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Kinyitották a Református Kollégium alapkövébe zárt időkapszulát

Történelmi pillanat Marosvásárhelyen
Tovább bővül
a diakóniai
szolgálat

Vasárnap nyitották meg a Diakónia
Keresztyén Alapítvány (DKA) legújabb
munkapontját, ezúttal Nyárádszeredában, ahol már hónapok óta folyik a tevékenység.

____________4.
Csiphiány –
vége lesz valaha?

A 2020-as évet meghatározta a járvány, ami 2021-ben sem múlt el, de
emellé megérkezett a globális csip-,
avagy félvezetőhiány is. Számtalanszor
lehetett hallani, hogy a gyárak sorra állnak le, embereket bocsátanak el, folyamatosan csúszik a szállítások dátuma,
és egyes gépjárműtípusok esetében a
várakozási idő több év is lehet.

Történelmi eseménynek lehettek szem- és fültanúi mindazok, akik ellátogattak hétfő délután a Maros Megyei Múzeum várbeli épületébe, illetve azok is, akik élőben követték
az eseményt az Erdélyi Református Egyházkerület Facebookoldalán, amikor is kibontották a marosvásárhelyi Református Kollégium alapkövébe zárt időkapszulát. Amint arról
korábban is írtunk, az alapkövet múlt héten, a felújítási
munkálatok során véletlenül találták meg, és az Erdélyi Református Egyházkerület kérésére a Maros Megyei Múzeum
régészeinek felügyelete mellett emelték ki. Az 1 méter hosz-

Fotó: Nagy Tibor

szú, 80 cm széles és 60 cm magas alapkő magyarvistai fehér
homokkőből készült szecessziós stílusban, és jó állapotban
maradt fenn. A múzeum munkatársai pontosan tudták, hogy
mi rejtőzik a szarkofághoz hasonlatos alapkőben, ennek ellenére a résztvevők szinte lélegzet-visszafojtva várták, hogy
mi kerül elő belőle.

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás a 6. oldalon)

____________7.
Az agresszív
vezetésért is
bírságolnának

A súlyos közúti balesetek gyakorisága
miatt a rendőrség szorgalmazta azt a
törvénytervezetet, amely a közúti bírságok növelése mellett a vezetői engedélyek felfüggesztésének
időtartamát is megnövelné, a sebességhatárokat pedig csökkentené.

____________8.

Kőbe zárt jövő

Kaáli Nagy Botond

Emlékszem, nagyapám mesélte el nekem először, hogy minden református templom toronygömbjében egy-egy időkapszula van elrejtve.
Azok, akik a templomot építették, saját koruk dokumentumait, pénzérméit és nem ritkán egy-egy levelet is hátrahagytak az utókornak. A
soron következő generációk közül az, amelynek tagjai a templomot felújították, kibontották ezt az időkapszulát, dokumentálták, majd saját
koruk dokumentumaival, érméivel kiegészítve visszazárták, és visszahelyezték a toronygömbbe. Ő is, aránylag fiatal lelkipásztorként, részt
vett egy ilyen időkapszula kibontásán – ha nem tévedek, épp a Vártemplomról volt szó, de lehet, hogy tévedek. Ez számomra, a múlt tárgyai, emberei, történetei és az ezeket a földből kiemelő régészet iránt
érdeklődő gyerekként rendkívül izgalmasan hangzott, és azóta is gyakran találgatom, hogy mi lehet egyik-másik toronygömb időkapszulájában? Kik voltak azok, akik ott hagyták kezük nyomát az utókor írott
történelmének? És vajon milyen lehet az élmény, amikor több száz év
után valaki ott lehet egy ilyen időkapszula kinyitásán?
E hét elején személyesen is meggyőződhettem erről, amikor a Maros
Megyei Múzeum munkatársai kinyitották a Református Kollégium
alapkövébe zárt bronzhengert. Igen, számomra ugyanolyan izgalmas
volt, mint ahogyan azt elképzeltem, mint ahogy a gondolat végigkísérte
gyermekkoromat. Önkéntelenül is nagyapám jutott az eszembe, ahogy
a napfényes verandán az időkapszulákról mesélt, előttünk pedig őszi
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 36 perckor,
lenyugszik
16 óra 42 perckor.
Az év 328. napja,
hátravan 37 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma EMMA,
holnap KATALIN napja.
KATALIN: egyiptomi név,
amely görög és német közvetítéssel érkezett hozzánk. Jelentése:
korona, a görög változaté pedig:
mindig tiszta.

Nemzetközi és országos fotókiállítás

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. november 23.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 4 0C
min. -3 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9487

4,3957
1,3349
253,8224

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Felavatják dr. Pongrácz Antal
mellszobrát

A Dr. Pongrácz Antal Egyesület szervezésében november
26-án, pénteken délután 4 órakor felavatják néhai dr. Pongrácz Antal elismert fogorvos, egyetemi oktató, ifjúsági világbajnok, többszörös párbajtőr-olimpikon mellszobrát a
marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem róla elnevezett sportcsarnokában. A szobor Gyarmathy János és
Makkai István szobrászművészek alkotása.

Kedei Zoltán-emlékest
Marosszentgyörgyön

November 26-án, pénteken Kedei Zoltán-emlékestet szervez halálának első és születésének 92. évfordulója alkalmából a marosszentgyörgyi Tóth István Művelődési Kör. 17
órától évfordulós szentmisét celebrál Baricz Lajos plébános,
18 órától a tanácsteremben folytatódik az emlékest. Szaval
Kilyén Ilka színművész, Nagy Miklós Kund művészeti író
bemutatja utolsó interjúját a festővel, Doszlop Lídia Naomi
a művész életéről beszél, szaval Pataki Ágnes műkedvelő
versmondó, énekel a Szent György kórus és a citerások
Simon Kinga vezetésével, a Kolping Család énekkara Székely Szilárd irányításával. Az örök élet palettája – Búcsú
Kedei Zoltántól címmel Bölöni Domokos írását a házigazda
olvassa fel. A műsort összeállította Moldovan Irén, támogató
a polgármesteri hivatal. Házigazda Baricz Lajos. (A járványügyi egészségügyi előírások betartása kötelező.)

Népszerűségi díj
a sétálóutcák projektjeire

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala népszerűségi díjban részesíti a sétálóutcák kialakítására készült, korábban
benyújtott tervek közül azokat, amelyek a legtöbb szavazatot kapják. Voksolni a www.tirgumures.ro oldalon lehet, itt
található meg az az öt projekt, amely a Sétálóutcák kialakítása – Bolyai utca, George Enescu utca, Győzelem tér 3.
szám című ötletpályázatra érkezett. Szavazni december 15éig lehet, az öt lehetőség közül egyet lehet megjelölni mindhárom helyszín esetében. A díj értéke 1.000 euró/helyszín,
az összeget a projektet készítő csapat kapja. Részletek,
szavazás: https://bit.ly/3oEukS2

Árkedvezmények
nagycsaládosoknak

Marosvásárhely önkormányzata kedvezménykártyát biztosít a nagycsaládoknak. A vásárhelyi lakhellyel rendelkező,
legalább háromgyermekes családok féláron látogathatják a
polgármesteri hivatal alárendeltségébe tartozó intézményeket: az állatkertet, a Víkendtelepet, a nyári színpad előadásait, ugyanígy válthatnak jegyet a Mircea Birău uszodába
és télen a korcsolyapályákra. Az igénylést és a szükséges
iratokat a polgármesteri hivatal 13-as irodájában (közönségszolgálati osztály) lehet benyújtani. Az elbírálásra minden
hónap 10–15-e között kerül sor.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Le Chau Dao: Look art

November 26-án, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi vár Szűcsök bástyájában a Marx József
Fotóklub a 18. alkalommal tartja meg az országos biennálét és a 10. nemzetközi fotóművészeti
szalont. Mindkét rendezvényt a nemzetközi és
hazai fotóművészeti egyesületek égisze alatt
szervezik, így a díjazottak a hazai és nemzetközi
berkekben is jegyzett elismerésben részesülnek.

A pályázati felhívásra 22 országból 114 szerző 834 fotót
küldött be színes és fehér-fekete kategóriában, témamegkötés nélkül. A háromtagú, nemzetközi elismertségű zsűri
– Kerekes István, Mosonmagyaróvár, Nagy Lajos, Kézdivásárhely, Ovidiu D. Pop, Nagyvárad – 221 fényképet fogadott el, ezek közül a helyszűke miatt mintegy 40-et
állítanak ki a fotóklub székhelyén, a Szűcsök bástyájában.
Többek között Kanadából, Indiából, Izraelből, Ománból,
a Koreai Köztársaságból, Mauritiusról, Malajziából is érkeztek alkotások. A rendezvény megnyitóján Both Gyula,
a Marx József Fotóklub elnöke üdvözli a jelenlevőket,
majd Soós Zoltán polgármester és Lukács Bence Ákos,
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja szól az egybegyűltekhez. Nagy Lajos, Ovidiu D. Pop
és Nagy Miklós Kund művészeti író értékeli a kiállított
munkákat. A díjátadás előtt a Maros Művészegyüttes rövid
műsorával színesíti a rendezvényt.

RENDEZVÉNYEK

Szimfonikus dzsesszhangverseny

November 25-én, csütörtökön 19 órakor szimfonikus
dzsesszhangverseny lesz a Kultúrpalota nagytermében. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus
zenekarát Remus Grama vezényli, fellép az Ineffable
együttes: Regián Réka Kata – ének, fuvola, Lukács
Márton-Örs –billentyűk, hangszerelés, Szereceán Tihamér – basszusgitár, basszusszintetizátor, Szereceán
Osszián – dobok. Műsoron az Ineffable együttes művei.

Adventi barkácsest

November 26-án, pénteken este 8 órától a Marosvásárhelyi Főiskolások Ifjúsági Keresztyén Egyesülete, a
MiFIKE adventi barkácsestet szervez a Posta utca 2.
szám alatti székházban. A résztvevők adventi koszorút
készítenek, amelyhez az alapvető anyagokat a szervezők biztosítják, a többi dekorációt és a gyertyákat a
résztvevők viszik. A jelentkezőknek regisztráliuk kell itt:

Both Gyula lapunknak elmondta, minden alkalom egy
újabb kihívás a klub számára. A pályamunkák fogadása,
értékelése mellett a szervezés is logisztikai munkát igényel. Ez a pandémia miatt is egy kicsit más volt, mint az
előző években, de nem mondhattak le róla, hiszen mind
az országban, mind nemzetközi téren az egyik legrangosabb fotóművészeti megmérettetés, az elismert fotósokat
a hazai és a nemzetközi berkekben jegyzik. Ezért is
felelősséggel, ugyanakkor kötelezettségekkel is
jár a rendezvény házigazdájának lenni. Mint az előző alkalmakkor, az idei rendezvényre is színvonalas pályamunkák érkeztek, mindig fejtörést okoz a zsűrinek a
szelekció, a díjazás, de úgy érzik, sikerült a legjobb munkákat kiválogatni, és olyan alkotókat díjazni, akik valóban méltók a fotóművészeti közösség elismerésére.
Kiemelte, különösen érdekesek a fehér-fekete fényképek,
némelyek megdöbbentő drámaisággal, művészi érzékenységgel adják vissza a színektől lecsupaszított világ
valóságát.
A fotóklub elnöke azt is elmondta, aki nem jut el a megnyitóra, a kiállítás anyagát megtekintheti majd a Szűcsök
bástyájában, így akár a téli ünnepek alkalmával a várban
sétálók idő- és térbeli utazást tehetnek a színvonalas színes
és fehér-fekete képek révén. (vajda)
https://forms.gle/MrvWHVFnNwzNYziZA.
Határidő november 24., 24 óra. A részvétel zöldigazolványhoz kötött.

Viszlek magammal
– az Ariel színházban

November 24-én, ma 13 órától, és 26-án, pénteken
14 órától a Viszlek magammal című, 14 éves kortól
ajánlott interaktív diákelőadás látható a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban. A helyek száma a járványügyi helyzet miatt korlátozott,
ezért előzetes telefonos foglalás szükséges a rablopandur@yahoo.com e-mail-címen vagy a 0747942-181-es telefonszámon. A nézők a védettség
bizonyításával vehetnek részt az előadáson. Az
Ariel színház november 28-tól videósorozatot indít
Facebook-oldalán Adventi kalendárium címmel. Karácsonyra készülődve a színház művészei minden
nap egy-egy verssel, mesével és egyéb meglepetésekkel várják a kicsiket és nagyokat a képernyők
elé.
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Új házelnököket választottak a parlamentben

Marcel Ciolacut, a PSD elnökét választotta meg a szenátus elnöki tisztsége az immár ellenzékbe vonult USRképviselőház elnökévé kedden a közös kormány- nek jutott, Anca Dragu házelnök azonban nem volt hajlandó
önként átengedni a helyét. A 130 tagú szenátusban az új PSDzásra készülő nagykoalíció.

A képviselőház elnöki tisztsége október elején üresedett
meg, miután Ludovic Orban, a PNL frissen leváltott elnöke
lemondott a házelnöki tisztségről is.
Ciolacut 217 szavazattal választották házelnökké, míg ellenjelöltjére, Cristina Prunăra, a korábbi jobbközép koalícióból kilépett USR képviselőjére 77 törvényhozó szavazott.
A PNL, a PSD és az RMDSZ alkotta – a nemzeti kisebbségi
frakció támogatását is élvező – kétharmados nagykoalíció csütörtökön készül megszavazni az új kormányt, miután a PNL
által jelölt Nicolae Ciucă miniszterelnök-jelölt hétfőn megkapta a kormányalakítási megbízást az államfőtől.
A koalíciós pártok megállapodtak arról, hogy a kétkamarás
parlament szenátusi elnöki tisztségét Florin Cîţu ügyvivő miniszterelnök, a PNL elnöke fogja betölteni.
A korábbi kormányzat politikai megállapodása szerint a

PNL-RMDSZ többség 82 jelen lévő szenátora ezért kedden
felmentette tisztségéből Dragut.
A leváltott házelnök hatalmi visszaélésnek, „a többség zsarnokságának” nevezte az eljárást, és bejelentette, hogy alkotmányossági óvást emel ellene. Az USR szerint a házelnököt a
teljes (2024-ig tartó) törvényhozási ciklusra választották meg,
és csak kötelezettségszegés esetén lehetne felmenteni.
A kormánypártok arra hivatkoztak: a demokrácia velejárója,
hogy a mindenkori többségnek joga van képviselőire bízni a
parlament vezetését.
A szenátus keddi ülésén 82 szavazattal 25 ellenében Cîţut
megválasztották a szenátus elnökének, a tisztségét azonban
csak az új kormány beiktatása után veszi át, addig Alina
Gorghiu liberális szenátor látja el ideiglenesen a szenátus elnöki tisztségét. (MTI)

A kolozsvári önkormányzati testület hétfői rendkívüli ülésén elfogadta a kolozsvári metró megvalósíthatósági tanulmányát. A metróvonal 21 kilométer
hosszú lesz, és 2,053 milliárd euróba kerül – közölte
a polgármesteri hivatal.

gonos szerelvények, amelyek óránként maximálisan 21 600
személyt képesek elszállítani.
A tanulmány szerint a metróépítés 128 hónap alatt valósulhat meg. Ebből az előzetes tervezésre szánt 18 hónap már le
is telt. Az elképzelés szerint jövő év végéig kellene lebonyolítani a tervezők, kivitelezők kiválasztását, és ez után kezdődhetne a tényleges metróépítés, amelyre nyolc évet szánnak.
A projektet a nagy infrastrukturális beruházások programból, a szállítási operatív program és az országos helyreállítási
terv révén EU-s forrásokból, a szállításügyi tárcától származó kormányzati forrásokból, illetve Szászfenes és Kolozsvár önkormányzatának saját forrásaiból finanszírozzák.
(MTI)

Kétmilliárd euróba kerül a kolozsvári metró

A metróvonal a tervek szerint Kolozsvár és a várossal öszszeépült Szászfenes közigazgatási területén halad majd, és a
főteret is érintve kelet-nyugat irányban szeli át a várost és az
agglomerációt. Kolozsváron 14,7 kilométeren és a várostól
nyugatra fekvő, mintegy negyvenezer lakost számláló Szászfenes területén 6,3 kilométeren halad.
A megvalósíthatósági tanulmány szerint a vonalon 19 megálló épül. Ezek között másfél percenként járnának a három va-

Uniós biztos: a járvány újjáéledését főként
az oltatlanok okozzák

A koronavírus-járvány újjáéledését, a negyedik hullámot főként az oltatlanok okozzák, és a vakcinákkal kapcsolatos téves információk csak tovább
rontják a helyzetet – jelentette ki Sztella Kiriákidész egészségügyért felelős uniós biztos, az Európai
Parlament
hétfői
plenáris
ülésén
Strasbourgban.

Az EU-tagállami járványügyi intézkedések összehangolásáról folytatott vita keretében a biztos hangsúlyozta: egyértelmű tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre arról,
hogy a koronavírus elleni oltóanyag a legerősebb eszköz a
lakosság egészsége biztonságának garantálásra. „A vakcinák
hatékonyak a súlyos megbetegedések kialakulása ellen, beoltva el lehet kerülni a kórházi kezelést és a haláleseteket
is, még a jelenleg domináns delta változat esetében is” –
emelte ki.
Hozzátette ugyanakkor, hogy egészen addig, amíg Európa
nem éri el a megfelelő átoltottsági szintet, továbbra is szük-

ségesek lesznek a „nem-gyógyszerészeti” beavatkozások,
tehát a járványügyi rendelkezések, továbbá a dezinformáció
elleni küzdelem. Mint mondta, az Európai Unió közvetlen támogatást nyújt azoknak az országoknak, ahol éppen a legsúlyosabb a járványhelyzet. Ezekben az országokban
jellemzően a legalacsonyabb az átoltottság – tette hozzá.
Kiriákidész emlékeztetett arra, hogy Brüsszel „nem kényszerítheti ki a koordinációt” olyan területen, ahol a fő hatáskör
az egyes kormányoké, de felhívta a figyelmet a koronavírusigazolvány bevezetésének sikerére.
„A védettségi igazolvány uniós rendszerének kidolgozásában mind a 27 EU-tagállam együttműködött, ezáltal újra megnyílt a gazdaság és lehetővé vált az utazás az unión belül” –
jelentette ki.
Az egészségügyért felelős biztos azt is megerősítette, hogy
az Európai Bizottság javaslatot készít elő az EU-n kívüli, nem
alapvető fontosságú utazásokról szóló uniós ajánlás aktualizálására. (MTI)

Spahn szerint a tél végére „mindenki oltott,
gyógyult vagy halott lesz” Németországban

A delta variáns miatt egyre erősödő koronavírus-járványban a tél végére „valószínűleg nagyjából mindenki beoltott, gyógyult vagy halott lesz”
Németországban – jelentette ki a német szövetségi
egészségügyi miniszter hétfőn Berlinben.

Jens Spahn közegészségügyi vezetőkkel és járványügyi
szakértőkkel együtt az oltóanyag-ellátásról tartott rendkívüli
tájékoztatóján a többi között elmondta, hogy az Európai Unió
gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai
Gyógyszerügynökség (EMA) még a héten engedélyezheti az
5-11 éves korosztálynak a német BioNTech és az amerikai Pfizer együttműködésével kifejlesztett vakcina használatát.
Mint mondta, az EU, és így Németország is, december 20án kaphatja meg az első szállítmányokat. Az engedélyezés és
a szállítás közötti viszonylag hosszú időre azért van szükség,
mert az oltóanyag ugyan nem más, mint amelyet a 12 éven felülieknél használnak, de az adagolás alacsonyabb – 30 mikrogramm helyett 10 mikrogrammból áll egy dózis -, ezért
máshogyan kell megtölteni a szérumot tartalmazó ampullákat
– fejtette ki a miniszter.
Hozzátette, hogy az első szállítmányokkal 2,4 millió adag
érkezik, így a 4,5 millió oltható kisgyermek nagy részének
hamar be lehet adni az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2)
okozta betegség (Covid-19) ellen védő vakcinát. Újabb szállítmányok 2022 első hónapjaiban várhatók – mondta a miniszter.
Leif Erik Sander, a berlini Charité egyetemi klinika virológiai intézete oltóanyagokkal foglalkozó kutatócsoportjának vezetője kiemelte, hogy mindenkinek be kell oltatnia magát. A

védettség megszerzése fertőzés révén „nem alternatíva”, mert
túlterhelheti az egészségügyi ellátórendszert – mondta a szakember.
Az ügyvezető szövetségi kormány egészségügyi minisztere
keményebben fogalmazott. Mint mondta, a tél végére „valószínűleg nagyjából mindenki – ahogy kissé cinikusan mondani
szokás – beoltott, gyógyult vagy halott lesz”.
„A nagyon erősen fertőző delta vírusváltozat miatt ez valóban nagyon-nagyon valószínű, ezért javasoljuk ennyire nyomatékosan az oltást” – jelentette ki Jens Spahn.
Hasonló kijelentéseket tett Angela Merkel ügyvezető kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezető testületeinek hétfői berlini tanácskozásán. A zárt ülésről
kiszivárogtatott részletek szerint Merkel ismét megerősítette,
hogy nem tartja elegendőnek a következő kormány megalakítására készülő pártok – szociáldemokraták (SPD), Zöldek, liberálisok (FDP) – által a szövetségi parlamentben (Bundestag)
elfogadott járványügyi védekezési rendszerre épülő intézkedéseket.
Németországban az utóbbi hetekben az első háromnál jóval
erősebb járványhullám alakult ki. A legfontosabb mutatók között számon tartott hétnapi fertőzésgyakoriság – vagyis az egy
hét alatt regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített száma
– például hétfőn, az egymás utáni 15. napon döntött rekordot,
386,5-re emelkedett a vasárnap regisztrált előző csúcsról,
372,7-ről. A negyedik hullám erejét jelzi, hogy a mutató értéke
az első három hullám idején egyszer sem haladta meg a 200at. (MTI)

Ország – világ
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Ingadozó hőmérséklet várható
a következő két hétben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) november 22. – december 5-i periódusra kiadott előrejelzése szerint a következő két hétben az évszaknak
megfelelő időjárás várható, 1 és 15 fok közötti átlagértékekkel, november végén, december elején pedig
nő a csapadék valószínűsége. Erdélyben november
25-ig lehűl a levegő, a maximumok sem haladják
meg az 5-6 fokot. Ezt követően felmelegedés várható, november 27-29-én 10-11 fokra melegszik fel a
levegő, majd november 30-a után ismét 4-6 fokra
csökken a nappali hőmérséklet. Az éjszakák zömében fagyosak lesznek, mínusz 3 fokra is lesüllyedhet
a hőmérő higanyszála. Csak november 23-ára virradóan és november 27-29-én számíthatunk enyhébb,
1-2 fokos hajnalokra. Csapadék november 26-a után
valószínű, november utolsó, december első napjaiban havas esőre, havazásra is van kilátás.
(Agerpres)

Eddig 8,2 millió beoltott személy
váltotta ki a Covid-igazolványt

Több mint kilencmillió Covid-igazolványt bocsátottak
eddig ki Romániában – számolt be keddi sajtótájékoztatóján Andrei Baciu. Az egészségügyi államtitkár
közlése szerint egészen pontosan 9.031.038 igazolványt állítottak ki, amelynek 91,8 százaléka a beoltottságot bizonyítja (ez mintegy 8,2 millió beoltott
személyt jelent). Az oltási kampányból 658 cég vette
ki a részét, ezek közül 96 vendéglátóipari vállalkozás.
Folytatódik az oltáskampány a rendhagyó helyszíneken is, már 197.388 olyan személyt tartanak nyilván,
aki vásárokon, piacokon, parkolókban felállított oltópontokon kapta meg a szérumot. Romániába eddig
27.644.899 adag Covid elleni oltóanyag érkezett.
(Agerpres)

Kőbe zárt jövő

(Folytatás az 1. oldalról)
fényekbe öltözött a kert. És – noha nyilvánvalóan nem
ismertem őket – eszembe jutottak azok is, akik 1908-ban
befalazták az időkapszulát a kollégium épülő, új szárnyába. Nem ismertem őket, így hát elképzeltem, hogy
milyenek lehettek, milyen lehetett az ünnepség, amelyen
az alapkövet elhelyezték, magam előtt láttam őket, ahogyan gondosan dokumentálták, hogy mit helyeznek bele.
Biztosan elégedettek voltak és boldogok, mert tudták,
hogy egy régi iskolát bővítenek ki, és ezzel egy új iskolát
adnak át a jövőnek. És azon is elgondolkodtam, hogy
szegények nem is tudták (vagy szerencséjükre nem tudták?), hogy mit ad ez a jövő ennek az iskolának és nekik.
Vajon gondolták-e, hogy a „boldog békeidők” utolsó
éveit élik éppen? Hogy hat év múlva kitör az ismert történelem legvéresebb háborúja, amely a bolygó majd’
mindegyik kontinensére kiterjed? Hogy ezt a háborút
politikai bizonytalanság, polgárháborúk, puccsok,
rémuralmak követik, és egy rövid békeidőszak után egy
újabb, talán még pusztítóbb világháború következik,
amelynek egyik legsűrűbb, legtragikusabb része az ő vidékükre esik? És hogy ezt a háborút egy több évtizedig
tartó, ateista, éppen őket, a polgárságot, a nemességet,
az értelmiségi és egyházi réteget, a szellemet és megmaradást építőket kiirtani próbáló diktatúra követi
majd? Amely világszerte még több áldozatot szed, mint
a két világháború együttvéve? Hogy beköszönt az ismert
történelem egyik legsötétebb, leggyilkosabb évszázada?
És hogy közben elveszítik az országukat, hogy a győztesek a fejük fölött átrajzolják a határokat, ők pedig kisebbségi létbe kerülnek, ahol a számukra ismerős
környezet ismeretlenné, a lét pedig bizonytalanná válik?
Vajon gondoltak-e minderre?
Dehogy gondoltak. Nem is gondolhattak volna.
Mindez teljességgel elképzelhetetlennek tűnt. Ők, az
Osztrák–Magyar Monarchia, a császári-királyi birodalom állampolgárai bizakodóan néztek a jövőbe, uralkodójuk, I. Ferenc József 78 éves volt, az idősebbeknek
közülük pedig megadatott, hogy hosszú évszázadok háborúskodásai után végre békében, jólétben, egy világbirodalom polgáraiként éljenek.
Vajon nekünk, a nemzedéknek, amely visszahelyezi
majd az időkapszulát, milyen jövőt szán a sors? Vajon
a gyerekeinknek mit kell majd megélniük? Hiszen a monarchiabeli polgárokhoz hasonlóan számunkra is elképzelhetetlennek tűnik egy olyan jövő, mint amely rájuk
zúdult. Reméljük, nekünk békésebb, boldogabb, szabadabb időket szán a legnagyobb Építő, és amikor majd
a jövőbeni restaurátorok ismét kibontják az alapkövet,
úgy emlékeznek majd ránk és utódainkra, mint azokra
a szerencsés flótásokra, akik végre kifogták az ismert
történelem leglazább, legjólétibb, legkényelmesebb időszakát. Mert eddig, úgy tűnik – hiába kommentálnak a
vészmadarak –, éppen abban élünk.
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Tovább bővül a diakóniai szolgálat

Vasárnap nyitották meg a Diakónia Keresztyén Alapítvány
(DKA) legújabb munkapontját, ezúttal Nyárádszeredában, ahol már hónapok óta
folyik a tevékenység.
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Megnyitották a nyárádszeredai munkapontot

Gligor Róbert László

A DKA az Erdélyi Református
Egyházkerület intézményesített
szeretetszolgálata – ennek legújabb
munkapontját nyitották meg vasárnap Nyárádszeredában. A főtéri református templomban Kántor
Csaba püspökhelyettes, egyházkerületi főjegyző ünnepi szolgálatának alapgondolatát az egyik jézusi
csoda, a béna meggyógyításának újszövetségi története adta: hordozni
másokat, szükségben levőket, rászorulókat, betegeket. Azokat, akik
erejüket vesztették, magukra maradtak, akikre nem marad kellő
ideje a rokonnak, szomszédnak,
nem vethetjük el, meg kell tanulnunk egyénileg és közösségileg
hordozni őket. A történet „főszereplője” nem Jézus, és nem is a béna,
hanem azok az emberek, akik Jézus
elé vitték a beteget, mert volt hitük.
Ilyen legyen ez a szeretetszolgálat
itt is, Erdély-szerte is, a református
anyaszentegyházban, ahol elindulnak az emberek, akikben nemcsak
jó szándék van, hanem hit is a szolgálatra, a hordozásra. Ez a hit nem
csak a tettekben nyilvánul meg, és
ha olyanok teszik a dolgukat hittel
és szeretettel, akikért mások imádkoznak, ennek csodálatos ereje van.
Ha a hívő ember hordozni tudja a
másikat, akkor megtapasztalja,
mekkora szeretettel hordoz minket
is Isten. Ha a szolgálók mögött egy
közösség van, ebből a szeretetből és
szolgálatból sok áldás fakad – hangsúlyozta az egyházkerület elöljárója, aki egyben a DKA országos
elnöke is.
Új utak nyílnak
Az ünnepségen jelen volt Kovács
István, az egyházkerület missziói
diakóniai ügyosztályának előadótanácsosa, Tussay Szilárd ifjúsági
referens, az ügyosztály munkatársa,
dr. Hegedűs Lajos, a DKA országos
ügyvezető igazgatója, Batizán At-

Fontos a diakóniai munka a szeredai közösségben is, ezért nyitott itt is munkapontot az alapítvány

teni a szentírási előírást, hogy
„egymás terhét hordozzátok”.
Kovács István előadó-tanácsos
ezt a szolgálatot jelképesen egy frissen ültetett rózsafához hasonlította,
amelynek gondozásához alázat,
szeretet és szaktudás kell. Nagyon
kell rá vigyázni, de itt van a diakóniában „visszaesőnek” számító lelkész, mellette az önkormányzat és
egyéb szervek, amelyek óvják a rózsát, amelynek szép termése lesz, és
beszövi az egész települést, a kisváros és környéke lakóinak örömére –
fejezte ki reményét a tanácsos.
Nyárádszereda polgármestere az
elegyéniesedő világra és az elhidegülő kapcsolatokra hívta fel a figyelmet, amelynek következtében
számos olyan szociális eset van,
amelyre megoldást kell találni. Az
önkormányzat nem jut el minden
ilyen esethez, személyhez, de partner szeretne lenni az egyház és a
politikum mellett a szociális intézkedések meghozatalában. Nem
mindegy, hogy milyen szolgáltatást

kapnak a magukra maradt emberek,
ezért üdvözölték a diakóniai munkában rejlő lehetőségeket, továbbá
a helyi tanács megszavazta a kezdeményezés támogatását – fejtette ki
Tóth Sándor.
Csép Éva Andrea szerint a szociális gondozói munka a hétköznapokban nem látható, de egy
településen – ahol ez fontos – a hangulaton érezhető: ha gondoskodunk
a rászorulókról, társadalmilag kirekesztettekről, ez meg fog látszani az
összközösség jólétén. Az a település, ahol az egyház és az önkormányzat kéz a kézben jár, példát
mutat a lakosságnak. Nyárádszereda meg tudja mutatni a közösségének, hogy számára fontosak a
családok, az idősek és az értékátadás, ahogyan az egyedül élő idősekről való gondoskodás is – emelte ki
a parlamenti képviselő.
„Jó együtt dolgozni”
Batizán Attila a tavaly lelkipásztorként is részese volt néhány hónapig a nyárádszeredai gyülekezet

tően a hallgatók a Wombo.ai mesterséges intelligencián alapuló
szoftverfejlesztő vállalat társalapítójának workshopján is részt vehettek. A benyújtott munkák, valamint
a megoldás bemutatása alapján a
BBTE mindkét versenyen részt
vevő, másod- és harmadéves közgazdászhallgatókból álló csapata
bejutott a döntősök közé.
A kolozsvári BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi
Karát képviselő, továbbjutó csapatok:
* Team Phoenix: Székely Evelin
Beáta (gazdasági informatika, 2.
év), Székely Noémi (menedzsment,
2. év), Szekernyés Péter (pénzügy
és bank, 2. év) és Szőke Dóra (menedzsment, 2. év)
* Team UNIT – Csenteri András
Gergely (gazdasági informatika, 3.
év), Domokos Ferenc (menedzsment, 3. év), György Ákos (pénzügy és bank, 3. év), Pásztor Kende
Ferenc (menedzsment, 2. év).
Felkészítő tanáraik dr. Györfy
Lehel, dr. Rácz Béla-Gergely és dr.
Szász Levente voltak.
Dr. Szász Levente, a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának dékánhelyettese,

egyetemi tanár elmondta, hogy már
az egyetem padjaiban elkezdődik az
esettanulmány alapú oktatás, ami
abból áll, hogy valós vállalati példákon keresztül hozzák közelebb a
gyakorlati közgazdaságot a diákokhoz. Emellett a felkészítő tanár pozitívan értékelte azt is, hogy
vállalatvezetők is voltak a zsűriben.
Dr. Szász Levente azt is hozzátette,
hogy fizikai jelenléttel szeretnének
versenyezni januárban Torontóban,
reményeik szerint ezt a járványhelyzet is lehetővé teszi, hiszen az
út maga is óriási nyeremény mind a
diákok, mind az oktatók számára.
Az eredménnyel kapcsolatban a felkészítő tanár úgy véli, hogy már ez
is nagy eredmény és dicsőség. Ő
csak annyit kér a diákoktól, hogy a
döntőben is hozzák ki magukból a
110%-ot, ahogyan eddig is tették.
Szekernyés Péter versenyző diák
hasonlóan látja a helyzetet, szerinte
is rendkívüli eredmény már az,
hogy ide kijutottak, de a cél ettől
függetlenül egy dobogós helyezés
lenne. Péter elmondása szerint a
versenyre való felkészülés, bár száraznak és fárasztónak tűnik, nagyon
kreatív folyamat volt, közben sok új
tudással gazdagodtak. Meglátása
szerint sokat segít egy diáknak a

felkészülésben, ha tagja a GazdaSok sikert mindkét BBTE-s csasági Tanácsadó Klubnak (GTK), hi- patnak a 2022. január 15-én megszen ott sok gyakorlati tudást lehet rendezésre
kerülő
torontói
elsajátítani.
döntőben!

életének, és akkor fogalmazódott
meg az ötlet, hogy itt is munkapontot nyitna a DKA. „Nagyon jó
együtt dolgozni ezzel a közösséggel” – mondta el, majd köszönetét
fejezte ki az önkormányzati és egyházi elöljáróknak a támogatásért, a
munkatársaknak pedig a mindennapi munkáért.
A Diakónia Keresztyén Alapítványt az Erdélyi Református Egyházkerület hozta létre, több
fiókszervezete van Nagyváradtól
Brassóig, ezek egyike és talán a legnagyobb – a marosvásárhelyi.
Ennek a tizenharmadik munkapontja a nyárádszeredai, így jelenleg közel 40 településen több mint
500 gondozott személy mellett van
jelen naponta 27 munkatárs. A szeredai munkapont létrehozása és a
tényleges munka a nyár elején kezdődött, jelenleg egy munkatárs 22
személyt lát el (ez a szám még növelhető), azonban a szolgáltatás és
a munkapont hivatalos megnyitójára csak most került sor.

A BBTE két közgazdász diákcsapata is bejutott
a torontói nemzetközi esettanulmány-verseny döntőjébe

Egy világszintű selejtezőt követően a kolozsvári BBTE
mindkét, közgazdászhallgatókból álló csapata bejutott a
University of Toronto és a kanadai egyetem keretében működő Rotman Commerce
Entrepreneurship Organization által szervezett gazdasági verseny TOP 10-es
döntőjébe. Ezáltal a kolozsvári csapatok olyan egyetemek hallgatóival mérhetik
össze tudásukat a 2022 januárjában Torontóban megrendezendő döntőben, mint a
Johns Hopkins University, a
Western University, a University of Waterloo vagy a
házigazda University of Toronto. A döntő összdíjazása
5000 dollár.

Az esettanulmány-verseny selejtező fordulójára 2021. október 1624. között került sor. A
megmérettetésen részt vevő 17
egyetemi csapat a T&T – ázsiai jellegű, kanadai üzletlánc – számára
kellett fejlesztési javaslatokat kidolgozzon, ezeket online felületen bemutatva a vállalat és a társult
szervező egyetem képviselőiből
álló zsűrinek. A bemutatást köve-

Fotó: Gligor Róbert László

tila szentgericei lelkipásztor, a DKA
marosvásárhelyi fiókszervezete kuratóriumának elnöke, a kivételes alkalmat megtisztelte jelenlétével
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, valamint Nyárádszereda polgármestere is.
Előző szolgálati helyén, Gegesben 2014-ben nyitott munkapontot
a DKA – mondta el Tőkés Attila, a
gyülekezet lelkipásztora. Ennek
eredménye ma látszik igazán: tízezer sebkötözés, vérnyomásmérés,
lelki gondozói beszélgetés, látogatás, gyógyítás, vigasztalás betegeknek, rászorulóknak, időseknek,
egyedül élőknek. Isten kegyelméből ez fog történni Nyárádszeredában is” – fejezte ki reményét a
lelkész, aki köszönetet mondott a
DKA munkatársainak, továbbá a
városi önkormányzatnak, amiért
helyet adott a munkapontnak és
anyagilag támogatja. Szükség van
erre a szolgálatra, az idősekre, akik
szeretetet, gondoskodást igényelnek. Együtt, közösen lehet betöl-
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Újvárad 2021/9., november

Címlapján Léstyán Csaba Apollo című grafikájával
jelent meg az Újvárad folyóirat 9., novemberi száma.
A Galéria rovatban Hosszú Zoltán szobrászművész
mutatja be az I. Erdélyi Képzőművészeti Seregszemle
Sepsiszentgyörgyön kiállított anyagát.
Az Irodalom rovat Fehér Imola, Cselényi Béla,
Berka Attila és Vincze Bence verseit, valamint Juhász
Zsuzsanna és Lokodi Imre prózáját közli. Esszét Horváth Gizellától olvashatnak egy norvég művész bécsi
kiállításáról Csomagolópapír a vitrinben címmel. Traian ştef Ostoba megvetés című írását kínálja a Párbeszéd/Dialog rovat. A Tandemben Magyari Sára
szerzőtársa Szilágyi Ferenc geográfus, a téma: Tanyavilág – múlt és jelen határán. A Média rovatban Cseke
Péter Tamás beszélget Gazda Árpád MTI-tudósítóval
a hírügynökségi újságírás mibenlétéről. Papp Richárd
kulturális antropológus „Három magyar, olyan nincs”
című írása a zsidó humorban a magyarsághoz való kötődések megjelenéseit vizsgálja. A Kultúra rovatban
István Zsuzsanna az V. nagyváradi Fux Fesztről tudósít (Üzenetek Meseországból), míg Hegyi Réka a székelyudvarhelyi DráMA színházi találkozóról. A
Trialóg sorozatban Tasnádi-Sáhy Péter beszélgetőtársa
Balázs Attila temesvári és Keresztes Attila marosvásárhelyi színházi vezető (Két lépéssel a közízlés előtt).
A Kortárs klasszikusaink sorozat Antal Balázs előadá-

sának szerkesztett változatát kínálja Tar Sándorról
(Amit meg kell bocsátani, az megbocsáthatatlan).
Nagy Romulus, a bölcs bohóc címmel a Kritika rovatban Simon Judit a szatmári színház Dürrenmattelőadását, A siker receptje címmel Beretvás Gábor
Lakatos Nóra Hab című filmjét, míg Egy kritikus
polca címmel Codău Annamária Zsidó Ferenc új kötetét méltatja. Újabb emléket hív elő Kőrössi P. József,
ezúttal egy Tar Sándor-kötet megjelenésének történetét osztja meg Tar. Alku születik címmel.
Az Újvárad megkapható a nagyobb erdélyi könyvesboltokban, Marosvásárhelyen a Gutenberg, a Bookman és a Kobak könyvesüzletben, valamint
megvásárolható a holnap.ro online standon.

Kézzelfogható sikere van a szeptemberben a
Duna Televízióban debütált Toldi című animációs sorozatnak. Jankovics Marcell utolsó
nagyszabású alkotása nyomán rajzversenyt
hirdetett az MTVA, amelyre csaknem 300 pályamű érkezett az ország minden szegletéből
és a határon túlról.

A mintegy 300 pályamű értékelése komoly kihívás
elé állította a zsűrit. A véleményezők közt helyet
foglaltak a magyarországi rajzfilmgyártás legújabb gyöngyszemének alkotói is: Csákovics
Lajos, a Toldi kivitelező rendezője és Maticska
Zsolt, az animációs sorozat látványtervezője. Az
általános és középiskolások karakterábrázolás, jelenetábrázolás és képregény kategóriában pályázhattak. Hogy miként látják az Arany-eposz
szereplőit, jeleneteit a 21. században, kiderül a mediaklikk.hu/toldi oldalra látogatva, ahol megtalálhatók a Toldi epizódjai is.
A legjobbnak ítélt művek alkotói díjátadó ünnepségen vehetnek majd részt, amelyet várhatóan a
jövő év első felében rendez meg az MTVA
és a Kecskemétfilm a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban.

Tanulmányok az Újvárad Műhelyében

Hat irodalmi, művészeti, társadalmi anyagot kínál
az Újvárad folyóirat Műhely című melléklete. Kormányos László a középkori Várad művelődéséről és európai egyetemjárásáról; Nagy Emőke Szent Anna
kultuszának partiumi gyökereiről; Borsodi L. László
csend és beszédkényszer poétikájáról Pilinszky János
és Kertész Imre egy-egy művében; Szénási Zoltán
Csinszka és Babits szerelmi kapcsolatáról; Fried István a regényíró Tamási Áronról ír, míg Mayer Ágota
A nemek útja az antropológiai fordulat felé címen értekezik.

Meghódította a fiatalokat
a Toldi animációs sorozat

Toldi Miklós minden kétséget kizáróan meghódította a közönség szívét, hiszen az animációs sorozat
bemutatása alkalmából meghirdetett rajzpályázatra
több száz munkát küldtek be általános és középiskolások. Arany János hősének történetét a világhírű
Kecskemétfilm Kft. keltette életre. Jankovics Marcellnek utolsó rendezésével sikerült közelebb hoznia a kötelező olvasmányt a fiatalokhoz, akik papírt ragadtak,
és megmutatták, hogyan látják a fényes páncélú lovagot.

Z

oli szobájában plafonig érnek az
árnyak. Idős asszonyarc rajzolódik
ki belőlük: szemüveg mögül figyelő
tekintet, szigorú száj. Mozdulatlanul is sokatmondó ajkak.
– Tizenkét éves koromig anyám „kicsi
szeme fénye” voltam, egész lényéből kényeztetett. Aztán fordult a kocka – kezdte történetét maga körül időnként tökéletes
csendéletet teremtő beszélgetőtársam. – Vasfegyelmet akart rámerőltetni, a legtöbb önálló gondolatom, ötletem kudarcot vallott a
cenzúrája alatt. Az, hogy kiváló iskolai teljesítményt várt el tőlem, rendben volt, mert
tanulni mindig is szerettem. De ha néha becsúszott egy hatos, hetes, és két vérfagyasztó
hallgatás között csak annyit jegyzett meg lassan, szinte szótagolva hogy „ezt én nem fogadom el”, öklömnyire zsugorodott bennem
a lélek. Néha, amikor úgy látta, hogy nem
ülök elég egyenesen, észrevétlenül mögém
lépett, és egy hirtelen mozdulattal hátrahúzta a vállamat. Azóta sem bírom, ha valaki
a hátam mögé settenkedik. Középiskolásként
még nem éreztem magamban sok erőt a lázadáshoz, így egy időre lemondtam a szabad
útkeresésről, az egyetemi évek alatt azonban
újra megbátorodtam. Elindultam egy belső
ösvényen, ami egyre közelebb vitt a nagybetűs lényeghez. Anyám értetlenül állt a spirituális szemléletem és azok konkrét
kifejeződései előtt, a meditációimat „édes
semmittevésnek” nevezte. Pedig magasfokú
intelligenciával, hatalmas szellemi teherbírással áldották meg az égiek, empátiából, és
főleg az elfogadásból azonban, úgy látszik,
keveset kért vagy elutasította a neki járó

Van mááásik! De van ám! Rotációban szándékoznak cserélni őket.
Bizonyos helyeken egy is sok, nálunk másfél évenként váltogatják
majd egymást a kormányfők. Nagy
a választék, akárha nem is számítanának a választások, vagy az, hogy
mit mondanak a választmányok.
Nem a híres zenebohóc, Eötvös
Gabi bácsi rántja elő őket hangszerként a zsákjából, hogy úgy szóljanak, ahogy ő muzsikál, de
bohóckodás itt is bőven volt, amíg
eldőlt, államszinten is beválik a
„van másik!” taktika. Persze
„bácsi” is kellett hozzá, de ebben
sem szenvedünk hiányt. Amúgy is
hozzászoktunk, hogy a miniszterelnökök nagy gyakorisággal követik
egymást tájainkon. Mire a jónép
megjegyezné a nevüket, máris mennek tovább. Eltűnnek a süllyesztőben? Talán igen, talán nem.
Egyiknek sikerül, a másiknak nem.
Ilyen a politika. Időnként életbiztosítás, máskor balszerencse. Nem
véletlenül maradt fenn a szóban
forgó artista mondása: „Megmaradtam valaminek: bohócnak. Ez
sokkal magasabb pozíciót biztosít,
mint bármely politikusé”. Nyilván
mindenki úgy biztatja, vigasztalja
magát, ahogy tudja. Így honosodott
meg fentről le és lentről fel az össznépi meggyőződés, hogy semmi sincsen cirkusz nélkül. Nincs is, de a
minisztereknek valamivel jobb az
esélyük, mint a főnöküké. Ha a
pártjuk hatalmon marad, talán ők
sem kerülnek lapátra, legfennebb
tárcát cseréltetnek velük, mert ilyen
szinten már mindenki mindenhez
ért. Vagy nem ért, de az ilyesmi legtöbbször csak utólag derül ki.
Szóval a most kialakult nagykoalíció újszerű megoldással kísérletezik. Ritkán vált be ez a gyakorlat
széles e világon, de próbálkozni
lehet. Én nem fűzök hozzá nagy reményeket, pláne, hogy eleve úgy
indul útjára az egész, hogy „nagyfőnököt” csak két koalíciós párt
adhat, az etnikumok képviselői számításba sem jöhetnek, miközben

Körökben az otthon

részt. Ennél sokkal fontosabbnak tartotta,
hogy önerőből, földi világunkból korán eltávozott apám segítsége nélkül is embert faragjon belőlem, természetesen a saját
elképzelése szerint.
– Mikor sikerült kilépned a láthatatlan
körből? – kérdeztem.
– A huszonéveimtől
kezdődően többször is
találtam
magamnak
„körön kívüli”, talpalatnyi szabadságszigeteket, de sokáig inkább csak illúzió volt ez.
Más városban végeztem az egyetemet, ez az
időszak már önmagában is az otthoni korlátok megszűnéséről szólhatott volna, mégsem
így történt. Nem tudtam, hogy még nem állok
készen az önálló létformára, így szinte sokkolt a felismerés, hogy a megszokott környezetből kiszabadulva is anyám szemüvegén
keresztül nézem a világot, az ő gondolatai,
viselkedésformái uralják a mindennapjaimat, alakítják a kapcsolataimat. Arra, hogy
titokban mégis függetlenedni kezdtem, csak
akkor ébredtem rá, amikor a sikeres államvizsga után hazaköltöztem. Nehéz, konfliktusokkal teli hónapok következtek. Két,
lakótársat kereső egyetemista újsághirdetése mentett ki a háborús hangulatból. Tétovázás nélkül hívtam a hirdetés végén
szereplő telefonszámot, és még aznap tudattam anyámmal, hogy újra távozni készülök.
Arra számítottam, hogy tiltakozni fog, két
kézzel próbál visszatartani, de ő egy alig

Erről jut eszembe

észrevehető vállrándítással felállt a vacsoraasztaltól, elkezdte leszedni a terítéket,
közben a lehető legközömbösebb hangon
annyit mondott: „tégy úgy, ahogy jónak
látod”. Bevallom, jobban esett volna, ha
megpróbál lebeszélni a tervemről, vagy legalább halvány jelét
adja némi megdöbbenésnek, de semmi
ilyent nem észleltem.
Pár nap múlva össze is
csomagoltam, és hirtelen rám törő lelkesedéssel vetettem bele
magam az új élethelyzet kínálta kalandokba. Olyan érzésem volt, mintha turista
lennék a saját városomban, még az ismerős
utcák, házak, boltok is más fényt kaptak.
Szép és könnyű volt az a pár év, amit a háromszobás tömbházlakás jobb szélső szobájában töltöttem. Igaz, nehezen tudtam
megszokni az egyik lakótárs rendetlenségét
és azt, hogy éjszakákat játszik a számítógépén, de végül sikerült. A világjárvány azonban véget vetett ennek az idilli időszaknak,
a Székelyföld távolabbi vidékéről származó
fiataloknak ugyanis az online oktatás bevezetésével már nem érte meg fizetni az albérletet, mindketten hazautaztak. Egy időre
magamra maradtam a lakásban, a tulajdonos pedig beleegyezett, hogy továbbra is
csak a magam életteréért fizessek, azzal a
kikötéssel, hogy a számláknak most már
nem csak egyharmadát törlesztem. Mivel
akkor már több éve dolgoztam egy ked-
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például a romániai magyar miniszterek eddig még mindig jól teljesítettek. De bizonyára nem ez a
döntő. Ha nem is lesz hármas, négyes „vetésforgó” az élen, eddigi
tapasztalataink szerint aligha hihető, hogy az elképzelések vonalán
működik majd az eltervezett rotáció. Lesznek itt még emiatt hatalmas összeröffenések! Persze ez
magánvélemény, és én alapjában
véve pesszimista vagyok, hiszen
mindenki tudja, sírva vigad a magyar. Hétfőn újra megbizonyosodtam róla, amikor a Maros Megyei
Múzeumban felbontották a vásárhelyi Református Kollégium új épületének
alapkőletételekor
elhelyezett időkapszulát. Az abban
talált újságlapok között ott volt a
Székely Lapok főoldala is, és azon
a vezércikk öles betűkkel hirdette:
„Búsul a magyar”. Bizony, 1908ban is búsultunk. Akkor, amikor a
hirtelen fejlődésnek indult kisváros,
a Bernády György vezetésével látványosan korszerűsödő provinciális település híres iskolája
nagyszerű új épületét kezdték
emelni. Amikor a városvezetés már
kezdte belakni a Cifra Palotát, és
amikor máig legnagyobb büszkeségünk, a Kultúrpalota létrehozására
is megszületett az elhatározás. Amikor a székely főváros címre jogot
tartó, de jelentőségében mégiscsak korlátozott, távoli magyar
városka egyszerre 19 időszakos kiadványt, napi- és hetilapot tudott
eltartani. Hadd ne soroljam az akkori viszonyokat. Búsultunk mi
mindig, amikor csak lehetett. És
ma sem vagyunk vígabbak. De
próbáljunk mégis derűlátóbbnak
lenni. És vigyázzunk magunkra!
Vigyázzunk egymásra! Ne azok legyenek a mérvadók, akik bohóckodva, cirkuszozva zavarják,
kavarják, próbálják tévútra vezetni a közvéleményt, miközben a
járványhullámok kérlelhetetlenül
szedik az áldozatokat. Szomorú,
de igaz: életünkből nincs másik!
(N.M.K.)

vemre való, családias hangulatú cégnél,
ennyi pluszköltséget gondolkozás nélkül
vállalni tudtam. Pár hónap múlva azonban
új lakó érkezett, a tulaj egy közeli rokona.
Kezdetben elég jól megfértünk a közös fedél
alatt, de aztán egyre inkább éreztetni kezdte
velem a felsőbbrendűségét, azt, hogy ott ő
az úr. Pár hónapig bírtam, aztán feladtam
a harcot, és visszaadtam a kulcsot a tulajdonosnak.
– Új albérletet kerestél? – szólaltam meg
újra.
– Lehet, hogy furcsán hangzik, de visszakívánkoztam anyám házába. Úgy tűnt, vissza
is fogad, és viszonylag súrlódásmentesen tudunk egymás közelségében élni, idővel azonban újra előjött belőle a vaskezű matróna.
Egyáltalán nem érdekelte, hogy már a fiatal
felnőttkorból is kifelé tartok, ugyanúgy próbált irányítani, mint tinédzserként. Egy hevesebb vitánk után pedig kijelentette, hogy
két héten belül találjak magamnak más lakóhelyet. Megalázva, kiszolgáltatva éreztem
magam az ultimátum hallatán, de fejet hajtottam előtte. Két hét múlva már az új albérletemben tértem nyugovóra. Azóta is abban
a garzonban élek, lassan megszokom. Csak
esténként nehéz, amikor az idegen, sejtésem
szerint nehéz történeteket őrző bútorokon és
a szoba-konyha-fürdő háromszögén eluralkodik a némaság. A barátaim, persze, fel-feljönnek hozzám, a barátnőm is mindegyre itt
van, mégsem érzem még egészen a sajátomnak ezt az új élethelyzetet. Mintha a régi, otthoni körök bűvereje vonzana továbbra is
folyamatosan magához. Még keresem az eltávolodás lehetőségeit.
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Történelmi pillanat Marosvásárhelyen

(Folytatás az 1. oldalról)
A hétfőn délután 3 órakor kezdődő eseményre a várbeli épület
földszinti termében került sor, a hatalmas érdeklődést kiváltó rendezvényen részt vett Kató Béla, az
Erdélyi Református Egyházkerület
püspöke; Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője;
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke; Kovács Levente, a
Maros Megyei Tanács alelnöke;
Portik Vilmos, Marosvásárhely alpolgármestere; Benedek Zsolt, a
Református Kollégium igazgatója;
Mátéfi István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója; Csók
Zsolt, a kolozsvári Erdélyi Nemzeti
Történelmi Múzeum régésze és a
Református Kollégiumban végzett
régészeti ásatások vezetője, valamint Ötvös Koppány Bulcsú, a
Maros Megyei Múzeum igazgatója.
A megjelenteket Szász Andrea, a
múzeum munkatársa üdvözölte,
majd sorrendben elsőként Kató
Béla szólalt fel.
– A mai napra mindannyian különös érzésekkel készültünk, mert
egy rendkívüli eseménynek, egy
különleges alkalomnak vagyunk a
tanúi. A magyar kormány támogatásával nagyon sok erdélyi templomot, egyházi épületet sikerült az
elmúlt években felújítanunk. Az
utolsó tíz esztendőben talán Romániának a legnagyobb feltárásait végeztük el, sok olyan épületet, illetve

azok környezetét tártuk fel, amelyeket soha senki sem kutatott még. A
mostani esemény olyan történés,
mint amikor az ember levelet kap,
hiszen a levél felnyitása és a tartalom megismerése izgalmas dolog.
Mindazok, akik kutatják, illetve
maguk az építők is tudják, tudták,
hogy a feltárt épületeket, tárgyakat
milyen odafigyeléssel kell kezelni,
hogy megőrizzük és továbbadhassuk őket a következő generációknak is. Ez az alkalom visszavisz
bennünket 100 esztendőnél is több
időre, és megismerhetjük azokat,
akik akkor nagy dolgokat vittek
véghez, hiszen olyan épületeket
építettek, amelyek nemcsak őket
szolgálták, hanem nemzedékeket
tettek boldoggá. Reméljük, hogy jövőre teljes pompájában elkészül a
kollégium. Az építés és felújítás az
egyetlen módja annak, hogy az épületeink ne menjenek tönkre. Hogy
mi mit teszünk majd a falába, még
nem döntöttük el, de nekünk is üzenetet kell hátrahagynunk a következő generációknak – mondta Kató
Béla, majd megköszönte az építők,
felújítók munkáját.
– Furcsán hangzik a mostani világban, de bátran merem állítani,
hogy történelmi pillanat a mai –
tette hozzá Péter Ferenc. – Ilyen típusú találkozásra ritkán nyílik alkalom. Ez olyan, mintha 100 év
múlva kapná a címzett a levelet. Iskolát építeni soha nem volt könnyű,
most sem az, mindig a jövőnek
építkeztek és építkezünk. Nagyon

Fotó: Nagy Tibor

büszke vagyok, hogy a feltárásban
részt vett a Maros Megyei Tanácshoz tartozó intézmény, a Maros
Megyei Múzeum is. A feltárások
során előkerült leletek egy-egy kor
szegmensére világítanak rá, a mú-

zeum munkatársai által végzett értékes és pótolhatatlan tevékenységet pedig a továbbiakban is egészen
biztosan támogatja a megyei tanács.
Kívánjuk, hogy az egyházkerület
tegye minél szebbé az iskolát,
amely mindannyiunknak szívügye.
Dr. Csók Zsolt elmondta, három
tényt szeretne közölni: – Ha az elmúlt évek megvalósításait nézzük,
észrevesszük, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület nemcsak
iskolákat, óvodákat, bölcsődéket
épített, illetve épített újjá, hanem
csapatokat is. Azzal, hogy az
együttműködést támogatja, lehetővé teszi, hogy a következő fiatal
régésznemzedék itthon maradjon,
és ezen kutatások révén szakmai tudást is nyerjen. Az az együttműködés, amelyet a kolozsvári Erdélyi
Nemzeti Történelmi Múzeum és a
Maros Megyei Múzeum véghezvisz
több projekten belül, adja a közös
pontokat, amelyekkel építeni lehet
azt az erdélyi kulturális fenntartható
fejlődést, amely biztosítja megmaradásunkat. Úgy gondolom, nem
véletlen, hogy ezt a gyönyörű kivitelezésű tárgyat most találtuk meg

A múzeumigazgató szavait követően a Maros Megyei Múzeum restaurátorai Raluca Dumitrescu
vezetésével leemelték az alapkő tetejét, és kivették belőle az időkapszulát, egy fémhengert. A szarkofág
tetejét Florin Strejac kőrestaurátor
emelte le, majd András Tihamér
fémrestaurátor kinyitotta az időkapszulát. A bronzkapszulát óvatosan
nyitották fel, mert tudták, hogy
benne egy üveghenger rejtőzik,
amelyet nem akartak megsérteni,
így a művelet eltartott pár percig.
Eközben Oniga Erika, a múzeum
művészeti osztályának muzeológusa történelmi adatokkal egészítette ki a hallottakat. Elmondta,
hogy várhatóan mi kerül elő a kapszulából – ezt onnan lehetett tudni,
hogy eleink annak idején 12 oldalon keresztül dokumentálták, hogy
mit tesznek majd bele –, valamint,
hogy milyen építési stádiumban
voltak a kollégium új épületének
szárnyai, amikor az alapkövet elhelyezték, és Baumgarten Sándor főépítész akkori díszbeszédét is
felolvasta. Amint hallottuk, az időkapszulába helyezett tárgyak lajstromát az elöljáróság 1908-as

– jelzésértéke van a jelenlegi polgármester számára, hogy csapatmunkával, igényes kivitelezéssel
úgy építse a várost, ahogyan Bernády Györgyék tették – mondta a
feltárást vezető régész, majd megköszönte többek között a püspökség
segítségét és a magyar kormány támogatását.
Ötvös Koppány Bulcsú az időkapszula megtalálásának körülményeiről beszélt, és elmondta, ebben
a változó időszakban fontos, hogy a
régió kulturális fejlődésének előmozdításához megteremtsük az
együttműködést a kulturális, politikai és vallási intézmények, valamint a különböző befektetők vagy
gazdasági társaságok között. – Gratulálok a református egyház elöljáróinak, hogy példát mutattak, és
felismerték a múzeumi szakemberek kulcsszerepét, remélem, hogy a
jövőben még több pozitív példát
fogunk látni hasonló együttműködésekre, akár kisebb léptékű munkálatok esetén is, hiszen ez jól
mutatja, hogy értékes kulturális
emlékeinket menthetik meg. Az
időkapszula tartalmát szakembereink dokumentálni és restaurálni
fogják, ezután pedig visszajuttatjuk
őket tulajdonosukhoz, az egyházhoz.

jegyzőkönyvébe foglalták. Az
alapkő elhelyezésére egy, a mostani
felnyitáshoz hasonló eseményen
került sor 1908. szeptember 10-én,
egy szerdai napon. A bronzkapszulába helyezett alaprajzon az építkezésben részt vállaló minden
személy aláírása is látható. Az épület terveit Baumgarten Sándor
1906-07-ben készítette el, az építkezést a helyi tanács 1908. március
31-én hagyta jóvá, és a munkálatok
1909. augusztus 3-án fejeződtek be.
Az alaprajz mellett a kapszulából
egyebek között egy állati bőrre készített rajz a kollégium régi és a készülő új épületéről, a korszak
újságainak – például a Budapestnek
és a Székely Lapoknak – egy-egy
példánya, A Református Kollégium
értesítője című 1908-as almanach,
valamint az esemény kontextusát
igazoló pénzérmék kerültek elő.
Az alapkő felnyitása egyben tárlatnyitó esemény is volt: A Marosvásárhelyi Református Kollégium
alapköve című, az alapkövet és a
benne elhelyezett tárgyakat bemutató minikiállítás az év végéig látogatható a múzeum várbeli, időszaki
kiállítások számára fenntartott termében, ezután pedig visszakerül az
Erdélyi Református Egyházkerület
és a Református Kollégium tulajdonába.
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Csiphiány – vége lesz valaha?
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Csiphiány (illusztráció)

A 2020-as évet meghatározta
a járvány, ami 2021-ben sem
múlt el, de emellé megérkezett a globális csip-, avagy
félvezetőhiány is. Számtalanszor lehetett hallani, hogy
a gyárak sorra állnak le, embereket bocsátanak el, folyamatosan csúszik a szállítások
dátuma, és egyes gépjárműtípusok esetében a várakozási idő több év is lehet. Járműgyártók elkezdtek
olyan autókat forgalmazni,
amelyekben nincs benne az
összes vezetéstámogató vagy
multimédiás rendszer, hogy
ennyivel is kevesebb félvezetőre legyen szükség, más
gyártók pedig kivették a kínálatból a legfelszereltebb
autókat, mert egyszerűen
nem tudták gyártani őket. A
prototípusokból szinte az
összes, elektronika által vezérelt berendezést kiszerelték, hogy azok se menjenek
kárba.

Nagy-Bodó Szilárd

A jóslatok arról szóltak, hogy valamikor 2021 vége felé, azaz
mostanság elkezd rendeződni a
helyzet. Látszik is a fény az alagút
végén, de lehet, hogy még távol
van. Egyes gyártók, mint például a
Toyota vagy a Hyundai-Kia, el-

Új Skoda Karoq, vázlat

kezdték felpörgetni a gyártást, hogy
behozzák a kieséseket, de az autógyártásba frissen belépő Foxconn
szerint nem ennyire fényes a helyzet. A tajvani gyártó szerint, amely
többek között az Apple legnagyobb
beszállítója, most csak egy rövid
fellélegzés következik. Bár kezdenek elérhetővé válni a csipek, a túl
nagy kereslet és az egyes gyártók
készletezése miatt hamar el fognak
fogyni. Tehát hamarosan újra hiányra lehet számítani. A Foxconn
ehhez mérten számolta ki a jövő évi
tervezett nyereségét, a hiány miatt
kevesebb bevételre számítanak. A
tajvani gyártót több szempontból is
rosszul érinti a csiphiány, hiszen
emiatt az Apple-nek sem tud megfelelő mennyiséget szállítani, ezért
is vannak késések a techiparágban
is.
A hiány tehát feltételezhetően
csak valamikor 2022 végén oldódik
meg. Ha igaz ez a feltételezés, a
gyártók sokat fognak még szenvedni, az ügyfelekhez hasonlóan.
Azonban ez a probléma más, komolyabb gondokat is eredményezhet.
Ha nem gyártanak autókat, számos
munkaszerződést meg kell szüntetni, azoknak az embereknek nem
lesz bevételük, tehát nem fognak
tudni vásárolni, ami további munkahelyek megszűnéséhez vezet és
így tovább. Ez az, amikor a kígyó a
saját farkába harap. Jelen esetben
egy újabb gazdasági világválság is

Forrás: autoevolution

Mercedes EQS

jöhet. Sokkal rosszabb, mint amit a
koronavírus-járvány hozott magával. Mindez pedig egy egyszerű
csip miatt. Reméljük, hogy sikerül
mihamarabb orvosolni a helyzetet,
hogy ne szakadjon meg még jobban
az ellátási lánc, és ne torkolljon válságba, hiszen az, különösen a jelenlegi helyzetben, senkinek nem
lenne jó.
Van azonban egy gyártó, amelyet
nem érint a csiphiány. Ez a Tesla.
Az amerikai gyártónál még a hiány
előtt kidolgoztak egy olyan rendszert, hogy egy egység vezérel mindent, nem pedig sok kicsi.
Mondjuk, ha az elromlik, akkor

Forrás: Skoda

sokba kerül, de most ennek köszönhetik, hogy nem kellett leállítsák a
gyártást. A Tesláról eddig is tudni
lehetett, hogy bizonyos értelemben
különutas az autógyártás terén, de
ez már sokszor az előnyére vált.
Most is így történt. Ebben az esetben viszont jogosan merül fel a kérdés, hogy a többi autógyártó miért
nem alkalmazza ezt a megoldást?
Nagy valószínűséggel sok időbe és
pénzbe kerülne az átállás, illetve lehetséges, hogy nincs is meg hozzá
a megfelelő technológia a gyárakban. Ezért a jelenlegi helyzetben
nincs mit tenni, csak reménykedni,
hogy elkezdődik a megfelelő mértékű csipgyártás.
Az is fontos, hogy ez ne csapjon
át túltermelésbe, hiszen az sem jó,
sem környezeti, sem gazdasági
szempontból. Márpedig ilyen jóslatok is vannak, hogy a hiány után túltermelés várható, hiszen mindenki
profitot akar termelni abból, hogy
kielégíti az igényeket, a gyártók
pedig félnek, hogy egy idő után
megint eltűnnek a félvezetők a piacról, így óriási készleteket fognak
felhalmozni, ami tovább növeli a
gyártási mennyiséget, de aztán egyszer ennek vége lesz, és akkor a
csipgyártók csúnyán koppanhatnak.
Minden szempontból fontos, hogy
mind a csip-, mind az autógyártók
alkalmazzák a mértékletesség elvét.
Új Skoda Karoq
November végére, a hónap utolsó
napján várható az új Skoda Karoq,
de a terveken már megmutatták,

hogy mire számíthatunk. A frissített
modellre is felkerül a Skodánál
mostanra már megszokott hatszögletű krómkeretes hűtőrács, ami a
gyártó sajátos orrkialakítása. Igazítanak a fényszórók vonalvezetésén
is. Továbbá a sárvédőkre is kerül
egy adag plusz műanyag, ami, bár
esztétikailag szép, könnyen baja
eshet, különösen kell rá ügyelni.
Fontos szem előtt tartani, hogy ez
csak ráncfelvarrás, facelift, és nem
egy teljesen új, második generációs
változat. Mindössze annyira dolgozták át a 2017-es terveket, hogy
a következő 3-4 évben még piacképes legyen. Ugyanis körülbelül az
évtized közepén várható a nagy modellfrissítés.
A motorkínálattal kapcsolatban
semmiféle hírt nem közöltek, így
nagy valószínűséggel a ráncfelvarrott típusba is ugyanazok a hajtásrendszerek kerülnek, amelyeket
eddig megszokhattunk. Azaz marad
a dízel- és benzinmotor, elektromos
változatra nem kell számítani, viszont nem kizárt, hogy a Skoda a
kibocsátási értékek csökkentése
miatt bevezet valamilyen hibrid
rendszert is a frissített Karoqba.
Erről azonban nincs konkrét információ, és a teljes képet csak november 30-án látjuk meg.
Mercedes EQS: 700 kilométer
egy töltéssel
Az elektromos autók hatótávja
kapcsán eltérnek a számok, egyet

7

mond a WLTP, ami Európában
mér, és mást az EPA, ami az
Egyesült Államokban teszi ugyanezt. Az eddigi tapasztalatok azt
mutatják, hogy a WLTP körülbelül 30%-kal nagyobb hatótávot
ígér, mint a valóság. Persze kihozható az is, de ahhoz 30 km/h-val
kell döcögnünk, és a hátszél sem
árt. Az EPA általában jól megtippelte a valós használat mellett
hozható hatótávot. Mindkét tesztelést elvégzik az autókon, Európában a WLTP-t írják rá, az
Egyesült Államokban az EPAadatokat.
A Mercedes EQS esetében viszont három mérést is elvégeztek, a
WLTP és az EPA mellett az Edmunds is tesztelt, független tesztelők valóságosan mértek. Az EQS
esetében a WLTP-szabvány szerint
mért gyári adat 770 kilométer volt,
míg az EPA-féle hatótáv a 600 kilométert sem érte el, mindössze 563
kilométerre saccolták. Azonban az
Edmunds bebizonyította, hogy az
igazság ebben az esetben is valahol
félúton van. A tesztelők ugyanis
680 kilométert tettek meg az egymotoros EQS 450+ változattal. A
távot 12 óra alatt sikerült teljesítani,
ami 56 km/h átlagsebességet jelent.
A hőmérséklet 20 Celsius-fok körül
volt, ami ideális egy elektromos autónak.
Természetesen a valódi hatótávot
nagyon sok tényező határozza meg,
kezdve a domborzattól, a sofőr vezetési stílusán és a hőmérsékleten át
a felhasználás módjáig. Értelemsze-

Forrás: Mercedes

rűen hegymenetben sokkal többet
fogyaszt az elektromos autó is, továbbá, ha tövig nyomjuk a gázpedált, ne számítsunk arra, hogy
takarékos lesz. A hőmérséklet is
fontos, hiszen hidegben az akkumulátorok gyorsabban lemerülnek, de
országúton és pláne autópályán az
elektromos autó sokkal többet fogyaszt, mint városban. Egy kicsit
olyan ez, mint az okostelefon, ha
télen kint hagyjuk a hidegben, hamarabb lemerül akkor is, ha folyamatosan
nyomkodjuk.
De
amennyiben ideálisan használjuk,
sokkal tovább bírja az akku egy-egy
feltöltéssel. Természetesen a legjobb teszt az lenne, ha minden felhasználási módot kombinálnának a
tesztelők, és az így kapott számokból számítanák ki az átlagot. De
már az Edmunds tesztje is jó kezdet, hiszen a gyakorlatban mutatkozik meg igazán, hogy mennyire jó
az elektromos autó.
Azonban tagadhatatlan, hogy a
680 kilométer nagyon jó érték,
ennél csak a Lucid Air ígér sokkal
többet, az EPA szerint 836 kilométert. De már a 600 kilométer is
elégséges lehet mindenki számára,
hiszen sem Nyugat-Európában,
sem Észak-Amerikában nem autóznak az emberek ennél nagyobb
távolságra egy nap leforgása alatt.
Arról nem is beszélve, hogy külföldön sokkal több és sokkal gyorsabb lehetőségek vannak a
gyorstöltésre.
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását

Köztéri italozásért is büntetnek

Múlt hét végén péntektől vasárnapig az I.
Ferdinánd király nevét viselő mobil csendőralakulat csapatai a Sars-Cov-2 vírus terjedésének megakadályozását célzó felvilágosító
akciókban vettek részt, és bírságoltak is Marosvásárhely forgalmasabb részein.

A piacokon, bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön, buszmegállókban és távolsági
buszállomáson igazoltatták a járókelőket. A járványügyi szabályokat megszegők közül 14 személyt
összesen 3.000 lejre bírságoltak meg. A csendőrségi
közlemény szerint a cél nem a magánszemélyek
büntetése, hanem a járvány terjedésének megakadályozása, a tömeges megbetegedések megelőzése.
12 alkalommal csak figyelmeztették a járókelőket a
védőmaszk helyes viselésére és a kellő távolság betartására. Ugyanakkor köztéren való alkoholfogyasztás és a csendőrökkel szemben tanúsított
engedetlen magatartás, azok szidalmazása és az igazoltatás megtagadása miatt négy személyt 800 lejre

büntettek meg – tájékoztatott Roxana Pasca sajtóképviselő.
Rendőrségi akció a megyében
Maros megyében rendőrökből és csendőrökből álló
vegyes csapatok is ellenőrizték a járványügyi szabályok betartását – tájékoztatott a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség sajtóosztálya.
A hétvégén 48 óra alatt 160 kereskedelmi egységet,
4.000 helyszínt, több mint 325 tömegszállító eszközt
ellenőriztek, összesen 7.350 személyt igazoltattak. Az
észlelt szabálysértések miatt 56 bírságot róttak ki
8.500 lej értékben. 44 személyt a védőmaszk hiánya
vagy nem megfelelő viselése, 11 esetben az éjszakai
kijárási korlátozás megszegése és egy esetben zárt térben való esemény szervezése miatt bírságoltak. A
rendfenntartó szervek folytatják a polgárok és a kereskedők felvilágosítását a járványügyi óvintézkedések betartásának kötelezettségéről. Figyelmeztetnek
a védőmaszk helyes használatára, a távolságtartásra
és az éjszakai kijárási korlátozások betartására. (szer)

Törvénytervezetek a biztonságos közlekedésért

Az agresszív vezetésért is bírságolnának

A súlyos közúti balesetek gyakorisága miatt
a rendőrség szorgalmazta azt a törvénytervezetet, amely a közúti bírságok növelése
mellett a vezetői engedélyek felfüggesztésének időtartamát is megnövelné, a sebességhatárokat pedig csökkentené.

A törvénytervezetben első alkalommal jelenik meg
az egyre inkább elharapódzó „agresszív vezetés” fogalma, amelynek eredményeképp sokszor végzetes
kimenetelű balesetekről szólnak a hírek. A büntetőfékezés, a járművek közötti szlalomozva előzés, az elöl
haladó megfélemlítése akár lámpázással, akár a haladási táv minimálisra csökkentése annak érdekében,
hogy a szabályosan haladót nagyobb sebességre
kényszerítése a türelmetlen vezető, mind balesetveszélyes helyzeteket teremtenek. Az ilyen jellegű szabálytalanságokért 2.900 lejes bírság is kiróható lesz,
ha a törvénykezdeményezést elfogadják. A törvénytervezet szerint az a járművezető, aki 50 km/h sebes-

séggel lépi túl a megengedett sebességhatárt, 90 napig
hajtási jogosítvány nélkül maradna, a 70 km/h sebességgel való átlépésért 120 napig függesztenék fel a
vezetéshez való jogosultságát. Az elsőbbség meg nem
adása vagy szabálytalan előzés miatt két hónapra függesztenék fel a hajtási engedélyt az eddigi 30 nap helyett. A közúti szabályok szigorítását azt követően
kezdeményezte a román rendőrség, hogy Románia
újra az utolsó helyet foglalja el az európai közlekedésbiztonság terén.
Reklámok nélküli útkereszteződések
Egy másik törvénytervezetet ugyancsak a biztonságos közlekedés érdekében terjesztettek elő, a képviselőház már elfogadta. Ennek értelmében
megtiltanák annak gyakorlatát, hogy kanyarokba és
útkereszteződésekbe olyan reklámpannókat vagy
építményeket helyezzenek ki, amelyek akadályozzák
a kilátást, kivételt képeznek a szobrok és emlékművek. (szer)

Németország és Svájc vörös
besorolásban

Múlt héten újra frissítette az
országos járványügyi operatív törzs a járványügyi szempontból kockázatos országok
listáját. Németország, Svájc,
Ciprus, az AEÁ is sárga besorolásból piros zónába került
az ezer lakosra számított
megbetegedések számarányának növekedése miatt.
Míg a fejlett országokban
egyre magasabb a koronavírussal fertőzöttek aránya,
nem elhanyagolandó azon országok száma, ahol egyetlen
koronavírussal
fertőzöttet
sem jegyeztek.

Az országos járványügyi operatív testület tájékoztatása szerint
piros zónába került többek között
Ciprus és San Marino, Magyarország továbbra is piros övezet. Így
aki ezekből az országokból érkezik
az ugyancsak vörös besorolású Romániába, azt csak az oltás vagy a
betegségen való átesésről szóló igazolás mentesíti a karantén alól, a
negatív teszt nem. A 12 éven aluliakat azonban nem kötelezik karanténra.
Románia mellett az Egyesült Királyság, Írország, Ausztria, Belgium,
Dánia,
Luxemburg,
Törökország, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Görögország, Uk-

rajna, a Moldovai Köztársaság,
Lettország, Örményország, Szlovákia, Bulgária stb., ettől a héttől
kezdve pedig Németország, Bosznia-Hercegovina, az Amerikai
Egyesült Államok, Svájc, Norvégia, Jordánia is a sárga listáról
a járványügyi szempontból kockázatosnak minősített országok jegyzékére került. Egyelőre még a sárga
listán szerepel Franciaország, Fehéroroszország, Albánia, Finnország, Portugália, Monaco. Nagyobb
számban vannak a zöld listán szereplő államok, a többi mellett
Olaszország, Svédország, Kanada,
Irán is sárgából zöld besorolásba
került, valamint Ausztráliától Kubáig, Kínától Dél-Koreáig és Vietnámig számtalan ország. A zöld
besorolású államok listáját az afrikai kontinens országai, Szomália,
Uganda, Szudán, Burundi, NyugatSzahara zárják. Érdekes módon Ruanda, Zimbabwe, Togó, Uganda,
Angola, Nigéria, Szenegál, akárcsak Afganisztán, Szaúd-Arábia
vagy Japán, egyetlen megbetegedéssel sem szerepel a járványügyi
listán, mely online az alábbi linkre
kattintva
megtekinthető:
https://cnscbt.ro/index.php/listezone-afectate-covid-19/2814-listastate-cu-risc-epidemiologic-ridicat18-11-2021/file .(pálosy)

Adathalászatra is figyelmeztetnek

Oltáslottó a beoltottaknak

November 21-én nyolcadik
alkalommal sorsolták ki a beoltott lakosság számára meghirdetett pénznyereményeket, mellyel a kormány a koronavírus elleni védőoltásra
ösztönözne. A múlt vasárnapi
sorshúzáson azok vehettek
részt, akik a szabályzat szerint november 19-ig, pénteken 12 óráig feliratkoztak.

Pálosy Piroska

Romániában október 1-jétől év
végéig a beoltottak számára rendezett nyereményjátékkal próbálják a
koronavírus elleni vakcina felvételére ösztönözni a lakosságot. A legutóbbi sorsoláson a 2.730.103 –
2.909.301 sorszámú regisztráltak
jutottak pénznyereményekhez. A
100.000 lejes nyereményt a
2.819.309 sorszámmal feliratkozott
tudhatja magáénak. A 80 darab
10.000 lejes nyeremény birtokába
a 2.819.310 – 2.819.389 közötti
sorszámmal rendelkezők juthatnak.
A szabályzat értelmében három hónapon keresztül hetente, havonta,
illetve további két rendkívüli alkalommal rendeznek sorshúzást,
amelyeken azok a beoltottak vesznek részt, akiket a Pfizer-, Moderna-,
AstraZeneca-vakcina
mindkét adagjával, vagy az egydózisú Johnson & Johnson-vakcinával beoltottak, és letöltötték az
uniós digitális Covid-igazolványt.
Feliratkozni a https://certificatcovid.gov.ro honlapon lehet, ezt
követően a résztvevő az applikációban való regisztrálás szerint sorszámot kap. Egy személyazonosító
számra egy sorszámot generál a
rendszer, amelyet a felhasználó email-címére küldenek. Október 3tól december 31-ig 19 sorshúzást
szerveznek.
A húzásokon 10 ezer, 100 ezer,
300 ezer lejt, a karácsonyi időszak-

ban egy 500 ezer lejes, december
31-én pedig az egymillió lejes főnyereményt sorsolják ki. Az oltáslottó
15
millió
lejes
nyereményalapjának fedezetét a
gazdasági minisztérium utalja át a
Román Lottótársaságnak. Az oltáslottó-sorsolásokon azok is részt vehetnek, akik korábban kapták meg
a Pfizer-, a Moderna-, az AstraZeneca-vakcina mindkét adagját vagy
az egydózisú Johnson & Johnsonvakcinát. A kormány az oltáslottó
mellett étkezési utalványokat is
ígért. A lottónyereményeket a sorshúzást követő 30 napon belül kell
átvenni, ellenkező esetben a jogosult elesik a nyereménytől.
A csalók adatokat kérnek e-mailben
A Román Lottótársaság közleménye szerint adathalászok hivatalosnak tűnő e-mail-címekről
küldenek hamis értesítéseket. A
kormány vagy az egészségügyi minisztérium logójával ellátott levelekben azt állítják, hogy a címzett
az oltáslottó nyertese, ezért személyes adatokat, illetve az oltással
kapcsolatos részleteket kérnek,
mint mondják, annak érdekében,
hogy az illető hozzájuthasson a
nyereményéhez. Ezért az oltáslottóra hivatkozó csalásokat elkerülendő arra figyelmeztet a
lottótársaság, hogy a nyerteseket
nem e-mail-üzenetben értesítik,
hanem a hivatalok honlapján kell
követni a kisorsolt számjegyeket. A
sorshúzások eredményeit a Román
Lottótársaság www.loto.ro, a gazdasági, vállalkozói és turisztikai
minisztérium, valamint az egészségügyi minisztérium honlapján teszik közzé, nem értesítenek senkit
e-mailben. Felkérnek mindenkit,
hogy a gyanús üzeneteket ne vegyék figyelembe, személyes adatokat ne szolgáltassanak ki, és csak
hivatalos forrásokból tájékozódjanak.
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Bálint Zsombor

Kissé ráuntak a könnyű ellenfelekre

Toronymagas esélyesként utazott Jászvásárra a CSM kosárlabdacsapata az 1. liga 3. fordulójában, és ennek megfelelően megkérdőjelezhetetlen győzelmet aratott a 18 évesnél
alacsonyabb átlagéletkorú házigazdákkal szemben. Úgy
tűnik azonban, hogy az első két fordulóban aratott könnyű
sikerek után a marosvásárhelyi játékosok kezdik unni, hogy
a vetélytársak eddig nem állították komolyabb kihívás elé
őket, mert csak a második negyedben teljesítettek igazán az
elvárás szintjén.
Hetven pontot kapni bármely ellenféltől azt jelzi, hogy a
védelem lehetett volna magasabb szinten. Jászvásártól 70
pontot inkasszálni viszont azt jelenti, hogy George Trif legényei nem igazán gondolták komolyan ezen a meccsen a védekezést. Persze, mivel ötven ponttal megnyerték a
mérkőzést, ezért ez nem okoz komolyabb fejtörést, és jelentősége sincs. No meg bízunk benne, ha jönnek a feljutásért
vívott harcban a közvetlen ellenfelek, mint a Bukaresti
ȘtiinZa, a Kolozsvári U vagy a szintén fővárosi Laguna, akkor
egészen más összpontosítással lép pályára a csapat.
Jászvásáron a statisztikai mutatók minden eleme marosvásárhelyi fölényt mutatott, ami ennél az eredménynél természetes, azonban nem akkora különbséggel, amint a két csapat
tudásszintje alapján talán vártuk volna. A 43%-os triplamutató,
a 13 lopott labda jónak számít, hasonlóan a 49 lepattanó is,
meglepő azonban, hogy a jászvásáriak is összegyűjtöttek 32
labdát, ebből 13-at a marosvásárhelyi palánk alatt. Az pedig,
hogy a moldvai gárda négy blokkot is jegyzett, egyértelműen
a marosvásárhelyiek összpontosításának hiányát jelzi.

Kosárlabda 1. liga, 3. forduló: Jászvásári Politehnica
Stomart – Marosvásárhelyi CSM 70:121, Bukaresti Eagles
– Nagyváradi CSM CSU II 40:85, Brassói Ralph – Bukaresti Stiinţa 49:116, Bukaresti NN Ulisse – Bukaresti Laguna 43:86. Elmaradt mérkőzésen: Brassói Ralph –
Nagyváradi CSM CSU II 67:83.

Fotó: a városi sportklub közösségi oldala

B csoport: Liverpool (angol) – FC Porto (portugál) (Telekom Sport 2, Look Sport), Atlético Madrid (spanyol) –
AC Milan (olasz) (DigiSport 3, Telekom Sport 3, Look
Sport 2).
Az állás: 1. (már továbbjutott) Liverpool 12 pont, 2.
Porto 5, 3. Atlético Madrid 4, 4. AC Milan 1.
C csoport: Sporting (portugál) – Dortmund (német) (DigiSport 4, Telekom Sport 4).
Az állás: 1. Ajax 12 pont, 2. Dortmund 6, 3. Sporting 6,
4. Besiktas 0.
D csoport: Sheriff Tiraszpol (moldáv) – Real Madrid
(spanyol) (DigiSport 2, Look Sport 3).
Az állás: 1. Real Madrid 9 pont, 2. Inter 7, 3. Sheriff 6,
4. Sahtar 1.

Pedri kapta az idei Golden Boy-díjat

Az FC Barcelona és a spanyol válogatott középpályása,
Pedri kapta idén a legjobb 21 éven aluli, Európában játszó
labdarúgónak járó Golden Boy-díjat.
Az olasz Tuttosport.com szaklap által 19. alkalommal
megszervezett szavazás végeredményét hétfőn jelentette
be Xavier Jacobelli lapmenedzser. Hozzátette, a győztes
még soha nem végzett ekkora fölénnyel az élen, ugyanis
Pedri – teljes nevén Pedro González López – 318 pontot
kapott, a második helyen végzett Jude Bellingham, a Borussia Dortmund angol futballistája pedig 119-et.
A 2001. január 1-jén vagy azt követően született játékosokból álló százas jelöltlistát idén is június közepén tették
közzé, majd minden hónap közepén húsz fővel szűkítették.
A voksolásra negyven újságíró volt jogosult, mindegyikük
szavazólapján öt név szerepelt, az első tíz, a második hét,
a harmadik öt, a negyedik három, az ötödik egy pontot kapott. A szakírók közül 24-en is Pedrit tették az első helyre.
A középpályások közül ő a nyolcadik, a spanyolok közül a
harmadik, a Barcelona-játékosok közül a második, aki elnyerte a díjat.
Pedri csütörtökön ünnepli a 19. születésnapját, ennek ellenére már 56 mérkőzést játszott és négy gólt szerzett a katalánok felnőttcsapatában, sőt tízszeres válogatottnak
vallhatja magát. Jelenleg combizomsérüléssel bajlódik, leg-

A kosárlabda 1. ligában két hét múlva rendezik a 4. fordulót, a bajnokság ugyanis az országos bajnoksággal párhuzamosan szünetel a FIBA-ablak ideje alatt. December 5-én a
CSM a Nagyszebeni CSU fiókcsapatát fogadja. Ez lesz az
első alkalom, hogy az együttes közönség előtt léphet pályára,
és ez talán nagyobb odafigyelésre ösztönzi majd, mint a jászvásári, győztes, de felejthető játékot hozó kiszálláson.

Vásárhelyek csatája:
nem volt elég a lendület

Bálint Zsombor

Újabb vereséget szenvedett Marosvásárhely fiatalka
leányokból álló női kézilabda-együttese. Az a Zsilvásárhely
látogatott vasárnap a marosvásárhelyi sportcsarnokba az A
osztály 10. fordulójában, amely korábban legyőzte a fő riválisnak és a bajnokság elején a feljutás legfőbb esélyesének tartott Kolozsvári U-t, és ezzel átvette a feljutásra
leginkább favorit szerepet, miután veretlenül menetel a csoport megnyerése felé.
Nem volt tehát könnyű dolga az Arenának, amelynek
azért sikerült viszonylag jó teljesítményt nyújtania. Miután
az ellenfél már az első félidőben húsz gól fölé jutott, a feljavított védelemmel 40 alá szorították a kapott gólok számát, és a 11 gólos vereség, tekintve az ellenfél játékerejét,
belefér a tisztes helytállás fogalmába.
Az első tíz percben nagy lendülettel kezdett a házigazda,
és 2-0-ra, majd 3-2-re vezetett is, a lendület azonban nem
volt elég a sokkal tapasztaltabb (Klimek egy ideig Marosvásárhelyen is kézilabdázott) ellenféllel szemben. A tizedik
percben szerzett először kétgólos előnyt a vendégcsapat (57), és innen már teljes mértékben érvényesült az akarata.
Az Arena több támadása is kimaradt a második tíz percben,
így Zsilvásárhely egyre jobban növelni tudta az előnyét,
szünetig hét gólra húzott el.
A második játékrészben nagyon gyorsan 11 gólra nőtt a
vendégelőny, az utolsó húsz percben azonban kiegyensúlyozottabbá vált a játék, így ennyi maradt a különbség a végére is.
Ez volt az utolsó idei forduló a női kézilabda A osztályban, a 11. forduló mérkőzéseit már az új évben, január 23án rendezik: akkor az Arena a CNE Rm. Vâlcea, azaz a
sportági szövetség által működtetett kiválósági központ
csapata otthonába látogat.

Jegyzőkönyv

A FIFA közölte az Év Játékosa díj
szűkített listáját

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) hétfőn
nyilvánosságra hozta annak a 11 férfi labdarúgónak a
nevét, akik közül kikerül majd a 2021-es győztes.
A jelölteket szakmai testület választotta ki, rájuk december 10-éig lehet szavazni a FIFA honlapján. A hármas szűkített listát jövő év elején közlik, a díjátadó gálát
pedig január 17-én tartják.
A 2021-es FIFA Év Játékosa jelöltjeinek névsora:
Karim Benzema (francia, Real Madrid), Kevin De
Bruyne (belga, Manchester City), Cristiano Ronaldo
(portugál, Juventus/Manchester United), Erling Haaland
(norvég, Borussia Dortmund), Jorginho (olasz, Chelsea),
N’Golo Kanté (francia, Chelsea), Robert Lewandowski
(lengyel, Bayern München), Kylian Mbappé (francia,
PSG), Lionel Messi (argentin, FC Barcelona/PSG), Neymar (brazil, PSG), Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool).

Kosárlabda 1. liga, 3. forduló: Jászvásári Politehnica
Stomart – Marosvásárhelyi CSM 70:121 (11-25, 14-42, 2327, 22-27)
Jászvásár, sportcsarnok, zárt kapus mérkőzés. Vezette:
Liviu Maftei (Jászvásár), Mareș Plăcintă (Bukarest), Daria
Bălan (Jászvásár). Ellenőr: Cristian Vilcinschi (Bukarest).
Jászvásár: Prodan 15 pont (1), Dragoslav 12 (2), Popa
10 (2), Băsescu 9 (1), Ioniche 8, Florea 8, Păduraru 8,
Herghelegiu, Baciu, Tessaro, Butnaru, Cosoi.
Marosvásárhely: Sánta 20 pont, Martinić 20 (3), Borșa
16, Engi-Rosenfeld 15 (3), Bölöni 13, Nistor 10 (2), Szilveszter 8 (1), Mureșan 6, Tălmăcean 6, Steff 5 (1), Bot 2,
Blaga.

Eredményjelző

Bajnokok Ligája: a szerdai műsor

Az A, a B, a C és a D csoport ötödik fordulós mérkőzéseivel folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája.
Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:
* 18.45 óra:
C csoport: Besiktas (török) – Ajax (holland) (TV: DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport)
D csoport: Inter (olasz) – Sahtar (ukrán) (DigiSport 1,
Telekom Sport 2, Look Sport +)
* 22.00 óra:
A csoport: Manchester City (angol) – Paris SG (francia)
(DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+), Club Brugge
(belga) – RB Lipcse (német).
Az állás: 1. Manchester City 9 pont, 2. Paris SG 8, 3.
Club Brugge 4, 4. Lipcse 1.

Jegyzőkönyv
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Fotó: Pedro González López közösségi oldala

korábban december közepén térhet vissza a pályára.
Korábban olyan játékosok nyerték el a Golden Boydíjat, mint például Wayne Rooney (2004), Lionel Messi
(2005), Sergio Agüero (2007), Paul Pogba (2013), Raheem
Sterling (2014), Kylian Mbappe (2018) és Erling Haaland
(2020). A tavalyi szavazáson Szoboszlai Dominik a nyolcadik helyen végzett.
A Tuttosport honlapján a szurkolók is szavazhattak, ott
a Red Bull Salzburg német csatára, Karim-David Adeyemi
végzett az élen 580 ezer voks alapján

Női kézilabda A osztály, B csoport, 10. forduló:
Marosvásárhelyi Arena – Zsilvásárhelyi CSM 27-38
(14-21)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, zárt kapus mérkőzés. Vezette: Iulian Cristea (Jászvásár), Ciprian Murariu (Karácsonkő).
Arena: Szász, Both, Jitaru – Sârb 6 gól, Gál 6, Yifui
5, Moldován 5, Opriș 3, Popeanu 2, Dina, Virag, Roșca,
Mureșan.
Zsilvásárhelyi CSM: Ciuchiatu, Marica-Bercu – Zinatullina 9 gól, Klimek 9, Ilie 7, Stanca 6, ChiriZă 5, Olariu
1, Andrei 1, Iordache, F. Toader, Frunză, Popovici, I. Toader.

Eredményjelző

Női kézilabda A osztály, B csoport, 10. forduló: Tordai
Liviu Rebreanu Főgimnázium – CNE Rm. Vâlcea 3131, Kolozsvári U – Székelyudvarhelyi Hargita KK 4116, Marosvásárhelyi Arena – Zsilvásárhelyi CSM 27-38,
Temesvári Universitatea – Nagyváradi CSU 28-32. A
Nagyváradi Tonic és a Nagybányai CNOPJ állt.
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Az EP-képviselőket aggasztja
a humanitárius és politikai válság

Elítélik a diktatórikus belarusz
rezsim taktikáját

Az EP-képvidelők szerint az uniónak egységes választ kell adnia
arra, hogy a belarusz rezsim embertelen módon eszközként
használja a migránsokat.

Mózes Edith

Az Európai Unió külpolitikai vezetőjével, Josep Borrell-lel folytatott múlt
heti vitában a képviselők aggodalmuknak adtak hangot a lengyel–belarusz
határon kibontakozó drámai válság
miatt. Megismételték: határozottan elítélik a diktatórikus belarusz rezsim
taktikáját, amellyel az uniós szankciókra visszavágásul migránsokat irányít
az unió külső határaira, megnehezítve
a szomszédos országok, különösen
Lengyelország életét.
Az EU diplomáciai úton keresi
a megoldást

Josep Borrell, aki a Bizottság alelnöke is, megismételte: az Európai Unió
széles körű diplomáciai erőfeszítések
keretében keresi a megoldást a migráció forrásországaival emberek további
érkezésének megakadályozására. Ezzel
egyidejűleg a belarusz hatóságoknak
segítséget kellene nyújtaniuk a határukon rekedt embereknek, és ebbe az is
beletartozik, hogy humanitárius folyosókat létesítenek, és beengedik a területre a humanitárius szervezeteket,
mondta Borrell. Az alelnök bejelentette,
hogy vita indul az uniós szankciók bővítéséről.

A vita során több képviselő aggasztónak nevezte a romló humanitárius
helyzetet a lengyel–belarusz határon,
ahol emberek szorultak a határőrök
közé, miközben a régióban téli hideg
van. A képviselők sürgették a lengyel
hatóságokat, hogy hagyjanak fel a migránsok jelenleg is zajló, agresszív viszszatoloncolásával Belaruszba, és
fogadják el az uniós ügynökségek segítségét a humanitárius helyzet kezelésében. A képviselők sajnálatukat
fejezték ki, hogy Lengyelország idáig
elutasította ezt a segítséget. Más képviselők azt hangsúlyozták, hogy sürgősen
be kell engedni a segélyszervezeteket a
lengyel–belarusz határon lezárt területre ahhoz, hogy azok segíteni tudjanak az ottrekedteknek.
Párbeszéd Moszkvával?

Egyes képviselők azt szorgalmazták,
hogy uniós forrásokból építsenek kerítést az unió külső határára a szabálytalan határátlépések és hibrid támadások
megakadályozása érdekében, míg
mások határozottan elutasították ezt az
ötletet. Többen hangsúlyozták, hogy
szélesíteni kellene a Belarusz elleni
szankciók körét, és kiemelték: a most is
zajló válság mögött a háttérben az orosz
kormány áll, ezért a megoldás érdekében párbeszédre szólítottak fel Moszkvával.
Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája

Koronavírus-járvány

Írországban a halálos áldozatok között
több a teljesen beoltott, mint az oltatlan

Bár szám szerint több a teljesen beoltott
az utóbbi hónapokban a koronavírus-járvány halálos áldozatai között, mint az oltatlan, az ír statisztikák mégis azt
mutatják, jelentősen csökkenti a halálozás kockázatát az, ha valaki teljesen be
van oltva.

tek meg. 408 (62,7%) elhunyt kapott legalább
egy koronavírus elleni védőoltást a halála előtt.
Ebbe a statisztikába beleveszik a teljesen beoltottakat is, azaz 75 olyan beteg hunyt el a vizsgált
időszakban, aki kapott már oltást, de még nem
számított teljesen beoltottnak.
Az úgynevezett áttöréses esetekből (mikor egy
teljesen beoltott egyén fertőződik meg úgy, hogy
megkapta az utolsó adag oltást, és eltelt a megfelelő hatékonysághoz szükséges idő) április óta
333-an haltak meg, a legtöbben szeptemberben
(112) és októberben (117). Az elhunyt betegek
átlagéletkora 81 év volt. Közülük 230-nak (csaknem 70 százalék) volt valamilyen alapbetegsége.

Írországban rendszeresen közölnek arról adatokat, hogy a Covid–19-ben elhunyt betegek közt
mekkora arányban voltak oltatlanok, illetve nem
teljesen beoltottak. Mivel az EU egyik legátoltottabb tagállamáról van szó, ezért különösen aggasztó, hogy bár kis mértékben, de megint nő a
járvány halálos áldozatainak száma, még akkor
is, ha a statisztikák azt mutatják, az oltással jeMiért magasabb a teljesen beoltott
lentősen csökken az esély, hogy valaki belehalhalálos áldozatok száma?
jon a betegségbe.
Az adatokat közlő HPSC hangsúlyozza, hogy
A fertőzöttek száma október eleje óta emelkedik,
fontos az oltási kampány figyelembevételével éra halálos áldozatoké sokkal kisebb ütemben
telmezni a fenti adatokat. Tony Holohan ír orszánő október közepe óta
gos tisztifőorvos október végén beszélt arról,
Ennek fő oka, hogy Írországban rendkívül
hogy bár több teljesen beoltott ember hal meg
magas az átoltottság. Az Egészségvédelmi MegCovid– 19-ben, a nem beoltott lakosság körében
figyelőközpont (Health Protection Surveillance
az egy főre jutó halálesetek száma jóval magaCentre (HPSC) adatai szerint a 12 éven felüli lasabb.
kosság körében is 90 százalék feletti, a felnőtt laAz egy hónappal ezelőtti adatok szerint Írorkosságnál pedig 93 százalék ez a mutató
szágban körülbelül 300.000 olyan ember van,
(jelenleg csak a 12 éven felüliek kaphatnak olakik jogosultak lennének a koronavírus elleni
tást).
védőoltásra, de nem vették fel azt. Ez azt jeSzintén a HPSC közöl arról rendszeresen adalenti,
hogy (az akkori halálozási adatokat figyetokat, hogy a járvány halálos áldozatai közt hányan kaptak oltást, illetve mennyit. A legfrissebb lembe véve) míg 1685 nem beoltott emberre
adatok szerint idén április elseje és november 13- jutott egy elhalálozás idén áprilistól október
a között 651-en haltak meg a betegségben. Ebből közepéig, addig a teljesen beoltottak körében
243-an (37,3%) nem kaptak semmilyen oltást, il- 16.964 emberre jutott egy haláleset. Azaz durletve nem voltak a beoltottak között regisztrálva. ván tízszer akkora eséllyel halt meg Covid–19333-an (51,2%) voltak teljesen beoltottak, ők a ben egy oltatlan, mint egy teljesen beoltott.
második oltás után legalább 14 nappal fertőződ- (Euronews)

Ezt kell tudni – az AFP szerint – az EU és Fehéroroszország közötti
menekültválságról

Befagyott az Európai Unió és Fehéroroszország viszonya a menekültek
ügye miatt, miközben amúgy is feszültségek terhelik a Nyugat és a
Minszket támogató Moszkva kapcsolatát. Az EDNH platformon november
19-én megjelent cikkében a France
Presse hírügynökség összefoglalta a
lényeges elemeit annak a válságnak,
amelynek eredményeként migránsok
ezrei várakoznak szörnyű körülmények között a posztszovjet állam és
Lengyelország határánál arra, hogy
bejussanak az EU területére.

Beüt a válság

Főként Közel-Keletről származó menekültek ezrei érkeztek a nyári hónapokban Fehéroroszországba, hogy megpróbáljanak eljutni
az országgal szomszédos EU-tagállamok valamelyikébe, Lengyelországba, Lettországba
vagy Litvániába.
A Nyugat vádjai szerint Minszk az EUba való könnyű átjutás ígéretével csábította
az országba a migránsokat, majd a határnál
felállított sátortáborokba kényszerítette
őket, válaszként azokra a szankciókra, amelyeket Brüsszel vezetett be a Lukasenka-rezsim ellen az ellenzéki hangok elfojtása
miatt.

Mivel el akarta kerülni a 2015-ös menekültválság megismétlődését, az EU támogatta
Lengyelországot, Litvániát és Lettországot a
határai elbarikádozásában, annak ellenére,
hogy közben közel egy tucat migráns meghalt.
November 16-án a lengyel fegyveres erők
könnygáz bevetésével és vízágyúval akadályozták meg, hogy egy több száz fős tömeg
az improvizált sátortáborban töltött egyhetes
várakozás után átkeljen a határon.
Másnap Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter figyelmeztetett arra, hogy ez
a válság „hónapokig vagy évekig is” elhúzódhat.
Becslések szerint jelenleg mintegy négyezer személy vár a lengyel–fehérorosz határ
mentén arra, hogy bejusson az EU területére.
A válság elhúzódására utaló jel, hogy a fehérorosz hatóságok a héten mintegy ezer személyt egy „logisztikai központba” helyeztek
el – ezzel a lépéssel félig-meddig állandósulhat a menekülttábor jelenléte az EU határa
mellett.

Mit mondanak a felek?

Az EU vádjai szerint a válságot Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök idézte
elő, hogy párbeszédre kényszerítse Brüsszelt.
A dialógust az európaiak szakították meg a

fehéroroszországi elnökválasztás után a Lukasenka-rezsim ellenzékét ért retorziók miatt.
A Fehéroroszországot közel három évtizede kemény kézzel irányító államfő tagadja
a vádakat.
Lukasenka múlt héten kétszer is beszélt telefonon Angela Merkel német kancellárral,
előtte idén egyetlen nyugati vezetővel sem
váltott szót.
A minszki elnök kabinetje november 17én közölte, hogy hamarosan megkezdődnek
a közvetlen tárgyalások Fehéroroszország és
az EU között, ezt azonban Németország nem
erősítette meg.
Ehelyett Berlin azt javasolta, hogy az
ENSZ-nek és az EU-nak humanitárius segélyeket kell nyújtania, és támogatniuk kell a
határon rekedt emberek hazatelepítését.
Mindazonáltal Angela Merkel szóvivője,
Steffen Seibert november 17-én „hasznosnak” nevezte a párbeszédet Minszkkel a „humanitárius helyzet rendezése érdekében”,
annak ellenére, hogy a fehérorosz elnök legitimitását az EU és Németország sem ismeri
el.
Varsó számára ez a válság esélyt jelent
arra, hogy javítson az uniós megítélésén, miután Brüsszel az igazságszolgáltatás függetlenségének megsértésével vádolta a lengyel
hatóságokat.

Tántoríthatatlanságával és határai lezárásával Lengyelország Európa védőbástyájának
szerepét tölti be a menekülthullám ellenében.
Lukasenka fő politikai támogatójaként és
finanszírozójaként Moszkva közvetítőként
lépett fel, és üdvözölte az EU és Minszk közötti közvetlen kapcsolatfelvételt.
A menekültek a nagy vesztesek

A menekültek – többségükben iraki kurdok – mindenüket hátrahagyták a szülőföldjükön, és több ezer dollárt költöttek arra,
hogy turistavízummal eljussanak Fehéroroszországba, onnan pedig Európába.
Az EU határai azonban áthatolhatatlannak
tűnnek, mind a balti államoknak, mind Lengyelországnak eltökélt szándéka, hogy akár
a megítélésüket kockáztatva megakadályozzák az átjutásukat.
Varsó több ezer katonát küldött a fehérorosz határra, és egy fal építését is tervezi.
A tél közeledtével beálló fagy tovább súlyosbítja majd a határon várakozó menekültek helyzetét. Csak két választási lehetőségük
van: hazatérnek, vagy pedig Fehéroroszországban maradnak, abban a reményben, hogy
Európa meggondolja magát.
Úgy tűnik, hogy 200-300 iraki már választott: csütörtökön hazaszállította őket Minszkből egy repülő. (Agerpres)
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Kertészeti tanfolyam

Érdekel a zöldség- vagy a gyümölcstermesztés?
Pályáznál vagy agrárcéget alapítanál, de nincs elismert diplomád?
Az RMGE Maros szervezet kertészeti tanfolyamot indít.
Van még hely, jelentkezz!
A 180 órás elméleti, illetve gyakorlati képzés befejezése és a záróvizsga sikeres letétele után a résztvevők a Munkaügyi és az Oktatási Minisztérium által elismert oklevelet kapnak.
Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: Kiss Miklós falugazdász, tel. 0787-828-403, Sikó László falugazdász, tel. 0787-723733 vagy személyesen hétköznap 9–15 óra között Marosvásárhelyen, a szervezet Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén.
*

Állattenyésztési tanfolyam

Érdekel az állattenyésztés?
Pályáznál vagy gazdálkodással foglalkozó céget alapítanál, de
nincs elismert diplomád?
Az RMGE Maros szervezet állattenyésztési tanfolyamot indít
(Fermier în producţia animală).
Van még hely, jelentkezz!
A 180 órás elméleti, illetve gyakorlati képzés befejezése és a záróvizsga sikeres letétele után a résztvevők a Munkaügyi és az Oktatási Minisztérium által elismert oklevelet kapnak.
Érdeklődni a következő elérhetőségen lehet: Kiss Miklós falugazdász, tel. 0787-828-403 vagy személyesen hétköznap 9 és 15 óra között Marosvásárhelyen, a szervezet Laposnya utca 23. szám alatti
székhelyén.
*

Állattenyésztő és növénytermesztő tanfolyam

Az RMGE Maros szervezet akkreditált állattenyésztő és növénytermesztő tanfolyamot (Agricultor în culturi vegetale şi crescător
de animale) indít.
A 180 órás állattenyésztési és növénytermesztési tanfolyamra
már lehet jelentkezni Kiss Miklós (0787-828-403) és Sikó László
(0787-723-733) falugazdászoknál vagy személyesen hétköznap 9 és
15 óra között Marosvásárhelyen, a szervezet Laposnya utca 23.
szám alatti székhelyén.
*

Méhésztanfolyam

Érdekel a méhészet?
Pályáznál vagy gazdálkodással foglalkozó céget alapítanál, de
nincs elismert diplomád?
Az RMGE Maros szervezet december elején méhésztanfolyamot
indít.
Van még hely, jelentkezz!
A 360 órás elméleti-gyakorlati képzés befejezése és a záróvizsga
sikeres letétele után a résztvevők a Munkaügyi és az Oktatási Minisztérium által elismert oklevelet kapnak.
Érdeklődni Kiss Miklós falugazdásznál a 0787-828-403-as telefonszámon vagy személyesen hétköznap 9–15 óra között Marosvásárhelyen, a szervezet Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén.
A tanfolyamokat az RMGE Maros Laposnya utca 23. szám alatti
székházában tartják.
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65949-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást,
bármilyen szigetelést, csatornakészítést,
csatornajavítást,
festést,
bármilyen
lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-782. (13611)
VÁSÁROLOK régi autót, hibás
krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat
ócskavasba. Tel. 0770-621-920.
(13932-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (13891-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128310-es telefonszámon. (66062-I)

A marosszentgyörgyi GASTROMETAL MAGÁNCÉG LEMEZHAJLÍTÓGÉP-KEZELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (66067)

TETŐFEDŐ bádogos vállalja: új tető
készítését, régi tető javítását, ereszcsatorna javítását és új szerelését,
cserépforgatást, meszelést, kapuk
festését és készítését. Tel. 0757-293000. (13897-I)
IDŐSGONDOZÁST vállalok, betegápolásnál besegítek. Tel. 0752-849-226.
(13980)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk SIKÓ
ÁRPÁDRA, a Metalotehnica, az
ASA volt játékosára halálának
első évfordulóján. Bánatos felesége, Juliánna, sógornője, Anikó
és családja. (13983-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel búcsúzunk a drága

jó édesanyától,

BARTHA ROZÁLIÁTÓL

akinek szerető szíve életének 82.

évében megszűnt dobogni.

Drága édesanyánk temetése no-

vember 24-én, szerdán 13 órakor

lesz a marosszentgyörgyi új te-

metőben.

Emlékét őrzik lányai: Rozi, Ildikó

és családjuk. (13969-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak ÁCS ANTAL, a Skoda
autójavító kiváló szakembere

elhunyta alkalmából. A Jóisten
nyugtassa békében!
Szakács
(13985)

Géza

és

családja.
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A PC House csapata

új munkatársat keres
az alábbi munkakörökbe:

* targoncavezető (stivuitorist)
* raktári dolgozó
* tesztelő

Elvárások:
• Targoncavezetői bizonyítvány (a targoncásnak jelentkezők esetében)
• A román és a magyar nyelv ismerete
• Jó kommunikációs készség
• Rugalmasság, türelem, precizitás
Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Dinamikus csapat
• Modern munkakörnyezet

Az önéletrajzot (CV) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre kell
elküldeni vagy személyesen be lehet nyújtani
a Maros/Mureşului utca 17. szám alatti székhelyen legkésőbb
november 26-ig, a munkakör megjelölésével.

Közlemény

Szászrégen önkormányzata, „Az esővíz elvezetése a Nagypiac utca és a Malom utca között – Szászrégen, Maros megye” terv birtokosa értesíti az érdekelteket a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség határozatáról: a projekt kivitelezhető, anélkül, hogy a besorolás keretében felértékelnék a
környezetre gyakorolt hatást. A tervet a szászrégeni Nagypiac és a Malom utcában javasolják megvalósítani.
A besorolási határozat tervezete és az azt alátámasztó indoklás az alábbi internetcímen tekinthető
meg: http://apmms.anpm.ro. A besorolási határozattervezettel kapcsolatban az érdeklődők megjegyzéseiket/ észrevételeiket az office@apmms.anpm.ro e-mail-címre küldhetik a hirdetésnek a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség honlapján való megjelenésétől számított 10 napon belül.

