies vasárnap ígére-
tet tett arra, hogy amennyiben a dol-
gozók az olajfinomítókban és a 
raktárakban hétfőn felveszik a mun-
kát, a novemberre tervezett jövő évi 
bértárgyalások egy hónappal koráb-
ban megkezdődhetnek. A CGT zsa-
rolásnak nevezte a javaslatot, s 
jelezte: a munkabeszüntetés folyta-
tódik. 

A franciaországi töltőállomások 
harmadát ellátó TotalEnergies ener-
getikai óriás legnagyobb olajfino-
mítójában, a normandiai Le Havre 
kikötővárosban és több más létesít-
ményében két hete áll a munka a 
dolgozók sztrájkja miatt. A rivális 
amerikai Esso-ExxonMobil két 
francia olajfinomítójában is munka-
beszüntetést tartanak a dolgozók. A 
sztrájkot mindkét cégnél a CGT 
szakszervezet hirdette meg, az al-
kalmazottaknak fizetésemelést kö-
vetelve.  

„A TotalEnergies megpróbálja el-
érni a sztrájk felfüggesztését, még 
mielőtt megkezdődnének a tárgya-
lások, azaz azelőtt, hogy javaslat 
születne a fizetésemelésről. Ezt a 
próbálkozást a CGT zsarolásnak te-
kinti, mert az egyáltalán nem szava-
tolja a követelések kielégítését, és 

így a munka felvételét sem” – je-
lezte a szakszervezet az AFP hír-
ügynökségnek. 

„A zsarolás jelenleg a franciákat 
sújtja, a cél a helyzet feloldása” – 
mondta hétfőn Jean-Marc Durand, 
a TotalEnergies európai olajfinomí-
tóinak vezetője a BFM hírtévében. 
„Azt szeretnénk, ha azok, akik aka-
dályozzák a franciákat, minél előbb 
befejeznék, azaz azt szeretnénk, ha 
tárgyalóasztalhoz ülnénk, nyugodt 
hangulatban, nem pedig blokád 
alatt” – tette hozzá. 

A francia kormány vasárnapi 
adatai szerint a töltőállomások  
mintegy harmadánál voltak ellátási 
problémák, elsősorban az ország 
északi részén és a főváros körüli ré-
gióban, itt átlagosan három órát kel-
lett várakozni azon állomások előtt, 
ahol volt üzemanyag. 

A francia kormány nem titkolja 
aggodalmát a kialakult helyzet 
miatt: Emmanuel Macron államfő 
pénteken az olajipari vállalatokat és 
a dolgozókat is felelősségre intette, 
az autósokat pedig nyugalomra 
kérte. 

A vita tárgya az, hogy míg a To-
talEnergies a jövő évi béremelések-
ről kíván tárgyalni, a CGT a 
növekedő infláció miatt a 2022-es 
bérek megemelését is követeli, 10 
százalékkal. Ebből 7 százalék az 
inflációnak, 3 százalék pedig a cég 
által elkönyvelt nyereség igazságo-
sabb elosztásának felel meg. 

A TotalEnergies a közelmúltban 
jelentette be, hogy a részvényesei-
nek újabb 2,6 milliárd eurónyi rend-
kívüli osztalékot fizet ki, miután az 
első félévet 10,6 milliárd eurós nye-
reséggel zárta. (MTI) 

Üzemanyaghiány fenyeget 
Franciaországban az olaj- 
finomítók sztrájkja miatt 

„Ne tartsanak minket az előszobában!”  

A terveknek megfelelően a 
héten befejezi, de addig is 
bővíti soron kívüli piacnyug-
tató célú állampapír-vásárlá-
sait a Bank of England. A brit 
jegybank szeptember 28-án 
jelentette be a rendkívüli in-
tervenciót, azzal az indokkal, 
hogy a brit pénzügyi eszkö-
zök – különösen a hosszú fu-
tamidejű brit 
államadósság-papírok – mar-
kánsan átárazódtak. 

Az indoklásban szerepelt az is, 
hogy ha a piacok e „rendellenes 
működése” folytatódik, az már ér-
demi kockázatot jelentene Nagy-
Britannia pénzügyi stabilitására. 

A Bank of England intervenciója 
előtti napokban mélységi rekor-
dokra – egyes időszakokban az ár-
folyamparitás közelébe – zuhant a 
font árfolyama a dollárral szemben, 
mindenekelőtt azért, mert a piaci 
szereplők aggályosnak tartották a 
brit kormány által bejelentett pél-
dátlan mértékű adócsökkentési 
program finanszírozhatóságát és 
államadósság-növelő hatását. 

Mindeközben az irányadó tízé-
ves brit állampapír hozama – a 
2008-as globális pénzügyi válság 
óta először – 4 százalék fölé emel-
kedett, és meghaladta a görög ál-
lamadósság finanszírozási 
költségét, két globális hitelminő-
sítő, az S&P Global Ratings és a 

Fitch Ratings pedig egyaránt lemi-
nősítés lehetőségére utaló negatívra 
rontotta a korábbi stabilról a brit ál-
lamadós-osztályzatok kilátását.  

A brit kormány a meredeken 
emelkedő megélhetési költségek, a 
10 százalék környékén járó, évtize-
dek óta nem mért infláció és az 
ezzel egyidejű gazdasági vissza-
esés hatásainak enyhítése végett 
hirdette meg a múlt hónap végén a 
45 milliárd font értékű adócsök-
kentési programot. 

A rendkívül heves negatív piaci 
reakciók nyomán a kormány a 
program egy kritikus elemét – a 
legmagasabb személyi jövedelmek 
45 százalékos adókulcsának meg-
szüntetését – a minap visszavonta. 

Kwasi Kwarteng brit pénz-
ügyminiszter hétfőn bejelentette 
azt is, hogy a kormány a tervezett-
nél csaknem egy hónappal előbb, 
október végén közzéteszi új mak-
rogazdasági előrejelzési csomagját, 
amelyet a piac ugyancsak hiányolt 
az adócsökkentési tervek bejelen-
tésének idején. 

A Bank of England a piac szá-
mára adott, szintén hétfőn ismerte-
tett útmutatásában közölte, hogy a 
soron kívüli állampapír-vásárlási 
programot az eredetileg tervezett 
időpontban, október 14-én befe-
jezi. 

A jegybank közölte ugyanakkor 
azt is, hogy a programból hátralévő 

kereskedési napokban az egynapi 
aukciós limitet az eddigi 5 milliárd 
fontról 10 milliárd fontra emeli. 

A tájékoztatásból kiderült az is, 
hogy a Bank of England eddig 
nyolc aukciós napot tartott, és eze-
ken összesen 40 milliárd font ér-
tékű eszközvásárlásra tett ajánlatot, 
de végül mindössze 5 milliárd font 
körüli értékben vett ténylegesen 
kötvényeket. 

A bank a fel nem használt vásár-
lási kapacitásból növeli a hátralévő 
öt aukción a vételi limitet – áll a 
Bank of England hétfői ismerteté-
sében. 

A brit jegybank a koronavírus-
válság két és fél évvel ezelőtti el-
hatalmasodása után az addig 
kihelyezett 445 milliárd fontról 
három lépésben 895 milliárd fontra 
növelte kamatcsökkentéssel kísért 
mennyiségi enyhítési programjá-
nak keretét. 

A Bank of England monetáris ta-
nácsa már a februári kamatdöntő 
ülésen egyhangúlag megszavazta e 
példátlan mértékű mennyiségi eny-
hítési program fokozatos leépítésé-
nek elkezdését, ám az utóbbi napok 
piaci felfordulása nyomán a jegy-
bank közölte, hogy a fontban deno-
minált brit szuverén 
adósságeszközök értékesítési prog-
ramjának kezdetét e hónap elejéről 
október 31-re halasztotta. (MTI) 

A Bank of England kibővíti piacnyugtató célú 
eszközvásárlásait 

Hétfőn az Európai Parlament korona-
vírussal foglalkozó különbizottsága 
összeült Brüsszelben, és vizsgálni 
kezdte, milyen körülmények között 
született egyezség az oltóanyagokról.  

A vádak szerint Ursula von der Leyen 
többször egyeztetett telefonon a Pfizer vezér-
igazgatójával a 35 milliárd eurós beszerzés-
ről. Az továbbra is rejtély, hogy mi állt az 
SMS-ekben, az üzeneteknek ugyanis nyoma 
veszett. 

Az ügyről a Pfizer-cégvezető sem volt haj-
landó beszélni az uniós testület előtt, el sem 
ment a meghallgatásra. 
Ursula von der Leyen 2020 decembe-
rében jelentette be, hogy jóváhagyták 
a Pfizer oltóanyagának használatát  
az unióban 

Ez volt az első koronavírus elleni vakcina, 
amely engedélyt kapott az Európai Bizottság-
tól. Így az első 300 millió adagból napokon 
belül elkezdődtek az oltások a tagállamok-
ban. 

Néhány hónappal később újabb, összesen 
1,8 milliárd vakcina beszerzéséről egyezett 

meg az Európai Bizottság az amerikai Pfizer–
BioNTechkel. Időközben azonban felmerült 
a gyanú, hogy a megállapodás nem volt sza-
bályszerű. 

Tavaly áprilisban a The New York Times 
számolt be arról, hogy a 35 milliárd eurós be-
szerzésről Ursula von der Leyen egészen 
egyszerűen SMS-ben egyezett meg a Pfizer 
vezérigazgatójával, Albert Bourlával.  
Több EP-képviselő lemondásra  
szólította fel Ursula von der Leyent 

Hatalmas botrány kerekedett, több európai 
parlamenti képviselő lemondásra szólította 
fel Ursula von der Leyent. Stasys Jakeliunas 
litván EP-képviselő például azt kifogásolta, 
hogy Ursula von der Leyen férje, Heiko von 
der Leyen az egyik amerikai gyógyszerészeti 
cég orvosigazgatója. Ezért szerinte összefér-
hetetlen, hogy a vakcinabeszerzésől az Euró-
pai Bizottság (EB) elnöke egy személyben 
tárgyaljon. 

A homályos vakcinabeszerzés ügyében 
több eljárás is indult. A Pfizerrel kötött szer-
ződés előkészítéséről azonban az EB semmi-

lyen háttérdokumentumot nem tudott felmu-
tatni. Ezért az Európai Számvevőszék is sze-
rette volna megismerni az Ursula von der 
Leyen és a Pfizer-vezér közötti üzenetváltás 
tartalmát, az Európai Bizottság illetékesei 
azonban megtagadták ezt a kérést, mondván, 
hogy ezek nem tartoznak a szakpolitikával 
kapcsolatos dokumentumok megőrzésére vo-
natkozó uniós jogszabály hatálya alá. 
A szöveges üzenetek keresése nem 
vezetett eredményre 

A szöveges üzenetek keresése nem vezetett 
eredményre. Ezt a Magyarországot sorozato-
san támadó és egy korábbi korrupciós bot-
rányban is érintett Vera Jourová erősítette 
meg az EU átláthatósági biztosaként az uniós 
ombudsmannak írt levelében – számolt be az 
Origo, a Ripost cikke alapján. A portál Kath-
leen Van Brempt belga EP-képviselő nyilat-
kozatából is idéz. 
Az átláthatóság hiánya tovább erősíti 
azt a véleményt, hogy az EU  
multinacionális cégek zsebében van 

A szocialista EP-képviselő az elnöke a par-

lament Covid-19-cel foglalkozó különbizott-
ságának is, amely hétfőn ült össze Brüsszel-
ben a vakcinabeszerzési botrány miatt. A 
meghallgatáson a Pfizer vezérigazgatója tisz-
tázhatta volna, hogy milyen körülmények kö-
zött kötötték meg az 1,8 milliárd vakcina 
beszerzéséről szóló szerződést az Európai 
Unióval, ő azonban nem volt hajlandó részt 
venni az ülésen. Albert Bourla ugyanis előre 
jelezte: a vállalat nemzetközi piacokért fele-
lős elnökét küldi el maga helyett. 

Sajtóinformációk szerint büntetésre szá-
míthat Ursula von der Leyen. De további 
vizsgálatok is várhatók a vakcinabeszerzés 
miatt. 

Nem ez volt az első alkalom, hogy a bizott-
ság elnöke bajba került az időközben eltűnt 
szöveges üzenetei miatt. Ursula von der 
Leyen Angela Merkel minisztereként is 
SMS-ben kötött tanácsadói szerződéseket. 
Ráadásul egy olyan hadiipari céggel, amely-
nél az Európai Bizottság elnökének egyik fia 
is jól fizető állást kapott. 

 (Forrás: Hirado.hu) 

Komoly következménye lehet a botrányos uniós vakcinabeszerzésnek  
Büntetésre számíthat Ursula von der Leyen  



LAKÁS 

ELADÓ ház Nyomáton, a 163. szám 

alatt. Tel. 0757-826-596. (17354) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 

bármilyen kisebb javítást, tetőfedést 

cseréppel, fémcseréppel, külső-belső 

festést, saját anyaggal is dolgozunk. 

Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300-

332. (17031) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 

cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, 

garázsfelújítást, csatornajavítást, 

bármilyen kisebb javítást és mindenféle 

más munkát, kerítéskészítést is. Tel. 

0742-474-684. (17441) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-

munkát, szigetelést, meszelést, bár-

milyen kis javítást. Tel. 

0746-972-003, Fülöp Hunor.  

(17385-I) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-

lyen javítást, festést, szigetelést, csa-

tornajavítást, teraszkészítést. 

Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-

356. (17306-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 

tetőkészítést bármilyen lemezből, 

cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 

Tel. 0746-739-502. (17202) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-

répből vagy Lindab lemezből, szige-

telést kartonból vagy polisztirénből, 

meszelést és kisebb javítást. Tel. 

0758-639-258, Csaba. (17386-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-

tok. Tel. 0755-825-502. (17440-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Lelke békére talált 
S nyugalmat odaát. 
Soha nem felejtjük, 
Örökké emlékezünk.” 
Kegyelettel emlékezünk a 
bálintfalvi MÉSZÁROS EMILIÁ-
RA, a drága édesanyára, 
nagymamára elhalálozásának 
hatodik évfordulóján. 
Emlékét szeretettel és örök 
hálával őrzik szerettei: fia, 
leánya, menye, veje, három 
unokája, unokamenye. (17418-I) 

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk a maros-
vásárhelyi KISS ANNÁRA 
szül. Gál halálának nyolcadik 
évfordulóján. Nyugodjon 
békében!  
A gyászoló család. (17461) 

Az élet elmúlik, de akit 
szeretünk, arra életünk végéig 
könnyes szemmel emlékezünk. 
Fájó szívvel emlékezünk 
október 12-én a forrón 
szeretett férjre, édesapára, 
nagyapára, testvérre, nagy-
bácsira, a pókai születésű id. 
MOLDOVÁN MIHÁLYRA 
halálának első évfordulóján. 
Lelkünkben örökké élni fogsz.  
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Emlékét őrzi szerető családja. 
(17416-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Szomorú szívvel, de Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesanya, nagy-
mama, anyós, testvér, sógornő 
és rokon, 

SÁNTHA KAMÉLIA 
szül. Simon 

életének 61. évében méltósággal 
viselt betegség után örökre meg-
pihent. 
Temetésére 2022. október 12-én, 
szerdán 11 órakor kerül sor a 
Jeddi úti temetőben, katolikus 
szertartás szerint. Emlékét szere-
tettel őrizzük.  

A gyászoló család. (17476) 
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

A Bolyai Farkas Elméleti 
Líceum munkaközössége 
őszinte együttérzéssel osztozik 
Posztuly Tünde kolléganő 
ÉDESANYJA elvesztése miatt 
érzett fájdalmában. Őszinte 
részvétünket fejezzük ki a 
gyászoló családnak, 
vigasztalódást és Istenbe vetett 
hittel teli megnyugvást 
kívánunk. (17480-I) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Mindenkinek hálásan köszönjük, 
aki KÁTAI BOLDIZSÁRT utolsó 
útjára elkísérte, részvétét fejezte 
ki, fájdalmunkban velünk volt, és 
virággal búcsúzott tőle.  
Gyászoló szerettei. (17472)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, szorgalom és 
munka volt az egész életed. Nem haltál meg, csak álmodni mentél, 
köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél. Elmentél tőlünk, nem 
tudtál búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívünkben 
hagyod emléked örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre. 
Megrendült szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, 
dédnagymama, rokon, jó szomszéd,  

SZATMÁRI IDA 
született Fekete 

75 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Temetése 2022. október 12-én, szerdán 15 órakor lesz a mezőfelei 
sírkertben, református szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Búcsúzik tőle bánatos férje. (17473) 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI 
ÉS PÁLYÁZATKIVITELEZÉSI  
IGAZGATÓSÁG 
 

 
KÖZLEMÉNY 
a Maros megyei 3-as segesvári övezetben, az ösz-
szegyűjtött, nem veszélyes településihulladék-
átrakó állomás megépítéséről szóló projekt 
környezeti hatásának a felbecsülésére vonatko-
zóan. 
A Maros Megyei Tanács értesíti az érdekelteket, 
hogy kérvényezte a „Maros megyei 3-as segesvári 
övezetben, az összegyűjtött nem veszélyes telepü-
lésihulladék-átrakó állomás megépítése” projekt 
környezeti engedélyének a kibocsátását. A létesít-
mény, amelyet kivitelezésre javasoltak, Maros 
megye, Segesvár municípium, Venk (Venchi) lakó-
negyed, Între Huli övezet, 2C sz. alatt található. 
A javasolt projektre vonatkozó információk tanul-
mányozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz. 
alatti székhelyén hétfőnként 9–15 óra között, kedd-
től péntekig 9–12 óra között, valamint a Maros Me-
gyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. 
alatti székhelyén, hétfőtől péntekig 9–15 óra kö-
zött. 
Az érdekeltek megjegyzéseit, a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég 
utca 10. sz. alatti székhelyén, hétfőnként 9–15 óra 
között, keddtől péntekig 9–12 óra között fogadják, 
vagy elküldhetők naponta az 
office@apmms.anpm.ro elektronikus postai címre. 
 
Az ELNÖK nevében Paul Cosma 
Szász Zoltán Tibor  FŐJEGYZŐ 
megyemenedzser 
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A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. 
szám –, az újraszerveződés alatt álló adós Foraj Sonde Rt. 
csődbiztosa  

nyilvános árverést szervez  
az alábbi javak eladására:  
a) egy Steinbock márkájú homlokrakodó, kikiáltási ár: 10.000 lej + héa 
b) állóeszközök egy tömbben: fémbarakk,  barakképület, 12.000 literes 
tartály, kikiáltási ár 34.236 lej + héa értékben  
c) egy tömbben állóeszközök: konténerek, áramfejlesztő egységek, 
generátorok,  sűrítők, emésztőtartály és szállítóeszközök. Kikiáltási ár 
961.298,59 lej + héa.  
A javak teljes listája megtalálható a https://www.licitatii-insolventa.ro, 
www.smdamures.ro és www.olx.ro oldalakon, illetve a csődbiztos 
székhelyén. 
A nyilvános árverésre október 19-én 13 órától kerül sor a csődbiztos 
székházában, és hetente megismétlik péntekenként, október 21-étől, 
ugyanabban az időpontban,  az értékesítésig. Az árverésen részt 
vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek kifizetik a 
kikiáltási ár 10%-át képező garanciát, a részvételi díjat, és 
megvásárolják a tenderfüzetet 24 órával az árverés kezdete előtt.  
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096-os 
telefonszámán. 

SZAKMUNKÁSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmazunk 
LAKATOS- és ASZTALOSMŰHELYBE. Érdeklődni hétköznap 9-
16 óra között a 0744-544-336-os telefonszámon. (66796-I) 
GYÓGYPEDIKŰR. Tel. 0756-680-226. www.sanuspedis.com 
(17432) 
Az OLIGRAF NYOMDAIPARI KISGÉPKEZELŐKET és KÉZI 
PAPÍRMEGMUNKÁLÓ, HAJTOGATÓ, RAGASZTÓ, VARRÓ 
SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (66801-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Roncsautóprogram 2022 
Eladná régi autóját?  

Most lehetősége van LEADNI akkor is,  
ha NEM kíván új autót vásárolni.  
Szállítást, forgalomból kiíratást  
és helyben fizetést vállalunk!  

Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon. 

Magyari Géza, a nyárádremetei közbirtokosság elnöke, a közbir-
tokossági statútum 11-es cikkelye alapján  

ÖSSZEHÍVOM  
A NYÁRÁDREMETEI KÖZBIRTOKOSSÁG TAGJAINAK 

ÁLTALÁNOS GYŰLÉSÉT  
2022. november 13-án 12 órára, a nyárádremetei kultúrotthonba.  

Napirenden a következők:  
– a közgyűlés érvényességének jóváhagyása, 
– a 2023-as év költségvetésének jóváhagyása, 
– nagy értékű befektetés jóváhagyása (hasítógép vásárlása) 
– a közbirtokossági tagsági regiszter örökösödési és adásvételi ira-

tok alapján történő módosításának jóváhagyása. (23273-I) 

Az amerikai Szövetségi Nyo-
mozó Iroda (FBI) ügynökei 
elegendő bizonyítékot gyűj-
töttek ahhoz, hogy adózási és 
egyéb bűncselekmények gya-
nújával vádat emeljenek 
Hunter Biden, az amerikai 
elnök fia ellen – írta csütörtö-
kön a Washington Post. 

A lap értesülése szerint a 2018 
óta zajló szövetségi vizsgálat ala-
pos bizonyítékot talált arra, hogy a 
lobbistaként ismert Hunter Bident 
adócsalás és fegyverbirtokláshoz 
kapcsolódó hamis nyilatkozat gya-
nújával vád alá helyezzék. A vád-
emelésről a nyomozást felügyelő 
szövetségi ügyésznek, Davis We-

issnek kell döntenie, akit Donald 
Trump elnöksége idején neveztek 
ki. Az ügyész szóvivője a Fox 
News beszámolója szerint nem vá-
laszolt arra a kérdésre, hogy össze-
hívta-e már a vádesküdtszéket, de 
a csatorna más forrásra hivatkozva 
arról számolt be, hogy a döntés kü-
szöbön áll. 

Hunter Biden ügyvédje úgy nyi-
latkozott, hogy ügyfelét nem keres-
ték meg a szövetségi hatóságok. 
Chris Clark ugyanakkor az NBC 
News hírcsatornának küldött köz-
leményében azt írta, hogy szövet-
ségi bűncselekmény, ha egy 
szövetségi ügynök vádesküdtszék 
által tárgyalt ügyben információt 

szivárogtat ki, mint ez esetben tör-
tént. A jogi képviselő hozzátette, 
hogy az igazságügyi minisztérium-
tól sürgős vizsgálatot és felelős-
ségre vonást várnak el. 

A Washington Post cikke szerint 
a 2018-ban indult FBI-nyomozás 
eleinte Hunter Biden tengerentúli 
üzleti és tanácsadói tevékenységé-
nek pénzügyi részeire koncentrált, 
majd a vizsgálat az üzletember 
adóbevallására és egy lőfegyver 
megvásárlásához kapcsolódó jogi 
nyilatkozatra terelődött. 

Egy tényleges vádemelés a vá-
lasztások előtt egy hónappal politi-
kai értelemben rosszul jönne a 
demokratáknak. (MTI) 

Vádat emelhetnek Hunter Biden ellen 



 
 
 
 

A marosvásárhelyi 
önkormányzat  

ötletpályázatot hirdet  
a Nemzeti Színház 

szomszédságában található 
innovációs központ  

és mélygarázs tervezésére. 
A pályázatok benyújtásának 

határideje  
2023. 01. 16.  

Az elnyert díjak összértéke 
148.383,00 lej  
(30.000 euró),  

és a pályázat nyertesével 
szerződést kötnek.  
A dokumentumok  
megtekinthetők  

a SICAP oldalán,  
valamint a marosvásárhelyi 

önkormányzat honlapján  
az alábbi linken:  

www.tirgumures.ro, 
https://rb.gy/n74mkn  
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