
Múlt héten újra tárgyalóasztalhoz ültek a felek, elemezni 
Nyárádszereda azon kérését, hogy az A8-as autópálya kike-
rülje és ne átszelje a kisvárost. Az egyeztetések folytatódnak. 

Múlt szerdán a közúti infrastruktúráért és autópályákért felelős orszá-
gos hatóság (CNAIR) és az erdészeti őrség képviselői, valamint Cătălin 
Urtoi, a szállításügyi miniszter A8-as autópályáért felelős tanácsadója 
tett helyszíni szemlét Nyárádszeredában, majd két héttel a fővárosi ta-
lálkozó után, Császár Károly szenátor jelenlétében ismét tárgyalóasztal-
hoz ültek Nyárádszereda polgármesterével, hogy beszéljenek a kisváros 
azon kéréséről, hogy a Marosvásárhely–Németvásár közötti autópálya 

ne Nyárádszeredát átvágva, hanem egy 10 kilométer hosszú, de az ere-
detinél csak 1,2 kilométerrel hosszabb elkerülő úton haladjon el a kisvá-
ros mellett Szováta irányába. 

Megkeresésünkre Tóth Sándor polgármester úgy értékelte: ennyire 
sosem volt felkészülve helyzetismeret terén a másik fél, és a megbeszélés 
végére sem az autópályát képviselő félnek nem sikerült meggyőznie a 
szeredaiakat, hogy az eredeti nyomvonal a helyesebb, sem a szeredaiak-
nak a tárgyalófelet, hogy az elkerülő nyomvonal a jó változat. Két do-
logban viszont megegyeztek: folytatják az egyeztetéseket, illetve a 
közeljövőben geológusokat küldenek, hogy az elkerülő nyomvonalon  

Jelek az oszlopon 
A hír nem új, de egyre aktuálisabb: ez év végétől nyomtatott for-

májában megszűnik két regionális magyar nyelvű napilap, mellettük 
egy hetilap és egy havi magazin is. E hamarosan bekövetkező szo-
morú eseményt világunk folyamatos változásának egyik jelentős 
példájaként is aposztrofálhatjuk. Hiszen, mind tudjuk, ismert és írott 
történelmünk során soha nem változott annyit és olyan észveszejtő 
gyorsasággal a világ, mint az elmúlt másfél évszázadban, mondjuk 
az ipari forradalomtól errefele. Több évezredes, bejáratott szokás-
rendek tűntek el, a technika felfoghatatlan sebességű fejlődésével 
párhuzamosan közösségek és hagyományok vonultak a múzeumok 
falai mögé, a közösség társadalommá, az emlékezet történelemmé 
változott, az élő kép halottá merevedett. És közben elszáguld mel-
lettünk a jelen, amely történésének ezredmásodperces pillanatában 
már a múlt, és sokan, még a legfiatalabbak, a digitális kor szülöttei 
közül sem értik, hogy hova és meddig tart és tarthat ez az út. Az út, 
amelynek egyik velejárója a kőkemény kapitalizmus, amelynek szá-
mos pozitív hozadékához negatívumok is járulnak. Ezek egyike a lel-
ketlenség, a számok uralma, a számoké, amelyek úgymond 
előreviszik a társadalmat, de gyakorta tönkreteszik az egyént, a szá-
moké, amelyek nem ismerik a lelket, az emberi létforma struktúrá-
jának mélyén húzódó, azt igazából alkotó érzéseket, folyamatokat. 
Az említett sajtótermékek megszűnésével magyar nyelvű, nyomtatott, 
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Ismét 
medveveszély 
Ősszel beszűkül a medvék élettere, 
egyre többet barangolnak élelem után 
kutatva, így egyre inkább szembetalál-
koznak az emberrel. Az állatvédők 
szerint ezek a találkozások annak tud-
hatók be, hogy az ember behatolt az 
állatok élőhelyére. Hogy ki kinek a te-
rületére hatolt be, az vitatható, főleg a 
hétvégén történt események után. 

____________2. 
A varrógépgyártás 
csúcsán 
Az elmúlt negyed évszázad során a 
vállalat folyamatosan fejlődött, ezzel a 
tendenciával pedig elérte azt, hogy a 
marosszentgyörgyi gyárban Európa 
legjobb varrógép-alkatrészei készül-
nek. Természetesen ehhez a minő-
séghez komoly befektetésre is 
szükség volt. 

____________6. 
Értékközvetítő 
sajtóra van szükség 
Visegrádon találkoztak november 11–
13-án a Kárpát-medencei magyar mé-
diaműhelyek újságírói és vezető 
munkatársai. A második alkalommal 
megtartott tanácskozás résztvevői az 
egységes magyar médiatér aktuális ki-
hívásaira kerestek válaszokat. A gaz-
dasági válság és a háború újabb 
nehézségeket gördített az értékte-
remtő, közösségformáló sajtó elé. 

____________7. 

Egyeztettek a felek a sztráda nyomvonaláról 

Csak részeredmény van 

Kaáli Nagy Botond  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

A felvétel illusztráció. Fotó: Nagy Tibor (archív) 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó lencsék  
2022. november 10. és december 31. között.  

A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 
Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Szakmai előadás 
November 16-án, szerdán 15 órától a Romániai Magyar 
Gazdák Egyesületének Maros megyei szervezete szak-
mai előadást szervez az Agropataki Kft. részvételével. 
Az előadás témája az öntözés, a tápanyag-utánpótlás 
és a vetőmagfajták. Előadók: Hám Tibor agrármérnök 
és Racos István öntözési szakember. A rendezvény 
helyszíne a marosvásárhelyi Studium Hub, Bolyai tér 
15. szám.  

A sevillai borbély –  
vendégelőadás 

A Kolozsvári Magyar Opera november 27-én 18 órakor 
Gioacchino A. Rossini A sevillai borbély című operájával 
vendégszerepel Marosvásárhelyen. Nem klasszikus ér-
telemben vett operaelőadás, újszerű megközelítéssel a 
mű zenei anyagát a lineáris cselekmény fölé emelik, 
megbontva ezzel a hagyományos színpadi előadásmó-
dot. Az esemény nemcsak a színpadon, hanem a né-
zőtéren is zajlik, ezáltal a játéktér kitágul, a néző 
szemlélőből résztvevővé, talán cinkossá is válik – vallja 
Szabó Emese rendező. Szereposztás: Almaviva – Bar-
don Tony; Figaro – Balla Sándor; Bartolo – Cristian 
Hodrea; Don Basilio – Szilágyi János; Rosina – Blat-

niczki Dóra; Berta – Modra Noémi; Katonatiszt – Ger-
gely Arnold; Ambrosio – Peti Tamás Ottó; Fiorillo – Kin-
cses Márk; Jegyző – Rétyi Zsombor; Cseléd – Bálint 
Zsuzsánna. Vezényel: Nagy Gergő. A háromórás elő-
adás olasz nyelvű, magyar felirattal. A jegyek elkeltek. 

Mesedélután  
November 17-én, csütörtökön 18 órától a Maros Megyei 
Könyvtár a gyerekrészlegen klasszikusnak számító me-
sedélutánra várja a gyermekeket. A mesehallgatáson 
kívül lesz játék és kézműves foglalkozás is. A szervezők 
5-12 éves korosztályú gyerekek jelenlétére számítanak.  

Kreatív elmék  
Két év kihagyás után a TEDx Marosvásárhely szerve-
zőcsapata ebben az évben is megszervezi ismeretter-
jesztő konferenciáját, ezúttal a téma: Kreatív elmék 
(Creative Minds). Az eseményre november 26-án, 
szombaton 15 órától kerül sor a Kultúrpalota nagyter-
mében, ahol 12 előadó az említett témában tart elő-
adást. A rendezvény célja annak a kreativitásnak, 
inspirációnak az átadása, amelyet az érdeklődők mind 
a szakmai, mind a személyes életükben fel tudnak 
használni. A rendezvényre több mint 600 résztvevőt 
várnak. Bővebb információért látogassanak el a 
https://tedxtirgumures.ro/ honlapra, illetve az esemény 
Facebook/Instagram-oldalára. A rendezvény kurátora 
W. Szabó Péter, főszervező Zillmann Zsuzsa. 

 

IDŐJÁRÁS 
Felhőátvonulás,  
ködképződés 
Hőmérséklet: 

max. 6 0C 
min.    0 0C

Ma ÖDÖN,  
holnap HORTENZIA  
és GERGŐ napja.  
HORTENZIA: a Hortensius 
római nemzetségnévből alkotott 
női név, a hortensis szó jelentése: 
kerti. 
GERGŐ: a Gergely név becene-
véből önállósult.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. november 15.

1 EUR 4,9032
1 USD 4,7020

100 HUF 1,2075
1 g ARANY 268,4927

Felavatják a régió legnagyobb 
inkubátorházát 

November 17-én, csütörtökön 9 órakor avatják fel a köz-
ponti régió legnagyobb üzleti inkubátorházát, a marosvá-
sárhelyi Cukorgyár utcában levő Incubcentert. A vissza 
nem térítendő európai uniós forrásokból finanszírozott pro-
jekttel a tulajdonos Multinvest célja olyan professzionális 
és üzleti környezetet teremteni, ahol az építőipar és az 
ehhez kapcsolódó szolgáltatások területén dolgozó vállal-
kozókat 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szak-
emberek mentorálják, hogy szakmai téren tovább segítsék 
a fejlődésüket. A megnyitón sor kerül a fenntartható épüle-
tek számára elnyerhető BREEAM (Building Research Es-
tablishment Environmental Methodology) tanúsítvány 
átadására is, amely egyedülállónak számít a régióban. 

Csütörtökön adják át 
a csittszentiváni iskolát 

Csittszentivánon az általános iskola épületét Mezőpanit 
község önkormányzata uniós és helyi forrásokból, a regio-
nális operatív program és a helyi tanács támogatásával 
kívül-belül felújította és korszerűsítette. Az épület új tetőze-
tet és külső szigetelést kapott, belső és külső nyílászárókat 
cseréltek, korszerű fűtőrendszer működik, az elektromos 
áramot napelemekkel biztosítják, környezetét rendezték. 
Az iskolában 70 gyerek tanul 0-8. osztályban. Az átadási 
ünnepségére november 17-én, csütörtökön 12 órától kerül 
sor, amikor emléktáblát is lelepleznek. Az ünnepséget a 
helyi diákok kulturális műsora zárja. 

A vér életeket ment –  
véradási kampány 

November 20-a világviszonylatban a közúti balesetek áldo-
zatainak emléknapja. Ez alkalomból mérleg készült: Maros 
megyében idén 788 közúti baleset történt, 28 esetben ron-
csokból emelték ki az áldozatokat, 28 személy vesztette 
életét és 1030-an sérültek meg. A balesetek áldozatai gyak-
ran súlyos vérveszteséggel járó sérüléseket szenvednek. 
Éppen ezért a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügye-
lőség véradási kampányt kezdeményezett, amely ezen a 
héten zajlik, egészen november 18-ig. Vércsoporttól füg-
getlenül a véradók naponta 7.30-13 óra között jelentkez-
hetnek a Molter Károly utca 2. szám alatti, a nagykórház 
melletti vérközpontban. 

Beszélgetés a demenciáról  
Az időskor árny- és napos oldala címmel kerül sor beszél-
getésre a demenciáról november 17-én, csütörtökön 18.30-
kor a marosvásárhelyi Szent Család Közösségi Házban 
(Egyesülés negyed, Földműves/Agricultorilor utca 26. 
szám). Előadók: Cosma István és Szigyártó Adrienn pszi-
chológusok. Az együttléten szó esik majd arról, hogy a me-
mória romlása mellett milyen más tünetekkel jár együtt, 
miért fontos időben észrevenni, és hogyan lassítható a fo-
lyamat. A program támogatója a Marosvásárhelyi Szociális 
Igazgatóság. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

16., szerda 
A Nap kel  

7 óra 25 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 49 perckor.  
Az év 320. napja,  
hátravan 45 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.

Ismét medveveszély 
Ősszel beszűkül a medvék élettere, egyre többet 
barangolnak élelem után kutatva, így egyre in-
kább szembetalálkoznak az emberrel. Az állatvé-
dők szerint ezek a találkozások annak tudhatók 
be, hogy az ember behatolt az állatok élőhelyére. 
Hogy ki kinek a területére hatolt be, az vitatható, 
főleg a hétvégén történt események után. Az ed-
digi viszonylagos csendes időszak után ismét a fi-
gyelem középpontjába került a medve, miután 
emberek közé merészkedett. 

A település utcáin szaladgáló jókora barna medvét kap-
tak lencsevégre Makfalván, a felvételek az egyik közösségi 
hálón is megjelentek. Az egyik szerint az utcán szalad a 
nagyvad, megtorpan az éppen őt filmező személy láttán, 
majd továbbáll, míg egy másik felvétel egy sikátorban és 
egy kertben bóklászó állatról készült, amelyet az emberek 
távolról figyelnek. A két felvételen ugyanaz az állat látható 
– állítják a helyiek. 

Vass Imre polgármestertől megtudtuk: a medve vasárnap 
délután járt a településen, behatolt több házhoz, kerítéseket 
tett tönkre, de emberekre nem támadott. A Székelyabod 
felől, a temető irányából érkező nagyvad egészen a falu-
központba, a templomig merészkedett be, majd több utcá-
ban megfordult, de szerencsére senki nem találkozott vele 
nyílt terepen. 

A vadat észlelő helyiek jelentették az esetet a 112-es se-
gélyhívó számon, így kapott értesítést a polgármester is, 
aki rögtön összehívta a törvény által előírt bizottságot, de 
mire a helyszínre érkezett, a vad már visszamenekült a ha-

tárba. Az állatorvos és a rendőr jelenlétében jegyzőkönyvet 
vettek fel az esetről, fénykép-dokumentáció készült. A köz-
ségvezető szerint egy nagyon nagy vadállatról van szó, 
amelyet most láttak először a makfalviak, valószínűleg 
eddig még nem járt a településen. Hasonló esetre rég nem 
került sor, nem járt be régen a medve a lakott területre, és 
most is csak Makfalváról van tudomásuk. A megrongált 
kerítések tulajdonosai közül kárigénylést hétfőn nem tett 
le senki a községházán. Idén a községben egyetlen kárté-
rítési kérvényt sem nyújtottak be, s míg az elmúlt években 
többször is behatolt a medve a településekre, és sok kárt 
okozott, addig idén alig van tudomás ilyesmiről a község-
ben – magyarázta a polgármester. 

Ennél szélsőségesebb eset történt szombaton: medve tá-
madt Szováta polgármesterére egy törvényesen szervezett 
vadászat közben a Bekecs övezetében. A hajtóktól megri-
adt nagyvad az elöljáró közelében ugrott ki a bozótból, és 
egyenesen nekirohant. A megtámadott vadásznak egész kö-
zelről sikerült az utolsó pillanatokban leterítenie a medvét 
– számolt be a punctul.ro hírportál, amelynek Fülöp László 
Zsolt polgármester elmondta: már megtörtént az, hogy va-
dászat közben megjelent egy menekülő medve, de az vagy 
irányt változtatott, vagy nem támadott rájuk, míg most az 
állat támadási szándéka egyértelmű volt. 

A rendőrség közleményéből az derül ki, hogy az eset 
nyomán a vadász puskáját és töltényeit lefoglalták, a lelőtt 
állatot átadták vizsgálatra a megyei állategészségügyi szer-
veknek, az ügyben pedig nyomozást indítottak a történtek 
pontos megállapítása végett. (GRL) 

Az utcán szaladó hatalmas medvét valakinek sikerült lencsevégre kapnia          Forrás: Zona TV 
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országos napisajtó nélkül marad a hazai társadalom, 
csak a kisebb, regionális lapok maradnak meg (ha 
egyáltalán megmaradnak, mert ez korántsem biztos). 
Ilyen még az átkos diktatúrában sem volt, persze, tud-
juk, kellett a szócső az ideológiának, de akkor is… Amit 
még a minket gyűlölő, vezető hatalmi pozícióban lévő 
kommunista funkcionáriusok sem mertek megtenni, azt 
elintéztük mi magunk: a kiadó közleménye szerint a 
nehéz gazdasági helyzet miatt szüntetik meg a lapok ki-
adását, terjesztőhálózatát. Persze, online megmarad-
nak, de az online már nem olyan. Az online média kell, 
az szükséges, és fantasztikus dolog, azonnali, spontán, 
és nincs lapzártához kötve, sokan a telefonon görgetjük 
le először a nap híreit, hiszen felgyorsultunk, nincs idő 
lapozgatni, meg amúgy sem lehet videókat nézni a pa-
píron, meg aztán linkek sincsenek, nem tudjuk magunkat 
csak úgy ottfelejteni rajta, előtte. De az online média 
ellenőrizhetetlen is, szétszabdalt, és sok esetben a hite-
lessége, szerzőinek felkészültsége, a megjelentetett 
anyag alátámasztottsága is folyamatosan megkérdője-
lezhető. És legfőképpen: efemer. Igen, lementhetjük a 
cikket, készíthetünk róla képernyőfotót, feltehetjük cso-
dálatosan működő (de tényleg!), keresőmotorokkal el-
látott archívumokba, amelyekben aztán a jövő (és a 
jelen) kutatói előtt, pár pötyögtetést követően százévnyi 
újságcikk jelenik meg a másodperc törtrésze alatt, de – 
mi történik akkor, ha elveszik A Villanyt? A nagybetűst. 
Ha történik egy olyan katasztrófa, amely évtizedekre, 
évszázadokra hazavágja a civilizációt? Történt már 
ilyen az ősidőkben, még ha csak kevés képzett történész 
beszél is róla. Előkerültek papíruszok, tekercsek, kőbe 
vésett iratok, jegyzőkönyvek, történelmi munkák, míto-
szok és legendák. És nem került elő semmi, ami anya-
gában nem volt kézzel fogható. Sziriát oszlopai csak egy 
képzeletbeli, mitikus tájon állnak, példájuk különös fon-
tossággal bír napjainkban: amit meg akarsz őrizni, azt 
véssed kőbe. Vagy írd le papírra. És raktározd el, mi-
közben a lenyűgöző, mai technológiát használod. Mert 
ha egyszer leállnak az erőműveink, semmink sem 
marad. Csak a társadalomból újjáélesztendő közösség 
és a rég elfelejtett emlékezet. És a pár ezer évig tartó 
újrafelfedezése annak, amit most tudunk.

Ismét Kijevet lőtték az orosz erők 
Újabb légitámadást hajtottak végre kedden az orosz 
erők az ukrán főváros, Kijev ellen, a légvédelem négy 
rakétát megsemmisített, de becsapódás történt a 
város központjában – közölte Vitalij Klicsko kijevi pol-
gármester a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. A 
polgármester közlése szerint a belvárosban lévő Pe-
cserszk kerületben az előzetes információk szerint 
két lakóépületet találtak el lövedékek. Hozzátette, 
hogy orvosok és mentők már a helyszínre értek. Le-
hetséges áldozatokról még nincs hír. (MTI) 

Lassult az euróövezeti gazdaság 
növekedése 

A harmadik negyedévben a várakozásoknak megfe-
lelően lassult a gazdasági növekedés az euróövezet-
ben és az Európai Unióban – az Európai Unió 
statisztikai hivatala, az Eurostat kedden publikált elő-
zetes adatai alapján. A harmadik negyedévben az eu-
róövezetben és az EU-ban egyaránt a 
várakozásoknak megfelelően 0,2 százalékkal nőtt a 
bruttó hazai termék szezonális kiigazítással az előző 
negyedévihez képest. A második negyedévben 0,8 
százalék volt a növekedés az euróövezetben, 0,7 
százalék az EU-ban negyedéves bázison. A harma-
dik negyedévi bruttó hazai termék 2,1 százalékkal 
haladta meg az egy évvel korábbit az euróövezetben 
és 2,4 százalékkal az Európai Unióban, kisebb mér-
tékben a második negyedévi éves növekedésnél, ami 
mindkét országcsoport esetében 4,3 százalékos volt. 
(MTI) 

Az EU fokozza 
védelmi erőfeszítéseit 

Európa biztonsági környezete változik, ezért az Eu-
rópai Unió és tagországai fokozni fogják védelmi erő-
feszítéseiket – jelentette ki az Európai Unió kül- és 
biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben, a tag-
országok védelmi minisztereinek tanácskozását 
megelőzően kedden. Josep Borrell a tanácskozásra 
érkezve közölte, mivel Európa kihívásokkal néz 
szembe, és az egész kontinens szenved az ukrajnai 
háború következményeitől, meg kell erősíteni és bő-
víteni kell a közös biztonság- és védelempolitikát. Kö-
zölte, a szakminiszterek át fogják tekinteni az európai 
hadseregek védelmi képességének helyzetét annak 
érdekében, hogy megállapítsák, mire van szükség a 
jobb együttműködéshez, a képességfejlesztéshez és 
ahhoz, hogy Európa meg tudja védeni magát szük-
ség esetén. (MTI)

Ország – világ 

Jelek az oszlopon 

A gazdasági recesszió elkerülése, az energiabizton-
ság megteremtése és a bevándorlóáradat kezelése 
terén is nagy segítséget jelent a stratégiai partner-
ség Romániával, Magyarország ezért érdekelt annak 
fenntartásában – közölte Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter, miután román kollégáját fo-
gadta kedden Budapesten. Havasi Bertalan, a 
miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-nek elmondta: 
Bogdan Aurescuval Orbán Viktor miniszterelnök is 
tárgyalt a karmelita kolostorban. 

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Bogdan 
Aurescuval tartott közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, 
hogy éppen húsz éve írták alá a stratégiai partnerségről szóló 
megállapodást, amelynek megőrzése érdeke Romániának, 
Magyarországnak és az egymás területén élő nemzeti közös-
ségeknek is. 

„Mindig vannak ellenérdekeltek, mindig vannak zavarkel-
tők, akik akkora hangorkánt gerjesztenek, hogy úgy tűnik, 
mintha többen lennének, mint mi. De a helyzet az, hogy a két 
ország jelenlegi kormányainak van egy világos és mindenki 
számára könnyen érthető és látható célja, ami pedig az, hogy 
ezt a stratégiai partnerséget fenntartsuk, egészen egyszerűen 
azért, mert a két országnak és a két nemzetnek ez jó” – hang-
súlyozta. 

Leszögezte, hogy a kormány erőforrásként tekint egymás 
nemzeti közösségeire a kétoldalú kapcsolatok szempontjából. 

Elmondta, ezt az is bizonyítja, hogy a magyarországi román 
nemzeti kisebbség költségvetési támogatása hatszorosára nőtt 
2010 óta, az ortodox egyház támogatása pedig hétszeresére. 

Szijjártó Péter kiemelte: ez a stratégiai partnerség kifeje-
zetten nagy segítséget nyújt napjaink három legjelentősebb – 
gazdasági, energiaellátási és migrációs – kihívásának sikeres 
kezelésében. 

Az első területet a gazdaság jelenti, miután az Európai Unió 
a recesszió felé rohan, aminek kivédésében fontos fegyver-
tény, hogy tavaly mintegy tízmilliárd eurót ért el, és ezzel re-
kordot döntött a magyar–román kereskedelmi forgalom, majd 
idén is 29 százalékos növekedést regisztráltak – mutatott rá. 

Emlékeztetett, hogy Románia a magyar gazdaság harmadik 
legfontosabb exportpiaca, ahol több fontos magyar vállalat is 
folyamatosan növeli a jelenlétét, így például a Mol 245 ben-
zinkúttal, az OTP 97 bankfiókkal, a Richter pedig több mint 
600 alkalmazottal van már jelen. 

A miniszter az energiaellátás biztonságáról elmondta, hogy 
Romániának jelentős szerepe van a földgázbeszerzés diverzi-
fikációjában, amit elősegít a két ország közötti interkonnektor 
kapacitásának évi 1,75 milliárdról 2,5 milliárd köbméterre bő-
vítése is. 

Hozzátette: hamarosan aláírják azt a négyoldalú megálla-
podást, amelynek eredményeként Magyarország  
Azerbajdzsánból Georgián és Románián keresztül zöld villa-
mos energiát tud majd importálni. 

A miniszter szerint a harmadik területet a migráció kezelése 
jelenti, amelynek szempontjából rendkívül fontos, hogy Ro-
mánia kiváló munkát végez a határőrizet terén, és hatékony 
az együttműködés. 

Magyarország idén eddig 250 ezer illegális határátlépési kí-
sérletet akadályozott meg a déli határon, és ha Románia felől 
is lenne nyomás, akkor a hatóságok nem tudnának a déli ha-
tárra koncentrálni – húzta alá. 

„Ez tehát három nagyon fontos kihívás, amivel ma szem-
besülünk: a gazdasági recesszió elkerülése, az energiabizton-
ság megteremtése és a migránsok kívül tartása. Ebben a három 
fontos kérdésben a Romániával fenntartott stratégiai partner-
ség segít, ezért egyértelműen ennek a partnerségnek a fenn-
tartásában vagyunk érdekeltek” – összegzett. (MTI) 

Húszéves a magyar–román stratégiai partnerség 

Romániában immár a járdáról is elszállíthatja a 
rendőrség a szabálytalanul parkoló autókat, miután 
az államfő kedden kihirdette az erről szóló törvény-
módosítást. 

A román KRESZ eddig úgy rendelkezett, hogy a rendőrség 
elszállíttathatja az úttesten szabálytalanul várakozó autókat. 
A rendelkezés hatályát azáltal terjesztették ki a járdára, hogy 
törölték a jogszabály szövegéből az „úttest” szót. A rendőri 
intézkedés nyomán az önkormányzati vagy útkarbantartó ha-
tóságok feladata az autó elszállítása és tárolása. Az erről szóló, 
2019-ben előterjesztett tervezetet a parlament szenátusa elve-
tette, a jogszabály végső formájának meghatározásában ille-
tékes képviselőház azonban októberben nagy többséggel 
megszavazta Catalin Drula ellenzéki képviselő, a Mentsétek 
Meg Romániát Szövetség (USR) elnökének javaslatát. 

Romániában egy 2016-ban elfogadott kormányhatározat 
részletezi a tilosban parkoló autók elszállíttatásának módját. 
Ebben a szabálytalanul parkoló autó elszállítását csak rendőr 
kezdeményezheti, akkor, ha a járműben „senki sem látható”. 
Az elszállított járművek őrzésére használt, elkerített területen 
pedig a nap 24 órájában lehetővé kell tenni, hogy a tulajdonos 
kiválthassa a gépkocsit, miután kifizette a közlekedési bírsá-
got és az elszállítás költségeit. A közterület-fenntartót anyagi 
felelősség terheli, amennyiben a jármű az elszállítás vagy rak-
tározás során megsérül. 

A jelenleg hatályos szabályok szerint járdán csak akkor par-
kolhatnak autók, ha a burkolaton felfestés jelzi ezt a lehető-
séget, legalább egy méter széles hely marad a gyalogosoknak, 
és az autó nem akadályozza a járműforgalmat. (MTI) 

Ezentúl a járdáról is elszállíthatják 
a szabálytalanul parkoló autókat 
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A román állam 432,6 millió euróért értékesített frek-
venciahasználati engedélyeket mobilszolgáltatók-
nak 5G-s hálózatok kiépítésére – jelentette be 
kedden a távközlési hatóság, amely most hirdette ki 
a közbeszerzési pályázat eredményét. 

A hatóság 400-500 millió euró bevételre számított, miután 
a Romániában működő négy nagy mobilszolgáltató cég közül 
három, az Orange, a Vodafone és az RCS&RDS (Digi) jelent-
kezett a pályázatra. A negyedik szolgáltató, a Telekom nem 
kívánt részt venni a közbeszerzésen, ezért a hatóság a teljes 
spektrum 76 százalékát értékesítette, maradt hely egy negye-
dik szolgáltatónak is. Vlad Stoica, a távközlési hatóság elnöke 

elmondta, hogy az Orange fizetett a legtöbbet, 264 millió 
eurót, a második legnagyobb összeget, 122,5 millió eurót a 
Vodafone ajánlotta, míg az RCS&RDS 45,5 millió eurót kí-
nált. A nyertesek 700, 1500, 2600 és 3400-3800 megahertzes 
frekvenciákat használhatnak. A frekvenciák használati ideje 
25, illetve 22 évre szól, 2023-tól, valamint 2026-tól. A kor-
mány 693 millió euróban állapította meg az 5G-s frekvenciák 
közbeszerzési eljárásának kiinduló árát. A hatóság hangsú-
lyozta, hogy a frekvenciákat eddig sem értékesítették teljes 
egészében, ezért számítottak csak 400-500 millió euró közötti 
bevételre, figyelembe véve a magas infláció okozta gazdasági 
nehézségeket is. (MTI) 

Közel félmilliárd euró frekvenciasávokért 



talajtani fúrásokat végezzenek, 
ugyanis a javasolt területen föld-
mozgások észlelhetők, így a szak-
embereknek kell megmondaniuk, 
hogy milyen anyagi költségekkel 
járna ott felüljárókat és alagutat 
építeni, vagy egyáltalán ez lehetsé-
ges-e. 

A találkozón összevetették az 
eredeti és a Nyárádszeredát elke-
rülő javasolt nyomvonalak megva-
lósítási költségeit, de a kettő között 
mintegy 200 millió eurós különb-
séget mutattak ki. Ezt enyhén 
szólva is túlzásnak tartja a szeredai 
elöljáró, hiszen ismerik egy kilo-
méter autópálya-építési költségeit 
síkvidéken, illetve alagúttal, felül-
járóval is. Úgy véli, a tervezők 
hosszabb építményekkel számol-
tak, mesterségesen megnövelték az 
összegeket, hogy ezzel riasszák el 
a döntéshozókat. Tóth Sándor ezért 
ismét arra kérte a másik felet, ne 
engedje azt, hogy a tervezők irá-
nyítsák vagy befolyásolják a dön-
téseket, mert a tervezőknek nem az 
az érdekük, hogy dolgozzanak egy 
módosított útvonalon, hanem az, 
hogy maradjon az eredeti nyomvo-

nal, ők mihamarabb átadják a ta-
nulmányokat, és megkapják a pén-
züket. Azt is hangsúlyosan kérte: 
ne a pénz legyen az elsődleges 
szempont (márpedig most az 
anyagi kérdésekkel próbálnak ér-
velni), hanem mindig és mindenhol 
a helyi emberek érdekeit kellene fi-
gyelembe venni, és nemcsak a sze-
redaiakét, hanem akár a nyárádtői, 
akár a szovátai, akár a németvásári 
lakosokét.  

Tóth Sándor rámutatott: bárme-
lyik nyomvonalat is építik meg, az 
át fog haladni a nagyvadak élette-
rén, de az eredeti nyomvonal tönk-
retenné a Kis-Nyárád élővilágát, 
amely jelenleg ökológiai rezervá-
tum, ahol halak, vidrák és a med-
véknél is jóval fokozottabb 
védelmet élvező hódok élnek, ezért 
a kerülőút nyomvonalát kell támo-
gatni. Emellett Nyárádszereda gaz-
dasági fejlesztési szempontjai 
mellett is érvelt a városvezető. 
Nem érzelmi,  
hanem szakmai érvekkel 

A felek abban állapodtak meg, 
hogy az álláspontok közelítéséért  
az egyeztetéseket folytatják, de 
Tóth Sándor visszafogottan, reáli-
san próbál erről a kérdésről be-

szélni. Sikerről nincs szó egyik fél 
részéről sem, de a szeredaiak meg-
próbálják bebizonyítani, hogy az 
általuk javasolt kerülő szakasz élet-
képes és hasznos megoldás. Mivel 
országos jelentőségűként kezelik 
az autópálya ügyét, az elöljáró sze-
rint megpróbálják szakmai megkö-
zelítésből képviselni a kisváros 
álláspontját, és szeretnék, ha a 
másik fél is megértené a helyiek 
igényeit, mert akkor el tudná fo-
gadni a szeredaiak által javasolt 
nyomvonalat. Azt sem hallgatta el 
az elöljáró, hogy a másik fél pró-
bálta érzékeltetni, hogy Nyárádsze-
reda megkapta a kért 
leszállópályát, és ezért inkább a le-
szálló jelentette gazdasági érdeke-
ket kellene megróbálja kiaknázni, 
és el kellene fogadja az eredeti 
nyomvonal tervét. Ehhez Tóth 
Sándor annyit fűzött hozzá: örül-
nek, hogy lesz leszállópálya, de 
mindent nem tesznek fel egyetlen 
lapra, és megpróbálják védeni 
Nyárádszereda érdekeit és hosszú 
távú fejlesztési lehetőségeit, ezért 
nem tudják elfogadni az eredeti, a 
várost, annak a bel- és külterületeit 
kettészelő nyomvonalat. 
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November 7-től lehet benyúj-
tani a hiteligényléseket a CEC 
bankhoz és a Libra Bankhoz a 
gyermekvállalást ösztönző Fa-
mily Start és az egyetemistá-
kat segítő Student Invest 
programokra, a továbbiakban 
más bankok is csatlakozni 
fognak. 

„Amikor közel egy évvel ezelőtt 
megalakult a jelenlegi koalíció, a 
család- és gyereknevelési támoga-
tási rendszer újragondolását is java-
soltuk, valamint kezdeményeztük 
egy új családügyi minisztérium lét-
rehozását. Ez a két program azért 
indulhat el, mert az RMDSZ bele-
foglalta a kormányprogramba a csa-
ládtámogató intézkedéseit, 
amelyeket a koalíció vállalt és tá-
mogatott. Ezzel a két programmal 
egy újabb lépést tettünk a családtá-
mogató intézkedéseink megvalósí-
tásában. A fiataloknak és a 
családoknak hosszú távú, perspek-
tívát nyújtó megoldásokat kell ad-
nunk, hogy itthon maradjanak, hogy 
itthon alapítsanak családot” – fogal-
mazott Kelemen Hunor miniszter-
elnök-helyettes.  

A 18 és 45 év közötti pároknak 
biztosított kedvezményes hitelből 
fedezhető többek között a lakbér fi-
zetése, a lakásvásárlási hitel előle-
gének kifizetése, a szülés kórházi 
költségei, a bölcsődei, óvodai, isko-

lai programok költségei, akár egy 7 
személyes családi autó vásárlása, 
vagy a polgári, egyházi házasságkö-
téssel járó költségek maximum 20 
ezer lejig. A Family Startra azok a 
családok jogosultak, akiknek a havi 
nettó összjövedelme nem haladja 
meg a 7.500 lejt, a hitel maximum 
75 ezer lejig igényelhető. 2022-ben 
mintegy 6.300 kedvezményezett ré-
szesülhet ebből. 

A Student Invest diákhitel az 
egyetemi tanulmányok költségeihez 
járul hozzá. A 18 és 31 év közötti fi-
atalok jogosultak erre, a pénzösz-
szegből többek között 
finanszírozhatják a lakásbérlést, 
számítógépet, tankönyveket vásá-
rolhatnak. A hitel maximum 50 ezer 
lejig igényelhető. 2022-ben  
mintegy 8.300 kedvezményezett ré-
szesülhet ebből. 

Mindkét kölcsön esetében a ban-
kok 80 százalékban vállalnak ga-
ranciát. A Family Start esetében a 
kamat 75 százalékát átvállalja az 
állam, a Student Invest esetében a 
kamat fizetésének 100 százalékát 
vállalja át az állam. A törlesztési idő 
legtöbb 10 év lehet.  

Bővebb információkat és a szük-
séges dokumentumok listáját a 
programban részt vevő bankoknál 
lehet igényelni. (RMDSZ-tájékoz-
tató) 

Már fogadják az igényléseket 
a bankok a Family Start 

és Student Invest programok 
kapcsán 

Az RMDSZ nagyváradi kong-
resszusa már 2011. február 27-én 
határozatban nyilvánította novem-
ber 15-ét a magyar szórvány nap-
jává, amelyet Erdélyben 2011 óta 
ünnepelnek meg. A döntést azzal in-
dokolták, hogy az anyaország hatá- 
rain kívül tömbben, kisebbségben 
és szórványban élő magyarok sajá-
tos gondokkal küszködnek, és kö-
zülük leginkább a szórványban élők 
veszélyeztetettek. 

A magyar szórvány napján a 
szórványban élők kultúrája, min-
dennapjaik bemutatása áll előtér-
ben. Szórványon az olyan helyben 
– tehát nem migráció következté-
ben – kisebbséggé vált, összefüggő 
területi kapcsolattal nem rendelkező 

kisebbséget értjük, amely idegen 
nyelvi környezetben él a Kárpát-
medencében és Moldvában, és az 
asszimiláció következtében fokoza-
tosan veszít tömbszerűségéből. A 
szórvány függ az adott település lé-
lekszámától, iskolarendszerének és 
egyéb intézményrendszerének meg-
lététől, fejlettségi szintjétől is. Lét-
száma nehezen meghatározható: a 
Kárpát-medencében 200 ezer és 1 
millió között ingadozik. A szórvá-
nyosodási folyamat egyre gyorsul, 
a határon túli magyarsághoz tarto-
zók közül egyre többen élnek így, 
megmaradásukra döntő hatással 
van az adott ország nyelvpolitikája. 

Mivel a szórványban élőknek az 
elsődleges problémát a nyelv, a kul-

túra megtartásának eszközei, a köz-
intézményekben az anyanyelv hasz-
nálata jelenti, az anyaország világos 
szórványstratégiájára van szükség. 
A magyarság megmaradásának biz-
tosítása a szórványban a legnehe-
zebb, ezért akár területenként is 
külön programokat kell alkotni, 
hogy megállítsák a szinte már meg-
állíthatatlan folyamatokat. Ennek 
érdekében már 2011-ben megala-
kult a Kárpát-medencei Magyar 
Képviselők Fórumának szórvány-
diaszpóra-munkacsoportja. Az 
anyaország jelentős összegekkel tá-
mogatja a szórványban élő magyar-
ság védőbástyáinak számító magyar 
szervezeteket és intézményeket. 

Folyamatos a konzultáció a szór-
ványban élőkkel, a Bethlen Gábor 
Alapból több intézményt és progra-
mot támogattak és támogatnak, a 
cél e közösségek megerősítése. A 
magyar kormány által 2015-ben el-
indított Petőfi Sándor-program ke-
retében ösztöndíjasok támogatják a 
külhoni magyarság szórványközös-
ségeit Romániában, Ukrajnában, 
Szerbiában, Horvátországban, Szlo-

véniában, Szlovákiában, Csehor-
szágban, Bosznia-Hercegovinában, 
Észak-Macedóniában és Lengyelor-
szágban, segítségükkel több hely-
színen kezdődött el vagy indult el 
újra a magyar nyelv, a néptánc és a 
népzene oktatása. 

A Romániában első alkalommal 
2011. november 12-13-án megtar-
tott központi ünnepségek helyszíne 
a Hunyad megyei Déva volt. Az 
RMDSZ szórványkonferenciáján 
megállapították, hogy a szórvány-
kollégiumok létrehozása, működte-
tésük és fejlesztésük jelentős 
mértékben hozzájárul az anyanyelvi 
oktatás beindításához és megerősí-
téséhez azokban a térségekben, ahol 
a magyar nyelvű oktatás feltételei 
nem biztosítottak. Az ünnep alkal-
mából alakult meg Brassóban az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
szórványtanácsa. 

2012-ben az RMDSZ bejelen-
tette, hogy szórványmenedzser-
szolgálatot indított, amelynek 
részeként 14 szórványkollégium 
működését támogatja, és próbálja 
megakadályozni a településeiken tíz 

százalék alatti arányt képviselő, el-
szórtan élő magyarok asszimiláció-
ját. A szervezet műemlék- 
örökbefogadási programot is indí-
tott az erdélyi magyar kisközössé-
geknek. Az RMDSZ a 
szórványkollégiumi rendszer kiala-
kítása után az úgynevezett  
afterschool-program (délutáni fog-
lalkozások) kiterjesztésével akarja 
növelni az anyanyelvi oktatás von-
zerejét. Az RMDSZ 2019-ben a ma-
gyar szórvány napja alkalmából 
véglegesítette a 2020–2024 közötti 
időszakra vonatkozó szórványcse-
lekvési tervét, amely többek közt if-
júsági csereprogramokkal erősítené 
meg a székely–szórvány együttmű-
ködést, a korábbinál hangsúlyosab-
ban épít a 21. századi 
kommunikációs társadalom valósá-
gára: a hálózatépítésre, az együtt-
működésre, foglalkozik az 
egyházak identitásmegőrző, közös-
ségépítő, anyanyelvápoló szerepé-
vel. 

A magyar szórvány ünnepe 2013 
óta az egész Kárpát-medencére ki-
terjed. 

A magyar szórvány napja 
Az Országgyűlés 2015. november 3-án a határon túli magyar-
ság iránt viselt, az alaptörvényben rögzített felelősségnek 
megfelelve, november 15-ét, Bethlen Gábor (1580-1629) er-
délyi fejedelem születésének és halálának napját a magyar 
szórvány napjává nyilvánította. Az Országgyűlés felhívta az in-
tézményeket, szervezeteket, és egyúttal felkérte a polgárokat 
arra, hogy a nemzet szerves részét alkotó szórványmagyarság 
támogatásának egy kiemelt napot szenteljenek, és ettől az 
évtől kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek között ünne-
peljék meg. Az MTVA Sajtóarchívumának összeállítása: 

Csak részeredmény van

 Geológiai mérések készülnek a javasolt kerülőút nyomvonalán – egyelőre csak ennyit tudtak elérni a felek, ezért a tárgyalások folytatódnak 
Fotó: Tóth Sándor közösségi oldala 

A szakminiszter már januártól 
növelné a minimálbért 

Marius Budăi munkaügyi miniszter kedden kijelentette, szeretné, ha 
január elsejétől 3000 lejre növekedne a minimálbér, amelynek összegéből 
200 lej adómentes lenne. Közlése szerint a végleges döntést a munkáltatók 
és a szakszervezetek képviselőivel folytatott tárgyalások után hozzák meg 
a koalícióban. A tárcavezető elmondta, a munkáltatók, a szakszervezetek 
és a kormány képviselőit tömörítő érdekegyeztető tanács szerdai ülésén 
a minimálbér összege lesz az egyetlen napirendi pont. A 200 lejes adó-
mentes bértöbbletet, amely eddig opcionális volt a munkáltatók számára, 
a tervek szerint a 3000 lejes minimálbér részévé teszik, és továbbra is 
adómentes marad – tette hozzá. Arról is beszámolt, hogy 130 ezer alkal-
mazott fizetését emelték meg a munkaadóik az adómentes 200 lejjel. 
(Agerpres) 



A Tudomány: út a világ megis-
meréséhez című rendezvénysoro-
zat november 11-én, pénteken 
délelőtt kezdődött az egyetem Stú-
dió Színházának előcsarnokában, 
ahova annak ellenére, hogy a múlt 
hétvégén számos egyéb, ugyancsak 
jelentős kulturális rendezvény – 
például a könyvvásár – is zajlott a 
városban, számottevő közönség lá-
togatott el.  

A jelenlévőket online üzenetben 
üdvözölte Freund Tamás, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia el-
nöke, majd Gábor Csilla, a KAB 
elnöke és az eseménysorozat mo-
derátora, valamint Novák Csaba 
Zoltán történész mondott köszön-
tőbeszédet. A Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem rektorának, 
Sorin Crişannak az üzenetét Ung-
vári Zrínyi Ildikó olvasta fel, ezt 
követően Kocsis Károly, az MTA 
Magyar Tudományosság Külföl-
dön Elnöki Bizottságának elnöke 
szólalt fel, aki beszédében el-
mondta, az erdélyi tudósok szinte 

mindegyike a KAB-ba és az Erdé-
lyi Múzeum-Egyesületbe is tömö-
rödik, évről évre újabb fiatal, 
doktori végzettségű kollégák kérik 
a felvételüket ebbe a közösségbe, 
az MTA köztestületi tagságába, 
ahol majdnem 18.000-en vannak – 
közülük körülbelül 2000-en Ma-
gyarország határain túl magyar-
ként, tudósként kérték felvételüket 
ebbe a testületbe. – Minden máso-
dik határon túli magyar tudós erdé-
lyi, és bár a KAB egy romániai 
civil szervezet, és nem utasíthatja 
semmire a budapesti székhelyű 
akadémia elnöke, mi lelkiekben 
kötődünk egymáshoz, hiszen a 
nemzetegyesítést az MTA kezdte 
azzal, hogy az 1990-es évek elején, 
majd az 1994-es akadémiai törvény 
értelmében lehetővé tette az akadé-
miai tagságot azoknak is, akik nem 
Magyarország jelenlegi területén 
élnek. A budapesti nyilvántartás 
szerint ma a KAB-nak 944 főnyi 
tagsága van. A legfiatalabb tag 30 
éves, a legérettebb 101. Az 50 év 
alatti, fiatal tudósok aránya 47 szá-
zalék, 51-től 65 évesig 25 százalék, 

a 65 év fölöttiek aránya 28 száza-
lék. Marosvásárhelyen és környé-
kén 170 KAB-tag él, közülük 
55-en orvosok. Erdélyen belül min-
den második KAB-tag Kolozsvár-
hoz kötődik (ott 400-an vannak), a 
tagság tömörítésében második he-
lyen áll Marosvásárhely, ezért is 
döntött úgy a bizottság, hogy az e 
napi ünnepségsorozatot itt tartja 
meg – mondta Kocsis Károly, majd 
a nap szakmai része, az előadások 
sorozata következett, amit Kollár 
László Péter akadémikus, az MTA 
főtitkára nyitott meg „Az egyetem 
feladatáról” című, Eötvös Loránd-
tól idézett címmel ellátott értekezé-
sével, amely a felsőoktatás mai 
helyzetének megannyi vetületét 
elemezte. 

A szakmai előadások Bessenyei 
Gedő István (A tükör lázadása. In-
tézményesülés, hierarchizáció, ha-
talom a nagybányai-szatmárnémeti 
társulatban), Ungvári Zrínyi Ildikó 
(A színházi nyilvánosság szerke-
zetváltozásai. Hatalom, intézmény 
és test 1945-ben Marosvásárhe-
lyen), Bartha Katalin Ágnes (Terek 
meghatározta színészi identitás), 
Nagy Imola (Emlékezeti folyama-
tok a kortárs színházban), Csizma-
dia Imola (A néző [esztétikai] 
tapasztalásának szomatikus for-
mája. Újfajta esztétikai érzékeny-
ség a helyspecifikus színházi 
terekben) és Albert Mária (Nyelv-
rendezés – A drámafordítás elmé-
leti és gyakorlati kérdéseiről 

Seprődi Kiss Attila Caragiale-
fordításai kapcsán) színháztu-
dományi értekezéseivel 
folytatódtak, a délután folya-
mán pedig a Színháztudomá-
nyi Szakbizottság könyv- 
bemutatójára is sor került, va-
lamint a nap egyik fénypont-
jaként kiosztották a KAB 
tudományos díjait.  

A Stúdió Színház előcsar-
nokában sorra kerülő díjátadó 
ünnepségen a Tudomány Er-
délyi Mestere díjban  
Hollanda Dénest, a Tudomá-
nyos Kiválóság díjában Bodó 
Zalánt, a Fiatal Kutatói Díj-
ban pedig Csiki Ottót részesí-
tette idén a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság.

Néha egy ősréginek éppen nem nevez-
hető barátság is azt az érzést kelti, 

hogy a gyerekkorban gyökerezik. Pedig nem, 
és valahogy mégis. Barátnőm, akinek nevét 
most nem írom le, gyermekeink kisóvodás 
korától került képbe – a képembe –, a fiam 
és az ő fia közös játékidejének hozadékaként, 
és nem mondhatni, hogy az azóta eltelt 12–
13 esztendőben végig aktívan jelen volt min-
den nagyobb szusszanásomnál, de amikor 
igazán szükség volt rá, olyankor mindig. 
Megtaláltuk az átjárást kettőnk homlokegye-
nest különböző kislánykora között, s egyszer 
csak a kétféle emléktérből egy lett, ilyen is, 
olyan is, de mindenképpen tágasabb, egyik 
oldalról a másikra jó átlátást biztosító. Arra 
gondoltam – utólagos engedelmével –, hogy 
két kisebb történetszeletet is elmesélek róla, 
vagy talán hármat – legyen ez egyelőre szá-
momra is meglepetés. 

Barátnőm tinédzserként nagyon vágyott 
arra, hogy autót vezessen – talán gyermek- 
és fiatalkori kiszolgáltatott helyzetekért való 
kárpótlásként –, a középiskola befejezésekor 
valamiért mégsem jött ez össze neki. A rész-
letekre már nem emlékszem – csak arra, 
hogy egy közös sörözéskor azokról is mesélt 
–, a lényeg, hogy élete első negyven-egy- 
néhány évében beteljesületlen maradt ez a 
kívánság. Aztán jött egy szerelem, egy társ, 
akinek munkaideje az utakon zajlik, az étke-
zésre és alvásra is alkalmas kamionban, 
mindig egy jól behatárolt úti cél felé köze-

ledve. Talán ennek a létformának utasként 
való megtapasztalása adott erőt, bizalmat a 
barátnőmnek ahhoz, hogy nekiveselkedjen a 
sofőrvizsgának. Másodjára sikerült, ami vé-
leményem szerint szebb, nemesebb győzelem 
annál, mint amit elsőre tudhat magáénak az 
ember. Kell hozzá egy „csakazértis” bátor-
ság, lendület a korábbi 
kudarcélmény átlépé- 
séhez, az újabb csalódás 
lehetőségét bevállaló va-
gányság. Ő egyértel-
műen a siker 
valószínűségére összpontosított, sőt, egy ígé-
retet is fűzött hozzá: ha meglesz a hajtási, le-
teszi a cigarettát. Azóta pedig tényleg nem 
gyújtott rá, sőt önmaga motiválására rend-
szeresen félreteszi a meg nem vásárolt cso-
magok árát. 

Ültem párszor az autójában, ami kicsi, 
kerek, összetéveszthetetlen, pont, mint a ba-
rátnőm egész világa. Egy nyáresti koncert 
után szeltük át a városközpontot a béka-
szemű járgánnyal, és – bár temperamentu-
momnál fogva legtöbbször irritál a lassúság 
– ez alkalommal megnyugtattak a megfon-
tolt, ráérős mozdulatok. Kicsit az volt az ér-
zésem, mintha egy játékkocsiban ülnénk 
játékország főterén, és minden éppen abban 
a ritmusban történne, ahogyan tőlünk füg-

getlen, felettünk álló erők azt – a mi javunkra 
– jónak látják. 

De a vezetés mellett van még legalább egy 
terület, ahol a barátnőm valami számomra 
egészen egyedit produkál.  

– Semmi ne legyen a földön – mondja, 
amikor nálam jár, és pár perc múlva minden 

a helyére kerül. Egy-
szer arra kértem, se-
gítsen feltenni egypár 
tapétát a fürdőszobá-
ban. Úgy gondoltam, 
fél, vagy legtöbb há-

romnegyed óra alatt megleszünk, ő azonban 
nem nyughatott, amíg tökéletesen nem illesz-
kedtek egymáshoz a kék-fehér virágmotívu-
mok. Belefáradtam követni a műveletet, 
tartani a papirost, figyelni, hogy ne marad-
jon rajta gyűrődés, az eredmény viszont 
tényleg megérte. Már akkor elgondolkoztam 
azon, milyen különös, hogy az elvégzett 
munka tökéletességéhez ennyire ragaszko-
dik, miközben minden más kötöttségtől sza-
bad ez a piros arcú, sejtelmes mosolyú 
segítő. Semmit nem hoztunk, és nem is vi-
szünk el magunkkal semmit – valahogy így 
hangzik az az életfilozófia, amihez akkor is 
tartja magát, ha nem emlegeti úton-útfélen. 
Jó pár éve, hogy kiszállt egy egyre nehézke-
sebben mozgó mókuskerékből, azóta mintha 

folyamatosan fiatalodna. Von egyet a vállán, 
és belemosolyog a világba, ha nem úgy for-
dul a kocka, ahogy éppen várta. Ez a meg-
piszkálhatatlan nyugalom az, amit leginkább 
kölcsönkérnék tőle pár évre, a háziassága és 
gasztronómiai újításokhoz való bátorsága 
mellett.  

– Készíthetnél rendelésre is ilyen finoma-
kat – javasoltam nemrég, miközben sok min-
dennel gazdagított tárkonyos levesét 
kanalaztam. – „Süteményes” vállalkozó sok 
van, de ilyen? 

Csak rázta a fejét, és megértettem: a kony-
hai varázslatok számára egyet jelentenek az 
otthonnal, így nem köthető hozzájuk kívülről 
jövő elvárás vagy anyagi haszon. 

– De takarítást szívesen vállalnék alkal-
manként, amikor az időm megengedi – jegy-
ezte meg később elgondolkozva. 
Elhatároztam, hogy segítek neki megragadni 
ezt a gondolatot, hiszen ő is már annyiszor 
tett értem kisebb-nagyobb szívességeket. 
Hátha valaki, akinek néhanapján jól jönne 
egy hozzáértő kéz otthona gondozásában, 
szépítésében, felfigyel az ajánlatra. S ha 
nem, akkor sem dől össze a világ. Barátnőm 
külső körülményektől szabadon, ugyanazzal 
a derűs nyugalommal járja tovább a maga 
útját, gyalog vagy négy keréken, időnként 
befele mosolyogva. Mint aki biztos benne, 
mert már megtapasztalta: amit a titkos lélek-
szobában megteremt, az előbb-utóbb a kinti 
nagy tükörben is megmutatkozik. 

Kaáli Nagy Botond
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Szabadságszobák 

Erről jut eszembe 
November 16. a tolerancia nemzetközi napja. Az ENSZ Közgyűlése 

döntötte el az UNESCO kezdeményezésére, hogy 1996-tól ez így legyen. 
Miért ne? Az egyik legfontosabb életviteli, humán probléma egymás 
megértése, a másság, a különbözőségek megértő, békés elfogadása. 
Mióta egynél több ember van a Földön. Amíg már csak egyetlen ember 
teng-leng ezen a szerencsétlen földgolyón! Így is, úgy is érvényes a ki-
jelentés. Visszanézve elég hosszú időt vehet célba, a jövő ködét kémlelve 
nehezen meghatározható intervallum. Bizonytalanságát éppen az a je-
lenség magyarázza, amiért ezt a különleges napot is be kellett illeszteni 
a naptárba: a világot elárasztó intolerancia. A gyűlölködés, az ellensé-
geskedés, a gyilkos ösztönök csúcsra járatása, egymás eltiprásának nyílt 
vagy leplezett kísérlete, meg sok hasonló pusztító szándék és cselekedet, 
amely elárasztja a világot mindenütt. Ami végítélethez vezethet előbb 
vagy utóbb. Változtathat ezen bármit is egyetlen kiemelt 24 óra? Vajmi 
keveset. A bevezetése előtti 1995-ös esztendő egészét a tolerancia évévé 
nyilvánította az ENSZ, és azóta is dühöng az intolerancia, háborúskod-
nak a népek, társadalmak, csatároznak a másságukat feladni nem akaró 
kisebbségek, a megsemmisítésükre törekvő többségiek, és így tovább. 
Nyilván nem csak ezzel az egy problémával küszködünk, számtalan más 
is nehezíti, fenyegeti életünket. Nem is elég az év 365 napja mindarra, 
hogy minden gondnak, megoldani kívánt kérdéskörnek külön napot szen-
teljünk, tele a kalendárium világnapokkal. Ment-e általuk a világ elébb? 
Aligha, de nem árt ily módon is kiemelt figyelmet fordítani arra, ami jó 
vagy éppen az ellenkezője. Egyébként hajlamosak lennénk megfeledkezni 
erről meg arról is, magától értetődőnek tartanánk, észre sem vennénk, 
hogy ez vagy az nem úgy működik, ahogy kellene. Visszaolvasva az ed-
digi gondolatmenetet, magam is csak most észlelem, önkéntelenül is 
mennyi kifejezést használtam az agresszió, a háborúskodás, az ellensé-
geskedés fogalomköréből. Igen, már szemünkbe sem ötlik, mivé degra-
dálódott a közbeszéd, milyen mélyre süllyedt a mindennemű média. Attól 
persze még nem dől össze a világ, úgy pusztul, sínylődik az emberiség, 
hogy közben megállíthatatlanul szaporodik. Az ENSZ tette közzé azt is, 
hogy állítólag tegnap, november 15-én nőtt 8 milliárdra a Föld népes-
sége. A bizonytalan állítás abból fakad, hogy miközben a szakemberek 
számítgattak, ki tudja hányfelé volt halálos terrorcselekedet, hány rakéta 
csapódott gyanútlan lakók családi otthonába, hány életet oltott ki valami 
váratlan katasztrófa vagy nagyon is kigondolt egyén- vagy tömegpusztító 
akció. 

Szóval jelentőségteljesek ezek a november közepi napok, ilyenkor az 
alma mater üzenete is erőteljesebben cseng a fülembe, hiszen november 
15. nagyenyedi Kollégiumunk alapítója és névadója, Bethlen Gábor szü-
letésének és halálának napja, és ezt mi, ragaszkodó véndiákok, akárcsak 
a 400 éves iskola mindenkori oktatói, számontartjuk. Annál is inkább, 
mivel az egykori rövid erdélyi aranykor megteremtője a tolerancia hí-
veinek és az intoleránsaknak egyaránt tartogatott, kínált megszívlelendő 
gondolatokat. Íme egy ide illő részlet a Fejedelem 1613-as kolozsvári 
országgyűlési esküjéből: „Én, Bethlen Gábor, Erdélynek választott fe-
jedelme, Magyarország részeinek ura és székelységének ispánja. Eske-
szem az élő Istenre, hogy az országban lévő nagyságos urakat, 
nemeseket, vitézlőket, a Székelységet, a kerített és mezővárosokat, és ál-
talában minden nemzetségeket és rendeket, a saját vallásukban, a feje-
delemségre való szabadválasztásban, szavazásban, törvényeiben és a 
jóváhagyott szokásaikban megtartom.(…) Mindenkinek, személyváloga-
tás nélkül, az én tehetségem szerint méltó törvényt szolgáltatok. Senkit 
meg nem bántok, sem mással meg nem bántatom, se személyében, se jó-
szágában. És erőm szerint azon leszek, hogy amely artikulusokat az or-
szág közakaratából végzett, azokat is minden részeiben megtartom és 
megtartatom. Isten engem úgy segélyen.” 

Világos beszéd. A záruló Bethlen Gábor-év jól tükrözte, hogy a kollé-
gium szempontjából „a fundamentum áll”. Azt viszont, hogy a következő 
századokban is lehet-e rá életet, tudományt, kultúrát, szellemet építeni, 
minden bizonnyal az dönti majd el, hogy megmarad-e az általános tole-
rancia, amiről ma bizonyára olyan sokfelé beszélnek. (N.M.K.) 

Fotó: Nagy Tibor

Tudomány: út a világ megismeréséhez 
Marosvásárhelyen ünnepeltük 

a magyar tudomány napját 
Hivatalosan 2003-tól ünnepeljük minden esztendő november 
3-án a magyar tudomány ünnepét, arra emlékezvén, hogy 
ezen a napon ajánlotta fel Széchenyi István birtokainak egy-
évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására, le-
hetővé téve ezzel a Magyar Tudományos Akadémia 
létrejöttét. Ez alkalomból az MTA által 2007-ben a 6. területi 
bizottságként létrehozott Kolozsvári Akadémiai Bizottság 
egész napos, ünnepi eseménysorozatot szervezett, amelynek 
helyszínéül a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet válasz-
tották.



Az elmúlt negyed évszázad 
során a vállalat folyamatosan fej-
lődött, ezzel a tendenciával pedig 
elérte azt, hogy a marosszentgyör-
gyi gyárban Európa legjobb varró-
gép-alkatrészei készülnek. 
Természetesen ehhez a minőség-
hez komoly befektetésre is szükség 
volt, az elmúlt évek befektetései 
átlagosan meghaladták az egymil-
lió eurót. A fejlesztések elsősorban 
a gyártást célozták, a Dürkopp 
Adler a legmodernebb gépeket 
szerezte be, a cégnél a CNC gépek 
több mint 80%-a a piacon fellel-
hető legmodernebb változat. Ezzel 
is azt szerették volna elérni, hogy 
tovább növeljék a minőséget, és 
minél jobb munkakörülményeket 
biztosítsanak a dolgozóknak. 
Három évvel ezelőtt pedig elké-
szült az újabb gyártócsarnok, ahol 
1500 négyzetméteren folyik a 

gyártás és közel 750 négyzetméte-
ren az irodai munka. 

A vállalat nemcsak a gyártásra, 
hanem a digitalizációra is nagy 
hangsúlyt fektet. Nemrégiben egy 
szoftvert is kifejlesztettek, amely 
segíti azokat az ügyfeleiket, akik 
munkaerőhiánnyal küzdenek. A 
QONDAC nevű program abban 
nyújt segítséget, hogy nemcsak ösz-
szegyűjti és megvizsgálja a varró-
gépektől származó adatokat, illetve 
ellenőrzi a hatékonyságot és a mi-
nőséget, hanem segíti a Dürkopp 
Adler varrógépeken dolgozókat 
abban, hogy minél jobban tudják a 
gépet használni.  

Ugyanakkor a vállalat odafigyel 
a munkatársaira is. Éppen ezért a 
jelenlegi és a volt alkalmazottakkal 
közösen ünnepelték a cég 25. szü-
letésnapját. Gândilă Alexandrina 
humánerőforrás-menedzser el-
mondta azt is, hogy külön öröm 
számukra az, hogy a Dürkopp Ad-

lernél van 34 olyan személy, akik 
már több mint 20 éve ott dolgoz-
nak, rájuk különösen büszke a vál-
lalat. A humánerőforrás-menedzser 

azt is kiemelte, hogy 1997. novem-
ber 12-én indult el a marosszent-
györgyi üzem, a 25. évfordulót 
pedig napra pontosan tudták meg-
szervezni. 

A Dürkopp Adler születésnapján 
több mint 100 egykori alkalmazott 
vett részt, akiket körbevezettek a 
gyártósorokon, megmutatva nekik, 

hogy milyen újítások, fejlesztések 
történtek a vállalatnál. Ezt követően 
16 órától a Dürkopp Adlerrel szem-
beni RAB eseményközpontban sor 
került az ünnepélyre, a vállalat ve-
zetősége rövid beszédet tartott, il-
letve különböző díjakat is 
kiosztottak a régóta ott dolgozó al-
kalmazottak számára. 

A sajtótájékoztató elején Mátis 
Jenő röviden ismertette az általa 
képviselt egyesületet, valamint az 
ahhoz kapcsolódó Mikrohitelező 
Társaságot, kijelentve: tevékenysé-
gük legfőbb célja az erdélyi ma-
gyar vállalkozások mikrohitelekkel 
való segítése. A kezdeményezés si-
kerét jelzi, hogy 2000-től napjain-
kig több mint 750 vállalkozásnak 
nyújtottak – kedvező feltételek 
mellett – mikrohitelt, a székelyud-
varhelyi Bethlen Gábor Alapítvány 
pénzügyi részvénytársaságának 
mikrohitel-ajánlata pedig az egyik 
legkedvezményesebb a romániai 
hitelpiacon. Az Erdélyi Vállalko-
zásfejlesztési Egyesület ugyanak-
kor kiemelt hangsúlyt fektet a 
gazdasági életen belüli közösség-
szervezésre is, így ennek szellemé-
ben legutóbb épp Kolozsváron 
szerveztek meghívásos alapú gaz-
dasági konferenciát, melyen ma-
gyarországi és erdélyi meghívottak 
vehettek részt. „Az elmúlt években 
– leginkább a világjárvány kedve-
zőtlen hatásai miatt – megritkultak 
a gazdasági élet képviselői szá-
mára szervezett találkozási lehető-
ségek, s ezért éreztük fontosnak, 
hogy egy tematikus konferencia 
keretében élesszük újjá a korábban 
már egyébként is gyümölcsöző 

kapcsolatokat” – mondta Mátis 
Jenő.  

A magyarországi és erdélyi gaz-
dasági helyzet elemzése kapcsán 
Szatmáry Kristóf elmondta: soha 
nem látott kihívások előtt áll a 
hazai és anyaországi vállalkozói 
szektor. „Jelenleg az úgynevezett 
hét szűk esztendő második évének 
végén járunk, s csak remélni tud-
juk, hogy nem kell kitöltenünk 
mind a hét esztendőt. A 2011—
2012-ben megindult magyaror-
szági gazdasági növekedés egy 
erőteljesen progresszív időszakot 
eredményezett, s azzal kecsegte-
tett, hogy a vállalkozások – a mű-
ködési optimalizálás tekintetében – 
fel tudnak nőni a nyugati trendek-
hez. A világjárvány azonban egy 
soha nem látott gazdasági sokkot 
hozott a vállalkozások életébe, s 
addig példa nélküli kihívások elé 
állította Európa és a világ orszá-
gait. Amikor pedig – a pandémia 
lecsengésével – fellélegezhettünk 
volna, kirobbant az ukrán–orosz 
konfliktus, mely hidegháborús ál-
lapotokat eredményezett, s amely 
szintén döntő hatással van a ma-
gyar gazdaságra” – jegyezte meg a 
Szatmáry. „Mindezek ellenére 
egyelőre kijelenthetjük, hogy jól 
állunk, és bár a magyar gazdaság-

politika szereplői érzik, hogy köze-
lít a vihar, az egyelőre még nem 
csapott le ránk. Ehhez az is hozzá-
járul, hogy a vállalkozók egy része 
még a korábbi áron kapja az ener-
giát, s majd csak a 2023-as év első 
negyedévében derül ki, hogy ez a 
gazdasági értelemben vett vihar ki-
kerül-e bennünket, vagy éreztetni 
fogja negatív hatásait” – mondta a 
politikus. A háború okozta globális 
válság és a brüsszeli szankciós po-
litika kapcsán a Fidesz képviselője 
elmondta: mára világossá vált, 
hogy a Nyugat csak addig hajlandó 
számunkra is kedvező politikát 
folytatni, amíg nemzeti érdekein-
ket alárendeljük a nyugati elvárá-
soknak, de amint ezt megtagadjuk, 
számos konfliktussal kell szembe-
néznünk. 

Ehhez kapcsolódva Mátis Jenő 
elmondta: a romániai vállalkozá-
sok számára nem a támogatások el-
apadása jelenti a legnagyobb 
kockázatot, hanem az a jogbizony-
talanság, mely az átláthatatlan és 
követhetetlen szabályozási rend-
szerek szorításában kiszámíthatat-
lanná teszi a vállalkozások jövőjét. 
Újságírói kérdésre válaszolva az er-
délyi gazdasági szakértő kijelen-
tette: miközben például 
Németország problémamentesen tá-
mogathatja az erdélyi szász vállal-
kozókat, addig a folyamatosan 
változó minőségű román—magyar 
kapcsolatok miatt gyakran előfor-
dul, hogy akadályokat gördítenek a 
magyarországi támogatások célba 
juttatása elé. Erre reagálva, valamint 
a sajtótájékoztató zárásaként Szat-
máry Kristóf megjegyezte: noha a 
történelmi sajátosságokból adódóan 
mindig is lesz egy bizonyos fokú 
féltékenység a magyar gazdasági 
térnyeréssel szemben, az utóbbi 
időben mégis kedvező irányú fejlő-
dés tapasztalható a román—magyar 
gazdasági együttműködés terén. 
„Látnunk kell: a két nemzet sikere 
össze van kötve, hiszen ha egy ma-
gyar vállalkozás sikeres Erdélyben, 
az magyaroknak és románoknak 
egyaránt kedvező” – jelentette ki a 
Fidesz politikusa. 

(Az Erdélyi Vállalkozás-fej-
lesztési Egyesület közleménye) 

A PontKom kommunikációs 
konferencia a Sapientia EMTE 
kommunikáció és közkapcsolatok 
szak III. éves hallgatóinak rendez-
vénye, melyet november 17-én IX. 
alkalommal tartanak meg. A hagyo-
mányoktól eltérően idén azonban 
nem az egyetem falai adnak otthont 
az eseménynek, ugyanis a szerve-
zők, a Studium HUB rendezvény-
termébe invitálják a résztvevőket, 
és elsősorban a kommunikációs és 
közkapcsolatok témaköre iránt ér-
deklődő fiatalokat, illetve a kom-
munikációs szakembereket 
kívánják megszólítani. 

Az idén az előadók a résztvevő-
ket a brandépítés rejtelmeibe kala-
uzolják, most a sikeres márkaépítés 
alapjaival ismerkedhetnek meg. Az 
előadásokon képet kapunk arról, 
hogyan lehet sikerre vinni egy vál-
lalkozást, valamint mi a brand je-
lentősége a versenyszférában.  

A kommunikáció szak szakkordi-
nátora, dr. Kovács Barna szerint a 
rendezvény sikere a diákok és fő-
képp a főszervezők elégedettségé-
ben mérhető majd, de a jövő 
generáció dönti el, hogyan alakul a 
PontKom további sorsa. Arról is 
kérdeztük, hogy a diákok mennyire 
lelkesek a szervezést illetően, erről 
úgy nyilatkozott, hogy a hallgatók 
többsége igyekszik kihozni magá-
ból a maximumot, mindig vannak 
lelkes hallgatók, akik a tartózko-
dóbb diákokat is bevonják a szerve-
zésbe.  

„Hála istennek mindig kialakul 
egy lelkes mag, amely képes ki-
hozni magából a maximumot, és 

bevonni a tartózkodóbb diákokat is. 
Mivel egy diákkezdeményezésről 
van szó, ez így is kell legyen.” 

Azzal kapcsolatban pedig, hogy 
a PontKom idén új helyszínről je-
lentkezik, a következőképpen véle-
kedett: „A helyszín és az időpont 
két kritikus faktor. Jónak tartom, 
hogy közelebb jövünk a városhoz, 
hiszen így bárki részt vehet rajta, és 
betekintést nyerhet abba a mun-
kába, amely szakunkon zajlik vagy 
ahhoz kapcsolható. A megszokott 
úttól eltér, ebben nyilván van koc-
kázat, de nagyszerű lehetőség is” – 
vélte Kovács Barna. 

Az Alkalmazott Társadalomtudo-
mányok Tanszék másik oktatójától, 
dr. Gagyi Józseftől is érdeklődtünk 
a PontKom szerepéről, ő a belső 
kommunikáció és az új kapcsolatok 
kiépítésében látja az eseménysoro-
zat lényegét. Megtudtuk ugyanak-
kor, hogy 2017-ig a meghívottak 
köre csak Marosvásárhelyre terjedt 
ki, majd a hallgatók igyekeztek bő-
víteni az előadói palettát: „2017-ig 
a meghívottak általában vásárhe-
lyiek voltak és a szervezőknek kü-
lönféle ismerősei, és én azt 
mondtam, ezen változtatni kell. Ko-
lozsváron is vannak jó szakembe-
rek, nem beszélve a magyarországi 
kiemelkedő szakmabeliekről. Tehát 
a célunk az volt, hogy a meghívot-
tak szakmailag nagyobb nevek le-
gyenek, vagy az internet, a social 
media világában befutottabbak, 
ezek mind olyan személyek, akiket 
érdemes felkutatni, akiket érdemes 
meghívni” – nyilatkozta a kommu-
nikáció szak professzora. Az ese-
mény fő támogatói a Reea, az 
American Experience és az NBER 
Energydrink.  

Fotó: Sófalvi Szabolcs közösségi oldala

Szerkesztette: Benedek István

Az erdélyi magyar vállalkozások sikere 
Románia érdeke is 

A világjárvány, valamint az ukrajnai háború és a szankciós 
politika által alakított gazdasági helyzet Kárpát-medencei és 
erdélyi sajátosságairól tartott sajtótájékoztatót Kolozsváron 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő (Fidesz), az Or-
szággyűlés Vállalkozásfejlesztési Bizottságának alelnöke, a 
Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártjának elnöke és Mátis 
Jenő, az Erdélyi Vállalkozásfejlesztési Egyesület elnöke.  

25 éves a Dürkopp Adler 
A varrógépgyártás csúcsán 

Sokan talán nem is tudják, hogy Marosvásárhelyhez közel, 
Marosszentgyörgyön 1997 óta működik a Dürkopp Adler vál-
lalat, amely világszinten elismert varrógépeket és ezekhez tar-
tozó alkatrészeket gyárt. A Dürkopp Adler egy német vállalat, 
amely immáron 25 éve tevékenykedik Romániában, jelenleg 
300 személynek ad munkát. Mindezt úgy, hogy a kezdetek 
kezdetén mindössze nyolcan dolgoztak a vállalkozásnál.

PontKom konferencia 
a brandépítésről 
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Gazdasági alapon 
működtetett média  

A határon túli médiának nagy 
szerepe van abban, hogy a magyar 
nemzet egysége megvalósul – érté-
kelte az elmúlt időszakot Gulyás 
Gergely, a Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter. Külön kiemelte a 
külhoni médiának a tavaszi magyar-
országi választások eredményében 
játszott szerepét. Ugyanakkor azt is 
hangsúlyozta, hogy többnyire gaz-
dasági alapon kell működtetni a mé-
diát: mivel, ha ellenzékbe kerülnek, 
akkor „fenntarthatatlanok lesznek a 
polgári-keresztény médiumok”. Vé-
leménye szerint a nyomtatott sajtó 
hatása rendkívül csekéllyé vált, és 
megnőtt az online tér fontossága. A 
határon túl is tekintettel kell lenni 
ezekre az alapelvekre. (A Népújság 
munkatársai által létrehozott kiadó 
több mint három évtizedes fennál-
lása alatt már kezdetektől tudatá-
ban volt ennek, ezért piaci alapon 
és nem érdekcsoportok kénye-ked-
vének kiszolgáltatva működteti 
Maros megye egyetlen magyar 
nyelvű napilapját. A nehéz gazda-
sági körülmények ellenére vállaltuk, 
hogy az előfizetők hűségére szá-
mítva még évtizedekig megjelentet-
jük a nyomtatott újságot – szerk. 
megj.)  

A Kárpát-medence egységes mé-
diatér – állapította meg Potápi 
Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtit-
kára. A hírek ugyanabban a pillanat-
ban jelennek meg határon túl is. A 
legfontosabb eredmények közt em-

lítette, hogy 1,15 millió külhoni ma-
gyar tette le az állampolgársági 
esküt, és ebből 318 ezer élt szava-
zati jogával a tavaszi országgyűlési 
választásokon, 94 százalékuk a kor-
mányt támogatta.  
Hűség és hitelesség  

– Megváltoztak az olvasási szo-
kások. Előtérbe került az online – 
kezdte előadását Toót-Holló Tamás, 
a Magyar Nemzet főszerkesztője, a 
Magyar Nemzeti Médiaszövetség 
elnöke. – Az online egy csodálatos 
platform, a gyorsaságot kínálja föl 
számunkra. Viszont az előttünk álló 
kihívás az, hogy hogyan legyünk 
hűek ahhoz a közösséghez, amely-
ben létezünk, a magyarságunkhoz, 
és legyünk hűek szakmai normáink-
hoz. Na, ezzel probléma van.  

De kik az online olvasók? Ne le-
gyenek illúzióink. Márkahű olvasói 
az online felületeknek megdöbben-
tően csekély számban vannak. A 
nyomtatott sajtó világában az ol-
vasó ragaszkodik egy újsághoz 
vagy folyóirathoz. Ez a márkahű-
ség. Az online világban a Face-
book-csatornákon keresztül 
ösztönösen vagy a híraggregátor ol-
dalakról, illetve a keresőmotorok-
nak köszönhetően oda mennek, 
amit kidob nekik a rendszer. Így 
szinte képtelenség márkahű töme-
geket megtartani.  

Egy olyan korban, ahol a figye-
lemhiány nem egy betegség, hanem 
egy állapot, az emberek figyelme 
szétszóródik. Számunkra az a kér-
dés: hogyan tartod meg őket? Vagy 
lemondasz-e róluk, és egyfajta 
szakmai hűség jegyében, az általad 
korábban jelentett elvek szerint csi-

nálsz újságot? Ez egy nagyon szép 
tartás lenne, de vesztes pozíció. Két 
hétfejű sárkány uralja a médiateret 
az egész világon: a Google és a Fa-
cebook. És mi nem tudjuk mind le-
vágni a fejét ennek a két 
sárkánynak. Nincs más megoldás: 
meg kell etetnünk, hogy a kereső-
motorjaik ide vonzzák az olvasókat. 
Ez nem megalkuvás. Ha ezt nem 
tesszük meg, nem tudjuk az üzene-
teinket eljuttatni a vegyes összeté-
telű, lehetséges olvasóinkhoz.  
A közösségi média foglyai 
vagyunk  

A televízió, a rádió, az online 
portálok és nyomtatott sajtó halott, 
csak még nem vették észre – állapí-
totta meg Demeter Szilárd, a Petőfi 

Irodalmi Múzeum főigazgatója. Mi-
előtt bővebben elemezte volna a 
kultúra strukturális válságát, kitért 
a Krónika és Székelyhon napilapok 
megszüntetésének körülményeire:  

– 2012-ben nagy hiányérzetünk 
volt az akkori erdélyi magyar médi-
atér kapcsán, tehát akkor találtam, 
találtuk ki a Főtér nevű portált, és 
ehhez kértünk a magyar kormánytól 
segítséget. Segítettek és lehetőséget 
biztosítottak számunkra, hogy meg-
építsük a portált. Cserébe segítenem 
kellett a nem sokkal később magyar 
tulajdonba kerülő székelyföldi 
lapok szakmai igazgatása tekinteté-
ben informálisan, később az alapít-
vány kurátoraként. Aztán a G nap 
után ez a portfólió csődközelbe ke-
rült. Ezért átvittük egy másik cégbe. 
A lényeg az, hogy 2018-ben stabili-
záltuk az Erdélyi Médiatér Egyesü-
let égisze alatt. Talán akkor 
mondtam Csíkszeredában az ott 
összegyűlt újságíróknak, hogy ez 
ma a magyar nyelvterület legszaba-
dabb szerkesztősége, gyakorlatilag 
senki nem szól bele az ő újságírói 
szakmai munkájukba. Ugyanakkor 
azt is jeleztem a kollégáknak, hogy 
ez egy lehetőség, amivel vagy tud-
nak élni, vagy belekényelmesednek 
ebbe a szabadságba. És ha beleké-
nyelmesednek ebbe a szabadságba, 
akkor el fogjuk veszíteni a harcot. 
Ha nincs teljesítmény, akkor el fog-
juk veszíteni a harcot. Aztán nem 
emiatt veszítettünk most éppen teret, 
hanem a gazdasági helyzet miatt. A 
strukturális válságra nem lehet kon-
junkturális választ adni. Magyarán a 
több pénz most nem megoldás.  

A strukturális válság megfejtése 
kapcsán előtérbe kell hozni, hogy 

ma már a monokróm médiát, tehát 
a klasszikus médiát felzabálta a kö-
zösségi média. Tehát az oszd meg 
és uralkodj! Egész egyszerűen nincs 
az a tartalom, ami képes lenne szé-
lesebb tömegekhez eljutni, tehát ma 
mi a közösségi média foglyai va-
gyunk, nem kiszolgálói, nem hasz-
nálói, hanem foglyai vagyunk, 
kiszolgáltatottak vagyunk a külön-
böző közösségi médiának. Ez rá-
nyomta a bélyegét az újságírói 
munkára is. 
Identitásmegőrzés  
vagy globalizáció?  

Az olvasó számára teljesen 
mindegy, hogy egy tartalom saját 
anyag-e vagy átvett információ – 
vélekedett Toót-Holló Tamás, az 
egyik panelbeszélgetés moderátora. 
Ez óriási dráma. Amint Molnár 
Judit, a felvidéki Ma7 médiacsalád 
főszerkesztője mondta, ha elenged-
jük a nyomtatott sajtót, akkor a leg-
hűségesebb olvasóink kezét 
engedjük el. Hasonlóan vélekedtek 
a horvátországi és a szlovéniai új- 
ságírók is. Az interneten nehezebb 
kontrollálni a tartalmak áramlását – 
állapította meg Bodzsoni István, a 
Pannon RTV igazgatója. Ez pedig 
megnehezíti a nemzeti kisebbségek 
érdekeinek érvényesítését.  

Hadiállapotban levő országban 
teljesen más a helyzet. Kárpátalján 
a központi hatalom arra szólította 
fel a televíziók szerkesztőségeit, 
hogy saját anyagok helyett központi 
(ukrán) műsort sugározzanak. Saját 
tartalmaikat az online térbe költöz-
tették át, és a szerkesztőségekben a 
férfiak feladatait a háború miatt a 
nőknek kell ellátniuk.  

Karácsonyi Zsigmond 

Pótolhatatlan szolgálat  
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség az idén döntött 

úgy, hogy Kosztolányi-díjban részesíti a rendkívüli tel-
jesítményt felmutató újságírókat. A díj elnevezése tisz-
telgés a kiváló író-újságíró életműve előtt. Első 
alkalommal Dunda Györgynek, a Kárpáti Igaz Szó 
lapigazgatójának ítélték oda a Kosztolányi-díjat,  
mintegy méltatva azt az áldozatos munkát, amit hábo-
rús körülmények között kénytelenek végezni a  
kárpátaljai újságírók.  

– Az első gondolat, ami eszembe jut, amikor erre a 
csodálatos díjra, elismerésre nézek, az az, hogy ez va-
lóban a kárpátaljai magyar újságíró-társadalom irá-
nyába megnyilvánuló szolidaritás – mondta 
köszönőbeszédeben Dunda György. – Ez valamennyi-
ünk közös díja. Hiszen az a munka, az a hivatástudat, 
az a misszió, ami most nekünk jutott, és amit nekünk, 
ott maradt magyar újságíróknak kell elvégezni Kár-
pátalján, azt hiszem, hogy valamennyiünket predesz-
tinál a szolidaritásnak arra a kifejezésére, ami a mi 
irányunkba megnyilvánul. Tegnap este hangzott el, 
hogy érdekes időket élünk. Legszívesebben kihagytuk 
volna életünkből ezeket a nehéz és vészterhes időket. 
Mi, az úgymond fiatalabb generáció tagjai most ta-
nuljuk azt, amit az idősebb kollégáink a szovjet rend-
szerben a szovjet elnyomás évei alatt már egyszer 
megtanultak, és soha nem gondoltam volna, hogy egy-
szer nekünk is ez jut majd osztályrészül, éspedig a 
sorok közötti üzenetek elrejtése. Idősebb kollégáim, 
akik a nyolcvanas években is dolgoztak a kárpátaljai 
magyar sajtóban, sokat meséltek arról, hogy akkor 
hogyan fogalmaztak meg üzeneteket a kárpátaljai ma-
gyarságnak, hiszen nem tudták elmondani közvetlenül 
azt, amit el akartak mondani, és most mi, a fiatalabb 
generáció tagjai tanuljuk ezt. Ugyanakkor sokat-
mondó, hogy ők, az idősebb kollégák azt mondják, 
hogy akkor sem volt olyan nehéz ezeket az üzeneteket 
megfogalmazni, mint jelenleg. És az, aki 40-50 évet 
dolgozott a kárpátaljai magyar sajtóban, mondja, 
hogy soha nem volt olyan nehéz a kárpátaljai magyar 
újságíró dolga, élete, mint jelenleg. Valóban nehéz, és 
valóban kihívások vesznek bennünket körül, és üzene-
teket kell megfogalmaznunk, és nagyon nem mindegy, 
hogy mit fogalmazunk meg. Hiszen megfogalmazhat-
juk azt is, hogy harminc éve egy nehéz gazdasági tur-
bulens világban élünk Ukrajnában, és ez a szörnyű 
háború mindent elsodort, és az a könnyebb út, ha el-
megyünk. Az a könnyebb út, ha máshol keressük a bol-
dogulásunkat, már csak fizikai biztonságunk 
érdekében is, nem beszélve az anyagi boldogulásról. 

Ezzel szemben valamennyi kárpátaljai magyar  
újságíró kolléga kivétel nélkül azt fogalmazza meg, 
hogy nekünk otthon van dolgunk, és otthon kell ma-
radnunk, és erre kell buzdítani mindenkit, hogy a ne-
hezebb utat választva – ami egyébként lehet olykor a 
könnyebb út –, de a szülőföldön való maradásra ren-
delt a sors bennünket. És hát apáink vagy nagyapáink 
átéltek nehéz időket, egész biztos vagyok benne, hogy 
mi is átéljük, és minden rossz után okvetlenül követ-
keznie kell és okvetlenül következni fog valami jobb. 
És amikor üzeneteket fogalmazunk meg, talán az ol-
vasóink, a nézőink, a hallgatóink a legfőbb üzenetet 
várják, azt, hogy mikor fogjuk öles betűkkel a címla-
pon a béke üzenetét közvetíteni. Nagyon remélem, 
hogy nincs már messze az az idő, amikor címlapjain-
kon ez szerepelhet. Mert valami nagyon elromlott 
ebben a XXI. században, amikor az kap kritikaözönt, 
aki a békére szólít fel, és ha a békét, a diplomáciai 
rendezést keresi, az bűn. Márpedig az az újságíró 
vagy az a politikus, aki ezt fogalmazza meg, az bűnös-
nek, hogy ne mondjam, árulónak minősül a saját or-
szágában, ahol jelenleg élünk. Szerintem ez nagyon 
nincs rendjén. Úgyhogy csak azért is én azt kívánom, 
hogy legyen béke, és címlapjainkon, rádióban, televí-
zióban mihamarabb jöjjön el a béke, hiszen az nem 
normális dolog, hogy emberek milliói menekülnek el. 
Emberek, katonák tízezrei, civilek tízezrei halnak meg, 
pusztulnak el, és Kárpátalján is több száz áldozatról 
beszélhetünk. Az nagyon korcs világ, hogy ha valaki 
ez ellen kiált, és békét akar, akkor ő a hibás, és akkor 
ő az ellenség. 
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A Kárpát-medencei magyar médiatalálkozó tanulsága 

Értékközvetítő sajtóra van szükség 

Visegrádon találkoztak november 11–13-án a Kárpát-meden-
cei magyar médiaműhelyek újságírói és vezető munkatársai. 
A második alkalommal megtartott tanácskozás résztvevői az 
egységes magyar médiatér aktuális kihívásaira kerestek vála-
szokat. A gazdasági válság és a háború újabb nehézségeket 
gördített az értékteremtő, közösségformáló sajtó elé, állapí-
tották meg egyhangúlag a médiamunkatársak. Az első alka-
lommal kiosztott Kosztolányi-díjat a kárpátaljai Dunda 
Györgynek adományozták.  

Dunda György és Toót-Holló Tamás Fotó: Mirkó István, Magyar Nemzet

Fotó: Bocskay Zsolt, Nemzetpolitikai Államtitkárság

Panelbeszélgetés                 Fotó: Bocskay Zsolt, Nemzetpolitikai Államtitkárság



Édesanyám egy felső-nyárád-
menti településen él kevés nyugdíj-
ból. A sajtóból értesült arról, hogy 
jóváhagyták a társadalmi segélyt, 
amelyet kártyán folyósítanak, így 
megtettük a szükséges lépéseket 
azért, hogy megkapja a támogatást. 
Augusztus 5-e körül postán meg is 
kapta a kártyát. A borítékban a kár-
tya mellett egy hosszú román 
nyelvű használati utasítás is volt 
egy PIN-kóddal együtt. Ebből kide-
rült, hogy a kézbesítés dátumától 
számítva 10 nap után érvényesít-
hető, vagyis akkorra feltöltik az 50 
eurónak megfelelő 250 lejt, amit 
élelmiszerre, meleg ételre lehet el-
költeni. Volt egy telefonszám is, 
amelyen – nem kevés várakozás 
után – le lehet ellenőrizni, hogy át-
utalták-e vagy sem az összeget. 

 Édesanyámmal együtt augusztus 
18-án mentük el Nyárádszeredába 
vásárolni. Nem szerettük volna el-
költeni a kártyán levő teljes össze-
get. Akkor ért a meglepetés, amikor 
az áruház kasszájánál a pénztárgép 
nem fogadta el a beütött PIN-kódot. 
Ismét próbálkoztunk, nem ment. 

Hogy ne tartsunk másokat a sorban, 
készpénzzel fizettünk. Átmentünk a 
hentesboltba, ahol hasonlóan jár-
tunk. A kiszolgáló hölgy kedvesen 
javasolta, hogy hívjuk fel a bankot, 
mert arra utasított a pénztárgép. Ha-
zamentünk és tárcsáztuk a boríték-
ban megadott telefonszámot. 
Hosszas várakozás után valaki je-
lentkezett. Elmeséltem az esetet. 
Azt mondták, csak a kártya tulajdo-
nosának adnak információkat. 
Édesanyámnak szerény a  
románnyelv-tudása, ezért tolmá-
csolnom kellett neki. Kis idő után 
kiderült a hiba. A kibocsátó hibá-
zott. 

Édesanyám falujában van még 
egy hasonló nevű személy, és a két 
PIN-kódot összecserélték. Mi meg-
kaptuk a másik személy PIN-kód-
ját. Arra gondoltam, hátha helyben 
rendezhetjük az ügyet. Felkerestük 
az illetőt, és együtt tárcsáztuk a már 
említett telefonszámot. Egy másik 
szolgálatosnak elmondtam ismét, 
mi történt. Szintén arról tájékozta-
tott, hogy hibáztak, és azt is tud-
tunkra adta, hogy jegyezte 

kérésünket, majd mintegy két hét 
múlva postán egy új PIN-kódot kül-
denek. Gondoltuk, megoldódik az 
ügy. Szeptember 5-én ismét telefo-
náltam, hiszen két hét után nem 
kaptuk meg a beígért levelet. Egy 
másik ügyfélszolgálatos személy je-
lentkezett, akinek megint elmond-
tam az esetet. És minden 
ismétlődött elölről. Ő is megígérte, 
hogy két hét múlva postán megkap-
juk az új PIN-kódot. Miután ez is 
elmaradt, szeptember 19-én újra te-
lefonáltam. Harmadszor is megis-
métlődik a helyzet. És ugyanez 
történt szeptember 30-án, október 8-
án, és október 21-én is. Valahány-
szor szívélyesen ígérték, hogy két 
hét múlva rendeződik az ügy. No-
vember elején a polgármesteri hiva-
talhoz fordultam segítségért. Itt 
útbaigazítottak, de azt a választ kap-
tam, hogy nem az ő feladatkörük, 
forduljak a Maros Megyei Nyugdíj-
pénztárhoz. Az utóbbival telefonon 
vettem fel a kapcsolatot. Azt a tájé-
koztatást kaptam, hogy az általuk át-
küldött listán az érintett személy 
személyszáma helyes, ők pontos 

adatot küldtek át a minisztériumhoz. 
Innen továbbították az adatokat a 
Sodexo cégnek, amely a kártyák ki-
bocsátását vállalta. Megadták a mi-
nisztériumi telefonszámot is, ahol 
tisztázhatom az esetemet. Novem-
ber 8-án ismét próbálkozom. Felhí-
vom a céget. Hosszas várakozás 
után egy férfi válaszolt. Elmeséltem 
az esetet. Azt a választ kaptam, 
hogy december 15-ig meg kell jön-
nie az új kártyának. Sajnos ebben 
már nem hiszek. Tény, hogy van 
egy kártyánk, ami 2027-ig érvé-
nyes, fel van töltve egy bizonyos 
összeggel, de elérhetetlen.  

Mindemellett az árak emelked-
tek, és a vásárlóerő csökkent. A kár-
tyát tartalmazó, Sodexo cég által 
küldött borítékban nem ugyanaz a 
telefonszám van, mint amelyet a 
nyugdíjhivataltól kaptam, és ame-
lyen keresztül végül elértem a kibo-
csátót. Hívtam az előbbit (a 
borítékban közölt telefonszámot), 
és egy robothang azt adta tudtomra, 
hogy nem helyes a szám, legköze-
lebb figyelmesebben tárcsázzak. 
Próbálkoztam. Valahányszor a 
robot válaszolt. 

A remény hal meg utoljára.  
Bakó Judit 

A Kódori család négy generáció-
jának 115 tagja gyűlt össze Maros-
ludas-Andrássytelepen a felújított 
kultúrotthonban. 

Az andrássytelepi Kódoriak őse, 
Kódori András és neje, Kerekes Er-
zsébet 1904. szeptember 15-én tele-
pedtek Búcsról (Szlovákia) a 
Marosludashoz tartozó Andrássyte-
lepre. A letelepedés a Magyar Kirá-
lyi Földművelésügyi Minisztérium 
által meghirdetett állami telepítések 
keretén belül zajlott. Kódori András 
két másik társával egy-egy maros-
ludasi telephelyet kérvényezett. A 
sorshúzás után végül csak két csa-
lád jött el, köztük Kódori András fe-
leségével és négy gyerekével. A 
búcsi református egyház presbitéri-
umi jegyzőkönyve is, bár nem ne-
vezi meg a családokat, feljegyezte, 
hogy több család Marosludasra te-
lepedett. 

 Az andrássytelepi 44-es számú 
telep elfoglalása után a Kódori csa-
lád újabb négy taggal bővült, vi-
szont két gyerek már 
csecsemőkorban meghalt. A letele-
pedést követő években a család ne-
hézségekbe ütközött, több 
alkalommal is hajszálon múlott a 
telep (a telepes ház, 18 hold föld, 
szőlő, erdőrész, legelőrész) elvesz-
tése. Az időközben megözvegyült 
Kódori Andrásné mindent megtett a 
telep megtartása érdekében. A bu-
dapesti Nemzeti Levéltárban 19 irat 
dokumentálja ezt a procedúrát. Az 
1921-es földreformtörvény nem 
veszi el a családtól a földeket, hi-
szen a 6 árva gyerekre 3-3 hold föl-
det számoltak. 

 Kódori András és Kerekes Er-
zsébet gyerekei: András (nincsenek 
utódai), Erzsébet (megszakadt a 
kapcsolat), Lajos (10 gyerek), János 
(4 gyerek), Julianna (megszakadt a 
kapcsolat), Mária (meghalt csecse-
mőkorában), József (3 gyerek) és 
István (meghalt másfél éves korá-
ban). 

 A találkozó megálmodója Lajos 
unokája, Kódori Vilmos volt, aki 
megkérte unokatestvérét, Tóth Sán-

dort és lányát, Tóth Mária Orsolyát, 
hogy segítsenek az álom megvaló-
sításában.  

 A találkozó megszervezését 
nagymértékben segítette Tóth 
Mária Orsolya doktori kutatása, aki 
a marosludasi hozzátelepítést, a le-
települt családok életének alakulá-
sát vizsgálja. Így sikerült a kezdeti 
évek történéseit is felgöngyölíteni, 
kiegészítve a családi krónika hi-
ányzó kockáit. Október 30-a több 
szempontból is szerencsés dátum-
nak mutatkozott, ugyanis a világítás 
miatt a külföldön élő rokonok is 
haza tudtak jönni. 

A találkozón megjelent két olyan 
személy is, akiket csak három csa-
lád ismert. A búcsi rokonok voltak, 
a 90 éves Csekes Rózsika és lánya, 
Csekes Ilona, Kódori Andrásné Ke-
rekes Erzsébet testvérének leszár-
mazottai. Csekes Rózsika nemcsak 
a nagy Kódori rokonsággal ismer-
kedhetett meg, hanem két olyan 
második unokatestvérével is, akik 
létezéséről eddig nem is tudott. Bú-

cson ma már nem élnek Kódori ne-
vűek, de leányági leszármazottak 
még igen, bár róluk még nem tudni, 
hogy az azonos családnéven kívül 
hogyan kapcsolódnak a Kódori 
András családjához. 

A program bemutatkozással, is-
merkedéssel kezdődött a kultúrott-
hon előadótermében. Az előzetesen 
összeállított majdnem 8 méter hosz-
szú családfa fogódzót nyújtott az új 
tagok azonosításához. A terem fa-
lain digitálisan színesített régi csa-
ládi képek „elevenítették” meg az 
ősöket. 

 Az ismerkedést követően a tár-
saság felvonult az egykori and-
rássytelepi 44-es számú telepre. A 
szállítást traktorral, pótkocsival és 
személygépkocsikkal oldották meg. 
A traktoros utazás élmény volt ki-
csinek, nagynak egyaránt. Az idő-
sebbek már rég, a fiatalabbak még 
nem utaztak így. A traktort vezető 
Farkas Zsolt és fia, Márk idegenve-
zetői is voltak a rokonságnak, 
ugyanis ma már ők dolgozzák a csa-

lád földjeit, így ismerik az egykori 
telepes ház, a gazdasági épületek 
helyét. 

 A következő állomás a mezőal-
bistelepi temető volt. Bár a legtöbb 
halottat a telep megszűnte után át-
helyezték az andrássytelepi teme-
tőkbe, Kódori Andrásné Kerekes 
Erzsébet továbbra is abban a föld-
ben nyugszik, ahova temették. Fej-
fája kiállta az évek szeszélyeit: 
„Nagymama ragaszkodott ahhoz, 
hogy abból a bizonyos akácfából 
készítsék a fejfáját” – emlékeztek 
unokái, Ica, Juliska, Irénke és Jó-
zsef. A koszorúk, virágok és a gyer-
tya elhelyezése után a jelenlévők 
elimádkozták a Miatyánkot, majd 
elénekelték a Te benned bíztunk ele-
itől fogva református éneket. A me-
zőalbistelepi temetőből átmentek a 
Kódori-tanyára (az egykori Virágos 
Tóth Imre-telep), ahol Kódori Lajos 
gazdálkodott feleségével és tíz gye-
rekével.  

 A rövid kirándulást követően a 
társaság visszavonult a kultúrott-
honba, ahol már várta őket a finom 
disznóhúsból és külön marhahúsból 
készült gulyás. Császár Béla hely-
béli református tiszteletes úr a fel-
olvasott igerésszel és imával, a 
család, a rokonság összetartó erejé-

ről beszélve biztatta az egybegyűl-
teket. Az ebéd elfogyasztása után 
Tóth Mária Orsolya bemutatta a 
családdal kapcsolatos eddigi kuta-
tásait. Az előadást követően cso-
portképek készültek; egy az összes 
jelenlévőről, egy-egy pedig a kü-
lönböző generációk tagjairól. 

 A szervezők megajándékozták a 
jelenlévőket egy-egy Kódori And-
rásné Kerekes Erzsébetet ábrázoló 
fényképpel, a telepek kezdeti éveit 
feldolgozó, nemrég megjelent ta-
nulmánnyal és egy-egy emlékkővel 
(a köveket Kódori Erika festette). 

 A hangulat leírhatatlan volt, a 
bemutatkozáskor örömkönny csil-
lant a rokonok arcán, az elcsukló 
hangokat csak a mikrofon erősít-
hette fel. Mindenki mosolygott, te-
lefonszámot, elérhetőséget cserélt 
egymással. Most már nem megyünk 
el egymás mellett az utcán úgy, 
mintha idegenek lennénk... – mond-
ták többen is. 

 Két év múlva, 2024. szeptember 
15-én, amikor 120 éve lesz annak, 
hogy családunk Búcsról Andrássy-
telepre telepedett egy jobb élet re-
ményében, újra találkozunk. 

Tóth Mária Orsolya,  
Kódori András szépunokája 
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Köszönet a gyógyítóknak 
E rovat hasábjain számtalan írás, tudósítás jelent meg Radványi Haj-

nal tollából. Ezt a munkát önzetlenül és ügyszeretettel végezte. Most 
más témában fordult hozzánk, kérte tegyük közzé ezt a pár sort hálája 
jeléül. 

– Ezúton köszönetemet fejezem ki dr. Andrejkovits Ákos Vince szak-
orvosnak és a fertőző betegségek klinikáján vele dolgozó alkalma- 
zottaknak a lelkiismeretes munkáért, melynek köszönhetően felgyógyul-
tam betegségemből.  

Hálás köszönet!  
Radványi Hajnal 

Kártyakálvária  

Őseink nyomában 
I. Kódori-találkozó Andrássytelepen 

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  

a szerzők a felelősek.   
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.  

A levélírók minden esetben tüntessék fel  
telefonszámukat és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Fotó: Kódori Erika
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Hiába a Toyota a legnagyobb autógyártó  a 
Földön, tisztán elektromos kocsik terén jócs-
kán lemaradt a konkurenciához képest. Eddig 
mindössze egyetlen tisztán elektromos típusa 
van forgalomban, a bZ4X, amivel gondok is 
vannak. Alig kezdődött el a gyártás, máris 
megvolt az első visszahívás, amire azért volt 
szükség, mert az autóról nemes egyszerűség-
gel estek le a kerekek. Arról nem is beszélve, 
hogy a bZ4X hatótáv szempontjából nem 
mondható bajnoknak. Minden bizonnyal a 
Toyota úgy állt a kérdéshez, hogy legyen va-
lami, de nem igazán hitt az elektromos autó-
zásban. Mire felébredt, elment mellette a 
vonat, és nem kizárt, hogy a kezdeti hanyag-
ság árát a későbbiekben komolyan megfizeti. 

Bár a Toyotánál próbálnak igyekezni, nem 
tudnak olyan iramban fejleszteni, mint ami-

lyenre szükség lenne. Ezt bizonyítja az is, 
hogy a nemrég Kínában bemutatott bZ3-at a 
BYD-del közösen készítik. A – szintén furcsa 
nevű – típus a bZ4X-hez hasonlóan a Toyota 
e-TNGA platformjára épül, és a FAW – 
Toyota hálózaton keresztül lehet majd hozzá-
jutni. A bemutató apropóján a gyártó nem 
vitte túlzásba a technikai adatok közlését, 
mindössze annyit tudunk, hogy a típus 600 
kilométeres hatótávot ígér a Kínában haszná-
latos mérési ciklus szerint, továbbá azt, hogy 
az akkumulátor 10 év után is megtartja leg-
alább a 90 százalékos kapacitását. Utóbbi 
egyáltalán nem nevezhető kis vállalásnak, 
kérdés, hogy ezt a gyakorlatban sikerül-e 
majd tartani.  

A bZ3 méreteiben a Tesla Model 3-ra 
hajaz, mindössze kicsivel lett nagyobb a leg-

népszerűbb elektromos autónál. A légellenál-
lás szempontjából fontos alaktényezője pedig 
sokkal jobb lett, mint a bZ4X-é, a bZ3 0,218 
alaktényezővel rendelkezik, ami a teljes 
elektromos autós piacot figyelembe véve 
jónak nevezhető. 

A Toyota új elektromos típusát kimondot-
tan a kínai igényekre szabta, illetve az árazása 
is versenyképessé teszi a bZ3-at. A Tesla 
Model 3 legolcsóbb változatáért Kínában 
279.000 jüant kérnek, ezzel szemben az elő-
zetes hírek alapján a Toyota bZ3 nem lesz 
drágább 200.000 jüannál (1 jüan = 0,67 lej). 
Mivel a két autó hasonló paraméterekkel ren-
delkezik, a közel 30%-os árkülönbség a 
Toyota javára komoly piaci szereplővé teheti 
a bZ3-t. Persze kérdéses, hogy a Toyotának 
ebből mennyi haszna származik, hiszen a 
profiton a BYD-del is osztozniuk kell. Nem 
kizárt, hogy a bZ3 csak egyfajta menekülés 
vagy magamutogatás, amivel a Toyota azt 
akarja érzékeltetni, hogy ő is jelen van az 
elektromos autók piacán. A státuszért pedig 

lemond a nyereségről vagy annak egy tete-
mes részéről. 

A gyártó nem mellesleg eddig csak a Kí-
nában esedékes bevezetésről beszélt. Azt vi-
szont sejteni lehet, hogy az új, belföldi 
gyártású típusokra szabott támogatási rend-
szer miatt az Egyesült Államokban aligha ke-
rülhet forgalomba a bZ3. Más piacokról, így 
például Európáról egyelőre nem beszélt a 
Toyota. Gyanítani lehet viszont, hogy hoz-
zánk sem fog megérkezni a bZ3, mert minden 
bizonnyal nem szerelték fel olyan biztonsági 
rendszerekkel, amelyek Európában kötele-
zőek. Viszont a jövőben hozzánk is érkezhet-
nek új elektromos Toyoták, erre utal 
legalábbis az, hogy a bZ3 bemutatójával egy 
időben előkerült egy elektromos Toyotát áb-
rázoló kontúrkép is, azonban arról semmit 
nem tudni, hogy milyen autó lehet az álca 
mögött, ahogy azt sem, hogy melyik piacokra 
szánják.

Akkora SUV-láz van Európában, hogy 
sorra tűnnek el azok a típusok, amelyek egy-
koron igazán sikeresek voltak. Az elmúlt egy 
évben a Volkswagen is bejelentette, hogy 
nem készül több szedán Passat, a Ford pedig 
már nem is gyártja az egykoron hatalmas si-
kernek örvendő Mondeót. Még lehetne so-
rolni azokat az ismert vagy kevésbé ismert 
típusokat, amelyek mára már nem léteznek, 
vagy legalábbis nem az eredeti stílusukban. 
A sor pedig nem áll meg itt, ha igazak a hírek, 
akkor a Ford az évtized közepén elbúcsúzik 
a Focustól is, amely a vállalat egy ikonikus 
autója. És addig még megválnak a Ford Fies-
tától is, attól a Fiestától, amely mind a mai 
napig a cég harmadik legsikeresebb modellje. 
Igaz, ezt a helyezést annak köszönheti, hogy 
az elmúlt évtizedek során rengeteget el tudtak 
adni belőle. 

1976-ot írunk, ekkor jelent meg az első Fi-
esta, amely már akkor egy kisebb városi autó 
akart lenni. A típus a kezdetek kezdetén, de 
nem csak, hatalmas sikernek örvendett. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint a számok. Az 
elmúlt 46 évben több mint 16 millió Fiestát ér-
tékesített a Ford. Ezzel az eladási számmal a 
vállalat harmadik legnépszerűbb típusáról van 
szó, amit csak az F sorozat és az Escort tudott 
maga mögé utasítani. Viszont az elmúlt évek-
ben hatalmasat zuhant a kereslet, éppen ezért 
fog 2023 közepén végleg búcsúzni a Fiesta. 

A 2022. augusztusi adatok szerint 45%-kal 
kevesebb Fiestát adtak el idén, mint egy 
évvel korábban, az év első nyolc hónapjában 

csupán 39 ezret. Mindez annak fényében na-
gyon kevés, hogy a kis méretű crossover Pu-
mából 91 ezret sikerült értékesíteni, annak 
ellenére, hogy a múlt évhez viszonyítva itt is 
egy 14%-os visszaesést kellett elkönyveljen 
a Ford. Persze itt ismételten lehetne azt mon-

dani, hogy az SUV-k a hibásak amiatt, hogy 
a kisautóknak eltűnt a piaca. Viszont ez a ki-
jelentés nem állja meg a helyét: 2021-ben az 
Egyesült Királyság legnépszerűbb modellje 
az Opel Corsa lett, ami méretosztályát te-
kintve egy csoportban játszik a Ford Fiestá-
val. Ennek ellenére a szigetországban a Ford 
terméke még az első tízbe sem tudott beke-
rülni, még úgy sem, hogy nemrég bemutatták 
a ráncfelvarrott (facelift) változatát. 

De Európa egészét tekintve sem teljesített 
jól a Fiesta. Míg a már említett Puma a 12. 
legnépszerűbb autó volt a kontinensen 2021-
ben, addig a Fiesta a top 50-be sem került be. 
Viszont ezt lehet még tovább fokozni, egyes 
piaci elemzők még májusban arról beszéltek, 
hogy a Fordnak nagyobb bevétele származik 
a Lego-licencekből, mint a Fiesta forgalma-
zásából. Ezen tényezők szép fokozatosan 
megásták a Fiesta sírját, amelynek így jövő 
év közepén leáll a gyártása. A felszabaduló 
erőforrásokat pedig többek között a Puma 
elektromos változatára fogja fordítani a Ford, 
legalábbis erről szólnak a jelenlegi pletykák. 

Felvetődik a kérdés: ha a Pumából készül 

elektromos változat, miért nem készítenek 
villanyautót a Fiestából is? Hiszen mindenhol 
azt lehet hallani, hogy a kis méretű városi 
elektromos autók az igazán jók és környezet-
barátok. A válasz egyszerű: nem éri meg 
elektromos Fiestát gyártani. Vagy olyan 
drága lenne, hogy senki nem venné, vagy jó-
formán nem hozna profitot. A nyersanyagá-
rak emelkedése nem kedvez a kisautók 
gyártásának. 

Tehát immáron csak egy bő fél éve maradt 
a Fiestának, és ha igazak a hírek, akkor leg-
feljebb két és fél éve van hátra a Focusnak is, 
amit szintén egy elektromos crossoverrel 
válthatnak fel, ami méretben a Puma EV és a 
Mustang Mach-E közé érkezhet. Ez a típus a 
jelenlegi hírek szerint a Ford kölni gyárában 
készülhet majd, a Volkswagen MEB plat-
formjára. Mellesleg ezen, még meg nem ne-
vezett típus érkezése is egy szöget vert a 
Fiesta koporsójába, hiszen a kicsi Fordot 
éppen Kölnben gyártották, az üzemet pedig 
villanyautós központtá tervezi alakítani a 
Ford, így pedig a Fiesta 2025-re dedikált gyár 
nélkül maradt volna.

Ford Fiesta Forrás: Ford 

A rejtélyes új típus               Forrás: Toyota 

Toyota bZ3 és bZ4 X                 Forrás: Toyota

Jövőre véget ér 
a Ford Fiesta pályafutása 

Kínában mutatták be a Toyota második villanyautóját 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd



Kalmár Zsolt (b1) Szoboszlai Dominik oldalán a magyar válogatott hétfői edzésén.           Fotó: MLSZ 

  A svéd Elin Hansson (b) és Jenny Helen Carlson (j), valamint Vámos Petra.  Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
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A címvédő és éllovas Ferencváros 2-
0-ra nyert a Budapest Honvéd vendé-
geként vasárnap a magyar labdarúgó 
NB I 16. fordulójában. 

Az első félidő meddő ferencvárosi me-
zőnyfölényt hozott, amelyben a szervezett 
kispesti védelemmel szemben nem tudott 
veszélyeztetni a vendégcsapat, erejéből még 
kaput eltaláló lövésre sem futotta. Adama 
Traore a 13. percben ugyan a Honvéd kapu-
jába fejelt, de mivel lesről tette, videózást 
követően nem változott az állás. A hazaiak 
nem nyíltak ki, ritkán vezettek akciót, az el-
lenfél gyorsan megszűrte a támadásait, Di-
busznak egyszer akadt védenivalója. 

A második félidőt határozottabb játékkal 
kezdte a Ferencváros, ennek eredményeként 
Marquinhos talált be, de ezúttal is les előzte 

meg a vendégek gólját, viszont Traore az 52. 
percben szöglet utáni fejesből már érvényes 
gólt szerzett. A hátrányba került Honvéd já-
téka bátrabbá és nyíltabbá vált, a félidő de-
rekán sorra adódtak a lehetőségek a hazaiak 
előtt. A vendégek viszont területhez jutottak, 
és veszélyes kontrákat vezettek, Nguen két-
szer hibázott a befejezésnél, majd harmad-
szor már a kispesti kapuba juttatta a labdát, 
amely viszont a kezét is érintette, így nem 
tudta eldönteni a meccset. Ami neki nem jött 
össze, az sikerült Auzquinek, aki a 94. perc-
ben kétgólosra növelte a különbséget. 

A piros-feketék sorozatban a kilencedik 
alkalommal kaptak ki a zöld-fehérektől. A 
kispestiek a szezon hazai fellépésein egy 
győzelem és négy döntetlen mellett harmad-
szor szenvedtek vereséget.

A Budapest Honvéd otthonában is nyert 
a Ferencváros 

Kalmár: Nagyon jó közösségbe jöttem vissza 

Vereség a svédektől is, nem jut nyolc 
közé a magyar csapat az Eb-n 

A magyar női kézilabda-válogatott 30-
25-re kikapott Svédországtól az Eu-
rópa-bajnoki középdöntő ljubljanai 
csoportjának harmadik játéknapján, 
hétfőn, ezzel eldőlt, hogy a 11. vagy a 
12. helyen zárja majd a tornát. A ma-
gyar szövetség által meghatározott cél 
a nyolc közé kerülés volt. 

Lendületes, pontos játékkal kezdtek a skan-
dinávok, gyorsan elléptek 4-1-re, de a magya-
rok nem ijedtek meg, és bátor játékkal 5-4-re 
fordítottak, ezután pedig felváltva születtek a 
gólok. Sok volt a hiba mindkét oldalon, a ma-
gyar együttes lassította a támadásait, amelyek 
legtöbbször eredményesen zárultak, védeke-
zésben viszont voltak pontatlanságok. 

Mindkét szövetségi kapitány időt kért a 
meccs első harmadában, ezt követően viszont 
magyar oldalon szétesett a támadójáték, egy 

4-0-s sorozat végén már 13-10-re vezetett az 
ellenfél. Sok volt a rossz passz, az eladott 
labda, így a szünetben 18-15-ös előnyben vol-
tak a svédek. 

Bár az alacsony színvonalú második felvo-
nás elején Klujber Katrinék egy 3-0-s sorozat-
tal felzárkóztak, az ellenfél egy ugyanilyen 
szériával válaszolt. A svédek sem játszottak 
jól, de nem hagyták közelebb férkőzni a ma-
gyarokat, lélektanilag mindig a legjobbkor 
szerezték góljaikat. A hajrára már nem marad-
tak izgalmak, mert Svédország az 54. percben 
már öttel vezetett, és ezt a különbséget meg-
őrizte a meccs végéig. 

Egy másik mérkőzésen Norvégia 26-23-ra 
legyőzte Szlovéniát, ezzel elsőként bejutott az 
elődöntőbe. Az utolsó fordulóban, ma 16.30-
tól a társházigazda Szlovénia lesz a magyarok 
ellenfele. 

Kalmár Zsolt megtiszteltetésnek tartja, 
hogy hosszú kihagyás után újra a magyar 
labdarúgó-válogatott tagja lehet, és amint 
azt a hétfői sajtótájékoztatón elmondta: jó 
hangulatba, jó közösségbe érkezett vissza. 

„Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, 
nagy megtiszteltetés ez ilyen hosszú idő 
után, de nagyon sokat tettem, nagyon sokat 
dolgoztam érte” – fogalmazott a hétfő dél-
utáni edzés előtt Telkiben a Dunaszerdahely 
27 esztendős támadója, aki sérülése miatt 
másfél éve volt ezt megelőzően a válogatott 
keret tagja. „Nagyon jó hangulatba, nagyon 
jó közösségbe jöttem vissza, mindenki jól 
fogadott. Remélem, hogy ezt a sorozatot, 
amit elértünk eddig, tudjuk folytatni” – tette 
hozzá. A legfontosabb feladatának azt ne-
vezte, hogy edzésen és meccsen is „megmu-
tassa, hogy újra itt van”. „Hetek óta jó 
állapotban vagyok, gólokat szerzek, gól-
passzokat adok. Teljes mértékben készen 
állok” – jelentette ki, ugyanakkor hozzá-
fűzte: tisztában van vele, hogy újra fel kell 
vennie a nemzetközi szint jelentette tempót. 

Csongvai Áron, az Újpest 22 éves közép-
pályása is megemlítette: sokat tett azért, 
hogy a válogatott tagja lehessen. Kicsit meg-

lepetésként érte a meghívás, mivel az a ke-
rethirdetés után történt – Vécsei Bálint ko-
rábbi sérülése miatt hívta meg őt Marco 
Rossi szövetségi kapitány –, de ha már így 
alakult, mindent elkövet, hogy a legjobb tel-
jesítményt nyújtsa. 

Csongvai korábban még nem szerepelt a 
felnőttválogatottban, most elsősorban az ed-
zéseken igyekszik bizonyítani, hogy ott a 
helye, a pályára lépés ráadás lenne. „Több 
pozícióban szerepeltem a klubomban, itt 
még nem egyeztettünk, de teljesen mindegy, 
bárhol is számít rám a szövetségi kapitány, 
mindenhol a százszázalékot fogom nyúj-
tani” – ígérte. 

A magyar szövetség Twitter-oldala a saj-
tótájékoztató után nem sokkal azt írta: Vé-
csei sérüléséből a vártnál lassabban gyógyul, 
így a nemzeti csapat egészségügyi stábja és 
a szövetségi kapitány úgy döntött, hogy 
gyógyulása érdekében eltekintenek a játékos 
szerepeltetésétől, aki így már el is hagyta a 
telki edzőtábort. 

A magyar válogatott csütörtökön 21 óra-
kor Luxembourgban lép pályára, vasárnap 
pedig a görögökkel játszik barátságos mér-
kőzést 21.15-től a Puskás Arénában. 

Az első pont a női vízilabda-bajnokságban 
Történelmi jelentőségű eredményt ért 
el a marosvásárhelyi városi sportklub 
csapata, hiszen valamivel több mint 
egy évvel azután, hogy az ifjúsági csa-
pattal beiratkozott a felnőtt női vízi-
labda-bajnokságba, megszerezte az 
első bajnoki pontot. 

A Dinamo otthonának számító Tolea 
Grințescu uszodában rendezték az országos 
női vízilabda-bajnokság második tornáját az 
elmúlt hét végén, és a CSM a Nagyváradi 
CSU elleni találkozón rukkolt elő a feledhe-

tetlen teljesítménnyel. A mérkőzés 12-12-es 
döntetlennel végződött, de akár győzelem is 
lehetett volna, hiszen az utolsó támadás a ma-
rosvásárhelyi csapaté volt, a labda pedig a ka-
pufáról pattant vissza. 

A CSM (mint ahogy a nagyváradi sem) 
egyelőre nem tudja felvenni a küzdelmet a bu-
karesti klubokkal, amelyek (minisztériumi, 
tehát a mi adólejeinkből is fizetett háttérrel) 
összegyűjtötték a legjobb marosvásárhelyi és 
nagyváradi nevelésű játékosokat, kiegészítet-
ték néhány légióssal, és uralják a bajnokságot. 
Az előző idényhez képest azonban mintha 
csökkent volna a gólkülönbség a fővárosiak 
elleni mérkőzéseken.

Eredményjelző 
Női vízilabda Suzuki országos bajnokság, második torna (Tolea Grințescu uszoda, 

Bukarest): 
* 1. forduló: Bukaresti Dinamo – Bukaresti Steaua 5-6, Bukaresti Rapid – Marosvá-

sárhelyi CSM 29-5; 
* 2. forduló: Dinamo – Marosvásárhely 27-5, Nagyváradi CSU – Steaua 8-27; 
* 3. forduló: Rapid – Dinamo 10-9, Nagyvárad – Marosvásárhely 12-12; 
* 4. forduló: Steaua – Marosvásárhely 27-10, Nagyvárad – Rapid 6-15; 
* 5. forduló: Nagyvárad – Dinamo 4-25, Steaua – Rapid 16-10. 
Rangsor: 1. Steaua 21 pont, 2. Rapid 18, 3. Dinamo 15, 4. Nagyvárad 4, 5. Marosvá-

sárhely 1. 

Bálint Zsombor

Mestermérleg 
* Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány: „Nagyon felőrölte a csapatot, hogy a második 

félidőben futottunk az eredmény után, a végén nagyon elfogyott az erőnk, nem volt sebes-
ségünk. Majdnem minden svéd játékos jóval nehezebb a mieinknél. Lehet, hogy futásban 
meg tudtuk volna tartani a sebességet, de amikor folyamatosan ütköznek veled, az nehéz. 
A legutóbbi három mérkőzés előtt hihetetlen volt a játékosaink hozzáállása, a motivációval 
és az akarattal semmi problémája nincs a csapatnak. Hiába akarunk, még sok tapasztalat 
kell ahhoz, hogy ilyen szintű mérkőzéseken jól játsszunk, és nyerni is tudjunk.” 

Dudaszóra jött a győztes román gól 
Rendkívül kiegyensúlyozott mérkőzést játszott Románia és Spanyolország a női kézi-

labda-Európa-bajnokság II. számú főcsoportjában. A románok számára döntő jelentőségű 
volt a találkozó, hiszen 0 ponttal kvalifikáltak a torna középszakaszába, ezért amikor tíz 
másodperccel a vége előtt a spanyolok egyenlítettek, nem érték be az 1 ponttal, ehelyett 
rohamra indultak, és mivel vészesen fogyott az idő, Bianca Bazaliu szinte a félpályáról lö-
vésre szánta el magát. A nagy erejű, de nem helyezett dobás nyomán a labda kis szerencsé-
vel a hálóban kötött ki, és mivel a franciák döntetlenre játszottak Montenegróval, így a 
románok esélyessé váltak a négy közé jutásra. Ehhez azonban a hátramaradt két mérkőzé-
süket egyaránt meg kell nyerniük, és ha ez sikerül, a többi eredménytől függetlenül kvali-
fikálnak. 

Jegyzőkönyv 
NB I, 16. forduló: Budapest Honvéd FC – Ferencvárosi TC 0-2 (0-0) 
Budapest, Bozsik Aréna, 4938 néző, vezette: Farkas Á. 
Gólszerzők: A. Traore (52.), Auzqui (90+4.). 
Sárga lap: Doka (33.), illetve Marquinhos (45.), Auzqui (66.), Besic (90+2.). 
Budapest Honvéd: Szappanos – Doka (33. Keresztes), Prenga, Cirkovic, Capan, 

Zsótér – Jónsson, Bocskay (64. Mitrovic), Gomis, Domingues (64. Kerezsi) – Lukic 
(64. Kocsis D.). 

Ferencváros: Dibusz – Wingo, Botka, Kovacevic, Pászka – Besic, Gojak (73. 
Sigér) – A. Traore, Zachariassen (90+3. Hariasvili), Marquinhos (60. Auzqui) – Tok-
mac. 

Eredményjelző 
* NB I, 16. forduló: MOL Fehérvár FC – Kisvárda Master Good 4-1, Budapest Hon-

véd – Ferencvárosi TC 0-2, Vasas FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-0. Az élcsoport: 1. 
Ferencváros 34 pont/14 mérkőzés, 2. Kecskemét 26/16, 3. Kisvárda 25/16. 

* NB II, 17. forduló: Diósgyőri VTK – Nyíregyháza Spartacus FC 2-0, HR-Rent Ko-
zármisleny – ETO FC Győr 1-1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Aqvital FC 
Csákvár 1-0, MTK Budapest – Pécsi MFC 1-1, Gyirmót FC Győr – Kolorcity Kazinc-
barcika SC 3-0, Credobus Mosonmagyaróvár – Szombathelyi Haladás 1-0, Buda-
foki MTE – BFC Siófok 3-0, Békéscsaba 1912 Előre – Soroksár SC 3-1, Dorogi FC 
– Tiszakécskei LC 4-2, Szentlőrinc – FC Ajka 2-3. Az élcsoport állása: 1. DVTK 37 
pont, 2. Pécs 33, 3. MTK 31. 

* Szuperliga, 18. forduló: Aradi UTA – FC Voluntari 1-1, CS Mioveni – Kolozsvári 
CFR 1907 0-1, Universitatea 1948 Craiova – Bukaresti FCSB 0-2, Kolozsvári FCU – 
Campionii FC Argeș Pitești 1-1, Botosáni FC – Nagyszebeni Hermannstadt 0-0. 

* 2. liga, 14. forduló: Bukaresti Dinamo 1948 – Újszentesi CSC 4-1. Az élcsoport: 
1. Bukaresti CSA Steaua 32 pont, 2. Unirea 04 Slobozia 28, 3. FK Csíkszereda 25. 



Karácsonyi csodaváró zenei vetélkedő az Erdély TV-ben 
Az Erdélyi Magyar Televízió idén is meghirdeti a Karácsonyi csodaváró zenei vetélkedőt, amelyre je-

lentkezhet minden erdélyi amatőr vagy hivatásos zenész, zenekar, illetve kórus. A karácsonyi témájú, magyar 
nyelven előadott produkció lehet saját szerzemény, megzenésített vers vagy ismert karácsonyi dal. 

A dalok beküldésének határideje november 27., vasárnap éjfél. A produkciókat a csodavaro@erdely.tv 
e-mail-címre várjuk egy rövid bemutatkozás kíséretében. A vetélkedőnek két szakasza van: az első, online 
az Erdélyi Magyar Televízió YouTube-csatornáján zajlik november 28. és december 5. között. A legtöbb 
kedvelést elérő felvétel beküldőjét ajándékutalvánnyal jutalmazzuk. A verseny második részében a zsűri 
által kiválasztott három produkció előadója bekerül a Karácsonyi csodaváró műsorba, amelyet az Erdély 
TV az ünnepek alatt közvetít. 

A részvétel kritériumai: 
• Korhatárbeli megkötés nincs. 
• A beküldött dalok szövege nem tartalmazhat gyűlöletbeszédet, nem lehet szexista, rasszista, xenofób, 
szító, felbujtó jellegű. 

• A produkció nem tartalmazhat más előadóktól átvett zenei alapot. 
• Zenei stílusbeli megkötés nincs. A vetélkedő támogatja a minél sokszínűbb zenei paletta megteremtését, 

ezért bátorítjuk a résztvevőket, hogy kevésbé ismert stílusú dalokkal is nevezzenek. 
• A felvett dalokat mp4 kiterjesztésben, fekvő módban, 1920*1080 felbontásban fogadjuk el.  
A felvétel készülhet okostelefonnal is. 

• A videók beküldéséhez használják a www.wetransfer.com oldalt. 
• A csodavaro@erdely.tv címre küldött levélnek tartalmaznia kell azt a linket, amelyiken elérhető  
a produkció, az előadó nevét, lakhelyét és telefonszámát. 

• A videók hossza minimum 120 másodperc, maximum 210 másodperc. 
• A szervező fenntartja az előválogatás jogát! 

MINDENFÉLE 

VARRNI, kézimunkázni szerető höl-
gyeknek ingyen felajánlok színes  
fonalakat. Tel. 0770-740-952. 
(17852) 

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

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

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

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

MEGEMLÉKEZÉS 

Kegyelettel és fájó szívvel 
emlékezünk november 16-án 
MOLDOVÁN ILDIKÓRA szül. 
Csiszér halálának 11. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Szerettei: férje, lánya, fia 
családjukkal együtt. (17853-I) 

Szeretettel és könnyes szem-
mel emlékezünk életünk leg- 
szomorúbb napjára, november 
16-ára DOCZI JÁNOS 
halálának 7. évfordulóján.  
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Emlékét 
őrzi felesége, Piroska és 
szerettei. Nyugodj békében, 
drága Kicsim! (17837-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Mély fájdalommal és megtört 
szívvel tudatjuk, hogy a szerető 
édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, anyós, testvér és jó szom-
széd,  

MINOR ROZÁLIA  
szül. Csatlos  

életének 90. évében, 2022. no-
vember 14-én csendesen megpi-
hent. 
Drága halottunk temetése no-
vember 17-én, csütörtökön 13 
órakor lesz a marosszentgyörgyi 
új temetőben (kápolnai, a nagy-
kórház mögött), református szer-
tartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

A gyászoló család. (17860-I) 
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Búcsúzunk barátunktól, DEAC 
LEONTÓL, és őszinte rész-
vétünk a gyászoló családnak. 
Ciulei Aranka és családja. 
(17859) 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Az ANAF projektje folytatódik 
a romániai egyetemeken 

Ezen a héten a Közgazdasági Akadémián, a Nemzeti Politikai és Közigazgatási Iskolában és a brassói 
Transilvania Egyetemen mutatják be az ANAF projektjét, amellyel a cél az adózási fegyelem növelése. A 
hallgatók tájékoztatásával  a munkaerőpiacra való optimális beilleszkedésüket és a vállalkozói szellem tá-
mogatását, valamint a tudatos adófizetői magatartás erősítését szeretnénk elérni.   

Az előadás-sorozatot decemberben folytatjuk a Craiovai Egyetemen, a kolozsvári Babeş –Bolyai Egyete-
men és az aradi Aurel Vlaicu Egyetemen.   

Emlékeztetjük önöket, hogy az ANAF-projekt sikeresen elkezdődött  a múlt héten a galaci Dunărea de 
Jos Egyetemen, a bákói Vasile Alecsandri Egyetemen és a gyulafehérvári December 1. Egyetemen, és a  részt 
vevő diákok és tanárok elismerése arra késztet minket, hogy a tájékoztatást az elkövetkező években is foly-
tassuk.  

Az ANAF egyik közvetlen célkitűzése egy olyan kultúra meghonosítása, amelyben az önkéntes adózást 
helyes magatartásnak tekintik, amelyben az adófizetés egyszerre  állampolgári kötelezettség és társadalmi 
felelősségvállalás. Az ANAF minden erőfeszítését az adózási fegyelem növelésére összpontosítja, és a ta-
nulmányok azt mutatják, hogy e cél eléréséhez hosszú távon korai és folyamatos nevelésre van szükség.  

Meggyőződésünk tehát, hogy az ANAF és a felsőoktatási intézmények közös szerepvállalása az adózási 
fegyelem és ezáltal a tudatos adófizetői magatartás javulásához fog vezetni. 

A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály    
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MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdek-
lődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 
GYÓGYPEDIKŰR és KINEZIOTERÁPIÁS KEZELÉSEK. Tel. 
0756-680-226. www.sanuspedis.com (17775) 
A THEREZIA KFT. B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező GÉP-
KOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a  
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0265/322-441, 0749-
228-434-es telefonszámokon lehet. (66864)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Marosvásárhelyi Közszállítási Rt. 
válogatást szervez 

AUTÓBUSZSOFŐRÖK alkalmazására  
közúti személyszállításra. 

Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány, 
– érvényes szakmai tanúsítvány (atestat). 
Az állás megpályázásához a kérvényt, az önéletrajzot, a haj-

tási jogosítvány és az érvényes szakmai tanúsítvány fénymáso-
latát a cég székhelyén kell benyújtani: Marosvásárhely, Béga 
utca 2. szám, hétfőtől péntekig 9-15 óra között, vagy  
a resurseumane @transportlocal.ro e-mail-címre elküldeni. 

További információ a 0265/269-077-es telefonszámon.

Tízből hét cégnek a vártnál nagyobb pénzügyi 
hasznot hoznak a klímavédelmi kezdeménye-
zések, a társaságok többsége mégsem csök-
kenti olyan mértékben a 
károsanyag-kibocsátását, amivel érdemben 
enyhíteni lehetne a globális éghajlatváltozás 
hatásait – derül ki az EY több mint 500 globá-
lis vállalatot vizsgáló felméréséből. 

Az MTI-nek kedden elküldött összefoglalóban a 
nemzetközi tanácsadó cég kifejtette: azoknál a vállal-
kozásoknál, ahol átfogó éghajlatvédelmi lépéseket 
tesznek, több mint kétszer nagyobb az esély arra, hogy 
anyagilag a vártnál is jobban megtérülnek az erőfeszí-
téseik. A megkérdezett vállalatok döntő része, 93 szá-
zaléka nyilvánosan elkötelezte magát az 
éghajlatváltozás mérséklése iránt, ugyanakkor keve-
sebb mint felük, 42 százalékuk tervezi a szén-dioxid-
kibocsátás legalább 45 százalékos csökkentését 

2030-ig. A válaszadóknak csak 11 százaléka tűzte ki 
célul a nettó nulla kibocsátás, vagyis a karbonsemleges 
működés elérését. A felmérés szerint a döntéshozókat 
leginkább az üzleti rugalmasság elősegítése (59 száza-
lék), a környezetvédelmi és fenntarthatósági minősítés 
javítása (57 százalék), valamint a piaci elvárásoknak 
való megfelelés (56 százalék) ösztönzi az éghajlatvál-
tozással kapcsolatos beruházásokra. 

Az EY szerint biztató, hogy a válaszadók 61 száza-
léka jövőre többet tervez költeni a klímakockázatok 
kezelésére, mint idén. 

A vállalatok éghajlatvédelmi intézkedéseit, azok ha-
tásait, eredményeit és a jövőbeli lehetőségeket vizsgáló 
kutatás július és október között készült. A vizsgálatban 
506 vállalati fenntarthatósági vezető vett részt számos 
iparágból, 21 országban. A válaszadók több mint 1 mil-
liárd dollár éves bevétellel rendelkező vállalatokat kép-
viseltek. (MTI) 

Kifizetődő a klímavédelem a vállalatoknak, 
mégsem tesznek eleget érte 



Műsorvezető-
szerkesztői állást 

hirdet  
az Erdély TV 

Új munkatársat keres maros-
vásárhelyi stúdiójába az Er-
dély TV népszerű műsora, a 
Mozaik. A hétköznapokon je-
lentkező magazin műsorve-
zető-szerkesztői állásra 
november 22-ig lehet jelent-
kezni. A részletes fényképes 
szakmai önéletrajzokat az 
allas@erdely.tv e-mail-címre 
várják. 

Az élőben jelentkező Mozaik 
izgalmas beszélgetésekkel, színes, 
változatos tartalmakkal, rovatok-
kal várja minden hétköznap este a 
nézőit. Kínálatában a társadalom 
különböző területeihez kapcso-
lódó kérdések, kulturális, gazda-
sági, életmódbeli, egészségügyi, 
szociális témák váltják egymást.  

A Mozaik műsorvezető-szer-
kesztőjének kulcsszerepe van a 
téma- és meghívottválasztásban, 
felel a televíziós anyagok leszer-
vezéséért, feladatai közé tartozik 
az élő stúdióbeszélgetések előké-
szítése, moderálása, az online in-
terjúk készítése, valamint a 
szövegszerkesztés. A leendő új 
munkatársnak az Erdély TV fiatal, 
dinamikus munkaközösségében, 
megfelelő munkakörülmények kö-
zött van lehetősége dolgozni, egy 
megbízható, stabil munkahelyen.  
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