
Adventi időszakban vagyunk, amikor külsőségekben is kará-
csonyváró hangulatban készülünk a Megváltó születésére. 
Marosvásárhely főterén hó nélkül is érezni az ünnep köze-
ledtét, hiszen megnyílt a karácsonyi vásár. Úgy időzítették a 
nyitást, hogy egybeessen a Mikulás-járással, az ünnepi dísz-
világítás felkapcsolásával.  

A tavalyi rendezvény sikerén felbuzdulva, idén is a Színház téren dí-
szítették fel a karácsonyfát, mellette a 35 kézműves és helyi termelő 
standjain levő termékek várják a vásárlókat. A horgolt, festett ajándék- 
és dísztárgyak, bőrdíszműves cikkek mellett meleg italt, forralt bort, 
finom kávét, mézeskalácsot, lángost, sóváradi sült fagyaltot, gyümölcs-
leveket kínálnak az árusok. De van számos levendulás termék is. Ki-ki 
kedvére válogathat. Sokan nézelődnek, s remélhetőleg vásárolnak is, 
hogy az árusoknak ne kelljen fölöslegesen álldogálni a hidegben. 

Bemelegítő?  
A múlt heti román nemzeti ünnep újabb alkalmat adott a vehe-

mens magyarellenesség kinyilvánítására és a hangulatkeltésre. A 
hatalmas, azóta sem szűnő felháborodást a parlament ünnepi ülésén 
az RMDSZ képviselőjének beszéde váltotta ki, amire a tiltakozók lin-
cselésközeli hangulatot provokáltak ki. Ezt követően az RMDSZ nem 
vett részt az államfő délutáni pezsgőbontásán. 

Az ominózus beszéd többek között arról szólt, hogy az erdélyi ro-
mánok politikai és vallási vezetői tudták, hogy Erdély nemcsak 
román, hanem magyar, szász és zsidó föld is, és ez tükröződött a gyu-
lafehérvéri nyilatkozat szövegében. Eszerint a különböző közössé-
geknek joguk van a történelmi események saját szempontjaik szerinti 
értelmezéséhez, ennek nem kellene felháborodást kiváltania. Azt is 
mondta, hogy a magyar közösség Romániában képzeli el a jövőjét, 
az RMDSZ partner mindazon elképzeléseknek a megvalósításában, 
amelyek etnikai hovatartozástól függetlenül javítják az állampolgá-
rok életszínvonalát. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ megérti decem-
ber elseje különleges jelentőségét a román nép kollektív tudatában, 
de emlékeztetett arra is, hogy az erdélyi magyarok számára ez a 
dátum egy bizonytalanságokkal terhelt korszak kezdetét jelentette.  

A parlamenti botrány, amelyen egy, nem éppen a diplomáciai ér-
zékéről ismert szenátor egyebek mellett azt üvöltötte magából ki-
kelve az RMDSZ szónokának, hogy takarodjon ki a gyűlésteremből, 
felébresztette a sajtóhiénákat, akik azon csámcsognak még ma is, 
hogy kizárják-e az RMDSZ-t a kormányból, ezzel is a nacionalisták 
malmára hajtva a vizet. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Befejeződött 
az onkológiai 
klinika felújítása 
A tervezéstől számított öt év után hét-
főn sajtótájékoztató keretében mutat-
ták be a Maros Megyei Kórház 
Onkológiai Klinikájának besugárzóhe-
lyiségét, az úgynevezett bunkert, 
amelybe a tavaly ilyenkor szerelték be 
az új CT-szimulátort, ami a besugár-
zás nagyon pontos (egy milliméter 
alatti) tervezésének eszköze.  
____________4. 
Sántító 
mezőgazdaság  
November 18-án a Romániai Magyar 
Gazdák Egyesülete Maros szervezete 
a marosvásárhelyi Studium Hub elő-
adótermében a Priaevents céggel far-
mergálát tartott, ahol szó esett az 
ország agrárstratégiájáról, a támoga-
tási lehetőségekről, a jelenlevők át-
fogó képet kaptak a mezőgazdaság 
jelenlegi helyzetéről. 
____________6.Mezey Sarolta 

Fotó: Nagy Tibor

Ne feledje 
idejében megújítani  

előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan  
kézhez kapja, 

féláron! 

Marosvásárhelyen megnyílt a karácsonyi vásár, felkapcsolták 
a díszvilágítást 

Ott volt a Mikulás is  

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó műanyag monofokális  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!  

Mai lapszámunkban 
NÉPÚJSÁG- 
falinaptár 

hűséges előfizetőinknek.



 2023 Petőfi Sándor-emlékév, ez alkalomból a Maros Mű-
vészegyüttes a János vitéz című előadással állít emléket 
a neves költőnek. Ugyanakkor a Maros Művészegyüttes 
és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros me-
gyei fiókja rajzpályázatot hirdetett János vitéz címmel.  

 A beérkezett több mint 120 alkotást kiállításon tekinthetik meg 
december 6-án a Maros Művészegyüttes székházában, a bemutató 
előadás napján. A beérkezett csodaszép rajzokat egy háromtagú zsűri 
értékelte, a nyertesek díjazására az előadás előtt kerül sor. Mindkét 
korcsoport első három legszebb rajzát díjazzuk, továbbá még 10 
nagyszerű rajz alkotója nyer belépőjegyet a János vitéz mesejáték to-
vábbi előadásaira. Köszönjük a jelentkezőknek, az őket biztató szü-
lőknek és pedagógusoknak az érdeklődést és a lelkes hozzáállást, 
aminek köszönhetően ilyen sok rajzzal neveztek be a gyerekek. Bí-
zunk benne, hogy a jövőben is megtisztelnek minket figyelmükkel. 

7-9. éves korcsoport: I. hely: Biró Anett, 9 éves; II. hely: Csenteri 
Péter, 9 éves; III. hely: Székely Timea, 9 éves; 10-11. éves korcso-
port: I. hely: Mihály Hanga Dorka, 11 éves; II. hely: Dániel Ákos-
Zoltán, 10 éves; III. hely: Nagy Márta, 10 éves 

Különdíjak:7-9 évesek:Boér Vivien, Törzsök Écska, Nagy Balázs, 
Oláh Patrícia, László Enikő, Farkas Rebeka, Sinka Orsolya, Tóth 
Krisztián, Kiss Gábriel, Gozgár Győző Gáspár; 10-11 évesek: Dálya 
Balázs Bence, Curcui Ana Maria, Bordi István,Török Zsanett Viktó-
ria, Török Hunor, Kiss Helén, Magyari Zsanett, Antal Evelin, Király 
Anna Bíborka, György Rebeka Zója. 

Szívből gratulálunk a díjazottaknak! 
Incze Tünde művészeti tanácsadó, Maros Művészegyüttes 

VI. Borsikák karácsonya című gálaműsorával búcsúz-
tatja az idei évet a 2016-ban hiánypótló kezdeményezés-
ként alakult marosvásárhelyi Borsika néptáncegyüttes. Az 
együttes több tájegység táncaiból ízelítőt nyújtó ünnepi 
előadására december 9-én, pénteken este 7 órakor kerül sor 
a Kultúrpalota nagytermében. A részletekről Törzsök 
Hunor, az együttes egyik alapítója tájékoztatott. 

– A járvány miatt az elmúlt két évben elmaradt az élő 
találkozás a közönséggel, a műsor online változatával igye-

keztünk megörvendeztetni az érdeklődőket. Most újra 
együtt ünnepelhetünk. A jelenleg 150 gyermekkel működő 
Borsika mindhárom korcsoportja, a 4–6 és a 7–10 évesek, 
valamint a 10 év fölötti tagok is színpadra lépnek. A legki-
sebbek népi gyermekjátékokat mutatnak be, a középcso-
port nyárádmenti és felcsíki táncokat, a legnagyobbak 
pedig vajdaszentiványi és mezőségi táncokat, valamint du-
nántúli karikázót. Az évzáró rendezvény kiemelt támoga-
tója a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal – tette hozzá 
Törzsök Hunor. 

Zenetudományi  
és karvezetői díjak 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Zeneművészeti 
Tanszékének közössége december 8-án, csütörtökön 
17 órától az Erdélyi Hagyományok Háza marosvásár-
helyi székhelyén (Sáros utca 1. szám) Szabó Csaba – 
Szalman Lóránt-díj-átadó ünnepségre várja az érdek-
lődőket. A Szabó Csaba Nemzetközi Társaság, vala-
mint Szalman Lóránt örökösei és a Zeneművészeti 
Tanszék oktatói közössége által 2017-ben létrehozott, 
évente kiosztott zenetudományi és karvezetői díjakat 
ezúttal a 2021-ben és 2022-ben végzett legeredménye-
sebb hallgatók vehetik át. Az okleveleket és a Szabó 
Csaba, valamint Szalman Lóránt arcképét ábrázoló 
fémplaketteket – Kiss Levente marosvásárhelyi képző-
művész alkotásait – tudományos dolgozattal és karve-
zetői felkészültséggel lehet kiérdemelni. Az eseményt 
a tanszék Szalman Lóránt vegyes karának műsora 
teszi ünnepélyessé, karnagy Márton Szabolcs. 

Mozaik – Vajda György kiállítása 
December 8-án, csütörtökön 18 órakor a marosvásár-
helyi Bernády Házban nyílik meg Vajda György, lapunk 

munkatársának egyéni kiállítása. A sajtó-, természet-, 
szocio- és művészfotókból álló kiállítás régebbi és 
újabb munkákat vonultat fel. A kiállítást Nagy Miklós 
Kund művészeti író nyitja meg.  

A marosvécsi gondozottak 
kiállítása 

A marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ 
és a Marosvécsi Alternatív Egyesület szervezésében 
karácsonyi vásár nyílik a központ gondozottjainak mun-
káiból december 8-án, csütörtökön 17 órakor a maros-
vásárhelyi Gecse utcai református egyházközség 
gyülekezeti házában (Ştefan cel Mare utca 26. szám).  

Mesejátékok az Ariel színházban 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház 
nagytermében december 7-én, szerdán 18 órakor a 
Lúdas Matyi című, 4 éves kortól ajánlott bábjáték lát-
ható. 8-án, csütörtökön 9.30-tól és 11 órától újra a 
Lúdas Matyi van műsoron, 18 órától az Ariel Stúdióban 
az Évszakok című, 4 éven aluli gyermekeknek szóló 
előadást lehet megtekinteni Barabás Olga rendezésé-
ben. Mivel a helyek száma korlátozott, előzetes foglalás 
szükséges a 0740-566-454-es telefonszámon (9-13 óra 
között hívható). Helyfoglalás érkezési sorrendben.  

 

IDŐJÁRÁS 
Borús, esős idő 
Hőmérséklet: 

max. 7 0C 
min. 0 0C

Ma MIKLÓS,  
holnap AMBRUS napja. 
AMBRUS: görög eredetű, jelen-
tése: halhatatlan.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. december 5.

1 EUR 4,9207
1 USD 4,6726

100 HUF 1,1975
1 g ARANY 269,7555

Hahota-bemutató 
A Hahota színtársulat december 28-án, szerdán este 7 órá-
tól bemutatja a Megette a fene az egészet című szilveszteri 
kabaré-előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művész-
együttes előadótermében. További előadások: december 
29-én, 30-án és 31-én este 7 órától, valamint január 2-án, 
3-án, 4-én, 5-én, 6-án, 7-én és 8-án, szintén este 7 órától. 
Fellépnek: Puskás Győző, Gönczy Katalin, Cseke Péter, 
Halmágyi Éva, Szőlősi P. Szilárd, Kelemen Barna és Jakab 
Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek kaphatók 
a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztáránál, 
valamint a World Travel Shop utazási irodában (Aurel Fili-
mon utca 17. szám).  

Adománygyűjtés 
rászoruló gyermekeknek 

A Minta ifjúsági szervezet karácsony közeledtével tizen-
egyedik alkalommal indítja el Egy cipősdoboznyi szeretet 
elnevezésű adománygyűjtő akcióját. Az idei kezdeménye-
zés jelmondata: Merjük saját lelkünket ajándékká tenni!, 
célja pedig a Maros megyei hátrányos helyzetű gyermekek, 
illetve a gyermekotthonok lakóinak segítése. A szervezők 
arra kérik az adakozni vágyókat, hogy egy vagy több cipős-
dobozba csomagolják be adományaikat – játékot, ruhane-
műt, tanszereket, tartós élelmiszereket vagy egyéb, a 
gyermekek ünnepvárását szebbé tevő ajándékot –, a cso-
magokon pedig tüntessék fel, hogy milyen nemű és életkorú 
gyermeknek szánják. A cipősdobozokat december 22-ig 
várják hétköznapokon 10 és 15 óra között az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács marosvásárhelyi Demokráciaközpont-
jában, a Klastrom (Mihai Viteazul) utca 10. szám alatt. 

Évzáró kézimunka-foglalkozás 
December 6-án, kedden (ma) 16.30-tól 18.30-ig rendhagyó 
évzáró foglalkozásra várja a Női Akadémia az Ügyes Kezű 
Nők kézműveskör résztvevőit a Divers Egyesület marosvá-
sárhelyi, Avram Iancu utca 29. szám alatti székhelyén. A 
résztvevők karácsonyi díszeket készíthetnek, illetve kávé, 
tea és sütemény mellett jó hangulatban kívánhatnak egy-
másnak áldott ünnepet. 

Bemutató a Kamaszoknál 
A Tamacisza Kulturális Egyesület égisze alatt működő Ka-
maszok ifjúsági színtársulat december 10-én, szombaton 
délután 5 órai kezdettel bemutatja az Ádám és Éva a ka-
maszkorban című előadását. A darabban az alábbi jelene-
teket viszik színpadra: Ádám és Éva, Babona, Kísértet, 
Pötty, Szentpéter, a jegyszedő. A szombati bemutatóra el-
fogytak a jegyek, december 11-én, vasárnap este 7 órától 
újra látható az előadás, jegyeket a 0726-221-504-es tele-
fonszámon lehet foglalni. 

Szimfonikus hangverseny 
Szimfonikus hangversenyre kerül sor december 8-án, csü-
törtökön 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében. A Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara a 
vegyes karral együtt lép fel, vezényel Anton Shaburov 
oroszországi karmester. Szólisták: Vlad Răceu hegedűmű-
vész, Iulia Merca mezzoszoprán, Remus Alăzăroae tenor. 
Műsoron: Erich Wolfgang Korngold- és Alekszandr Szkrja-
bin-művek. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

6., kedd 
A Nap kel  

7 óra 51 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 36 perckor.  
Az év 340. napja,  
hátravan 25 nap.

Nagy Székely Ildikó 

Megyei hírek 

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.

RENDEZVÉNYEK
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Évzáró gálaműsor a Kultúrpalotában  
Újra színpadon a Borsika  

 János vitéz – bemutató és rajzpályázat 



Annak ellenére, hogy az RMDSZ képviselőházi frak-
cióvezetője próbálta elmagyarázni, hogy szavait a gyu-
lafehérvári nyilatkozat szellemében fogalmazta meg, 
amivel senkit nem bántott meg, csak egyesek szándéko-
san félreértették, ám emiatt nem hiszi, hogy fel kellene 
bontani a koalíciót, nem csupán a szolgálatos naciona-
listák háborodtak fel, maga a PSD és a képviselőház el-
nöke is „politikai következményekről” beszélt, anélkül, 
hogy pontosabban kifejtette volna, mire gondol. Mi 
több, a kulturális miniszter is a „veszélyes kártyát” em-
legette, amikor az RMDSZ szónoka azt mondta, az ak-
kori román politikusok előtt is ismert tény volt, hogy 
„Erdély nemcsak román, hanem magyar, szász és zsidó 
föld is”. 

 Az AUR társelnöke, miután testületileg kivonult a te-
remből, azt nehezményezte, hogy az RMDSZ „arcátlan” 
történelemhamisítását a többi párt tolerálja. Láttuk, 
mennyire „tolerálják”. A jelek szerint nem értik vagy 
nem akarják megérteni, hogy az RMDSZ és a magyar 
közösség csupán az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozat-
ban a nemzeti kisebbségek önrendelkezéséről szóló ígé-
retek betartását kéri, amivel a román állam ma is adós. 

Meglehet, ez csak a bemelegítő volt. Ahogy közeled-
nek a választások, felerősödhetnek a nacionalista han-
gok. 

Romániának 
a schengeni térségben a helye 

Az Európai Bizottság hétfőn ismételten hangsúlyozta, 
hogy Bulgária, Románia és Horvátország eleget tesz 
a schengeni csatlakozás „valamennyi követelményé-
nek”, és arra számít, hogy egyes országok ellenke-
zése ellenére a tagállamok csütörtökön pozitív 
döntés hoznak erről – írja az EFE. A spanyol hír-
ügynökség beszámolója szerint az európai életmód 
előmozdításáért felelős biztos, Margaritis Schinas 
egy sajtótájékoztatón azt üzente azoknak a tagálla-
moknak, amelyek „kételkednek” az Európai Bizottság 
értékelésében, amely szerint Bulgária és Románia 
felkészült a schengeni csatlakozásra, hogy felvételük 
a térségbe „valójában nem kevesebb, hanem több és 
hatékonyabb határellenőrzéshez fog vezetni”. Az 
EFE szerint Margaritis Schinas ezzel Ausztriának és 
Svédországnak a román és bolgár csatlakozással 
szembeni fenntartásaira, illetve Hollandiának arra a 
bejelentésére reagált, hogy meg fogja vétózni Bulgá-
ria felvételét a belső határellenőrzések nélküli tér-
ségbe. (Agerpres) 

Nőtt a munkanélküliségi ráta 
Idén októberben 5,5 százalékos volt a munkanélküli-
ségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal nagyobb, 
mint egy hónappal korábban – közölte hétfőn az or-
szágos statisztikai intézet (INS). A 15 és 74 év közötti 
munkanélküliek száma 453.200-ra volt tehető az idei 
tizedik hónapban. Ez több az előző hónapban re-
gisztráltnál (445.600 személy), de valamelyest keve-
sebb az egy évvel korábban jegyzettnél (454.900 
személy). A nők körében 1,4 százalékponttal alacso-
nyabb volt a munkanélküliség, mint a férfiaknál (a 
nőknél 4,7 százalék, a férfiaknál 6,1 százalék). A fia-
talok (15-24 év közöttiek) körében továbbra is 
magas, 22,9 százalékos munkanélküliséget jegyez-
tek. A munkanélküliek összlétszámának 72,8 száza-
lékát a 25 és 74 év közötti állástalan személyek tették 
ki – közölte az INS. (Agerpres) 

Újabb majomhimlős fertőzés  
Újabb majomhimlős megfertőződést mutattak ki Ro-
mániában – közölte hétfőn az egészségügyi minisz-
térium. Egy 34 éves bukaresti férfiról van szó. A 
fertőzöttet elkülönítették, állapota jó. Az országos 
közegészségügyi intézet (INSP) tájékoztatása szerint 
eddig 17 személyt oltottak be majomhimlő elleni vak-
cinával. Romániában eddig 46 személynél mutatták 
ki a majomhimlő-fertőzést. (Agerpres) 

Újraindult Szlovénia legnagyobb 
széntüzelésű hőerőműve 

Másfél hónap leállás után hétfőn újraindult Szlovénia 
legnagyobb széntüzelésű hőerőműve, a sostanji TES 
– közölte a hőerőművet kezelő vállalat. Az energia-
válság miatt a 6-os blokkot október közepén kapcsol-
ták le a villamosenergia-hálózatról, hogy szenet 
takarítsanak meg a téli időszakra. A szénellátási 
problémákat az okozta, hogy egy baleset folytán 
megsérült az észak-szlovéniai Velenjében a szénbá-
nya, amely egyedül látja el szénnel a TES-t. Amíg a 
velenjei bányászat nem tud ismét megfelelő mennyi-
séget termelni, Szlovénia szénimportra kényszerül. A 
szlovén villamosenergia-termelés 37 százalékát az 
atomenergia, 30 százalékát a vízenergia, 26 száza-
lékát a szén, a fennmaradó részét pedig a földgáz (4 
százalék), a biomassza és a napenergia (2-2 száza-
lék) adja. (MTI) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)
Bemelegítő?  

A felröppent hírekkel ellentétben az áramtermelő 
fogyasztók nem fognak semmiféle „napfényadót” fi-
zetni, és a kritizált sürgősségi rendelet valójában 
egy olyan uniós irányelv átültetése a hazai jog-
rendbe, amely 2026-tól lehetővé teszi egy ilyen adó 
esetleges bevezetését – jelentette ki hétfői sajtótá-
jékoztatóján Virgil Popescu. 

Az energiaügyi miniszter elmondta, az ellenzék és a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) által is bírált rendelet az uniós meg-
újulóenergia-irányelvet ülteti át a hazai jogrendbe. A 
jogszabály révén a villamosenergia-hálózatra csatlakozott ter-
melő fogyasztók (prosumerek) több helyszínen is telepíthetnek 
napelemeket, ugyanolyan kompenzációval, és cserélgethetik 
a napelemek helyszíneit. A helyszínek cseréje korábban csak 
az elosztóhálózatokon belül volt lehetséges. A direktíva gya-
korlatba ültetésének elmulasztása uniós szankciókat vont 

volna maga után – magyarázta Popescu.  A miniszter cáfolta 
a „napfényadó” bevezetésére vonatkozó híreszteléseket. 
„Semmiféle adót nem vezetünk be, a prosumerek semmiféle 
adót nem fognak fizetni az elhasznált és a megtermelt energia 
után” – jelentette ki.  Hozzátette, az uniós direktíva 2026-tól 
bizonyos körülmények között valóban lehetővé teszi egy ilyen 
adó bevezetését, de az energiaügyi minisztérium soha nem tá-
mogatna egy ilyen kezdeményezést.  

„Nem vetünk ki adót a prosumerekre, ez biztos. A Ciucă-
kormány támogatja a termelő fogyasztókat. A rendelet közvi-
tán volt; senki nem akar ilyen adót, és nem is fog senki ilyen 
jellegű adót fizetni” – nyomatékosította az energiaügyi mi-
niszter.   

Popescu emlékeztetett, hogy a kormány a múlt év végén be-
vezette a mennyiségi kompenzációt, és azóta a prosumerek 
száma néhány százról több ezerre nőtt. (Agerpres) 

Hamis híresztelés a „napfényadó” bevezetése 

„Indul a háztartási gépek roncsprogramjának idei 
második kiadása. A lakosság mától hűtők, fagyasz-
tóládák, mosó- és mosogatóképek vásárlására igé-
nyelhet értékjegyet. A nagy fogyasztású háztartási 
gépek új, energiatakarékosabb eszközökre való le-
cserélése jelentős energiamegtakarítást jelent a 
háztartások számára, éppen ezért idén százmillió 
lejt különítettünk el a programra. Ugyanakkor fon-
tos, hogy csak azok igényeljenek értékjegyet, akik 
valóban felhasználják azt, hiszen ellenkező esetben 
másoktól veszik el a lehetőséget a programban való 
részvételtől” – jelentette ki Tánczos Barna környe-
zetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter. 

A háztartási gépek roncsprogramjának téli kiadása három 
szakaszban zajlik. 

Az I. szakasz december 5-én reggel 10 órakor indult, és 
december 9-ig vagy a támogatási keret kimerüléséig tart. 
Ebben a szakaszban mosógépekre, mosogatóképekre és hűtő-
szekrényekre, fagyasztóládákra lehet értékjegyeket lefoglalni. 
A támogatási keret 25 millió lej. 

A II. szakasz december 12-én 10 órakor indul, és decem-
ber 16-ig vagy a támogatási összeg kimerüléséig tart. Ebben 
a szakaszban laptopokra és táblagépekre lehet értékjegyet le-
foglalni. A támogatási keret 10 millió lej. 

A III. szakasz december 19-én reggel 10 órakor indul, és 
december 23-áig vagy a támogatási keret kimerüléséig tart. 
Ebben a szakaszban légkondicionáló berendezésekre, ruha-
szárító gépekre és porszívókra lehet értékjegyet igényelni. A 
támogatási keret 15 millió lej. 

Mosó- és mosogatógépek, légkondicionáló berendezések, 
hűtők, fagyasztóládák, ruhaszárító gépek lecserélésére 400 
lejes értékjegy, porszívókra 200 lejes, laptopokra 500 lejes 
utalvány, táblagépekre pedig 300 lejes értékjegy jár. 

Az értékjegyeket a Környezetvédelmi Alap internetes felü-
letén lehet igényelni, és a jóváhagyás után egy hét alatt lehet 
beváltani a programban részt vevő kereskedőknél. Azok, akik 
nyáron igényeltek értékjegyet, de nem használták fel, most 
nem igényelhetnek támogatást ugyanarra a típusú háztartási 
gépre. 

(RMDSZ-tájékoztató) 

Tánczos Barna: indul a háztartási gépek 
roncsprogramjának újabb kiadása 

Az orosz erők hétfőn ismét rakétatámadásokat in-
dítottak, Ukrajna teljes területén légiriadó van ér-
vényben – számolt be az Ukrajinszka Pravda 
hírportál helyi kormányzókra hivatkozva. 

A légiriadót előbb az ország középső, déli és keleti része-
iben rendelték el, majd délután egy óra tájban kiterjesztették 
az ország nyugati régióira is, így az Oroszország által 2014-
ben önkényesen elcsatolt Krím félsziget kivételével Ukrajna 
teljes területére kiterjedt.  

Makszim Marcsenko, Odessza megye kormányzója a Te-
legram üzenetküldő csatornán azt írta, hogy az ellenséges 
orosz erők rakétákat lőttek ki. Arra kérte ezért a lakosságot, 
hogy sürgősen menjenek óvóhelyre.  

Vitalij Kim, a mikolajivi régió kormányzója arról számolt 
be, hogy ellenséges robotrepülőgépeket észleltek a megye  
fölött.  Vitalij Maleckij, a Poltava megyei Kremencsuk pol-
gármestere arra figyelmeztetett, hogy infrastrukturális létesít-
mények elleni csapás várható. Felhívta a lakosokat, hogy 
zárják be az ablakokat, és a lehető legnagyobb mértékben tart-
sák bent a hőt a helyiségekben. Dmitro Lunyin Poltava megyei 
kormányzó tájékoztatása szerint a légvédelem „dolgozik” a 
régióban.  

Az Ukrajinszka Pravda helyi beszámolók alapján később 
azt írta, hogy robbanások hallatszottak több régióban, köztük 

Kijev megyében is. Olekszij Kuleba, Kijev megye kormány-
zója közölte, hogy az ukrán légvédelem „dolgozik” a régió 
fölött, de vannak még rakéták, amelyek a megye felé tartanak.  

Hétfőre virradó éjjel a Dnyipropetrovszk megyében lévő 
Krivij Rih városban mértek az orosz erők rakétacsapást az Ar-
szelorMittal helyi acélipari vállalat telepére – közölte az üzem 
vezetése. A közlemény szerint vannak sérültek is, de számokat 
és további információkat későbbre ígértek.  

Oleh Nyikolenko ukrán külügyi szóvivő közben a  
Facebookon arról adott hírt, hogy újabb három, állatszemeket 
tartalmazó borítékot adtak fel Ukrajna spanyolországi külkép-
viseleteinek. A spanyol rendőrség a postahivatalokban lefog-
lalta a küldeményeket. Nyikolenko közölte, hogy a mostanival 
együtt már 21 fenyegetést kaptak ukrán nagykövetségek és 
konzulátusok 12 országban.  

Dmitro Kuleba hétfőn a Twitteren felszólította az országa 
győzelmében kételkedő külföldi politikusokat, elemzőket és 
újságírókat, hogy jobban teszik, ha felkészülnek Oroszország 
Ukrajnával szembeni háborús vereségére. „Tudom, hogy né-
hányuknak nehéz elképzelni az ukrán győzelmet, de mi már 
jó úton vagyunk efelé. Jobb, ha felkészülnek Oroszország ve-
reségére, és ne próbálják megmagyarázni, hogy Ukrajna miért 
nem képes, vagy neki miért nem szabad győznie” – fogalma-
zott a külügyminiszter. (MTI) 

Az orosz erők megint rakétákat lőttek ki 
Légiriadó Ukrajnában  
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Moszkva válaszolni fog arra, hogy a Nyugat „pla-
font” szabott az orosz olaj árának – jelentette ki 
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő hétfőn újságí-
róknak. „A döntések előkészítése folyamatban van, 
de természetesen egy dolog nyilvánvaló: nem fo-
gunk semmilyen plafont elismerni” – mondta Pesz-
kov újságíróknak. 

A nyugati olajszankciók hétfőn léptek életbe: a csomag meg-
tiltja a nyersolaj és egyes kőolajtermékek behozatalát Orosz-
országból az EU-ba, de átmeneti kivételt biztosít a 
csővezetéken érkező kőolajra azoknak az uniós tagállamoknak, 
amelyek földrajzi helyzetük miatt nem rendelkeznek más le-
hetőségekkel. Az Európai Unió, a Franciaországot, Németor-
szágot, Olaszországot, Japánt, az Egyesült Királyságot, az 
Egyesült Államokat és Kanadát tömörítő G7-csoport és Auszt-
rália pedig megállapodott az orosz kőolaj hordónkénti 60 dol-
láros árplafonjáról, amely lehetővé teszi az európai szolgáltatók 
számára, hogy orosz olajat szállítsanak unión kívüli orszá-
gokba, feltéve, hogy annak ára a felső határ alatt marad. 

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a döntést 
kommentálva vasárnap kijelentette, hogy Oroszország nem fo-
gadja el az olajárak plafonját, még akkor sem, ha a kitermelés 
csökkentésére kényszerül. Hozzátette, hogy az ilyen korláto-
zások nem piaci eszközök, és hogy Oroszország csak azokkal 
a fogyasztókkal hajlandó együttműködni, amelyek a piaci fel-

tételek mellett kereskednek. Mihail Misusztyin orosz minisz-
terelnök a hétfőn online megtartott 27. rendes orosz–kínai kor-
mányfői tanácskozáson azt hangoztatta, hogy kudarcra vannak 
ítélve a Nyugat arra irányuló kísérletei, hogy illegitim szank-
ciókkal és politikai nyomással a saját szabályait kényszerítse 
rá más országokra. Kifejezte meggyőződését, hogy az új geo-
politikai realitások között még inkább kibontakozik a két or-
szág átfogó és politikai partnerségében rejlő alkotó potenciál. 

„Az energetikai partnerség stratégiai jelleget öltött. A föld-
gáz-, kőolaj- és szénszállítások növekednek. Kínában orosz 
részvétellel folytatódik az atomerőművek építése. Készek va-
gyunk teljesíteni minden hatályos szerződéses kötelezettséget 
és új, nagyszabású kezdeményezéseken dolgozni ezen a terü-
leten” – hangoztatta egyebek között Misusztyin. 

Az orosz pénzügyminisztérium hétfőn közleményben is-
merte el, hogy a szövetségi költségvetés novemberi olaj- és 
gázipari többletbevételeinek tényleges volumene 90,2 milliárd 
rubellel alacsonyabb volt a vártnál. A tárca novemberre 282,8 
milliárd rubeles olaj és gáz többletbevételt prognosztizált. 

Decemberben a pénzügyminisztérium szerint az orosz költ-
ségvetés olaj és gáz többletbevételei 176,1 milliárd rubelt te-
hetnek ki, a tényleges olajárnak a bázist meghaladó szintje 
miatt. (MTI) 

Orosz válasz lesz az olajárplafonra



A tervezéstől számított öt év 
után hétfőn sajtótájékoztató 
keretében mutatták be a 
Maros Megyei Kórház Onkoló-
giai Klinikájának besugárzó-
helyiségét, az úgynevezett 
bunkert, amelybe a tavaly 
ilyenkor szerelték be az új CT-
szimulátort, ami a besugárzás 
nagyon pontos (egy millimé-
ter alatti) tervezésének esz-
köze.  

Az idén a részleg a legkorsze-
rűbb VarianBem sugárterápiás be-
rendezéssel bővült, amellyel a rákos 
daganatok hatékony, precíz sugár-
kezelését tudják elvégezni, akár 
nagy dózisú hatóanyaggal is, ami-
vel a kis daganatok eltüntethetők, a 
kellemetlen mellékhatások pedig lé-
nyegesen csökkennek. Az avatáson 
részt vett prof dr. Rafila Alexandru 
egészségügyi miniszter, Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács el-
nöke, dr. Gîrbovan Ovidiu 
kórházigazgató, prof. dr. Azamfirei 
Leonard, a MOGYTTE rektora, or-
szággyűlési képviselők és más hi-
vatalosságok.  

Igazgatói megbízatása egyik első 

és legfontosabb célkitűzése az on-
kológiai klinika korszerűsítése volt, 
amelynek teljes felújítása 5.705.881 
lejbe került. Ebből 4.500.000 lejt az 
Egészségügyi Minisztériumon ke-
resztül a Világbank biztosított, a 
Maros Megyei Tanács jelentős hoz-
zájárulása 1.205.881 millió lej volt, 
értékelte nyitóbeszédében  
Gîrbovan Ovidiu, és köszönetet 
mondott a miniszternek és a tanács-
elnöknek a támogatásért, amellyel 
sikerült a kórház felszerelését is a 
jelenkori követelményekhez igazí-
tani, ami eredményesebbé teszi a 
rákos betegek kezelését.  

Régi álom vált valóra – hangsú-

lyozta a legkorszerűbb berendezés-
sel ellátott modern klinika szerepé-
nek fontosságát Péter Ferenc, aki 
köszönetét fejezte ki az anyagiakat 
biztosító támogatók mellett a me-
gyei kórház vezetőségének, a kli-
nika személyzetének, a 
tervezőknek és az építőknek. Hang-
súlyozta, hogy járványhelyzetben a 
pavilonrendszerben működő kór-
házi egységek előnyt jelentenek. 
Továbbá a jelen lévő hivatalossá-
gok támogatását kérte a megyei ta-
nács további fontos terveinek a 
kivitelezéséhez: a tüdőklinika fel-
újítása, az 1-es számú belgyógyá-
szat (régi kórház) épületének 

kibővítése, a félbemaradt építkezés 
befejezése, továbbá a fertőző be-
tegségek klinikájának az udvarára 
tervezett intenzív terápiai részleg 
felépítése. 

Rafila Alexandru egészségügyi 
miniszter, akire, bevallása szerint, 
jó benyomást tettek az onkológiai 
klinikán tapasztaltak, a partnerség 
fontosságát emelte ki, annak érde-
kében, hogy hasonlóan látványos 
eredmények születhessenek az 
egészségügyben. A többi résztvevő 
mellett az egyetem szerepét hang-
súlyozta az orvosi és ápolószemély-
zet kiképzésében, ami előnyt 
biztosít Marosvásárhelynek. Azért 
is fontos ennek a projektnek a kivi-
telezése, mert Románia törvényben 
hagyta jóvá a rákos betegek gyógyí-
tására vonatkozó országos tervet. 
Ebben az évben hét hasonló radio-
terápiás egység kapott működési 
engedélyt, ami azt jelenti, hogy 
egymillió lakosra 3,5 egység jut, 
ami közelít az európai átlaghoz, 
amitől sok egyéb téren messze ál-
lunk. Egy terület van, amelyen na-
gyok a lemaradások, ez pedig az 
életük utolsó szakaszába lépett 
rákos betegek palliatív ellátása, ahol 
a fájdalom, a lelki szenvedés enyhí-
tésén van a hangsúly, ezért kaptak 

lelkészek is meghívást az ese-
ményre.  

A miniszter támogatást ígért arra 
a marosvásárhelyi tervre is, amely 
a súlyos égési sérüléseket szenve-
dett betegek ellátását szolgáló egy-
ség kialakítására vonatkozik, és 
amely esetében sikerült felgyorsí-
tani a megvalósítás felé vezető utat. 
A jelenlegi 35-ről legalább 50-re 
kellene emelni a kórházi ágyak szá-
mát, és a legjobb ellátást biztosítva 
lehetőleg minél nagyobb mértékben 
kiküszöbölni a kórházon belüli bak-
tériumok okozta fertőzéseket. 

A közeljövőben aláírják az orszá-
gos fejlesztési és rezilienciaprog-
ram keretében benyújtott 
finanszírozási szerződéseket, ame-
lyek 3.000 családorvosi rendelő, 30 
járóbeteg-ellátó egység, újszülött-
gyógyászati és a kórházon belüli 
fertőzésekért felelős részlegek kor-
szerűsítésére vonatkoznak, és év 
végéig véglegesítik legalább 25 
kórházi egység építését – hangzott 
el a miniszter beszédében, aki a to-
vábbiakban válaszolt az újságírók 
által feltett kérdésekre.  

A sajtótájékoztató végén  
dr. Togănel Cornelia doktornő, a 
klinika vezetője ismertette az új be-
rendezés működését.  

A Rózsák terén, a virágóra körül 
is vásári a hangulat. A szervezők a 
finomságok sétányának nevezték el 
ezt a részt. Itt azok járnak sikerrel, 
akik különböző élelmiszereket, ka-
rácsonyi finomságokat akarnak vá-
sárolni.  

Itt kapott helyet a Mikulás háza 

is, ahol a nagy szakállú kényelmes 
fotelben várta az arra járó gyerme- 
keket, akiket cukorkával kínált. A 
szülők pedig örömmel fotózták a 
megilletődött kicsiket.  

A virágóra környékén körözött a 
kicsi piros Mikulás-vonat, az ígéret 
szerint egy sárga kisvonatot is 
üzembe helyeznek, ez is a Rózsák 
terén fog közlekedni.  

A Színház téri ünnepi megnyitón 
a gyermekek palotájának tánccso-
portja lépett fel, a művészeti  
líceum, a református kollégium és 
az állami filharmónia kórusa éne-
kelt adventi, karácsonyi dalokat. 

Az ünnepi díszvilágítás és a ka-
rácsonyfa fényei hétfőn este gyúltak 
fel. Jelen volt Soós Zoltán polgár-
mester, akik köszönetet mondott 

mindazoknak, akik közreműködtek 
a karácsonyi vásár megszervezésé-
ben.  

Az adventi hétvégeken a Színház 
téri színpadon további műsorokkal 
kedveskednek a városlakóknak. A 
vásár programját a Maros Megyei 
Tanács támogatta, a következő 
programokat a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal szervezi.  

A karácsonyi vásár az év végéig 
hétköznaponként 15-21, szombat-
vasárnap 11-21 óra között tart 
nyitva. 

A kisgyermekes családoknak ér-
demes tudni, hogy a Mikulás-busz 
a 4-es (kombinát – Egyesülés ne-
gyed között) és a 20-as (Tudor ne-
gyed – nagy kórház között) vonalán 
jár.

Bodolai Gyöngyi 

Fotó: Nagy Tibor

Ott volt a Mikulás is

Befejeződött az onkológiai klinika felújítása 
Felszerelése a legkorszerűbb sugárterápiás berendezéssel bővült 
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Fotó: Nagy Tibor



Mano & Gregor Marosvásárhelyen 
Jótékonysági koncert 
a The Office pubban 

Jótékonysági koncertre kerül sor december 10-
én, szombaton a Mano & Gregor nevű együt-
tes, a Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat 
és a The Office pub szervezésében. A Bolyai 
téri klubban e hétvégén, szombaton este 8 órá-
tól lesz az a jótékonysági koncert, amelynek 
keretében Sanyi bácsinak adakoznak a részt-
vevők.  

Amint azt a szervezők tudatják, Sanyi bácsi nyugdíjas 
személy, aki embertelen körülmények között él, és anyagi 
nehézségei mellett egészségi problémákkal is küzd, am-
putált végtagja miatt pedig nehéz számára a mozgás. A 
gondjai ellenére azonban mindig van egy-két kedves 
szava mindenkihez. A jótékonysági koncertre árusított be-
lépőkből befolyt összeget Sanyi bácsi ünnepének szebbé 
tételére fordítják a szervezők, egy belépő ára 20 lej. 

A fellépő együttes – Mano & Gregor – tagjai nem is-
meretlenek a hazai zeneszerető közönség köreiben. Az 
indie folk stílusban játszó zenekart 16 évnyi barátságot 
és egy közös első zenekart követően alapította Ráduly 
„Manó” Botond és Petri „Gregor” Gergő színes, üzenet-
közvetítő zenei projektként. A Sepsiszentgyörgyről szár-
mazó Manót a romániai és magyarországi X-Faktorban, 
valamint a Vocea României tehetségkutatóban láthattuk, 
míg az ugyancsak sepsiszentgyörgyi Gregor a Selfish 
Murphy, a Knock Out és a Whisperblast formációkból 
lehet számunkra ismerős. A Selfish Murphynek öt al-
buma jelent meg, és Európa 17 országában turnézott, 
dalai közül több is több százezres, illetve többmilliós 
megtekintést eredményezett a YouTube-on.  

A Mano & Gregor formáció többéves munkát köve-
tően idén jelentette meg első, tíz dalt tartalmazó albu-
mát, amelynek Warm Freeze című dalához videóklip is 
készült, az is megtekinthető a zenekar YouTube-csator-
náján.  

A Mano & Gregor zenekar a név által sugalltak elle-
nére nem csak két tagból áll: Manó és Gregor mellett a 
formáció tagja Kádár Zoltán János Krampusz (több 
hangszeren is játszik), Kis Tamás (basszusgitár) és Sze-
keres Árpád Áron (dob). 

– Kovács Levente pályája során 
szívesen rendezett vígjátékot, ka-
barét. Az idősebbek bizonyára 
emlékeznek a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színházban is előadott 
Emlékek kávéháza című darabra, 
és köztudott az is, hogy évek óta 
rendezi a Hahota színtársulat év 
végi kabaré-előadásait. Ugyan-
akkor nem az első darab, amelyet 
a Spectrum Színházban színre 
visz.  
– A Spectrum Színház, már a ne-

véből is adódóan, amely a sokszínű-
ségre utal követendő példaként, 
elsősorban kultúránk kincseinek 
ápolását, éltetését, a hagyományőr-
zést tűzte ki legfontosabb céljaként. 
Ezt igazolja a legutóbb bemutatott 
Tamási-darabok sorozata vagy Pe-
tőfi életét felelevenítő előadás is. A 
Beugrás című előadás, amely Len-

gyel Menyhért ötletének felhaszná-
lásával készült, az 1920–1940 kö-
zötti korszak magyar színházi életét 
idézi fel, amikor olyan neves szer-
zők alkottak, mint Molnár Ferenc, 
Szép Ernő, Szomory Dezső, Heltai 
Jenő, Lengyel Menyhért, Herczeg 
Ferenc, Zilahy Lajos, Nóti Károly, 
Vaszary Gábor, Bús-Fekete László, 
Hunyady Sándor és sokan mások, 
akik évtizedekre kikerültek a ká-
nonból, mi több, a kolozsvári Bo-
lyai Egyetem filológia szakán akár 
szitokszónak tekintették bármelyi-
kük nevét. A Spectrumban bemuta-
tandó darab megidézi az akkori 
színház bizonyos eszközeit, a for-
dulatos, meglepő vagy bohózati ele-
meket, a meglepetés gyakori 
szándékát, a korabeli világ szokása-
inak vagy zenei hangulatainak, az 
illúziókeltésre törekvő színészi já-
téknak, akárcsak a poentírozás esz-
közeinek terén, melyek a közönség 

szórakoztatására törekednek. A szí-
nész- és nézőcentrikus színrevitel 
kapcsán egy belső szándékot követ.  

– Miért születtek abban az időben 
olyan vígjátékok, amelyek közül 
sokat ma is műsorra tűznek? 
– 1920–1940 között a magyar 

színházi életben az intézmények ke-
mény küzdelmet folytattak a Tria-
non utáni intézménysorvasztó 
politika káros hatásaival. A színhá-
zak hiányos finanszírozásának 
egyik lehetősége a saját bevételek 
növelése volt, ezért kivirágzott az 
„üzletszínházi korszak”, amikor kö-
zönségcsalogató, ún. polgári vígjá-
tékokat, kabarékat, operetteket 
tűztek műsorra. Így az említett szer-
zőktől és sokan másoktól sikerdara-
bok tucatjai kerültek színpadra, 
amelyek több száz előadást is meg-
értek, és a színházak között is kiala-
kult egyfajta kapitalista 
versenyszellem. Egy másik, ke-
vésbé titkolt célja is volt a köny-
nyebb műfajú előadások 
bemutatásának: a trianoni tragédia 
után előállt nemzeti letargia felol-
dása.  

– Bár több, a két világháború kö-
zött írt vígjáték témája elavult, és 
a világégést követő kommunista 

cenzúra is igyekezett kigyomlálni 
a rendszert kritizáló darabokat, a 
műfaj mégis fennmaradt, mi több, 
néhány replika a köznyelvbe is 
beivódott. Miért van igény ma is 
az ilyen jellegű színdarabokra?  
– Olyan helyzetkomikumok 

ezek, amelyek az emberek esendő-
ségét állítják előtérbe. Több jelentős 
író is megjelent ilyen művekkel az 
ún. jól megcsinált (franciául pièce 
bien fait) színpadi irányzat követő-
iként. Talán a magyar szerzők közül 
kiemelkedik Szigligeti Ede avagy 
Csiky Gergely. Az igényesebb iro-
dalmi szintű szerzők mellett azon-
ban több egydarabos drámaíró is 
volt, sokan a siker ellenére hamar 
feledésbe merültek. A darabok első-
sorban az érdekes, fordulatos cse-
lekményükért, a pikáns 
helyzetekért, a nyelvi humorért és a 
poéngyártás miatt lettek sikeresek. 
Valójában a kommunista rendszer a 
polgári színház hagyományainak 
kiirtását tűzte ki célul. De bizonyos 
eszközöket álarc mögé rejtve át-
mentettek a szocialista realizmus te-
rületére is, amelyek főleg a korabeli 
filmgyártásban bizonyultak sikere-
seknek, mint a Lila ákác, a Hip-
polyt, a lakáj, a Valamit visz a víz 
és sorolhatnánk akár a Latabár test-
vérek által fémjelzett filmeket is. 
Azt hiszem, e korszak bizonyos vo-
natkozásban kikerülhetetlen tarto-
zéka a magyar színházi örökségnek. 

A Latabár testvérek mellett olyan 
kiemelkedő, legendás színészegyé-
niségek játszottak az említett idő-
szakban írt darabokban vagy az 
ezekből ihletett játékfilmekben, 
mint Csortos Gyula, Somlay Artúr, 
Muráti Lili, Tolnay Klári, Karády 
Katalin, Kabos Gyula, Mály Gerő, 
Jávor Pál, Beregi Oszkár, Fedák 
Sári, Dayka Margit, Bajor Gizi és 
sokan mások, akikre a mai nemze-
dék is szívesen emlékszik. Mi több, 
a hollywoodi filmiparban is sok ma-
gyar szerző, rendező, gyáralapító, 
színész vált ismertté, mivel e műfajt 
rendkívül magas szinten, profi 
módon művelték.  

– A bemutatóra visszatérve, a cím 
is arra utal, hogy érdekes, izgal-
mas fordulatokra számíthatunk… 
– Egy kicsit szakítva a Spectrum 

hagyományával, de a színes kínálat 
részeként az előadás bizonyos fokig 
tisztelgés az említett színházi kor-
szak emléke előtt. A korszakot 
idéző poénokban, humoros helyze-
tekben bővelkedik az előadás, 
amelyről most nem sokat árulok el, 
hiszen a krimikben is mindig a 
végén derül ki, hogy ki a gyilkos. 
Remélem, hogy a pandémia utáni 
lelkiállapot és az ukrajnai háború 
okozta gazdasági válság nyomasztó 
hatása ellenére sikerül derűt és jó-
kedvet varázsolni a nézőtérre – 
némi elmélkedés mellett – az em-
beri természet gyarlóságait látva. 

– Hogyan született meg az ötödik kötet, 
és miben különbözik a korábbiaktól? 
– Az új könyvem meglepetés az olva-

sók számára, ugyanis ez kicsit más, ösz-
szetettebb, mint a korábbi négy 
verseskötetem, hiszen szentírási részeket, 
azokból született elmélkedéseimet és új 
imakölteményeimet is magába foglalja. 
Hogyan születtek az elmélkedések? Min-
dig már előző nap kiválasztottam azt a 
szentírási részt, amivel a következő nap 
foglalkozni szerettem volna, és addig is 
többször elolvastam, gondoltam rá. A 
Szentlelket kérve segítségül, próbáltam 
engedni, hogy beleivódjon a lelkembe az 
adott rész, helyszín, történés, üzenet... 
Nem újdonság, hogy a római katolikusok 
számára az egyik leghasználtabb ima-
módszer a rózsafüzér, ami épp ismétlődő 
ritmikus módja miatt nagyon hasznos, 
mert elmélkedésre serkenti, segíti az 
imádkozót. Ilyenkor Máriával elmélke-
dünk Jézus életén. A hagyományos rózsa-
füzérnek négy nagy része van, ami Jézus 
születését, működését, szenvedését és di-
csőségét mutatja be. Kétszáz napot ölel-
nek fel az elmélkedéseim. Hogy miért 
éppen ennyit? A négy rózsafüzér öt-öt ti-
zedből áll, ami tíz-tíz gyöngyszemből te-
vődik össze – a tizedeket elválasztó 

gyöngyszemekre Miatyánkot, a tizedek-
ben levőkre Üdvözlégyet imádkozunk –, 
és ha mindezt összeszorozzuk, kétszázat 
kapunk. 

– Beszéljünk kicsit a kötet címéről.  
– Mária teljes mérték-

ben része volt Jézus 
földi életének, végigkí-
sérte Őt. Ezért eredetileg 
a Máriával Jézus útján 
címre gondoltam. A két-
száz napos elmélkedés 
során azonban úgy érez-
tem, hogy Máriát más-
képp kell elneveznem, 
úgy, ahogy az angyal üd-
vözölte: kegyelemmel 
teljes! Ő volt az egyetlen 
földi teremtmény, aki Is-
tennel, azaz Kegyelem-
mel volt teljes azáltal, 
hogy teljesen Istenre 
bízta önmagát, és mé-
hébe fogadta Jézust. 
Erre hív meg minket is a 
Szentlélek, hogy fogad-
juk be Isten teljességét a 
ránk bízott küldetésünk 
szerint. Ebben csodála-
tos példakép számunkra 
Mária kislányként és nőként: alázatos 
szolgálólány, gyermekét befogadó, meg-
óvó anya, tanítvány és sorolhatnám. Min-
denképp olyan nő, aki megállta a helyét, 
aki végig hűséges volt Isten tervéhez és 
kimondott ígéretéhez, küldetéséhez. 
Tehát Jézus útját Máriával együtt próbál-
tam végigjárni, hiszen ő volt az, aki a leg-
közelebb állt Jézushoz földi életében. 

– Van-e kedvenced, kedvenceid a kötet-
ben található elmélkedések, versek 
közül? 
– Nem szeretnék választani, hiszen 

mindenik elmélkedés és a hozzá írt ima-
költemény egy darabka belőlem, amit a 
Jézussal való találkozásomban éltem meg 
kétszáz napon át. 2020 adventjének má-
sodik napján, november 30-án kezdtem, 
és 2021. június 17-én fejeztem be ezt a 
belső utazást. Különös egybeesés, hogy a 
november 28-i könyvbemutató szintén 
advent második napjára esett.  

– Hol tartasz a kötet vallomása szerint 
a Jóistennel való kommunikációban? 
– Nem hiszem, hogy erre érdemleges 

választ adhatok, hiszen Isten mindig ve-
lünk van, és arra vár, hogy beszélgessen 
és beszélgessünk Vele. Ebben a párbe-
szédben sohasem lehetünk elég jók, hi-
szen a mi imánk csak dadogás. A 
Szentlélek az, Aki bennünk imádkozik. 
Kérdés, hogy Rá tudunk-e hangolódni. 
Az Istennel való kommunikációnk min-
dig fejlődésként és visszafejlődésként 
van jelen az életünkben. Sohasem mond-
hatom azt, hogy elértem vagy elérhetem 
a tökéletes kommunikációt Vele, ha 

mégis így lenne, ez akkor sem az én ér-
demem, hanem az Ő kegyelme, amit en-
gedek dolgozni magamban. Rajtam 
mindössze annyi múlik, hogy mennyire 
fogadom be Őt, mennyire hagyom, hogy 
áthasson a teljessége, mennyit sikerül 
csendben maradnom Vele. 

– Készül-e a hatodik kötet?  
– Vannak új imakölteményeim, és na-

ponta időt szánok az imára, elmélkedésre, 
az írásra. De jelenleg nem gondolkodom 
új köteten. 

– Hol lehet megtalálni az új könyvet?  
– Ez a könyv is, a korábbiakhoz hason-

lóan, a HIFA-Románia Egyesület kiadó-
jának gondozásában jelent meg, és 
minden megvásárolt példánnyal az egye-
sület tevékenységét támogatja az olvasó. 
A könyvek megrendelhetők az 
editura@hifa.ro e-mail-címünkön, vagy 
megtalálhatók a Deus Providebit Tanul-
mányi Házban, a Rózsák tere 61. szám 
alatti irodánkban.

Vajda György 
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Nagy Székely Ildikó

   Fotó: Nagy Tibor

Kaáli Nagy Botond

Simon Judit új könyve 
Kétszáz nap gyümölcsei 

A Kegyelemmel teljessel. Jézus útján címmel jelent meg Simon Judit-Gyön-
gyi, a HIFA-Románia Egyesület elnökének ötödik könyve, amelyet no-
vember 28-án este mutattak be a marosvásárhelyi Deus Providebit 
Tanulmányi Házban. A szerzővel ennek apropóján beszélgettünk. 

Bemutatóra készül a Spectrum Színház  
Beugrás – bűnügyi komédia két részben  

December 13-án kedden este 7 órától a Spectrum Színházban 
bemutatják Kovács Levente Beugrás című kétrészes bűnügyi 
komédiáját. Az előadást a szerző rendezte. Szereplők, a színre 
lépés sorrendjében: Pál Hunor, Tasnádi Ádám, Márton Katalin 
Emőke, Kárp György, Szász Anna, Tatai Sándor, valamint  
Kerolájn meghívott vendég. Az előadásról a szerzővel, rende-
zővel beszélgettünk.  



– Elnök úr, felszólalásában emlí-
tette, hogy nem megfelelő a kap-
csolat a szakpolitikusok és a 
szakmai szervezetek között, az el-
készült és nemrég az Európai Bi-
zottsághoz benyújtott országos 
agrárstratégia nem felel meg a 
gazdáknak, így megkérdőjelez-
hető a hatékonysága.  
– Bár a minisztérium nyilvános 

konzultációt tartott az országos ag-
rárstratégiáról, a politikusok nem 
igazán vették fel velünk a kapcsola-
tot. Nem a gazdasági számítások 
alapján készült el a stratégia. Romá-
niában 14,8 millió hektár mezőgaz-
dasági terület van, amiből 9,3 millió 
hektár szántóföld, ami, ha megfele-
lően művelnék, mintegy 80 millió 
embernek az ellátását jelentené. A 
hazai mezőgazdasági élelmiszeripa-
ritermék-fogyasztást biztosíthat-
nánk mintegy 4,2 millió hektárból. 
Nálunk nem is kellene élelmiszer-
válságról beszélni. A kérdés az, 
hogy mi történik a többlettermelés-
sel? Az exportra szánt termékek 
árával, tisztességes kereskedelmi 
kapcsolatokon keresztül, mondjuk 
fedezhetnénk azon mezőgazdasági 
élelmiszertermékek árát, amelyeket 
nem tudunk itt megtermeszteni, 
mint például a citromfélék vagy az 
olajbogyó. Ezzel szemben évente 
mintegy 1 milliárd euró értékben 
hozunk be az országba disznóhúst, 
600 millió euróra pedig tejet és tej-
terméket. Miközben, hangsúlyo-
zom, mi is megtermelhetnénk a 
szükséges mennyiséget. Az említet-
tekből világosan kitűnik, hogy a 
stratégiát nem igazították a fogyasz-
tói igényekhez, elvárásokhoz. Nin-
csenek hazai terméket védő 
törvények. A valós adatokra ala-
pozva kellett volna rövid, közép- és 
legalább 2060-ig terjedő hosszú 
távú stratégiát készíteni. De nem 
elég kizárólag agrárstratégiában 
gondolkodni, hogy valós gazdasági 
fejlődést érjünk el. Nincs az ország-
nak népességszaporulati politikája, 
oktatási stratégiája. Mert ez a három 
terület szorosan összefügg. A fo-
gyasztási szükséglet a népességhez 
köthető, a mezőgazdaság jövőjét je-
lentősen meghatározza a szakkép-
zetlen és a szakképzett munkaerő. 
És beszélhetünk az oktatáspolitiká-
ról is, illetve a koherens oktatáspo-
litika hiányáról. Elég csak a 
mezőgazdasági szakiskolák hiá-

nyára gondolni. És ha már itt tar-
tunk, meg kell említenem azt az óri-
ási veszteséget, amelyet a 
kivándorlás okozott. Ez aláásta a 
román nemzetgazdaságot. Tudomá-
som szerint az 1989-es rendszervál-
tás után mintegy 5,6 millió román 
állampolgár vándorolt ki az ország-
ból. Többségük iskoláztatását az 
állam fizette. Ha évente átlagban 
egy fiatal taníttatására 1500 eurót 
fordít az ország, kiszámíthatjuk, 
hogy mintegy 8,7 milliárd eurót 
dobtunk ki így az ablakon, ugyanis 
a képzésre fektetett költségek nem 
a hazai nemzetgazdaságban térültek 
meg. Ehhez még hozzáteszem, 
hogy míg az 1990-es évek elején, 
2000-ig a magasabban képzett 
munkaerő hagyta el az országot, 
azóta napjainkig a szakképzetlenek, 
az eperszedők mennek el. Ne cso-
dálkozzunk, hogy munkaerőhiány-
nyal küzdünk. Ez a veszteség 
igencsak befolyásolja a nemzetgaz-
daságot, s ezen belül a mezőgazda-
ságot is. Ha lett volna megfelelő 
stratégia a kulcsfontosságú társa-
dalmi, gazdasági területeken, akkor 
megelőzhető lett volna ez a jelen-
ség, és talán nem tartanánk itt.  

– Tudomásom szerint eddig az or-
szágnak nem volt agrárstratégi-
ája. Az említett dokumentumot az 
Európai Unió 2022-2027-es költ-
ségvetésének az összeállításáért 
kellett elkészíteni. Ahogy a konfe-
rencián is elhangzott, ennek alap-
ján készítik el a különböző 
programokat, pályázatokat, ame-
lyekkel támogatják majd a hazai 
mezőgazdaságot. Az előző évek 
tapasztalata szerint a bürokráci-
ára hivatkozva a gazdák nem iga-
zán pályáztak, és Románia sem 
jár élen a tagországok között az 
uniós pénzforrások felhasználá-
sában.  
– Igazolom, hogy ez az ország 

első agrárstratégiája, amelyet sajnos 
nem szakértők készítettek. Olyanok 
dolgoznak a minisztériumban és ké-
szítették el a stratégiát, akiknek 
nincs meg az ehhez szükséges ta-
pasztalatuk, a megfelelő szakisme-
retük. Amint említettem, nem 
konkrét adatokra alapozva dolgoz-
ták ki a dokumentumot. Nem mű-
ködik a hazai agrárpiac, és a 
(kül)kereskedelmet nem támogatja 
senki. Valamikor volt egy kereske-
delmi minisztérium, ahol azon dol-
goztak, hogy minél több terméket 
exportáljunk. Most ezt – az egykor 

különálló – szaktárcát a vállalkozói 
és gazdasági minisztériumba ol-
vasztották be. Ez tévedés volt, mert 
a legnagyobb hangsúlyt a külkeres-
kedelemre kellene helyezni. Ha 
nem tudjuk eladni a termékeinket, 
akkor nem fejlődik a gazdaság. 
Mindezek mellett elmondhatom, 
hogy az országban nem profitorien-
tált, hanem inkább szociális mező-
gazdálkodásról beszélünk, 
amelynek az a célja, hogy eltartson 
egy bizonyos társadalmi réteget. A 
statisztikai adatok szerint az Euró-
pai Unió farmereinek 34%-a Romá-

niában gazdálkodik, ennek ellenére 
az EU mezőgazdasági termékeinek 
mindössze a 4%-át állítják elő. Hol-
landiában az EU tagállamaihoz vi-
szonyított farmerek aránya 0,5%, de 
7%-ot termelnek, Bulgáriában az 
1,9% mintegy 9,5% arányban állít 
elő mezőgazdasági terméket. Ennek 
egyik oka, hogy a hazai mezőgaz-
daság nagy része nem adóköteles. 
2019-ben Romániában 31 millió 
tonna gabona termett, ami hektá-
ronként mintegy 5 tonna termést je-
lentett. Mindez azt igazolja, hogy  

mintegy 4,7 millió hektá-
ron termett gabona nem 
jelent meg a könyvelés-
ben, nem fiskalizált. Még 
egy releváns példa: az 
idén kb. 830.000-en nyúj-
tottak be támogatási ké-
rést a Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökséghez (APIA), 
ezek közül viszont alig 
28.000-en igényeltek 
üzemanyag-támogatást. 
Ez hivatalosan azt jelenti, 
hogy csak ennyien dol-
gozzák meg a földet, 
ugyanis igazolniuk kel-
lett, hogy a gázolajat va-
lóban mezőgazdasági 
munkálatokra használták. 
A többiek...? Ilyen körül-
mények között nem lehet 

nyereségcélú mezőgazdálkodást 
folytatni Romániában.  

– Tegyük hozzá, az sem „helyes”, 
hogy a nagyáruházakban a Len-
gyelországból hozott alma kilóját 
3 lejért vásárolhatjuk meg, míg a 
hazai almáé 6 lej. Az előbbi árá-
ban benne van a nagyobb szállí-
tási költség, hiszen egyértelmű, 
hogy távolabbról érkezik a romá-
niai szupermarketek polcára, és 
mégis olcsóbb, mint a néhány 
száz kilométerről szállított gyü-
mölcs.  

– Ezért kellene alkalmazni a hazai 
termékeket védő intézkedéseket. 
Bár ez némiképpen az uniós piacot 
befolyásoló beavatkozás lenne, de a 
labdarúgásban is a gól számít. Van-
nak olyan direkt és indirekt támoga-
tások, amivel egyensúlyozni lehetne 
a piacot. Mondjuk kiemelten kellene 
támogatni azokat a hazai termelőket, 
akik mezőgazdasági termékeket ex-
portálnak, vagy olyan agrártámoga-
tási stratégiát alkalmazni, amivel a 
minőségi hazai terméket előállítókat 
segítené a minisztérium, hogy minél 
több – a szupermarketeknek megfe-
lelő – mezőgazdasági élelmiszeri-
pari terméket juttassanak az itthoni 
boltokba.  

– A Romániai Mezőgazdasági 
Termelők Ligája (LAPAR) az 
egyik legnagyobb hazai szaktö-
mörülés, amely méltó partnere 
lehet a politikusoknak a jogsza-
bályok kidolgozásában, abban, 
hogy valóban a gazdáknak meg-
felelő döntések szülessenek. Meg-
felelő-e az együttműködés a 
politikum és a civil szféra között?  
– Együttműködünk, és nyitottak 

vagyunk bármilyen szakterületen 
működő politikai és civil szerveze-
tek, a gazdák iránt. A marosvásár-
helyi konferencia egyik célja az 
volt, hogy összefogjuk a gazdákat, 
szakágtól és a területi szórástól füg-
getlenül. Három éve arról próbálom 
meggyőzni a kollégákat, hogy ne 

szakszervezeti tömörülés legyünk. 
Néhányan ajánlották, hogy ha nem 
vagyunk megelégedve a kormány 
agrárpolitikájával, vonuljunk az ut-
cára. Miért? Üljünk le, tárgyaljunk, 
javasoljunk, és ha úgy gondoljuk, 
hogy nem működik a párbeszéd, 
akkor vonuljunk ki. De nem ez kel-
lene legyen a célunk. Amint koráb-
ban említettem, meg kell 
változtassuk a gazdasági szemléle-
tet a mezőgazdálkodásban az ön-
fenntartó rendszer helyett a 
profitorientáltság irányába. Az is 
fontos, hogy a jogszabályokat ne 
fentről lefelé, hanem fordítva, alul-
ról felfelé kezdeményezzük. Azért 
nem használták fel a gazdák az 
uniós források nagy részét, mert 
nem a lehetőségeikhez, igényeikhez 
szabták ezeket. A tapasztalat szerint 
eddig az történt, hogy Brüsszelben 
összeállítottak egy kritériumrend-
szert, amihez pénzösszegeket ren-
deltek, aztán közölték a 
tagországokkal, amelyek meghir-
dették, és a különböző intézménye-
ken keresztül kipályáztatták. Ha 
valaki a gazdák közül megfelelt a 
kiírások feltételeinek, pályázott, ha 
nem, akkor elesett a támogatástól. 
A pályáztatók nem vették figye-
lembe az igencsak eltérő helyi föld-
rajzi, talajtani és más 
sajátosságokat, hanem egységes fel-
tételeket szabtak. Vegyük például 
azt, hogy a Román-alföldön a nagy, 
összefüggő területeken művelt nö-
vénytermesztést kellene előtérbe 
helyezni, míg Erdélyben az állatte-
nyésztést, az ökogazdálkodást és az 

agroturizmust kellene felkarolni, 
utóbbit a helyi termékek értékesítési 
láncának részeként. Nem lehet a va-
lahol egy irodában kitalált rendszert 
alkalmazni úgy, hogy annak készí-
tői nem ismerik a helyi sajátosságo-
kat, és meg sem kérdezik az 
érintetteket.  

Nemrég jártam Budapesten, és 
találkoztam a magyarországi mező-
gazdasági minisztériumban az 
egyik államtitkárral, aki elmondta, 
hogy náluk a törvénytervezetek elő-
készítésekor a gazdasági fejlődést 
tartják szem előtt. Az a cél, hogy se-
gítsék a gazdákat kitermelni a hoz-
záadott értéket, azt a 
pluszjövedelmet, amelyet megadóz 
az állam. Az adókból származó be-
vételekből az ország kitermeli a tár-
sadalomvédelemhez szükséges 
pénzt is. Ameddig nincs egy jól át-
gondolt rendszer, aminek alapján a 
helyi, regionális gazdasági helyzet-
nek, sajátosságoknak megfelelően 
működtetjük a gazdaságot, addig 
nem lesz működőképes mezőgazda-
sági élelmiszeriparunk, elveszteget-
jük, elkótyavetyéljük azt a kincset, 
amit az ország agrárföldrajzi adott-
sága jelent. Ennek a kiaknázása kell 
legyen az agrárpolitikusok, a gaz-
dák és a mezőgazdasági civil szer-
vezetek közös hosszú távú 
célkitűzése is. Azon dolgozunk, 
hogy ez a reális, működőképes ösz-
szefogás végre megvalósuljon. 
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Nicu Vasile    Fotó: Ábrahám Szilárd

 Fotó: Vajda György

Sántító mezőgazdaság  
Nem a helyi sajátosságokhoz igazították az agrárstratégiát  

November 18-án a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete 
Maros szervezete a marosvásárhelyi Studium Hub előadóter-
mében a Priaevents céggel farmergálát tartott, ahol szó esett 
az ország agrárstratégiájáról, a támogatási lehetőségekről, a 
jelenlevők átfogó képet kaptak a mezőgazdaság jelenlegi 
helyzetéről. A találkozó után a konferencián felmerült témák-
ról Nicu Vasileval, a Romániai Mezőgazdasági Termelők Ligájá-
nak (LAPAR) elnökével beszélgettünk. 

Vajda György

 Fotó: Vajda György



Noha a labdarúgó-világbajnokság Katar-
ban még nem ért véget, három hét kihagyás 
után újraindult a labdarúgó Szuperliga. A 19. 
fordulóban az Aradi UTA – Sepsi OSK mér-
k zés volt az els , amelyet lejátszottak, és 
amely mer ben szokatlan módon részben 
azonos id ben zajlott egy vb-találkozóval. A 
nagy játékkedvvel visszatér  Sepsi OSK 
ezen a meccsen alaposan leiskolázta az ara-
diakat. 

A Neumann Ferenc-stadion gyepsz nyege 
sajnálatos módon nem a legjobb állapotában 
fogadta a csapatokat, inkább hasonlított mo-
csárra, mint focipályára, a 4. ligában is kifo-
gásolható lett volna az állapota. Ez pedig a 
technikásabb, építkez  játékot játszó szent-
györgyieket érintette érzékenyebben. Az 
els  percek hazai rohamai után lassan az 

OSK vette át a irányítást, már amennyire a 
pálya állapota engedte. Miután Matei kapás-
lövése a 13. percben mellé szállt, a 23. perc-
ben pedig jó helyzetben egymást zavarták 
P unnal, a 29. percben az OSK megszerezte 
a vezetést: Keserü belerúgott Mateibe a ti-
zenhatos vonalán, a játékvezet  el ször sima 
szabadrúgást adott, de a VAR-szobából meg-
gy zték, hogy bent történt a szabálytalanság, 
a büntet t pedig a sértett értékesítette (0-1). 
Az újrakezdés utáni els  támadásból azon-
ban váratlanul egyenlített az UTA: az addig 
is sokat bizonytalankodó inaj egy könnyen 
kifejelhet  labdát hagyott maga mögé 
szállni, a kapu el tt pedig Otele belebotlott 
a labdába, amely éppen csak átvánszorgott 
a gólvonalon (1-1). 

A második félid ben teljesen egyirányúvá 
vált a mérk zés. Az 50. percben Šafranko 
még túl sokáig késlekedett a lövéssel jó 

helyzetben, az 53.-ban azon-
ban tef nescu egy testcsel-
lel becsapta Begant, majd öt 

méterr l a rövid sarokba bombázott (1-2). A 
61. percben tef nescu fejesét vet dve fogta 
meg Iacob, ám a 64. percben a leshatárról 
kiugró Tudorie els  labdaérintése újabb gólt 
ért (1-3). Arad egy perccel kés bb még pró-
bálkozott egyet Otele révén, akinek a csava-
rását Niczuly hárította, ám a 70. percben 
emberhátrányba kényszerültek a házigazdák 
Abeid kiküldése miatt, aki (és err l ismét vi-
deózás után gy z dött meg a játékvezet ) 
egy verbális konfliktus során szembeköpte 
Aganovi ot. A 80. percben P un újabb ha-
talmas helyzetet hagyott ki, amikor Iacob 
hátrahagyott lábáról pattant fölé a labda, a 
negyedik hosszabbításpercben azonban már 
a kapuba talált, miután az OSK hét-nyolc-
szor is passzolt az aradi kapu tíz méteren be-
lüli el terében (1-4). 

Karácsonyig még vár néhány feladat Cris-
tiano Bergodi csapatára. A héten kétszer is 
fogadja az FC Voluntari együttesét: ma 19 
órától a kupában játszanak, pénteken, szin-
tén este hétt l, a bajnokság 20. fordulójában.

Nagy kedvvel tért vissza a Sepsi OSK
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Ma a Románia-kupában 
A csoport, 3. forduló:  
* 19.00 óra, DigiSport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 

3: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – FC Voluntari 
* 19.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 

1: Petrolul 52 Ploie ti – FC Universitatea 1948 Craiova 
* 19.00 óra, DigiSport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 

2: Unirea 04 Slobozia – Bukaresti Dinamo 1948 

Eredményjelz  
* Szuperliga, 19. forduló: Campionii FC Arge  Pite ti – 

Bukaresti Rapid 1923 1-1.  
* NB II, 19. forduló: Szeged-Csanád Grosics Akadémia 

– Nyíregyháza Spartacus FC 1-1. Az élcsoport: 1. Diósgy r 
40 pont, 2. Pécs 36, 3. MTK Budapest 35 (57-34), 4. Sze-
ged 35 (24-17). 

A bajnokság állása 
1. Konstanca                  19    13   5     1       41-14      44 
2. CFR 1907                  18    13   1     4       32-17      40 
3. Rapid 1923                19    10   4     5       23-17      34 
4. CSU Craiova             19    9     5     5       23-21      32 
5. FCSB                         17    8     5     4       28-23      29 
6. Ploie ti                       19    9     2     8       19-20      29 
7. Sepsi OSK                 19    8     4     7       32-15      28 
8. Nagyszeben               19    7     6     6       21-20      27 
9. Voluntari                    19    6     6     7       17-18      24 
10. Pite ti                       19    6     4     9       15-27      22 
11. Târgovi te                19    5     6     8       22-25      21 
12. Botosán                   19    4     8     7       16-32      20 
13. FCU 1948 Craiova  19    5     4     10     19-23      19 
14. Kolozsvári FCU      19    4     6     9       13-21      18 
15. Arad                         19    4     5     10     17-28      17 
16. Mioveni                   18    1     5     12     10-27      8 

Jegyz könyv 
Szuperliga, 19. forduló: Aradi UTA – Sespi 

OSK 1-4 (1-1). 
Arad, Neumann Ferenc-stadion. Vezette: 

C t lin Popa (Pite ti) – Mircea Orbule  (Buka-
rest), Romic  Bîrde  (Pite ti). Tartalék: Ko-
vács Szabolcs (Nagykároly). Ellen r: Nicolae 
Grigorescu (Temesvár). Videóbíró: Rare  Vi-
dican (Szatmárnémeti). Segéd-videóbíró: Ale-
xandru Cerei (Kolozsvár). 

Gólszerz k: C. Matei (29. – büntet b l), 
tef nescu (53.), Tudorie (64.), P un (90+4.), 

illetve Otele (30.). 
Sárga lap: Cibi (85.), illetve tef nescu 

(39.), Niczuly (45.), Tudorie (73.). 
Kiállítva: Abeid (67.). 
UTA: Iacob – Vuk evi , Anton, Benga, 

Abeid, Fl. Matei (57. Cibi), Batha, Rare  Pop 
(71. Dobrescu), Keserü (57. Stahl), Otele, Pos-
tolachi (69. Godwin). 

Sepsi OSK: Niczuly – Aganovi  (86. Dimit-
rov), inaj, Tamás, Dumitrescu, Rodriguez 
(86. Fr. Junior), P un, C. Matei Rondón (86. 
Varga), Šafranko (60. Tudorie), tef nescu 
(73. I. Gheorghe).

A címvéd  francia válogatott 3-1-re le-
gy zte a lengyel csapatot a katari labdarúgó-
világbajnokság vasárnapi els  
nyolcaddönt jében.  

Már a kezd  sípszóval mérföldk höz ér-
kezett Hugo Lloris: a háló r befogta az 
ugyancsak világbajnoki aranyérmes korábbi 
véd t, a 142 válogatott mérk zéssel francia 
csúcstartó Lilian Thuramot, akinek fia, Mar-
cus ott van a címvéd  keretében, és pályára 
is lépett. 

Esélyeshez méltó felfogással kezdték a ta-
lálkozót a franciák, dönt en a lengyel térfé-
len zajlott a játék, Wojciech Szczesny 
védésekkel és jó ütem  kijövetellel nyújtott 
biztos hátteret a lengyel védekezéshez. Húsz 
perc telt el, mire Robert Lewandowski révén 
el ször veszélyeztetni tudott a lengyel válo-
gatott, ezt követ en valamelyest kiegyenlí-
tettebbé vált a játék képe. Francia részr l 
elöl leginkább Kylian Mbappé volt aktív a 
bal szélen, miközben hátul Llorisnak és a 
véd knek is be kellett mutatniuk nagy men-
téseket, Raphaël Varane például a gólvonal-
ról tisztázott egy alkalommal. A szünet el tt 
mégis Franciaország szerzett vezetést: az 
ausztrálok elleni csoportmeccsen duplázó 
Giroud harmadszor talált be ezen a vb-n, 52. 
válogatottbeli góljával pedig lehagyta a 
nemzeti csapat örökrangsorának élén Thi-
erry Henryt. 

A második félid  is francia nyomással in-
dult, sorra dolgozták ki a helyzeteket – Gi-
roud sípszó után szerzett egy meg nem adott 
gólt is –, és ezúttal is a játékrész derekán si-
került kijönnie a nyomásból a lengyel együt-
tesnek. Azonban éppen egy lengyel támadás 
után tudta növelni el nyét Franciaország 
Mbappé szép lövésével. A kétgólos el ny 
megnyugtatta a címvéd t, a ráadás percei-
ben pedig Mbappé villant ismét, a katari tor-
nán ötödször volt eredményes, összesen 
pedig már kilencedik vb-gólját szerezte a 23 
esztend s támadó. A hosszabbításban a Me-
xikó ellen büntet t hibázó Lewandowski 
próbálkozhatott kétszer is a tizenegyespont-
ról, másodikra pedig sikerült betalálnia a vá-
logatottsági rekordját ünnepl  Lloris 
kapujába. 

A franciák vb-n kilencedszer jutottak el 

legalább a negyeddönt ig. A nyolc között 
Didier Deschamps csapatára Anglia vár 
majd.

Giroud és Mbappé negyeddönt be 
l tte a címvéd t

Az angol válogatott vasárnap este 3-0-ra 
legy zte Szenegál együttesét a katari labda-
rúgó-világbajnokság nyolcaddönt jében.  

Az els  percek tapogatózó futballja után 
az angolok vették át az irányítást, és állan-
dósították jelenlétüket a szenegáliak térfe-
lén. Kane-ék els sorban a szélekr l 
próbáltak építkezni, az els  negyedórában 
viszont nem jutottak el komoly helyzetig. 

A folytatásban sem változott sokat a 
meccs képe, igaz, amíg az angolok képtele-
nek voltak valódi veszélyt teremteni riváli-
suk kapujánál, addig a keveset kockáztató 
szenegáliak két labdaszerzés után két ko-
molyabb lehet séget is kialakítottak, a má-
sodiknál Pickfordnak kellett nagy bravúrt 
bemutatnia. 

Gareth Southgate szövetségi kapitány 
együttese ezt követ en némileg váratlanul 
vezetést szerzett, amely után egyértelm en 
riválisa fölé n tt, és a játékrész utolsó pil-
lanataiban – Kane válogatottbeli 
52. góljával – egy gyors kontra 
végén megduplázta el nyét. 

A fordulás után hármat cserélt 
a szenegáli kapitány, a csapat 

pedig igyekezett nyíltabban játszani, de 
ezzel nem lett veszélyesebb az angol ka-
pura, a védekezése viszont fellazult, amit 
alig tíz perc után Saka kihasznált. 

A harmadik gól után már nem maradt iz-
galom a mérk zésben, Anglia nagyon köny-
nyedén nyerte meg a meccset, és jutott be a 
legjobb nyolc közé. 

A legutóbb negyedik helyezett angol csa-
pat szombaton a címvéd  francia együttes 
ellen lép pályára a negyeddönt ben. 

Könnyed angol siker  
és továbbjutás

Fotó: az UTA közösségi oldala 

Fotó: a FIFA World Cup közösségi oldal 

Harry Kane 52. gólját szerezte a válogatottban. Fotó: a FIFA World 
Cup közösségi oldal 

Bálint Zsombor

Nyolcaddönt : Franciaország – Len-
gyelország 3-1 (1-0). 

Doha, Al-Tumama Stadion, 40.989 
néz , vezette: Valenzuela (venezuelai). 

Gólszerz k: Giroud (44.), Mbappé (74., 
91.), illetve Lewandowski (90+9. – 11-
esb l). 

Sárga lap: Tchouaméni (31.), illetve Be-
reszynski (47.), Cash (88.). 

Franciaország: Lloris – Koundé (90+2. 
Disasi), Varane, Upamecano, Hernández – 
Tchouaméni (66. Fofana), Rabiot – Dem-
bélé (76. Coman), Griezmann, Mbappé – 
Giroud (76. Thuram). 

Lengyelország: Szczesny – Cash, Glik, 
Kiwior (86. Bednarek), Bereszynski – 
Krychowiak (71. Bielik) – Kaminski (71. 
Zalewski), Zielinski, Szymanski (64. 
Milik), Frankowski (87. Grosicki) – Le-
wandowski.

Jegyz könyv 
Nyolcaddönt : Anglia – Sze-

negál 3-0 (2-0). 
Al-Hor, Al Bayt Stadion, 

65.985 néz , vezette: Barton 
(salvadori). 

Gólszerz k: Henderson 
(39.), Kane (45+2.), Saka (57.). 

Sárga lap: Koulibaly (76.). 
Anglia: Pickford – Walker, 

Stones (76. Dier), Maguire, 
Shaw – Henderson (82. Phil-
lips), Rice, Bellingham (76. 
Mount) – Saka (65. Rashford), 
Kane, Foden (65. Grealish). 

Szenegál: Edouard Mendy – 
Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ja-
kobs (84. Ballo-Toure) – Sarr 
(46. Diatta), Nampalys Mendy, 
Ciss (46. Gueye), Diatta – Ndi-
aye (46. Dieng) – Dia (72. Di-
edhiou). 

A mai program 
Nyolcaddönt s mérk zések: 
* 17.00 óra: Marokkó – Spanyolország  
* 21.00 óra: Portugália – Svájc 
A foci-vb él  közvetítésben követhet  

a TVR 1 és az M4 Sport televízió m so-
rán. 



Számos felhasználó azért esküszik a 
Microsoft operációs rendszerére, mert 
ez az egyetlen olyan rendszer, amely 
játékokat is tud futtatni. Erre sem a 
MacOS, sem a Linux nem képes. Így 
azon videójáték-kedvelőknek, akik a 
számítógépükön vagy a laptopjukon 
szeretnének játszani, nincs választá-
suk, egyedül Windowsot futtató gépet 
vehetnek. Azonban pont ezzel, vagyis 
a játékrésszel van egy kis gond. A 
Steam játékplatformot üzemeltető 
Valve rendszeresen kiadja felhaszná-
lói különféle hardverrel és szoftverrel 
kapcsolatos számait. Most pedig ezek 
szolgáltak kisebb meglepetéssel. 

Annak ellenére, hogy a Microsoft maximá-
lis fordulatszámon nyomja előre a Windows 
11-et, és a felhasználók is frissítenek szép 
számban, a redmondi székhelyű vállalat nem 
elégedett. Véleménye szerint nem olyan tem-
póban történik a rendszercsere, mint ahogyan 
azt előzőleg elképzelték. Októberben pedig 
nemhogy nőtt volna a piaci részesedése a 
Windows 11-nek, hanem éppen ellenkezőleg. 
A Steam legújabb statisztikái szerint a múlt 
hónap folyamán 1,47%-ot veszített a Win-
dows 11, ezzel a piaci részesedése 23,37%-

ra esett vissza. Ezzel ellentétben érdekesség, 
hogy a régebbi operációs rendszer, a Windows 
10 képes volt javítani, közel fél százalékkal, 
egész pontosan 0,42%-kal növelte piaci része-
sedését, amely így 68,91%, ezzel egyértel-
műen a Windows 10 a Microsoft legszélesebb 
körben elterjedt operációs rendszere. 

A Steam adatai arra is rámutatnak, hogy 
vannak olyan felhasználók, akik telepítették 
a Windows 11-et, majd később mégis vissza-
váltottak az előd szoftverre. Ennek egyik oka 

az lehet, hogy számos felhasználó többet várt 
a Microsoft legújabb operációs rendszerétől 
a játékok terén, azonban a Windows 11 nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, leg-
alábbis ilyen értelemben. A statisztikáknál 
maradva, nem elhanyagolható az sem, hogy 
a Steam adatai szerint az elmúlt hónapban, 
azzal együtt, hogy csökkent a Windows 11 
népszerűsége, nőtt a mostanra már őskövü-
letnek számító Windows 7 indexe, 1,19%-
kal. Ezen emelkedésnek köszönhetően a 

Steam-felhasználók 3,59%-a használ mind a 
mai napig Windows 7-et, ami magas arány 
ahhoz képest, hogy a Microsoft már elég 
hosszú ideje megvonta a támogatást ettől az 
operációs rendszertől. 

Be kell vallani azt is, hogy vannak olyan 
felhasználók, akik megpróbálják a lehetet-
lent. Azaz MacOS-t vagy Linuxot használnak 
arra, hogy a Steam felületén játsszanak. Vi-
szont, ha megnézzük a számokat, akkor kije-
lenthető, hogy ezt csak a nagyon merészek 
próbálják meg, és az ő arányuk is csökkenő-
ben van. Az Apple operációs rendszerének ré-
szesedése októberben 0,13%-kal csökkent, 
jelenleg a Steam-felhasználók 2,23%-a ját-
szik MacOS-ről. Ez a részesedés még alacso-
nyabb a Linux esetében, ezen operációs 
rendszer felhasználói 1,28%-ot tesznek ki a 
Steam felhasználói bázisából. 

Az adatok értékelésénél nem árt figye-
lembe venni, hogy a Steam hardver- és szoft-
verfelmérésében nem kötelező részt venni, 
illetve a vállalat véletlenszerűen választja ki 
a résztvevőket. Ennek fényében az adatok 
nem 100%-os pontosságúak, de a tendenciák 
alakulását mindenképpen tükrözik. Kérdés, 
hogy a Microsoft képes lesz-e fejleszteni a 
Windows 11 játékképességein. 

Már egy ideje kibontakozóban a haj-
lítható telefonok trendje a piacon. 
Vannak, akik ámulattal nézik ezeket 
az eszközöket, és vannak olyanok is, 
akiket hidegen hagy a téma. Ebben 
semmi meglépő nincs, elég csak visz-
szagondolni a 2000-es évek elején pi-
acon lévő felnyitható vagy 
csúsztatható telefonokra. Voltak, akik 
imádták őket, míg mások a klasszikus 
formára esküdtek. Így van ez most is, 
csak annyi változott, hogy mindenhol 
érintőképernyő van, illetve az eszköz 
sokkal nagyobb. Viszont ott a hajlít-
ható telefonok ára. 

Még ha nem is tudnak sok mindent, pusz-
tán a technológia miatt csillagászati árat kér-
nek értük a gyártók, így nagyon sokan nem 
tudják kifizetni. Volt olyan hajlítható telefon 
is, amelynek az ára megközelítette a 15.000 
lejt. De például a Samsung is – amely éllovas 
a hajlítható telefonok piacán – 5000 lej feletti 
árakat kér értük. Tehát elmondható, hogy elég 
mélyen a zsebébe kell nyúljon, aki flexibilis 
telefont szeretne. 

Tény, hogy még a technológia elején va-
gyunk, és ilyenkor minden drágább, még 
messze állunk attól, hogy széles körben elter-
jedtnek lehessen nevezni a hajlítható telefo-
nokat. Viszont a kínálat növekvő tendenciát 
mutat, ami könnyen oda vezethet, hogy az 
árak gyorsan elkezdenek csökkenni. Illetve, 
ahogy egyre több gyártó kezdi el használni a 
technológiát, egyre több fejlesztési javaslat 
lát napvilágot, ami mindenki számára ked-
vező, hiszen a hajlítható kijelzőket – bár 
sokat fejlődtek az elmúlt években – még ko-
rántsem lehet tökéletesnek nevezni. 

Ami az árakat illeti, talán már el is kez-
dődött a csökkenés, hiszen a Huawei nem-
rég mutatta be a Pocket S-t, ami egy 
viszonylag olcsó hajlítható okostelefon. A 
128 GB-os belső tárhellyel szerelt alapmo-
dellért 830 dollárt, azaz hozzávetőleg 4000 
lejt kérnek, ami már 1000 lejes különbség a 
Samsungéhoz képest. Persze nem szabad el-
felejteni, hogy a Huaweiek nem rendelkez-
nek Google-támogatással, azaz se YouTube, 
se Google Maps, se Gmail. Így az árkülönb-
ség akár ennek is betudható. Viszont a Hua-

wei Pocket S specifikációi nem elhanyagol-
hatók. 

A telefon egy 6,9 hüvelykes belső OLED 
kijelzőt kapott, amely 120 Hz-es frissítési rá-
tával bír, a tárhely 128, 256 vagy 512 GB (vá-
lasztható) és 8 GB Ram-ot is kapott a 
készülék. Emellett a külső részén van egy kis 
kerek OLED kijelző, amelynek a felbontása 
340x340 pixel. Minden bizonnyal az üzem-
időre sem fognak sokan panaszkodni, hiszen 
egy 4000 mAh akkumulátor is helyet kapott 
a telefonban. Kamerák tekintetében van egy 
40 megapixeles főkamera és egy 13 megapi-
xeles ultraszéles látószögű kamera, míg az 

előlapi – azaz szelfie – kamera 10,7 mexapi-
xeles. 

Van viszont a készüléknek egy kompro-
misszumot igénylő része, ez pedig a procesz-
szor. Az eszközt egy Qualcomm Snapdragon 
778G lapka hajtja, amelynek a teljesítménye 
nem nevezhető rossznak vagy gyengének, vi-
szont nem támogatja az 5G-t. Tehát akinek 
fontos ez a kapcsolat és a hajlítható telefon, 
le kell mondjon a Huawei Pocket S-ről. A kö-
vetkező lépcsőfok pedig a Samsung Galaxy 
Z Flip4, amiben már van 5G-támogatás és 
Google szoftverek is, viszont az ára 4500 lej 
körül van. 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Huawei Pocket S               Forrás: Weibo 

Steam játékplatform a Windows 11-en   Forrás: Valve Software 

 Huawei Pocket S reklámfotók            Forrás: Huawei 

Hibát találtak a Windows 11-ben 

Végre egy elérhető árú hajlítható okostelefon 
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Fekete Levente közíró,  
nagyajtai unitárius lelkész: 
A Mikulás mindent tud 

– A szép élmények örök életűek. 
A lélek belső, titkos kamrájában pi-
hennek, hogy egyszer csak életre 
keljenek. Hogy újból ott tündököl-
jenek a szemek csillogásában, a 
lázas várakozásban, a nevetés tiszta 
derűjében, ha „beteljesedik az idő”. 
Mi lenne velünk, ha egyszer csak 
végleg kihullana életünkből ez a tit-
kos, a csoda áldásával teljes, áldott 
idő?  

Részünk van ebben minden év 
decemberében is, angyaljárás előtt 
jóval, 6-án. Mikulás kedves napján, 
amikor mi, felnőttek örömhozó, 
lázas igyekezettel készítettük fel 
apró gyermekeinket, hogy majd ér-
kezik a Mikulás. Aki bizony min-
dent tud. És ki is kérdez. És amit 
hallani akar, az mindig csak a szín-
tiszta igazság...  

Ugyanilyen buzgó igyekezettel 
készültünk mi is felnőttekként, 
hogy meglegyen a hibátlan, nagy, 
lehetőleg földig érő, vörös köpeny, 
a minél hosszabb hófehér szakáll, 
bajusz, a hegyes, vörös sipka, a 
nagy szemüveg, mely arcot, szemet 
eltakar, és az ajándékot rejtő csoda-
zsák. Amit magára vesz a Mikulás. 
Mert ilyenkor mi is gyermekké vá-
lunk, mint mindig, ha ajándékot ké-
szítünk és átadni igyekszünk. Hogy 
az öröm áldott, szép, meleg tüzét 
csiholjuk mások lelkébe. 

De ez nem is olyan egyszerű. 
Főleg, ha ennyire körülményes. 
Mert milyen dolog az, hogy egy tel-
jesen ismeretlen Mikulás mindent 
tud rólam? És a testvéremről. Az 
apró kis füllentéseimet, hogy az 
óvodában nem is volt semmi baj, 
pedig lökdösődtem és bokszoltam, 
és hogy nem beszéltem csúnyákat, 
pedig még bocsánatot is kellett kér-
jek… Aztán hogy megdobáltam a 
dada nénit a kanállal... De mindezt 
honnan tudhatná az a Mikulás, aki 
nem édesanyám, nem is édesapám 
és nem is az óvó néni? 

Drága emlékek, amelyek vissza-
repítenek a múltba, a hófehér, tiszta 
lelkű gyermekkorba, és újból meg-
szólalnak, ahogy emlékezem, és 
ahogy drága gyermekeinkre gondo-
lok, akik hajdani arasznyi létükben, 
sorban egymás mellé leülve az 
ágyra, egyszeriben megkomo-
lyodva olyan nagyon-nagyon várták 
a messziről érkező, mindent tudó, 
ajándékot hozó, nagy szakállú Mi-
kulást. Mert el fog érkezni az igaz-
ság ideje számukra is. Hazudni 
most végképp nem lehet. Mert nem-

csak finomságot, virgácsot is adhat 
a Mikulás, ha rajtakap a füllentésen. 

És eljött a Mikulás. Lassan, mert 
fáradt volt, mert már nagyon sok 
helyre bekopogott. Sok gyerkőccel 
szóba állt. Beszélni is csak lassan 
tud és keveset. Úgy ültek az ágyon 
mozdulatlanul, a Mikulást bámulva, 
apró gyermekeink, mintha álmot 
látnának. Ágnes már nagyocska 
volt, hat évvel előzte meg Hunort és 
héttel Kincsőt. Ezért szorosan mel-
lettük ült, átölelve őket. Korábban 
többször is átesett a titokzatos Mi-
kulás-járáson, de tud ő azért ko-
moly is lenni. Közben megindul a 
beszélgetés. Lassan és méltóságtel-
jesen, mert itt nem babra megy a 
játék. Komoly színvallás ez, kérem. 
Be is kell mutatkozni, mert a Miku-
lás szeretné tudni, hogy a Fekete 
gyermekek, aki hárman vannak 
testvérek, valóban itt laknak-e? És 
jó testvérek-e? És szófogadóak-e? 
Bizony, komoly a helyzet, és lassan 
mindenre fény derül. A gyermekek 
egyre kíváncsibban vizslatják a 
mindentudó, nagyon komoly Miku-
lást. A ruháját, a felcsúszott palástját 
és a cipőjét, amely igencsak isme-
rős, és a hangja mintha nem is lenne 
mindig olyan mély, orrhangú, ide-
genül hangzó.  

A Mikulás is látja, hogy sietni 
kell, mert kutatva néznek rá, és az-
után egymásra. Aztán előkerül egy 
hagyma, egy pityóka, és mivel a 
gyerkőcök igencsak kacarásznak, 
mert láthatóan mást vártak, jöhet-
nek a finomságok is, és a virgács, 
annak rendje-módja szerint. Mert 
hogy a rosszalkodást jobb meg-
előzni.  

Aztán a Mikulás gyorsan el. 
Amikor visszatérünk boldog, hálás 
örömmel a szívünkben, ők mint 
három, édességet majszoló, örven-
dező kis manó, néznek ránk, cinko-
san összenevetnek, és felszabadult 
örömmel, majd alig hallhatóan, 
szinte suttogva, mint aki titkot sejt, 
mondják: ugye Józsi bácsi? 

Szucher Zsuzsanna,  
a marosvásárhelyi  
Mihai Eminescu Pedagógiai  
Főgimnázium óvodapedagógusa:  
Hogyan éljük meg a Mikulás-várást 
az oviban, avagy: egy személyes 
emlék 

– December – karácsony hava – 
télelő, ahogyan szokták még ne-
vezni talán a legjelentősebb ünnepi 
időszakunkat az óvodában. Az ün-
nepi várakozás izgalmas esemény, 
nincs ez másképp az óvodás gyer-
mekeknél sem.  

Nem véletlenül hívják álom ha-

vának is, hisz a gyermekek számára 
titokzatosságot jelent, álmodozást, 
utazást a csodák világába. Talán 
ezért is áll olyan közel a kisgyer-
meki szívhez. A Mikulás-várás iz-
galma lázban tartja ovis 
gyermekeinket. Csodálatos dolog a 
gyermeki hit, ahogyan bíznak a ter-
mészetfeletti tulajdonságokkal ellá-
tott lényekben: a jóságos 
Mikulásban, a csínytevő krampusz-
ban, a segítő manókban.  

A Mikulás érkezését megelőző 
napokban már szorgos tevékenység 
folyik egész óvodánkban. Ünnepi 
díszekkel szépítjük a csoportszo-
bánkat, és igyekszünk a gyerme- 
keknek örömteli, izgalmas hangu-
latú tevékenységeket kínálni.  

Adventi Maci-naptárunkból nap 
mint nap előkerül a kis manóüzenet, 
melynek utasításait követjük. Sokat 
barkácsolunk, Mikulásról szóló da-
locskákat, mondókákat mondoga-
tunk, és persze elmaradhatatlan a 
közös levélírás, azaz rajzolás, amit 
kitűzünk a csoportszoba ablakába, 
hadd vigyék hírül a manók a Miku-
lásnak.  

Egy földgömb segítségével felfe-
dezzük a Mikulás otthonát, és a 
képzeletünk segítségével végigjár-
juk a repülési útvonalát, számos 
manópróbát kiállva útközben, fo-
kozva az izgalmat. A Mikulást 
ovinkba december 5-én szoktuk 
várni, érkezése előtt minden szor-
gos kis kezecske egy textildarabbal 
megtisztítja a cipőjét, és az óvoda 
folyosóján szépen sorba rendezzük. 
Asztalt terítünk közösen, rá pogá-
csát és egy csésze tejet is készítünk. 
És várakozunk…  

A Mikulás csengőjét megszólal-
tatva szokott végigvonulni ablaka-
ink alatt, majd sorra belép minden 
csoportszobába, ahol kényelmes ka-
rosszékkel kínáljuk. A nagyobb 
gyermekek körbeülik, a kisebbek 
között akadnak, akik elpityergik 
magukat a szakállas apó láttán, de 
vigaszra találnak izgalmukban óvó 
nénik, dadusok ölében.  

A Mikulás el szokta mesélni 
hosszú útját otthonától óvodánkig, 
hogyan repítették a rénszarvasai a 
város fölé, és hol hagyta őket. Elő-
kerül az óriási, mindentudó könyve, 
mely tartalmazza minden csoport-
béli gyermek nevét, és a róluk meg-
lesett, feljegyzett titkokat. 
Megdicséri a szorgalmas, szófo-
gadó, segítőkész gyerekeket, s jóra 
inti a huncutabb, virgoncabb pajti-
kat. A gyermekek ámulva szokták 
hallgatni történetét, tudását, majd a 
bátrabbak kérdésekkel halmozzák 
el a jó öreg Mikulást. A legizgalma-
sabb pillanat a puttony kibontása, a 
várva várt ajándékok kiosztása. Az 
óvodában jelképes ajándékot szok-
tak kapni a gyermekek: édességet, 
gyümölcsöt. Intelem gyanánt a 
zsákba a krampusz egy virgácsvesz-
szőt is szokott tűzni, melynek nemi-
gen akad gazdája.  

Az ajándékozás után dallal, mon-
dókával köszönjük meg a Mikulás 
látogatását, megkínálván finom fa-
latokkal, és együtt kísérjük ki az 
óvoda kijáratáig. Ez így van minden 
évben, a csillogó szempárokból 
ítélve nagy élményben van részük a 
gyermekeknek.  

Addig jó és szép, amíg hiszik ezt 
a csodát, éppen ezért mindent meg-
teszünk, hogy varázslatosabbá te-
gyük ezt az időszakot az 
óvodásaink számára. 

Visszagondolva gyermekéve-
imre, mindig nagy volt az izgalom 
a késő esti órákban, mikor nővé-
remmel kifényezett cipőinket sorra 
kihelyeztük lakásunk előszobájába. 
A gyermekszoba ajtaján ki-kikandi-
káltunk, lesve a Mikulás érkezését. 

De érdekes, sosem láttuk, és mindig 
eljött. A család együtt ült a szobá-
ban, és a folyosó irányából csengő-
csilingelésre lettünk figyelmesek. 
Amire kirohantunk, minden cipőcs-
kében ajándék lapult: piros alma, 
dió, körte, cukorka, csokoládé, ná-
polyi, egy-egy zokni, kesztyű vagy 
éppen sál. És mókázva fedeztük fel 
édesapánk cipőjében a meglepi 
mellett a fej hagymát. Nagyon vic-
cesnek találtuk, nevettünk.  

Ez így ment sok éven keresztül, 
örültünk együtt, hittük a csodát 
minden év decemberében. És 
merem állítani, hogy minden fel-
nőttben ma is ott rejtőzik a gyer-
mekkori izgalom, talán azért, mert 
tudjuk, hogy az ünnepnek mindig 
jót tesz, ha van benne egy kis játék, 
egy kis varázslat vagy épp egy kis 
mese. 

Kányádi Orsolya újságíró,  
a Marosvásárhelyi Rádió  
munkatársa: 
Számomra a Mikulás mindig elkép-
zelhetőbb volt, mint az angyal 

– Idén először októberben gon-
doltam a Mikulásra, amikor repülő-
gépünk Bariban landolt, és egy jó 
barátnőm azt kérdezte: tudtad, hogy 
az igazi Mikulás, Szent Miklós 
ereklyéi Bari gyönyörű bazilikájá-
ban találhatók?  

Valahogy az én életemben a Mi-
kulás mindig a hóhoz, a hideghez, 
Lappföldhöz kötődött, emiatt nem 
is gondoltam arra, hogy Dél-Olasz-
ország is szóba kerülhet, ha a Miku-
lást emlegetjük. Pedig igen, mint az 
később kiderült, 1087-ben bari ke-
reskedők arról értesültek, hogy a 
velenceiek el akarják lopni a török-
országi Myrában őrzött Szent Mik-
lós-ereklyéket. Nem tétlenkedtek, 
nyomban cselekedtek, és maguk 
vitték el a bazilikába a szent földi 
maradványait. 

Persze, tudom azt, hogy a külön-
böző kultúrákban más-más történet 
köthető a Mikuláshoz, vagy ahogy 
nyelvünk szépen kifejezi, a Télapó-
hoz. Ma azért elkerülhetetlenül lát-
juk, hogy egyre inkább elterjed az a 
nézet, hogy Mikulás – illetve orszá-
gonként más-más alak – a Lappföl-
dön él, szánját rénszarvasok 
húzzák, a kéményen csusszan le a 
lakásokba, sütit, tejet vacsorázik, és 
ajándékot hagy maga után.  

A Mikulás valahogy mindig el-
képzelhetőbb volt számomra, mint 
az angyal. Talán azért, mert az óvo-
dában is meglátogatott. Nekem ő a 
szakállas, hosszú hajú, piros ruhás 
apó, aki nem feltétlenül rendelkezik 
természetfeletti képességekkel. Ő 
nem az angyal, aki meglesi, hogyan 
viselkedünk december elejéig, nem 
a csínytevések alapján dönti el, 
hogy kinek visz ajándékot. Pedig a 
külvilág, a család, a mesék, a filmek 
mind ezt sugallták. Nekem a Télapó 
az az ember volt, aki minden gyer-
meket egyformán szeret. A piros 
ruhás bácsi, aki december 5-én 
vagy 6-án – attól függően, hogy 
mikor került ránk a sor – megérke-
zik hozzánk az óvodába, és minden-
kinek ajándékot hoz. Mindig 
elkerülték a figyelmünket azok a kis 
részletek, hogy a Mikulás hangja 
mintha már felzendült volna mellet-
tünk, hogy a cipője hasonlít vala-
melyik ovistársunk apukájáéhoz, 

vagy hogy szinte soha nem azt kap-
tuk, mint amit előtte levélben kér-
tünk tőle. Mi azért mindig 
megbocsátottunk neki.  

A levél, igen, a nagy gonddal 
megfogalmazott vagy (mielőtt írni 
tanultunk volna) megrajzolt levelek 
sora. Látom is magam előtt az abla-
kot, ahová szüleimmel minden 
évben gondosan elhelyeztük a kül-
deményt, aztán társul hozzá az 
örömsikoly, amikor felfedeztem, 
hogy elvitte a Mikulás. Egyik évben 
apukám kabátjának belső zsebében 
találtam meg a levelet, rá is kérdez-
tem, hogyan került oda. Megbeszé-
lése volt a Mikulással, mondta, 
véletlenül maradt nála.  

A Mikulás ajándékai közül egy-
valamire emlékszem igazán, egy 
kazettás kis walkmanre, abból az 
időből, amikor nem jött velünk 
szembe a zene minden felületen. 
Felnőttként innen is köszönöm, 
hogy a szüleimmel való megbeszé-
lések ilyen sikeresek voltak. Igaz, 
gyermekként mindig nagy ajándé-
kokra vágyunk, felnőttként elég az 
a tudat, hogy a Mikulás létezik, ha 
közösen felépítjük magunknak.  

Kedves Mikulás! Idén azt kívá-
nom, hogy találkozz minél több elé-
gedett, csillogó szemű, boldog 
gyermekkel. Mellettük pedig láss 
olyan felnőtteket, akik tudják, hogy 
nem neked van szükséged ránk, 
hanem nekünk terád.  

Élménydús találkozásokat! 

Dr. Nagy Attila író, főorvos, 
az orvostudományok doktora: 
A Mikulás Erdőszentgyörgyön, 
anno 

A nagy hóban hajnalban, 
Furcsa, nagy cipő nyomai 
Lopóztak fel a kerten – 
Kérdeztem anyámat, ki lehet? 
Mosolygott, de tőle 
Nem jött felelet – 
 
Gyere csak, kicsi lelkem, 
Vont magához Nagyanyám:  
Lássuk, van-e ablakunkban  
Kisuvickolt pár cipőd! 
 
Cinkosan kukkintott 
A súlyos függöny mögé,  
Majd odaintve, halkan 
Fülembe súgta titkát: 
A Mikulás járt itt, és nézd csak: 
Hozott aranydiót,  
Sok cukorkát neked!... 
 
Ha máskor is ablakba teszed 
A fényesre suvickolt pár cipőt, 
Hozni fog többet is! 
S hogy megismerd majd őt, 
Jövő ilyenkorra  
Bemutatlak neki!  
 
Eltátva szememet és számat, 
Csak néztem, nem is sejtve, 
Hogy nagy fehér szakállal, 
Feldíszített csengős szánnal 
Járt itt a Mikulás, 
A jó gyerekek példás 
Ajándékozója – 
 
Gyermek voltam még, nagyon 

    boldog, 
Mert derűt hozott és elvitt gondot 
A feldíszített csengős szánon – 
 
...Beszólt Apám az ajtó mögül: 
Jó voltál – hát, 
Jöhet a Karácsony! 
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Nagy-Bodó Tibor 

Erdélyben is az ajándékosztó, püspöksüveges Mikulást várjuk 
Mikulás-járás napjainkban 

A piros palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal ajándé-
kot osztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású vidékeken 
Szent Miklósnak, a Lícia római provinciában fekvő Myra város 
püspökének a népies alakja. Szent Miklós a gyermekek és di-
ákok védőszentje, ezért a későbbi korokban a népi vallásos-
ság hatására kialakult ajándékosztó, püspöksüveges Mikulás 
előképének és mintájának tartják. A Szent Miklós-napi ma-
gyar néphagyományok német hatást tükröznek. De kinek mit 
jelent Szent Miklós, a Mikulás, mi jut eszébe, ha rá gondol?



A rend fontosságáról már szól-
tam és még fogok, most egy rö-
vidke kitérőt teszek, mert 
észrevettem, hogy a rendszeretet 
más értelmet nyer, ha másutt 
’vágom ketté’.  

 Ki etet kit? Leginkább a hata-
lom képviselői a piramis alsó fokán 
állókat: nép, people, popor, plebsz, 
tömeg, nyáj stb. Mivel hiteget? 
Maszlaggal, ígéretekkel. Minél na-
gyobb hatalma van valakinek, 
annál nagyobbat tud mondani. 
Nem is olyan messze tőlünk – egy 
választási kampányban – azzal hi-
tegették a dolgozókat, hogy győze-
lem esetén annyira leegyszerűsítik 
az adózási rendszert, hogy min-
denki egy söralátétnyi papíron ír-
hatja meg az éves adóbevallását. 
Ezt a maszlagot is lenyelték a nem-
zet derék polgárai, nem csoda, 
hogy még mindig ez a rendszer 
eteti őket. 

 A média – sajtó, rádió, tévé, in-
ternet – gonoszabbik része is jó-
részt abból él, hogy nap mint nap 
rizsával eteti a népet. Én sem va-
gyok kivétel, ezt akkor sem tagad-
tam le, amikor Máthé Éva készített 
velem interjút a Purgatórium című 
kötetem megjelenése után (lásd: 
„Tessék vigyázni: manipulálok!” 
Krónika, 2009. okt. 2.).  

 Talán a tévé a legelvetemültebb 
maszlagoló, mert tudomásom sze-
rint azt nézik, követik a legtöbben. 
1994-ben (az akkori, Nagyváradon 
megjelenő) Média című hetilapban 
írtam egy rövidke pamfletet A piros 
gomb címmel. A lényege: a tévén 
azért van a piros gomb, hogy kap-
csoljuk ki, amikor valami nem tet-

sző – hihetetlen, bulvárba hajló, 
uszító, félelmetes, zagyva – dolgot 
akarnak lenyomni a torkunkon. Fö-
lösleges átkapcsolni, más csator-
nán is csak a szennyvíz folyik.  

 A reklámok hazugságairól most 
csak annyit, hogy az ottani nagy 
ígérgetések mögött is átverés rejte-
zik. Nem mindig, csak az esetek 
egyszerű többségében. Igen frap-
páns mondást gyűjtöttem évekkel 
ezelőtt – „egyedüli dolog, ami in-
gyen van: a sajt az egérfogóban” –, 
tessék jól megjegyezni.  

 Az egyik legnagyobb humbug 
(szinonimái: szédelgés, parasztva-
kítás) a digitalizáció. Tudjuk, lát-
juk, tapasztaljuk. (Lásd pl.: 
Kelemen Árpád: „Ügyfélbarát” 
gázas szolgáltatás. Népújság, okt. 
25.) – Aszongya: államtitkár gon-
doskodik a dolgozó nép digitális 
jólétéről. Ühüm, de mi lesz az ana-
lóg jóléttel?  

 Az egyik blődlire mostanában 
figyeltem föl, pedig már 2021-ben 
kitalálták; akkora baromság, hogy 
neki lehet támaszkodni. Ez a „szé-
kelyföldi személyi kártya” – ami a 
Székely Nemzeti Tanács főnöke 
szerint nem más, mint a „székely 
önszerveződés esélye”. Lesz rajta 
QR-kód (az a fekete-fehér csipke-
minta, amit a simogatós telefonnal 
lehet leolvasni), mindenféle appli-
kációt lehet vele és általa ’letöl-
teni’, s az hozandja el a virtuális 
székelyek digitális paradicsomát. A 
székelyföldi személyi kártya birto-
kosai – a kártyázók – „jogot kap-
nak, hogy részesei legyenek 
társadalmi konzultációknak [tes-
sék, még egy humbug! – K. P.], 
amelyeknek tárgya bármilyen fon-
tos közösségi kérdés lehet” – 

mondja Izsák Balázs (bővebben 
lásd a Tanács honlapján: sznt.org).  

 A székely autonómia híveit nem 
lehet kijózanítani, ők változatlanul 
elérhetőnek tartják azt, amire a 
bölcs emberek csak legyintenek. 
Szász Jenő (tetszik még emlékezni 
rá? megvalósítatlan ígéretek sere-
gével maradt adós) 12 évvel ezelőtt 
székely képviseletet kért a magyar 
parlamentben, repülőteret a Ce-
kendre (végül szemétlerakó lett be-
lőle, a bűzös latyak elárasztotta 
Udvarhelyt) és a „székelység több 
mint ezeréves szabadságának [mi-
lyen szabadság, könyörgöm?! – K. 
P.] megfilmesítését”. (Krónika, 
2010. okt. 20.) 

 Izsák Balázs, a régi-új elnök fel-
idézi az Autonómia Statútum nap-
nál világosabb, legszebb mondatát, 
jól figyelj, Pannácska és Ábe-
lecske! „A régió lakosságának au-
tonómiája azt jelenti, hogy a 
történelmi szülőföldjén levő több-
ségi kollektivitás joga és tényleges 
képessége saját felelősségére és az 
illető népesség érdekében átvenni 
a közérdekű problémák jelentős ré-
szének megoldását, a szubszidiari-
tás elvének megfelelően, és amely 
az állam és a kollektivitás között 
elhelyezkedő választott testülettel 
rendelkezik, az önigazgatás hatás-
köreit gyakorolja, illetve államha-
tósági jogosítványokkal is bír.”  

 Valami öt évvel ezelőtt Antal 
bátyó azt mondotta a fővárosi po-
litikusképezdéből Csíkszentmár-
tonba hazatérő gyermekének: „A 
sok beszéd helyett inkább dolgoz-
zál, fiam, tedd a kötelességed és 
haladj a lehetőségek mentén”. Ez 
mintha érthetőbb lenne…

Kuszálik Péter 

Szerkeszti: Mezey Sarolta
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 A rendszer etet 
 A Marosvásárhelyi 6-os Számú 

Napközi Otthon magyar tagozatú 
óvónői – Ágoston Otilia, Bálint 
Zsuzsa, Cseh Emőke, Muresan 
Réka, Szabó Enikő vezetésével – 
megtartottuk a már szokássá váló 
Márton-napi mulatságot.  

Az ünnepség közösen eljátszott, 
libáról szóló dalos és mozgásos já-
tékokkal kezdődött, mint: Hatan 
vannak a mi ludaink, Egyél libám, 
egyél már!, Száz liba egy sorba, Ré-
tibe és kapiba. 

 Márton legendájának eljátszása 
az óvónők által nagyon jó alkalmat 
adott arra, hogy felhívjuk a gyere-
kek figyelmét a jószívűség, a segí-
tőkészség és az adni tudás 
fontosságára. Ezt egy árnyjáték se-

gítségével mutattuk be, melyet a 
gyerekek és szülők nagy figyelem-
mel tekintettek meg az óvoda udva-
rán.  

 A hagyomány szerint ekkorra 
vége a kerti munkálatoknak, az 
újbor már a pincében, a termés a 
kamrában, amit hízottliba-lakomá-
val lehet megünnepelni, ugyanis 
nemsokára kezdődik az adventi 
böjti időszak. Úgy tartja a mondás, 
hogy aki Márton napján libát nem 
eszik, egész évben éhezik; a mi  
libalakománkon a menü zsíros ke-
nyér volt lila hagymával. 

Az ünnepséget a lámpások felvo-
nulása és tábortűz zárta.  

A 6-os számú napközi otthon 
óvónői 

Márton-napozás a 6-os számú 
napközi otthonban 

A németországi Nordhornból Jo-
hann Odink egy új trambulint kül-
dött ajándékba óvodánknak. 
Nagyon hálásak vagyunk neki, a 
gyerekek élvezettel vették birtokba, 
gyakran ugrálnak rajta a szabadtéri 
tevékenységeken. Tudjuk, hogy 
drága ajándék, ezért nagyon fogunk 
vigyázni rá. 

Johann Odink többször is meglá-
togatta és támogatta óvodánkat, já-
tékokat adományozott és 
anyagiakat is, amiből a folyosón 
levő bútorzatot vásárolták meg. 

Ez nagy segítség volt az intéz-
mény számára, köszönetünket fe-
jezzük ki a vezetőség nevében is, és 
Isten áldását kérjük életére. 

Nagyon jó tudni, hogy léteznek 
segítő szándékú emberek, akik ön-
zetlen szeretettel ajándékoznak 
mindabból, amit Isten nekik kiren-
delt. 

Jó egészséget kívánunk neki, 
hogy még sokáig tudjon szeretettel 
segíteni ott, ahol szükség van rá! 

Westerbeke Gálfi Arabella 
óvónő 

Németországból érkezett ajándék 
a csittszentiváni óvodának 

Azt is mondhatnánk, hogy 32 éve 
tölti meg tartalommal életünket a 
Bernády Közművelődési Egylet, 
amely 1990. november 23-án ala-
kult meg Szovátán.  

Több mint három évtized lefor-
gása alatt az egylet és tagszerveze-
tei igyekeztek teljesíteni az alapítók 
vállalásait, ígéreteit. Az alapításról 
és célkitűzésekről a Népújság 1990. 
november 27-i számában jelent 

meg tudósítás Tartalommal megtöl-
teni életünket címmel. 

Vállalva az Orbán Balázs szabta 
kötelezettségünket, bízunk abban, 
hogy homokszemeket tettünk nem-
zetünk műveltségéhez. 

Köszönjük a tagság támogatását, 
a tagszervezetek és az önkéntesek 
munkáját. Bizakodva tekintünk a 
jövőbe. 

Kiss János

32 éves a Bernády 
Közművelődési Egylet 

Fotó: Bálint Zsuzsa 

Az Angyalok a Városban egye-
sület tagjai idén először szervezték 
meg a Mikulás-kupát, amely egy 
jótékonysági fociturnét foglal ma-
gába. Az esemény karitatív jellegét 
az adta, hogy a focicsapatok bene-
vezési díja 300 lej volt, és ezzel 
hozzájárultak a 100 lélek, 100 
kabát adománygyűjtő tevékenysé-

günkhöz. Hat csapat nevezett be a 
bajnokságba, amelyeknek ezennel 
megköszönjük a nagylelkű felaján-
lást. A csapatok: Rákóczisok, Huhh 
Se, Panchos, Dominators, Team 
Nutea, Minden Jó BT. 

A II. Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Teológiai Líceum diákjainak 
és az orvosi egyetem hallgatóinak 

köszönjük, hogy finomabbnál fino-
mabb süteményeket készítettek, fo-
cistáinkat biztatták, és 
szívvel-lélekkel szurkoltak nekik. 

Köszönettel tartozunk az Eldi 
pékségnek, hogy hozzájárult fi-
nomságaival az esemény sikeré-
hez. 

Baranka Katalin 

Mikulás-kupa 

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



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463-
935. (18030) 

AJÁNDÉKOZOK egy 3 hónapos, szép, 
fehér-szürke színű, intelligens, okos, 
betanított kiscicát. Tel. 0744-573-699. 
(18034) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. 
(18004) 

MINDENFÉLE 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal ház-
tetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 
Tel. 0774-574-527. (17885-I) 

VÍZSZERELÉS, villanyszerelés, javí-
tások. Tel. 0774-574-527. (17886) 

FAVÁGÁST, bokorvágást vállalunk. Tel. 
0770-621-920. (17885) 

TÉVÉ, mosógép, háztartási gép javítását 
vállalom a kliens lakásán. Tel. 0740-527-
205. (17925) 

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

MEGEMLÉKEZÉS 

„Köszönjük neked, Uram, 
hogy ő a miénk volt, és az is 
marad, mert aki szerettei 
szívében él, az nem hal meg, 
csak távol van.”  

(Szent Ágoston)  
Egy éve, hogy a 
nyárádmagyarósi születésű, 
marosvásárhelyi, Rodnei utca 
72. szám alatti lakos, 
UILECAN JOZÉFA eltávozott.  
Emlékét soha el nem múló 
szeretettel, örök hálával őrzik 
unokái, leánya, Esztike. 
(17794-I) 

„A múló évek nem felednek. 
Nem halványul emléketek.” 
Szomorú szívvel emlékezünk 
december 6-án a szerető 
édesanyára, DOCZI VILMÁRA 
halálának 4. évfordulóján és 
DOCZI GYÖRGYRE, a szerető 
édesapára halálának 25. 
évfordulóján. Emlékük legyen 
áldott, nyugalmuk csendes! 
Emléküket őrzi szerető fiuk, 
Róbert és barátnője, Kinga. 
(18025) 

Fájó szívvel emlékezünk 
december 4-én CĂMPIAN 
ALEXANDRURA (Sanyi) 
halálának 15. évfordulóján. 
Szeretettel gondolunk rá. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  
Szerettei. (18033-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 

A Maros Megyei Tanács várja a kántálókat 
 
A karácsonyi ünnepek közeledtével a Maros Megyei 
Tanács idén is várja a kántálókat a Közigazgatási 
Palotába december 20-án és 21-én. 
 
Az érdeklődők december 13-án 12 óráig jelentkez-
hetnek a következő telefonszámon: 0265/263-211, 
1259-es belső szám, kapcsolattartó Livia Fabian. 
 

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája 

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám –, az újraszerveződés alatt álló 
adós Foraj Sonde Rt. csődbiztosa  

nyilvános árverést szervez  
az alábbi javak eladására:  
a) egy félpótkocsi, kikiáltási ár: 12.000 lej + héa 
b) egy Hyundai Tucson személygépkocsi, kikiáltási ár: 2.000 euró + héa; 
egy tömbben:  
– hét szállítóeszköz. Kikiáltási ár 140.526 lej + héa; 
– hat gépkocsi, kikiáltási ár: 15.800 lej + héa 
A javak teljes listája megtalálható a https://www.licitatii-insolventa.ro, www.smdamures.ro oldalakon, illetve a 
csődbiztos székhelyén. 
A nyilvános árverésre december 13-án 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente megismétlik 
péntekenként, december 16-ától, ugyanabban az órában, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok 
a magán- és jogi személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát, a részvételi díjat, és 
megvásárolják a tenderfüzetet 24 órával az árverés kezdete előtt.  
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096-os telefonszámán.

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (66289) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(66289) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256) 

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST a 2022. 
december – 2023. március közötti időszakra. Tel. 0722-393-213. (23307-I) 

A GOLD GYM EDZŐTEREM egyetemi végzettséggel rendelkező SZEMÉLYI EDZŐT keres. Tel. 0745-
816-146. (23315-I) 

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST, TÖLTŐNŐT és belesműhelybe SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-
644-026. (23317-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 
 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak. Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

A Pénzügyminisztérium 2022-ben 
utoljára bocsát ki 

lakossági állampapírt  
 
A Pénzügyminisztérium 2022. december 5-től, hétfőtől kizárólag a lakosságnak állampapírt bocsát 

ki a TEZAUR és a FIDELIS programon keresztül. 
 

TEZAUR program 
December 5-től, hétfőtől a lakosság TEZAUR államkötvényekbe fektethet be, 1 és 2 éves lejárattal, ame-

lyek éves kamata 7,65%, illetve 7,80%. Az állampapírok 1 lej névértékűek, dematerializált formájúak. 
Államkötvények vásárolhatók: 

• 2022. december 5. és 19. között online, csak az SPV-be (virtuális magánszféra) bejegyzett természetes 
személyek. Az online végrehajtandó műveletek a következők: jegyzési számla nyitása a befektető nevére 
egy kiválasztott államkincstári egységnél, TEZAUR állampapírok jegyzése, az összeg átutalása a befek-
tető jegyzési számlájáról a befektető nevére kiállított bankszámlára. Az online előfizetéssel kapcsolatos 
további részletekért keresse fel: Ghid Tezaur online és Tezaur online; 

• 2022. december 5-20. között az államkincstár egységeinél; 
• 2022. december 5. és 19. között városon, december 5. és 16. között vidéken a Román Posta Rt. postai al-

egységeinél.  
A kamatot évente számolják, a kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételekkel fizetendő. A Tezaur 

program keretében kibocsátott államkötvények átruházhatók és határidő előtt visszaválthatók.  
Egy befektető egy kibocsátáson belül egy vagy több jegyzést is végrehajthat. A befektetőknek csak a jegy-

zési időszak alatt van lehetőségük a már megkötött bejegyzések lemondására, kérelem benyújtásával. 
A Pénzügyminisztérium az így szerzett pénzalapot az államadósság és költségvetési deficit finanszírozására 

fordítja. 
A kibocsátási tájékoztatót és annak esetleges módosításait a www.posta-romana.ro Államadósság (Datorie 

publică) rovatában teszik közzé. 
 

FIDELIS program 
A 18 éven felüli belföldi és nem rezidens természetes személyek 2022. december 5. és 19. között jegyez-

hetnek, a BT Capital Partners&Transilvania Bank, a Román Kereskedelmi Bank, a B.R.D. – Groupe Société 
Générale és az Alpha Bank partnerbankokon keresztül, FIDELIS denominált államkötvényt lejben és euró-
ban, amit a bukaresti tőzsde is jegyez. 

A lejben vásárolt állampapírok lejárata 1, illetve 3 év, 7,65% és 8% éves kamattal, euróban pedig 1 év és 
2 év, a kamat évi 2,7%-os illetve 3,7%-os. 

A FIDELIS államkötvény névértéke lejben 100 lej, eurós kibocsátás esetén 100 euró, a minimális jegyzési 
küszöb pedig 5000 lej, illetve 1000 euró. 

A lakossági állampapírok évi kamata a bankközi másodlagos piacon forgalmazott állampapírok szintjét 
meghaladja. A FIDELIS állampapírok jegyzése során a közvetítő bankok nem számítanak fel jutalékot, a 
kamatból és tőkenyereségből származó bevétel nem adóköteles. 

A korábbi, lejárt kibocsátások keretében vásárolt TEZAUR vagy FIDELIS kötvényeket, ha a lejáratkor 
nem vették fel, az új kibocsátás jegyzésével újra befektethetik. 

A FIDELIS programról a Pénzügyminisztérium és a partnerintézmények weboldalain lehet tájékozódni 
(www.btcapitalpartners.ro; www.bcr.ro; www.brd.ro/mfp; www.alphabank. ro; www.bvb.ro – FIDELIS prog-
ram). 

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


