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Online fogadják
az APIA-kérvényeket

Március 1-jétől lehet igényelni a támogatásokat

Gyermekekkel
suttogó

A Tompa Miklós Társulat decemberben gyermekműsort indított, amelynek
kezdetben Adventi csodaházikó volt a
címe, ma már Téli csodaházikóként ismeri a közönség.

____________5.
A Székelyföld jövőjét
a biogazdálkodás
jelenti
Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke szerint a
székelyföldi mezőgazdaság jövőjét a
biogazdálkodás fellendítése jelentené.
Gazdag tápértékű, vegyszermentes
környezetben gazdálkodhatnak a székelyföldi farmerek. A környezetkímélő
gazdálkodás életbe ültetésére stratégiát dolgozott ki az egyesület, amelyet
megyénkben is népszerűsítenek.

____________6.
120 éves a marosludasi telepek
örök adásvevési
szerződése

Fotó: Nagy Tibor

Március 1. és május 15. között lehet benyújtani az APIA-hoz gyei/helyi központokba, ugyanis egyetlenegy formanyoma támogatási kérvényeket. A Mezőgazdasági Intervenciós és tatványt kell kitölteni.
Kifizetési Ügynökség, a járvány miatti óvintézkedésként,
Vajda György
arra szólítja fel az érdekelteket, hogy amennyiben lehet, online küldjék el a szükséges okiratokat és a kérvényt a me(Folytatás a 6. oldalon)

Az ifj. gróf Andrássy Gyulával kötött
szerződést Budapesten, 1901. február
20-án írták alá Darányi Ignác m. kir.
földművelésügyi miniszter mint vevő
és gr. Andrássy Gyula mint eladó. A
szerződéskötés tanúi Lovas Sándor
és Győry Loránd voltak. 1901. február
23-án, Marosludason került aláírásra
az Eczken Sándorral kötött szerződés
Lovas Sándor minisztériumi osztálytanácsos és az eladó között.

____________7.

Számháború késésben

Benedek István

Pár nap múlva az esztendő második hónapját is kihúzhatjuk a falinaptárunkon, és a hét elejére sikerült a kormánynak elfogadnia az idei
államháztartási és társadalombiztosítási törvények tervezetét. A számok felett a politikusok menetrendszerűen vívnak szócsatákat, és mind
elbeszélnek egy lényeges kérdés mellett.
Az idei év érdekessége lehetett volna költségvetési viszonylatban,
hogy az ellenzék hamarabb állt elő a maga számaival, mint a kormány.
Rátermett politikusokkal jobban eleresztett helyeken teljesen elfogadott
része a politikai kultúrának, hogy az ellenzék árnyékkormányt alakít,
és a kormányzati lépéseket letükrözi. Ez jó egyfajta kontrollnak is, de
még jobb a választónak, ha értelmes, érvekre alapozott vitát lát a közéletben személyeskedő üzengetések helyett. De gyorsan kiderült, szó
sem volt ennek a westminsteri hagyománynak a román alföldre való
komoly átültetési szándékáról. Annyi történt, hogy a szocik hasra
csapva kitalálták, mire költenének el annyi pénzt, amennyit sohasem
voltak képesek behajtani az államkincstárba. Ugyanez folytatódott a
kormányfő parlamentbe hívásánál is, ahol élőszóval mindegyik párt
képviselője beszállt a vitába.
Ahol szóba sem került igazán az, amit tényleg számon lehetett volna
kérni a kormányon. Ez a gyakorlatilag negyedéves késés. Ebben az országban a döntéshozás felülről lefele működik, vagyis az alsóbb szinteken mindenkinek türelmesen ki kell várnia a nagylegények döntését.
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2021. február 24., szerda
24., szerda

A Nap kel
7 óra 12 perckor,
lenyugszik
18 órakor.
Az év 55. napja,
hátravan 310 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma MÁTYÁS,
holnap GÉZA napja.
GÉZA: török méltóságnévből
önállósult. Géza az Árpád-ház negyedik fejedelme, Árpád dédunoaki
972-97
között
kája,
uralkodott.

Adomány az oltási központoknak

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. február 23.

Borús idő
Hőmérséklet:
max. 5 0C
min. -1 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8745

4,0118
1,3568
232,9468

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

Könyvbemutató a mai Törökországról, örményekről, kurdokról

Flesch István Örmények, törökök és kurdok. Az 1915-ös örmény katasztrófa és a mai Törökország című könyvét ismerteti dr. Nagy Attila február 24-én, ma 17 órai kezdettel
a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében.
A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület
által szervezett rendezvényre a belépés ingyenes. A járványügyi előírások betartása kötelező.

Szárhegyi klasszikusok
a Bernádyban

Hazalátogatás címmel nyílik kiállítás a marosvásárhelyi
Bernády Házban. A február 25-én, csütörtök délután 5 órakor nyíló tárlat a Szárhegyi Művésztelep hőskorát idézi fel.
Az alkotótáborokat működtető Gyergyószárhegyi Kulturális
és Művészeti Központ ezúttal retrospektív válogatással tér
vissza a Bernády Galériába. Olyan alkotásokat mutat be,
amelyeket vásárhelyi születésű vagy itt tanult festők, szobrászok, grafikusok készítettek a művésztelep fennállásának első negyedszázadában. 32 jól ismert vagy részben
elfeledett alkotó munkáival találkozhat a helyi közönség.
Huszonegyen már nem élnek, egyéniségüket a művésztelepen született műveik elevenítik fel. Tizenegyen ma is tevékeny képzőművészek, remélhetőleg jelen lesznek
a megnyitón.

Ötletbörze gyalogosterek
kialakítására

Ötletbörzét indít a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a
Bolyai és az Enescu utca, illetve a hivatal előtti Győzelem
tér átalakítására. Jelenleg a feladatfüzet összeállításán dolgoznak. A tervek szerint a Bolyai utca korzó jellegű, kulturális rendezvények számára megfelelő, délutánonként és
hétvégén kizárólag a gyalogosforgalomnak nyitott térré
válna. A Győzelem tér agora jelleget kapna, azaz olyan nyilvános tér lenne, ahol a lakók találkozhatnak, beszélgethetnek. Az Enescu utcát egy koherens elv szerint alakítanák
át úgy, hogy illeszkedjen a szecessziós stílusba, hangsúlyozva a tér kulturális, oktatási és rekreációs jellegét.

Szombaton is lehet adót fizetni

Március 31-ig szombatonként 8–12 óra között nyitva tartanak a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi Igazgatóságának pénztárai. Így hét végén is
benyújthatók a hulladékilleték kiszámításához szükséges
nyilatkozatok, és befizethetők a helyi adók és illetékek. A
hivatal a hét közben tapasztalt zsúfoltság csökkentése
érdekében, valamint a késő délutánig dolgozók munkaprogramja figyelembevételével döntött a szombati nyitvatartásról.

Négynapos terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány március 18-21. között négynapos terápiás programot szervez férfi és nő szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Magyarózdon. Jelentkezni
március 12-ig lehet a 0265-254-460-as telefonszámon. A
program célja az absztinencia elérése, információszerzés
a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv készítése. A felvétel előzetes beszélgetés alapján történik. A négynapos
függőség- és önismereti program bevezető a 12 napos
rövid terápiához – tájékoztatott Deé Lukács Éva irodavezető.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

„A kórházak után szükségesnek tartottuk az oltási közA Romániai Vöröskereszt Maros megyei szervezete védőfelszerelést és egészségügyi terméke- pontok támogatását is egészségügyi és védőfelszereléssel.
ket adományoz a marosvásárhelyi oltási Nagyon fontos, hogy az itt dolgozók és a központokba védőoltásra érkező lakosság is biztonságban legyen. Amikor
központoknak.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala február 22-én
jelentős adománycsomagot vehetett át a Romániai Vöröskereszt Maros megyei szervezetétől a városban található
oltási központok alkalmazottai és haszonélvezői számára.
„Az a célunk, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk,
a lehető leghatékonyabban, hogy az életünk visszatérjen a
megszokott kerékvágásba. Köszönjük az adományt a Vöröskeresztnek, úgy vélem, mindannyiunkra szükség van
ahhoz, hogy minél előbb elérjük a célt, ezek a védőfelszerelések és egészségügyi termékek pedig erősítik a
biztonságérzetet” – fogalmazott Marosvásárhely alpolgármestere, Portik Vilmos.
Marosvásárhelyen öt oltási
központ létrehozását engedélyezték, ezek közül jelenleg
háromban oltják a lakosságot:
a Mihai Eminescu Kulturális
Központban, a Tudor Vladimirescu Általános Iskola tornatermében és a városháza
víkendtelepi vendégházában.
A három központban összesen
mintegy 20 orvos, 65 asszisztens és 15 fős kiegészítő személyzet tevékenykedik.

szükség van rá, és lehetőségünk van, mindig megpróbálunk segíteni” – mondta a Maros megyei Vöröskereszt
igazgatója, Maria-Magdalena Bercea.
A több mint 15 ezer lej összértékű adomány 2000 db háromrétegű maszkot, 200 db FFP3 maszkot, 50 védőruhát,
20 arcvédőt, öt csomag védőkesztyűt, valamint 50-50 liter
Ksept kéz- és felszínfertőtlenítőt tartalmaz.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
bel- és külkapcsolati osztálya

A lapunk keddi számában megjelent Jól teljesítenek a
kisdiákok című cikkhez kiegészítésként közöljük, hogy további két nyárádmenti iskola is bekerült az Olvasni nem
ciki! verseny döntőjébe a 4-5. osztályosok csoportjában:

a nyárádgálfalvi iskola Könyvmolyok (tanítónő Gáspár Ildikó), valamint a nyárádszeredaiak Neked olvasok (tanítónő Trufán Ildikó Rozália) elnevezésű csapata is ott van
a legeredményesebbek között.

Kiegészítés

RENDEZVÉNYEK

Egy élettel tartozom – Csata Éva
könyvbemutatója

Csata Éva Egy élettel tartozom című új könyvét mutatják be február 25-én, csütörtökön 18 órától a virtuális
térben. A szerzővel Csatlós Tünde beszélget. A rendezvény követhető lesz élőben a Facebookon.

KZST az Erdély tévében

A Kemény Zsigmond Társaság február 27-én, szombaton 17.30 órakor tartja legközelebbi „összejövetelét”
az Erdélyi Magyar Televízió erre az időpontra kitűzött
adásában. Az elektronikus térben sugárzott esemény
meghívottja Murádin János történész, egyetemi tanár,
előadása a második világháború után a térségünkből
kényszermunkára elhurcolt sok ezer ember sorsáról
szól. Az adást az ETV március 1-jén 14 órakor megismétli.

Az Ariel színház mesejátékai

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
nagytermében február 26-án, pénteken 18 órától a 4
éven felüli nézőknek ajánlott Lúdas Matyi című mesejátékot lehet megtekinteni. A helyek száma korlátozott,
előzetes helyfoglalás szükséges a 0740-566-454-es
telefonszámon (naponta 9–13 óra között). A Matyi és
barátai online sorozat újabb epizódjait csak alkalmanként teszi közzé az Ariel színház. A legközelebbi epizód február 26-án, pénteken 15 órakor válik
elérhetővé, témája a gyalogosközlekedés lesz. A teljes
sorozat ingyenesen nézhető a következő linken:
https://www.facebook.com/watch/836710049751952/
836848053802197. Február 28-án, vasárnap 10-22
óra között a Csipike látható az interneten. A bábdarabot
Fodor Sándor meseregénye alapján Király István írta.
Az előadásra online legkésőbb 28-án 20 óráig lehet
jegyet vásárolni, a következő linken: https://www.teatrulariel.ro/... /onlin.../csipike-online.html.
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Meghaladta a húszezret
a járvány áldozatainak száma

Az új fertőződéseknek a lakosság számához viszonyított
Az utóbbi hetek stagnálása után ismét gyorsulni
kezdett a koronavírus-járvány terjedése, kedden arányától függ az, hogy egy-egy településen kinyithatnak-e a
pedig meghaladta a húszezret a járvány eddigi ál- vendéglátóhelyek, az iskolák és a kulturális intézmények. Az
utóbbi hetekben a csökkenő esetszámok eredményeképp az
dozatainak száma.

A stratégiai kommunikációs törzs keddi jelentése szerint az
elmúlt 24 órában kiugróan sok, 119 koronavírusos beteg halt
meg. A járványnak tulajdonítható elhalálozások száma hetek
óta csökkenő tendenciát mutatott, az utóbbi két hét adatai
alapján most a napi 67 haláleset számítana átlagosnak.
Az elmúlt napon 3382 új fertőződést diagnosztizáltak: ez
is több mint 40 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát.
Egy hete ismét növekedni kezdett, kedden pedig megközelítette a 7500-at a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma,
és több mint 40-nel emelkedett a súlyos esetek száma: jelenleg
978 beteget ápolnak a Covid-kórházak intenzív osztályon.
A hatóságok egyelőre kizárják egy újabb teljes zárlat lehetőségét, és megelőzéssel, a jelenlegi korlátozások – éjszakai
kijárási tilalom, a gyülekezés korlátozása, kötelező maszkviselés – fegyelmezett betartatásával akarják megelőzni a harmadik fertőzési hullám begyűrűzését az országba.

ország 41 megyéje közül harminc már a legenyhébb (zöld),
tíz pedig a közepes (sárga) besorolásba került, csak Temes
megye maradt a „vörös” zónában, három ezrelék feletti fertőzési aránnyal.
A legszigorúbb korlátozásokat továbbra is betartani kénytelen települések – köztük Temesvár és Kolozsvár – polgármesterei azonban lázongani kezdtek, mert szerintük
Romániában azokat a megyéket „jutalmazzák” a járványügyi
szigor enyhítésével, ahol nagyon kevés tesztet végeznek.
A két nagyváros elöljárói azt hangoztatják: a fertőzési ráta
megállapításánál nem mindegy, hogy egy megyében 2500 embert tesztelnek egy nap, vagy 40-et. Dominic Fritz temesvári
és Emil Boc kolozsvári polgármester azt követelte: a járványügyi operatív törzs vegye figyelembe az elvégzett tesztek számát is, és ne azokat „büntesse” karanténnal, az iskolák
bezárásával, akik sokat tesztelnek, és nem hajlandók becsapni
magukat. (MTI)

Románia megyéinek felében megjelent már a koronavírus brit mutációja, és nagy a valószínűsége,
hogy rövidesen az ország egész területén elterjed –
állapította meg a közegészségügyi intézet (INSP)
az első 136 igazolt hazai esetről kedden közzétett
elemzésében.

Az új mutációval fertőzöttek csaknem felét Bukarestben,
illetve a főváros metropolisz övezetének számító Ilfov megyében azonosították, 15 százalékát pedig Temes és Kolozs
megyében találták, elsősorban a 25 és 55 év közötti korosztálynál. A többi (dél-afrikai, brazil) új vírusvariánst eddig nem
mutatták ki Romániában.
Az INSP szerint a szekvenciális tesztelések kiterjesztésére
és az eredmények gyorsabb közlésére lenne szükség ahhoz,
hogy hatékonyabbá lehessen tenni a járványtani vizsgálatot
az új vírusmutációk azonosítása után. A közegészségügyi intézet közleménye a brit hatóságoktól származó adatokra alapozva arra figyelmeztet, hogy az új vírusvariáns fokozottan
fertőző, és az időseknél gyakrabban okoz súlyos megbetegedést. (MTI)

Az ország felében terjed a brit vírusmutáció

Négy laboratórium csaknem 500 koronavírusteszt alaposabb elemzése nyomán azonosította ezekben az esetekben a
Nagy-Britanniában felfedezett B.1.1.7-es genetikai szekvenciát, ami több mint 27 százalékos találati arányt jelent.
Az INSP szerint az igazolt esetek 57 százalékában ellenőrizhetetlen, közösségi terjedésről van szó: a járványtani vizsgálattal nem sikerült megállapítani a fertőzés forrását. A brit
mutációval fertőzöttek mindössze 4 százaléka érkezett az
Egyesült Királyságból.

Befejeződött a Zsil-völgyi bányászok sztrájkja

Befejeződött a Zsil-völgyi bányászok sztrájkja, mi- rőmű fűtőanyaga, így Déva több ezer lakása és közintézménye
után a munkaügyi miniszternek és a szakszervezeti is fűtés nélkül maradt.
Az elmúlt fél évben ez volt a marosnémeti hőerőmű negyevezetőknek sikerült megállapodniuk az elmaradt
dik leállása, amely legutóbb február 9-én maradt fűtőanyag
bérek és pótlékok kifizetéséről.

A megállapodás bejelentése után feloszlott a Hunyad Megyei Energetikai Komplexum (CEH) székháza előtti bányásztüntetés, és hétfő este feljött a felszínre a lupényi bánya
mélyén hat napja tiltakozó hetven bányász.
A szakszervezeti vezetőkkel folytatott tárgyalások után Raluca Turcan munkaügyi miniszter bejelentette: a bányászok
február 25-én és 26-án kézhez kapják az elmaradt bérüket, az
ételjegyeiket és a szállítási pótlékot. A miniszter bejelentése
szerint a CEH is három hónapos türelmi időt kap, amely alatt
átszervezheti a vállalatot, és kidolgozgatja a hosszú távú működését biztosító fejlesztési tervet. A múlt hét elején kezdődött
sztrájk miatt péntektől elfogyott a marosnémeti (Mintia) hőe-

nélkül. Az erőmű a Zsil-völgyi bányákból származó szenet
használja a villamos energia előállítására, a hűtővizet pedig a
dévai távhőszolgáltató hasznosítja. A bányászok tiltakozását az
váltotta ki, hogy nem kapták meg február 15-én a bérüket.
Ennek oka az, hogy a bányákat, a hőerőművet magában foglaló,
állami tulajdonban levő Hunyad Megyei Energetikai Komplexum (CEH) súlyos anyagi nehézségekkel küzd, csődeljárás
alatt van, adósságai meghaladják a másfél milliárd eurót.
A bérek kifizetése azért ütközött nehézségekbe, mert a vállalat bevételei januártól több mint ötven százalékkal csökkentek, azt követően, hogy a CEH elesett bizonyos állami
támogatásoktól. (MTI)

Leghamarabb 2025-ben kezdődhet el a fekete-tengeri
földgáz kitermelése a Neptun Deep mezőből
A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a fekete-tengeri
Leghamarabb 2025-ben kezdődhet el a fekete-tengeri földgáz kitermelése a Neptun Deep gázmezőből gázkitermelés már az idén elkezdődik egy kisebb lelőhelyen
– jelentette ki Virgil Popescu energiaügyi miniszter. az Aurora elnevezésű gázmezőn, ahol a Black Sea Oil-Gas

A tárcavezető egy hétfő esti televíziós műsorban elmondta,
hogy meggyőződése szerint a parlament az idén módosítani
fogja az offshore gázlelőhelyek kitermelését szabályozó jogszabályt, amely nem elég befektetőbarát.
Hangsúlyozta, nem akarják azonnal hatályba lépő sürgősségi kormányrendelettel módosítani a törvényt, mert az vitákhoz vezethet, és a parlament később felülvizsgálhatja. Úgy
vélte, jobb, ha a parlamentben terjesztik be a módosító indítványt, mert így véleménye szerint a kormánykoalíciónál szélesebb parlamenti többség fogja támogatni.

nevű vállalat fogja felszínre hozni a nyersanyagot. „Ez kisebb
lelőhely, mint a Neptun Deep, de az első román fekete-tengeri
gázmennyiség már az idén felszínre kerülhet” – mondta a miniszter. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a Fekete-tenger
alatti mezőkből várhatóan több gázt fognak kitermelni, mint
amennyit Románia képes lesz felhasználni, így a többletet értékesíteni kell. Mint mondta, 2025-ig növelni kell Románia
gázfelhasználási kapacitását, így véleménye szerint egyes
széntüzelésű hőerőműveket át kell alakítani gázfogyasztásúvá,
de a petrolkémiai ipart is fejleszteni kell. (MTI)

EJEB: Ukrajna eljárást indított célzott merényletek
elkövetése miatt Oroszország ellen

Kijev azt is állítja, hogy Oroszország adminisztratív
gyakorlatának része, hogy elmulasztja kivizsgálni a merényleteket, és olyan műveleteket hajt végre, amelyek
célja a felelősök felkutatására irányuló erőfeszítések meghiúsítása.
Az emberi jogi bíróság azt is közölte, az emberi jogok európai egyezményének élethez való jogról szóló fejezetének
A bíróság közleményében azt írta, az új államközi kereset- megsértésére hivatkozva benyújtott kérelem Ukrajna ötödik
ben Ukrajna állítása szerint Oroszország a világ számos or- államközi keresete Oroszországgal szemben. A korábban beszága, köztük az Európa Tanács több tagállamának területén nyújtott négy kérelem kivizsgálása folyamatban van – tették
hozzá. (MTI)
hajt végre fegyveres támadásokat ellenzékiek ellen.

Ukrajna eljárást indított az Emberi Jogok Európai
Bíróságán (EJEB) Oroszország ellen, azzal vádolva
Moszkvát, hogy célzott merényleteket hajt végre az
Oroszországi Föderáció vélt ellenfelei ellen Oroszországban és más államok területén – közölte a
strasbourgi székhelyű Európa Tanács felügyelete
alatt működő emberi jogi bíróság kedden.

Ország – világ
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Menesztették a Matei Balş
járványtani intézet
ügyvivő menedzserét

Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter hétfőn menesztette tisztségéből Maria Niţescut, a bukaresti
Matei Balş járványtani intézet ügyvivő igazgatóját. Az
egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint Cătălin Apostolescu orvos igazgató veszi át az intézmény irányítását. A szaktárca beszámolója szerint
hétfőn reggel információt kért a Matei Balş intézettől
egy elhunyt páciens ügyében, akit a sajtóhírek szerint
a január 29-i tűzvész után az Ilfov megyei sürgősségi
kórházba szállítottak. Válaszul a Matei Balş intézet
először azt közölte, hogy a páciens nem volt az ötös
számú épületben a tűzvész idején. Több mint négy
óra elteltével az intézmény korrigált a válaszán, közölve, hogy az illető mégis a tűzvész sújtotta épületben volt, és az egészségügyi személyzet menekítette
ki még a tűzoltók megérkezése előtt. Az egészségügyi minisztérium ellenőrző bizottságot küldött az intézetbe, hogy az tisztázza az ötös épületrészből
kimenekített betegek átköltöztetésének módját, valamint azt is, hogy miként zajlott a hatóságok tájékoztatása a tűzvész ügyében. (Agerpres)

Elfogadta a kormány az idei
költségvetés végső formáját

Elfogadta a kormány hétfő esti ülésén a 2021-es államháztartási törvény és társadalombiztosítási törvény tervezetének végső formáját, amelyet a
Törvényhozási Tanács jóváhagyott. Ludovic Orban
képviselőházi elnök, a Nemzeti Liberális Párt elnöke
korábban kijelentette, hogy a Törvényhozási Tanács
ezen a napon hagyta jóvá a tervezetet, és úgy szabályszerű, ha ezt követően a kormány hivatalosan is
elfogadja a jogszabályt, még akkor is, ha nem volt
módosítás a szövegben. (Agerpres)

Kezdődik a tanügyi dolgozók
koronavírus elleni oltása

A megyék nagy részében elkezdődik szerdán a tanügyi alkalmazottak koronavírus elleni oltása. A folyamat várhatóan március 10-éig tart majd, ez idő alatt
mintegy 60 ezer személyt immunizálnak – nyilatkozta
kedden a Covid–19 elleni oltással kapcsolatos tevékenységeket koordináló országos bizottság (CNCAV)
elnöke. Valeriu Gheorghiţă szerint szerdától 23 megyében és Bukarestben, csütörtökön további 14 megyében, pénteken még egy megyében, majd március
1-jétől az utolsó három megyében is elkezdődik a
tanügyi dolgozók beoltása. (Agerpres)

Továbbra sem szabadulhat
Beke István

A Konstanca Megyei Törvényszék kedden jogerősen
elutasította a terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi
Beke István újabb szabadon bocsátási kérelmét. A
másodfokú ítélet kivonatát a bíróságok portálján tették közzé. Korábban hasonló jogerős határozat született a Brassó Megyei Törvényszéken a terrorizmus
miatt elítélt másik székelyföldi férfi, Szőcs Zoltán
ügyében is. Beke István feltételes szabadlábra helyezésének a perét azért tárgyalták Konstanca megyében, mert a férfi korábban koronavírussal
fertőződött meg, és átszállították a feketehalmi börtönből a Konstanca megyei Poarta Alba börtön kórházába. (MTI)

Számháború késésben

(Folytatás az 1. oldalról)
Tehát amíg a bukaresti és a megyei kancelláriákon nem
megy végig a költségvetés, addig a kis, főleg vidéki önkormányzatoknál gyakorlatilag áll az élet, mert sok helyen saját források híján minden az államtól érkező
pénzen múlik. Ugyanígy az állami vállalatoknál is malmoznak hónapokig, mert e kerettörvények nélkül a fizetéseket ki lehet ugyan adni, tehát éhen nem hal a
személyzet, de érdemi munkát tervezni sem lehet, nemhogy végezni. Ahogy pedig most állnak a dolgok, még
legalább egy hónapba telik, amíg a vidéki önkormányzatok és az állami cégek, intézmények nekifoghatnak érdemben megtervezni, hogy mit is kéne dolgozzanak az
idén. És mindez egy olyan helyzetben, amikor a vírus
lélegeztetőgépre küldte a gazdaságot, ahonnan nem kérdés, hogy újjá lehet éleszteni, de minél később történik
meg, annál nehezebb és költségesebb lesz. Ez láthatóan
hidegen hagyja a nem kapkodó kormányt és a hasra
csapott számok alapján műbalhézó díszellenzékét is.
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Új autóval gazdagodtak a szeredai tűzoltók

Hétfőn éjfélkor megérkezett
Nyárádszeredába a helyi önkéntes tűzoltócsapat legújabb, harmadik esetkocsija. A
járművet egy nagy értékű felszereléscsomaggal Magyarországról szállították ide.

Gligor Róbert László

Decemberben írtak alá megállapodást a Magyar Tűzoltószövetség
elnökével, Dobson Róbert tűzoltó
dandártábornokkal arról, hogy a
magyarországi fél átad egy birtokában levő járművet az erdélyieknek. Az anyaországban kiselejtezett
tűzoltókocsit
a
Magyar Tűzoltószövetség javíttatta
fel, de költségeit a szeredai tűzoltók fedezték. Egy ötfős küldöttség
hétfőn kora hajnalban indult
Egerbe a tartalékautó, illetve Aszódon a tűzoltófelszerelés-csomag átvételére. Egy Steier típusú,
1997-es évjáratú, keveset használt
jűrműról van szó, amelynek feljavítására közel egymillió forintot
költöttek a szeredaiak – számolt be
a Népújságnak Kacsó István tűzoltóparancsnok, a Nyárádszeredai
Önkéntes Tűzoltó-egyesület elnöke. Az autó tartálya hétezer literes, 4X4-es meghajtású, megfelel
az itteni terepviszonyoknak, mert a
jelenleg használt Man típusú fecskendőautóval nehéz volt a tarlótüzeket megközelíteni a domboldalakon, de ezután erdőtüzekhez

is tudnak vizet szállítani. A tartálykocsi nagy segítségükre lesz, mert
azokon a településeken, ahol nincsenek tűzcsapok, mindig gondot
okozott a vízzel való utánpótlás.
A kocsi nemcsak a várost,
hanem a kistérséget fogja szolgálni, és nemcsak vízszállító eszköz, hanem felszerelt bevetési
autó, amely egymagában is elegendő tűzoltásra – magyarázta a
parancsnok.
A tűzoltók értékes felszereléssel
is gazdagabbak lettek: mentőköteleket és -hálókat, arcvédőket, bevetési ruhákat, sisakokat, csizmákat,
kesztyűket, alumíniumos védőruhát kaptak, ami a heves tüzek megközelítésekor hasznos. Továbbá
vegyvédelmi ruházatot, árvíznél
használatos gumicsizmákat, vágóeszközöket. Ezek értékét pontosan
nem tudják, de használtan is
mintegy egymillió forintra becsülhető. Ezek mind olyan eszközök,
amelyek megvásárlásáról álmodni
sem mer egy önkéntes tűzoltócsapat. Az adományt Aszód testvértelepülés adta.
Egy nagy tartályú tűzoltóautót
már régebb szeretett volna a szeredai csapat, két éve, a Bocskai
Napok alkalmával rendezett vacsorán alkalmuk volt egy-egy igénylevelet átadni a testvértelepülések
képviselőinek. A szerencsi küldöttség továbbította ezt a kirendelt kaigazgatónak,
tasztrófavédelmi
Doncs Róbertnek, ő ajánlotta fel a

Hétfőn vették át és szállították haza Magyarországról az autót

tartálykocsit. Nemsokára személyesen találkoztak, megállapodtak,
majd elkezdődött a bürokratikus
ügyintézés, hiszen a Magyar Tűzoltószövetség a kocsit át kellett
vegye a tulajdonába, hogy átadhassa Nyárádszeredának. A szeredaiak remélik, hogy inkább húsvéti
locsoláskor és gyakorlatokon, nem
éles bevetéseken kell hasznát venniük. A járművet néhány napra ki
is állították Nyárádszereda központjában, hogy az emberek is
szemügyre vehessék. Ugyanis elsősorban a nyárádszeredaiak (és
nem csak) adományaiból került
ki a felújításhoz szükséges öszszeg. Ez már egy évvel ezelőtt a
rendelkezésükre állt, így a tavalyi tűzoltóbálon az autó felszerelésére kértek adományt. Ezzel a
szeredai önkéntes tűzoltók felszerelés szempontjából minden
követelménynek eleget tesznek,
sőt akár hivatásos alegységekkel
is vetekedhetnek. S mivel a tartálykocsis fejezetet tegnapelőtt
lezárták, már ki is tűzték a következő célt: a meglévő három autó
számára új tűzoltószertárat szeretnének építeni, így most az
ehhez szükséges terület azonosítása és támogatás szerzése következik – részletezte Kacsó István.
A terv megvalósításában az önkormányzat és a kistérség segítségét is remélik, illetve pályázati
források lehívását, támogatók bevonását.

Fotó: Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltó-egyesület

Erről jut eszembe

Egy iskolateremtő, jeles művésznemzedék jut ma az eszembe. Nem
is egy, hiszen összenőtt generációk
voltak, csak napjainkban élnek úgy
az emlékező vásárhelyi köztudatban, mintha azonos korosztályt képviselnének. Mesterek és tanítványok,
szülők és gyermekek, egymással
versengő, egymást az alkotói eredetiségben túlszárnyalni akaró barátok, egymást ösztönző alkotók
voltak, akik a művészeti középiskola
kiváló tanáraiként, diákjaiként
együtt emelték országos hírűvé a
város képzőművészeti életét, és váltak a 47 éve létrehozott szárhegyi
alkotótábor lelkes törzsgárdájává. A
nemzetközi rangú művésztelep egy
ideje őket tekinti „klasszikusainak”.
Persze máshonnan érkező neves tábori kollégáikat is, de a Szárhegyjelenség
első
negyedszázada
mégiscsak a vásárhelyiség jegyében
rögződött emlékezetünkben. Rádióriporterként magam is talán oda
jártam a legszívesebben. És az alapítókat, Gaál Andrást, Márton Árpádot és Zöld Lajost évről évre
többször is megszólaltatva, a festőkkel, szobrászokkal, grafikusokkal
odaálmodott munkáikról beszélgetve lehettem sokáig a felvirágzó
művésztelep „hangos” krónikása. A
későbbiekben is rendszeresen nyomon követtem a szárhegyi történéseket, változásokat, és külön
elégtételként könyvelem el, hogy a
művésztelep vezetői szintén fontosnak érzik, hogy a Bernády Házban
évente válogatást mutassanak be az
éppen aktuális műtermésből. Ferencz Zoltánék most erre a hagyományossá vált kiállításra rá is
tesznek egy lapáttal. Hazalátogatás
címmel hoznak el 32 munkát a
klasszikusok által sokszínűen gazdagított gyűjteményből. Holnap délután 5 órakor nyílik a tárlat. Albert
Lászlótól Zsigmond Attiláig hosszú
a névsor, hosszasan méltathatnánk
mindannyiuk érdemeit. Sajnos e
nagyérdemű társaság mintegy kétharmada már nincs közöttünk. A két
említett festő is elhunyt, akárcsak
Balázs Imre, Barabás B. Irén, Barabás István, Bordi András, Fekete
Zsolt, Gheorghe Olariu, Haller József, Kulcsár Béla, Macskássy Jó-

zsef, Major Gizella, Maszelka
János, Mester László Zsuzsa, Nagy
Pál, Kolozsvári Puskás Sándor, Szécsi András, Török Pál, Veress Pál,
Zolcsák Sándor. De hála istennek
többen is fiatalos alkotókedvvel dolgoznak napjainkban is, és jelen lehetnek a maszkosan visszafogott
megnyitón: Bálint Károly, Bálint
Zsigmond, Barabás Éva, Datu Victor, Hunyadi László, Kákonyi Csilla,
Şerban Mariana. Az esemény Diénes Attila, Gaál András, Márton
Árpád, Porzsolt Borbála, Simon
Endre személyes részvételét a járvány okozta mozgáskorlátozás miatt
kénytelen nélkülözni. De az alkotásaik az ő üzeneteiket is közvetítik.
Értékes, bőséges gyűjteményből válogattak a művésztelep vezetői, szerencsések a marosvásárhelyi
érdeklődők, hiszen a mintegy kétezer szárhegyi műtárgy nincs szem
előtt, csak alkalmi kiállításokon
kerül egy-egy szelekció a nézők elé.
Az örökösöknek visszaszolgáltatott
Lázár-kastély, ahol a táborozások
anyagát fel-felfrissítve bemutatták,
továbbra is zárva van. Ki tudja,
mikor és miképpen nyitják meg újra
a látogatók előtt. A Lovagterem,
annyi nagyszerű esemény színhelye
is lakat alatt. Az udvaron szobrok,
installációk vonzották a művészetbarátokat. Az is a múlté. Rosszul
mondom, a jelen nem kedvez nekik.
Mint ahogy vészjelzések hallhatók
a kolostor alatti szoborpark felől is.
Pedig ott is milyen lázas munka
folyt sok-sok nyáron át. Az a lelkesedés, amely a 70-es évek elején a
tábor érdekében nagy összefogással
lakhatóvá tette a lerobbant kolostorépületet, kihunyni látszik. Akik a
kezdetekben örömmel vállalták ott
a romromantikát, és úgy alkották
meg képeiket, szobraikat, hogy heteken át elviselték az akkori kezdetleges körülményeket, tudják, miről
beszélek. De ez meghaladja a jegyzet kereteit, majd külön kell foglalkoznunk vele a későbbiekben. Most
örüljünk, hogy Szárhegy szépségéből, teremtő szelleméből s az egykori táborlakók élménytárából az
évtizedek távolából valamennyi a
mai Vásárhelyre is átsugárzik.
(N. M. K.)

Tőkés László a forradalom perének lezárására és igazságtételre szólítja fel az ország vezetőit

Az 1989. December 21. Egyesület tiltakozik Răzvan-Horaţiu Radu kinevezése ellen

Tőkés László szerkesztőségünkbe eljuttatott nyilatkozatában feleleveníti, hogy az
1989. December 21. Egyesület igazgatótanácsa nemrég
testületileg foglalt állást,
mert Ion Stelian igazságügyminiszter azt a RăzvanHoraţiu
Radu
jogászt
nevezte ki a tárca főtitkári
tisztségébe, aki 2011-ben, az
ún. Vlase-ügyben és más
esetekben az Emberi Jogok
Európai Bíróságához (EJEB)
delegált román kormánymegbízottként részrehajló
módon fogta pártját az 1989
decemberében
tömeggyilkosságokat elkövető bűnözőknek.

Mózes Edith

A nyilatkozat szerint az eset súlyosságát növeli, hogy közvetett
módon a Mentsétek Meg Romániát
Szövetség – Szabadság, Egység és
Szolidaritás Pártja (USR–PLUS)
politikai pártszövetség is bűnrészességet vállal az ügyben az általa kijelölt igazságügyminiszter kinevezésével.

A továbbiakban kijelenti: az
EJEB a brassói illetőségű Niculae
és Elena Vlase által, Nicuşor nevű
fiuk meggyilkolása ügyében indított
perben egyértelműen elmarasztalta
a román államot, amelynek illetékes
szervei 22 év után sem szolgáltattak
igazságot a fiatalember meggyilkolásával kapcsolatos perben, sőt az
eset elévülésére hivatkozva visszautasították a jogszerű elbírálását.
Ezzel szemben az EJEB az emberi jogok európai egyezménye 2.
cikkelye alapján hozta meg elmarasztaló ítéletét, mely az élethez
való jogot támogatja, kimondva
ugyanakkor, hogy az ártatlan polgári személyek életének kioltása
emberiesség ellen elkövetett, elévülhetetlen bűncselekménynek számít.
„Csak a román állam érdekeit
védelmeztem”
Az ügyben felperesi minőségben
részt vevő 1989. December 21.
Egyesület állásfoglalásában rámutat, hogy Răzvan-Horaţiu Radu volt
kormányzati megbízott annak idején „megpróbálta eltussolni a jelenkori román történelem legsúlyosabb
bűncselekményeit”. Az egyesület

alkotmányba ütköző cselekedetnek
tartja Radu egykori bírósági ténykedését, elítélve Románia jelenlegi
helyzetét, lévén hogy a román állam
saját törvényei és az Európai Bíróság rendelkezései ellenére 32 év
múltán, mindmáig nem szolgáltatott
igazságot az 1989-ben elkövetett
bűncselekmények ügyében.
A megfogalmazott vádakkal
szemben az igazságügyminisztérium magas tisztségébe kinevezett
jogász-politikus arrogáns és cinikus
módon azzal védekezett, hogy kormányzati megbízottként az Európai
Bíróságon ő tulajdonképpen „csak
a román állam érdekeit védelmezte”.
– A Temesvári Református Egyházközség egykori lelkipásztoraként, ahonnan 1989. december
15-én a kommunista diktatúra elleni népfelkelés kiindult, támogatásomról biztosítom az 1989.
December 21. Egyesület mértékadó
állásfoglalását – jelenti ki Tőkés
László. – Velük együtt magam is
arra szólítom fel országunk közméltóságait, élükön Klaus Iohannis
államelnökkel, hogy a törvény, valamint az európai bíróság vonatkozó határozatainak értelmében

segítsék elő a forradalom perének a
lezárását, az emberiesség ellen
1989 decemberében elkövetett bűncselekmények ügyében való igazságtételt.
Képmutatás és álszent magatartás
Mérhetetlen képmutatásról és álszent magatartásról tanúskodik,
hogy az Európai Parlament román
képviselőinek egyöntetű támogatásával elfogadott 2019. december
19-i, a román forradalom 30. évfordulójára emlékező állásfoglalás
megállapításai és meghagyásai ellenére az országban azóta sem történt
érdemi
előrelépés
a
forradalom idején meggyilkolt
1142 ember, a megsebesült 3138
személy, és az illegálisan letartóztatott és megkínozott 760 áldozat
ügyében.
A dokumentum tételesen felrója
a román államnak az egykori bűncselekmények valódi elkövetői azonosításának elmaradását, továbbá
„felhívja a román államot, hogy fokozza erőfeszítéseit a forradalommal kapcsolatos igazság feltárása
érdekében (…), tekintettel arra,
hogy harminc évvel az 1989. decemberi forradalom után a román

népnek joga van megtudni az igazságot”. Mindez még várat magára.
Megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan, hogy több mint három
évtizeddel az 1989 decemberi véres
események után Románia parlamentje olyan képviselő mandátumát igazolja, aki katonatisztként
egykor maga is tevőlegesen részt
vett a forradalmi megmozdulások
elfojtásában.
Hasonlóképpen vissza kell utasítanunk nevezett Răzvan-Horaţiu
Radu, az ellenforradalmárokkal cinkos igazságügyi főtitkár érdemtelen
kinevezését, a magas rangú minisztériumi tisztségéből való leváltását
kezdeményezve.
Csak remélnünk lehet, hogy az
1989-es romániai forradalmi változásokban élen járó erdélyi magyarság nevében, az Erdélyi Magyar
Szövetség álláspontjával egybehangzóan, az előttünk álló parlamenti, illetve kormányzati ciklusban az RMDSZ hallatni fogja hangját a forradalmi igazságtétel, illetve
az ezzel kapcsolatban tapasztalható
anomáliák ügyében – olvasható
Tőkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnökének február
22-i nyilatkozatában.
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Gyermekekkel suttogó

Szabó Réka

Interjú Benő Kingával

– A Tompa Miklós Társulat decemberben gyermekműsort indított,
amelynek kezdetben Adventi csodaházikó volt a címe, ma már Téli csodaházikóként ismeri a közönség. A
műsorok összeállítására és koordinálására Keresztes Attila téged kért
fel. Mesélsz egy kicsit arról, hogyan
készülsz ezekre a foglalkozásokra?
– Régi, dédelgetett álmom vált
valóra azzal, hogy Keresztes Attila
bizalmat szavazott nekem, és rám
bízta ennek a csodálatos projektnek
a koordinálását. Ugyanakkor óriási
megtiszteltetés és felelősség is. A
gyerekműsor gondolatának csírája
már évek óta ott motoszkált bennem, csak valahogy nem volt meg
hozzá a kellő bátorságom, vagy
csak egyszerűen nem jött el az
ideje. Nagy rákészülést igényel ez a
munka, de minden egyes momentumát szeretem. A témaválasztástól a
dalokon, verseken, meséken keresztül egészen az álmatlan éjszakákig.
Sokszor azon kapom magam, hogy
hajnalban jegyzetelek, vagy erdélyi
gyermeklapok archívumában kutakodom. Agyalok, mert ilyenkor a
gondolataim nem hagynak nyugton,
piszkálnak az utcán, az autóban,
főzés közben, és ez jó, mert motivál. Gyermekkorom óvodás, kisiskolás dalrepertoárja cseng a
fejemben, hangulatok szólítanak
meg, és én is most döbbentem rá,
hogy milyen színes, gazdag az a paletta, amit én is a gyermekkoromból
hozok.
– Melyek számodra a legfontosabb szempontok, amelyek alapján
az
irodalmi
anyagot
összeállítod?
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– Fontos szempont számomra,
hogy a kortárs erdélyi magyar gyermekirodalomból kapjanak ízelítőt a
nézők. Eddig Kovács András Ferenc, László Noémi, Visky András,
Egyed Emese, Markó Béla, Bertóti
Johanna, Máté Angi szövegeivel
foglalkoztunk, olyan dalokkal tarkítva, amelyek egyrészt mindenki
számára ismerősen csengenek, másrészt kapcsolódnak az adott témához. A témaválasztás adja magát,
hiszen népi kultúránk mérhetetlenül
gazdag anyagot kínál, elég, ha csak
a jeles napjainkra gondolok, és az
ehhez kapcsolódó népszokásainkra.
A gyermekmondókák is fontos szerepet kapnak egy-egy téma kapcsán, hiszen ezek még árnyaltabbá
teszik a műsort.
– Évek óta gyerekprogramokat
vezetsz, nagy jártasságod van
ebben a műfajban. Honnan ered ez
az erős ragaszkodás a legfiatalabb
generációhoz?
– Nagyon messzire kell visszanyúlnom ebben a kérdésben, de ha
meg kell ragadnom azt a momentumot, amikor tudatosodott bennem,
hogy pedagógiai érzékem van, az a
középiskolai tanulmányaim előtti
időszakra tehető. Persze, az élet úgy
hozta, hogy más pályára léptem, de
a gyerekek iránti szeretet vagy inkább a lelkiviláguk iránti fogékonyság mindig ott volt és ott van
bennem a mai napig. Ha létezik az
a kifejezés, hogy gyermekekkel suttogó, akkor... igen, azt érzem hogy
ez nálam működik. A megfoghatatlanul gyönyörű az egészben az,
hogy nem tanítható. Ez is egyfajta
tálentum, hogy ráérezz arra az energiára, ami közted és egy gyerek között van. Ott van egy pillantásban,
egy mosolyban, egy hanglejtésben

okáig érő füsskabátjában olyan
volt, mint egy esti árnyék a zsúfolásig telt konténerek között. Napnyugta után szokott feltűnni a környéken.
Kutató tekintettel vette célba a tömbházaktól tisztes távolságra emelkedő hulladékhegyeket, nyugodtan, ráérősen szemlélődött,
mint aki biztos benne, hogy pillanatokon
belül kincset talál. A szemétbe nyúlni azonban egyszer sem láttam. Akkor sem, amikor
az otthon felgyűlt pillepalackokkal és
egyéb lommal leszaladva sokadjára találkoztam vele. Volt a zsebemben pár lej, gondoltam, biztos jól jönne neki. Legnagyobb
meglepetésemre azonban határozott mozdulattal hárította el a feléje nyújtott aprópénzt.
– Nem vagyok én koldus, van nekem rendes nyugdíjam – nézett rám méltatlankodva.
– Maga szerint úgy nézek ki, mint egy hajléktalan?
Megszégyelltem magam, mert a látszat
alapján ítélve valóban ezt gondoltam róla.
Legszívesebben azonnal ,,felszívódtam”
volna, de a kíváncsiságom nagyobb volt a
zavaromnál.
– Elnézést, azt hittem, szüksége van a segítségre – próbáltam enyhíteni a kínos helyzetet, bízva abban, hogy talán többet is
megtudhatok a különös idegenről.
– Segítek én saját magamon, mikor kell –
fojtotta újra belém a szót a férfi. Bizonyára
érzékelhető volt a csalódottságom, mert lélegzetnyi csend után szelídebb hangon folytatta: – A mai világban senkitől sem lehet

és abban a bizalomban, amivel beenged téged az ő „várába”. Ez ajándék. Kiváltság.
– A pandémia okozta korlátozások visszaszorítják az előadások interaktív jellegét is. Egy gyerekfoglalkozás esetén hogyan lehet ezt
a problémát áthidalni?
– Nyilván, ez a mostani helyzet
nemcsak bennünket, felnőtteket tépázott meg, hanem a gyermekek
lelkét is kikezdte. Nekünk, felnőtteknek is hiányoznak a társas kap-

Kincses kuka

elvárni, hogy érdek nélkül bármit is adjon.
Legtöbbször a családjára sem számíthat az
ember, hát akkor másra? Én, szerencsére,
megállok a magam lábán. Nem mondom,
nem sok a jövedelmem, de be tudom osztani,
jut a szükségesekre. Biztos azt hitte, hogy
ételmaradékot keresgélek itt, ugye? – emelte
újra rám fürkésző tekintetét. – Nagy tévedés.
Engem a kidobott régiségek érdekelnek, és
az ilyen helyeken mindegyre rejtőzik efféle
holmi. Nem az olyan
méregdrága dolgokra
gondolok, amiket a
,,puccos” vásárokon kiállítanak. Egy harmincéves hokedli vagy egy pecsétes,
régi abrosz nekem sokkal érdekesebb, a kiöregedett edényekről, lámpákról nem is beszélve. Az emberek szeretnek megszabadulni
a fölöslegesnek érzett kellékektől, számomra
viszont éppen az az igazi öröm, ha egy kiszuperált tárgynak otthont adhatok, esetleg
megjavíthatom, még ha nincs is mit kezdjek
vele. Előbb-utóbb mind ilyen ,,múltdarabkák” leszünk, ha letöltöttük a ,,szolgálati”
időt, nem? Akkor minket is ki kellene hajítani?
Percek teltek el, mire újra meg tudtam
szólalni.
– Van hol tartsa mindazt, amit hazavisz?
– kérdeztem bátortalanul.
– Sajnos, tömbházban lakom, így kevés
a szabad tér, de az erkélyen és a pincében

Fotó: Bereczky Sándor

csolataink, beleértve a családot, a
barátokat. Ők még érzékenyebben
reagálnak a helyzetre, hiszen pont
az hiányzik nekik, ami a lételemük
egyike: a közös játék.
– Az előadásokat meglepően
sokan követik az online térben, ami
bennünket, alkotókat is meglep. Örvendetes dolog, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kapunk, főként
pedagógusoktól, szülőktől, ami
megerősít abban, hogy van igény az
ilyen jellegű előadásokra is, hiszen

jut hely mindennek. Amíg volt ócskapiac,
rendszeresen kivittem egy-kettőt a talált
dolgok közül, persze, csak olyasmit, ami
nem nőtt annyira a szívemhez. Legtöbbször
került is rájuk vevő. Én viszont szinte soha
nem vásárolok semmit az ószeren. Tapasztalatból tudom, hogy amire igazán szükségem van, az ingyen kirendelődik. Igaz, ne
hazudjak, egyszer vettem magamnak egy
zakót. Megakadt rajta a szemem, és amikor
megtudtam, hogy egy
alig látható szakadás
miatt csak pár lejbe
kerül, nem tudtam otthagyni. A következő
vasárnap fel is vettem. Hát, ahogy belenyúlok a zsebébe, érzem, hogy van benne valami. Kihúzom, nézem: egy ötvenes.
Nagyon megszeppentem, rögtön tudtam,
hogy vissza kell adjam a pénzt. De hiába
kóvályogtam vasárnapról vasárnapra órák
hosszát az ócskán, azt az árust többet egyszer sem láttam. Akkor tudomásul vettem,
hogy az Úr ajándéka volt, amit illik meghálálni. Felváltottam a pénzt, tíz lejt megtartottam magamnak, a többit elvittem a
vasárnap esti szentmisére, és bedobtam a
perselybe. Ettől rögtön könnyebb lett a lelkem.
Helyettem újra csak a csend válaszolt.
– Nem jön hogy elhiggye, ugye? – mosolyodott el beszélgetésünk óta először a férfi.
– Pedig így volt. De nem baj, ha kételkedik
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az ő munkájukhoz is kapcsolódunk
valahol. A személyes találkozás természetesen több interaktivitásra ad
lehetőséget, hiszen egy térben vagyunk azzal a sok csillogó, érdeklődő szempárral, amiért készült az
előadásunk. Mi pedig tudjuk, halljuk, hogy a maszk alatt mosolyognak, énekelnek velünk együtt. Már
ez is nagyon fontos. Akik nem lehetnek velünk személyesen, azok a
Tompa Miklós Társulat Facebookoldalán vagy a YouToube-on tekinthetik meg a Csodaházikó
műsorait.
– A társulat műsorát egy új műfajjal gazdagítja a Csodaházikó.
Milyen pozitív hozadékát látod
ennek a munkának?
– Nagyon hálás vagyok a kollegáimnak, mert, bár én álmodom
meg a műsorokat, de kellő gyermeki huncutsággal együtt alkotjuk
meg a végső formát, ami majd a közönség elé kerül. És igen, ennek az
együtt alkotásnak különleges kollektív öröme van. Attól más, mint
egy színházi próba, hogy itt nincs
rendező, nincs zenekar profi zenészekkel, de mindezek ellenére nagyon jól működik. A mesékhez való
illusztrációkat is mi magunk készítjük, legyen szó papírrajzról vagy
homokrajzról, bábozásról. Összekovácsol bennünket ez a munka,
olyan, akár egy jó kis csapatépítő
tréning, amelyen mindannyian feltöltődünk.
– Mi az a legfontosabb üzenet,
amit a Csodaházikón keresztül átadhatsz a kicsiknek és a nagyoknak?
– Az üzenete talán abban a sokszínű irodalmi, zenei anyagban van,
amit mi tolmácsolunk.
Merjünk bátrak lenni, mint a hóvirágok, tűzzünk bokrétát a kalapunkra, pántlikát a hajunkba, és
nyargaljunk a sárga csengős csikón,
egészen a világ végéig!

benne. Tanáremberként dolgoztam le az
életem, volt alkalmam megtapasztalni,
mennyire megtévesztő lehet a látszat. Volt
olyan diákom, aki mindig divatosan öltözködött, márkás cipőkben járt, a tanórákon
adta a ,,kisangyalt”. A legtöbb kollégámnak
be tudott férkőzni a bőre alá, rövid idő alatt
a kedvencükké is vált. De alig telt el pár év
az érettségi után, amikor a fülembe jutott,
hogy összeütközött a törvénnyel, éppen ítélethirdetésre vár. Nem tudom, hogy alakult
végül a sorsa, és ha tudnám, akkor sem
részletezném. A lényeg, hogy a csalóka álca
alatt végig ott rejtőzött a későbbi bűnelkövető. A mintagyerekeknél mindig jobban
kedveltem a becsületes, ,,szamárfüles” füzetű, gyengécskén tanuló lurkókat, akikből
a későbbiekben egytől egyig becsületes
ember lett.
– Önnek van családja? – kockáztattam
meg az utoljára hagyott, kényes kérdést.
– Van is, nincs is. Tudja, hogy van ez: a
válóper után már csak pénzeszsáknak
nézik az embert. De én nem sajnáltam
semmit a feleségemtől, sem a lányomtól. A
közös otthonunkat is nekik hagytam annak
idején. Most viszont, ha nem haragszik,
mennék a dolgomra. Nekem ilyenkor már
későre jár.
Elköszöntünk, beszélgetőtársam lassú léptekkel indult tovább. Őszintén reméltem,
hogy hazafelé visz az útja, és nem a következő konténerig, ahol régi bútordarabok helyett némi eldobott harapnivaló jelenti
számára a legnagyobb kincset.
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A Székelyföld jövőjét
a biogazdálkodás jelenti
Szerkeszti: Vajda György

Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének
elnöke szerint a székelyföldi
mezőgazdaság jövőjét a biogazdálkodás fellendítése jelentené. Gazdag tápértékű,
vegyszermentes környezetben gazdálkodhatnak a széfarmerek.
A
kelyföldi
környezetkímélő gazdálkodás
életbe ültetésére stratégiát
dolgozott ki az egyesület,
amelyet megyénkben is népszerűsítenek.

– A Székely Gazdaszervezetek
Egyesületének egyik kiemelt irányvonala a „bioszékely” program,
amelynek célja a biogazdálkodás
fellendítése a Székelyföldön, hiszen
a három székelyföldi megye összterületének 35%-a Natura 2000-es
tájvédelmi terület. Arra gondoltunk,
hogy ha már ezeken a területen több
környezetvédelmi megkötés is van,
ezt miért ne fordítanánk a mezőgazdászok hasznára, hiszen ezeken a
területeken magas hozzáadott értékű termékeket tudnak előállítani.
Közismert például a magashegyi legelők, kaszálók vegyszermentes
flórájának gazdagsága, tápértéke.
Nemrég elindítottunk egy fórumsorozatot, amelyen tájékoztatjuk a
gazdákat, hogy miként lehetnek biogazdák, mik a követelmények, mi
a jogi eljárás, s mire kell odafigyelni a termelésnél. Mindezeket
nemcsak elmondjuk a gazdáknak,
hanem segítünk is abban, hogy biogazdálkodók legyenek. Távlati terv,
hogy létrehoznak a Székelyföldön
egy biominősítő intézményt.
Itt nem lehet kiépíteni az intenzív
mezőgazdálkodási rendszert, a kisebb, családi gazdaságoké a jövő,
ha ehhez megfelelő körülményeket
teremtünk. Ez ellentétben áll azzal
a tendenciával, ami a román alföldön kialakult, ahol több százezer
hektáros nagy gazdaságok prosperálnak. Nem sokan tudják, hogy
azokon a településeken, ahol ilyen
nagy gazdaságok jöttek létre, az
emberek elszegényedtek, a fiatalok
külföldre költöztek. Konkrét eset,
hogy az új „földesúr” naponta ingyenebédet ad a nyugdíjasoknak,
hogy ne haljanak éhen. A székelyföldi megyékben mintegy 20.00025.000 gazda részesül földalapú
támogatásban. Ez jövedelmet, megélhetést biztosít számukra. Jól működik a közbirtokosság is, ahol
szintén a közösségek részesülnek a
megtermelt javakból. Azt gondoljuk, hogy Székelyföldön olyan gazdaságokat
kell
létrehozni,
amelyekben egy-egy család el tudja
végezni a munkát, és akkora jövedelemre tesznek szert, amiből kényelmesen megélhetnek. Ezért is

Becze István

igyekeztünk meghonosítani, népszerűsíteni a biogazdálkodást, mert
olyan termékeket állíthatnak elő,
amelyekért a kisgazdaságok esetén
is megfelelő árat fizet a vásárló.
Egy 20-50 állományból álló, gépesített szarvasmarha-tenyésztő farm
saját munkaerővel egy négytagú
család számára elegendő jövedelmet hoz. A mi érdemünk az is, hogy
sikerült a székelyföldi közbirtokosságokat leültetni egy asztalhoz, létrehoztunk egy közös fórumot,
elindítottunk egy beszélgetést, aminek célja, hogy a közbirtokosságok
társuljanak, és hozzanak létre egy
közös fafeldolgozó egységet és egy
erdeigyümölcs-, valamint gombaértékesítési hálózatot. Arra is nyitottak voltak a közbirtokosságok
képviselői, hogy biominősítsék a legelőket, ezáltal minél több gazdát
szeretnénk bevonni a biogazdálkodásba, mert ez a székelyföldi mezőgazdaság jövője. Közel egymillió
hektár legelőt és kaszálót tudnánk
minősíteni. Az a hosszú távú célunk, hogy néhány év múlva a nemzetközi
biokiállításokon
a
Székelyföldet biorégióként képviseljük.
Nem utolsósorban erősítenünk
kell a „Székely termék” mozgalmat.
Létre akarunk hozni ezen belül egy
prémium termékcsoportot, amely
arról szól, hogy nagyon szigorúan
ellenőrzünk minden, e védjeggyel
forgalmazott terméket, a termelőtől
a fogyasztóig. Ezt természetesen
összekötjük a biominősítéssel. Jelenleg vannak olyan hústermékek,
amelyek ezzel a névjeggyel kerülnek a polcokra, de nem lehet tudni,
honnan származnak. Vannak már
olyan, minőségi szolgáltatást nyújtó
vendéglátóipari egységek, ahol kizárólag helyi kézműves termékeket,
sajtokat kínálnak, például a háromszéki kastélypanziók. A kettőt öszszekapcsolva a „Székely termék”
nem csak élelmiszeripari, hanem
minőségi idegenforgalmi védjegy is
lehet – fejtette ki véleményét lapunknak Becze István.

(Folytatás az 1. oldalról)
A támogatást igénylő gazdák az IPA-ONLINE számítógépes alkalmazás révén aktualizálhatják a mezőgazdasági adataikat (parcella, állatállomány létszáma
stb.). A gazdáknak ellenőrizniük kell a polgármesteri
hivatalokban, hogy a területeik szerepelnek-e a gazdasági nyilvántartásban, és engedélyezniük kell, hogy
a hivatal átküldje az erre vonatozó igazolást az APIAhoz a következő elérhetőségen: http://www.apia.
org.ro/ro/centre-judetene-apia. A dokumentumokban
foglaltakért (adatok helyessége, pontosság, megfelelő
szavatossági idő) a gazda és esetenként az igazolásokat kibocsátó intézmények felelnek. Az állattenyésztőknek aktualizálniuk kell az állomány számát
az országos jegyzékben – Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) –, az egyesület regiszterében, és
ezt közölni kell az APIA-val az állattenyésztőknek
készült online nyilatkozatban, az IPA-ONLINE
rendszeren keresztül. Az APIA-alkalmazottak felveszik a kapcsolatot a gazdákkal, hogy elektronikus
formátumban írják alá a nyilatkozatot és a kérvényt.
Az aláírás előtt a gazdának kötelezően ellenőriznie
kell a dokumentációt, valamint a bevitt adatok helyességét.
Az IPA-ONLINE előnye, hogy a felhasználó rendelkezésére bocsátja az APIA szakemberei által ellenőrzött földterületek és a mezőgazdasági parcellák
vázlatrajzát, amire az előző évben támogatást kapott
a gazda. A területnyilatkozat minden parcella esetében
módosítható. A program ellenőrzi az adatokat, és
amennyiben azok nem teljesek, vagy nyilvánvaló
pontatlanságok merülnek fel, figyelmeztet erre, segít-

séget nyújtva a nyilatkozat helyes kitöltéséhez. A folyamatot nem szükséges egy nap alatt befejezni, az
előzőleg beírt adatok nem vesztődnek el, utólag is
lehet ellenőrizni őket, módosítani a területrajzokat. Az
egységes kifizetési kérelem kitöltéséhez egy felhasználónévre és egy jelszóra van szükség. Az első belépés után ajánlott megváltoztatni a jelszót, ami
biztosítja az egyéni hozzáférést. Ha a felhasználó elfelejti a jelszót, meg kell adja a dosszié felelősének
az e-mail-címét. A jelszót az IPA-ONLINE alkalmazás felhasználói útmutatója alapján állítják helyre. A
rendszer útmutatója és a használati utasítás megtalálható a www.apia.org.ro honlapon.
Mint ismeretes, a romániai gazdákat uniós pénzalapokból földalapú, átmeneti, visszaosztott, terményenkénti, klíma- és környezetkímélő, fiatal farmerek,
kisgazdaságok, társult állattenyésztési és növénytermesztési, valamint kiegészítő vidékfejlesztési támogatásban részesítik. Továbbá támogatást lehet
igényelni hátrányos övezetben lévő területekért
(constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice).
Az összes APIA-támogatással kapcsolatos információk megtalálhatók az APIA-központokban és a minisztérium
honlapjain:
www.apia.org.ro,
www.madr.ro és www.pndr.ro. Magyar nyelvű útmutató is megjelent a következő elérhetőségen:
http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2021.
A támogatási kérvény kitöltésében, eljuttatásában
a kifizetési ügynökség (APIA) alkalmazottain kívül
segítenek a gazdaszervezetek munkatársai és a polgármesteri hivatalok gazdasági referensei is.

A téli bezártság után ember és állat egyaránt
várja a természet ébredését. A kérődző állatfajták takarmányozásának a mai napig legjobb és leggazdaságosabb módja a
legeltetés, „a legelő szolgálja az állatot, és az
állat is szolgálja a legelőt”.

környezetváltozáshoz való szoktatás, az istállók gyakoribb szellőztetése. Ilyenkor az állatokat karámba
kell hajtani két-háromhetes ún. szoktató jártatásra. Fokozatosan a zöldtakarmányhoz kell szoktatni az állatokat. Fontos, hogy ilyenkor elrendezzük az
itatóhelyeket is. A vályúból a vizet szikkasztóba kell
vezetni, a környékén kemény padlózatot ajánlatos kialakítani, hogy ne iszapban állva igyanak az állatok.
Villanypásztoros legeltetéskor legtöbb 2,5 milliamperes berendezést szabad használni, ami nem veszélyes
sem az állatra, sem az emberre. Legeltetés közben
rendszeresen ki kell irtani a mérgező növényeket,
bokrokat, azonban gondoskodni kell arról, hogy a legelőn maradjon árnyékadó fa, bokor.
A legelőre csak egészséges állatokat hajtsunk ki.
Azon a helyen, ahol gyakoribbak a fertőzések (lépfene, sercegő üszök, tetanusz), a legelőre hajtás előtt
legkésőbb két héttel az állatokat be kell oltani. A védőoltások nem lehetnek félévesnél régebbiek. A parazitás betegségek ellen az állatokat a legelőre hajtás
előtt legkésőbb három héttel kell kezelni. A legelő
környékén levő kutyáknak évente be kell adatni a veszettség elleni oltást, ugyanakkor (galandféreg ellen)
féregteleníteni kell az ebeket. Ha lehet, porzókapuk
segítségével a tenyésztők védjék meg a legyek és a
vérszívó rovarok ellen az állatokat. A tehenek tőgyét
legeltetés előtt kezeljük kenőccsel (vazelin) a kiszáradás, felrepedezés, az állatok bőrére rakott peték
ellen. A legelőn vakaródzókat (2-2,5 m-es oszlop)
kell kialakítani, ahol az állatok ledörzsölhetik a lárvákat, a bőrre tapadt szennyeződéseket. Kezelőfolyosót kell kialakítani a huzamosabb ideig legelőn tartott
állatok gyógykezelésére, a vemhességi vizsgálatra. A
kezelőfolyosót el kell látni az egyedi kezeléshez szükséges leszorítást, lekötést biztosító berendezéssel, és
elkülönítőt kell kialakítani a beteg állatok számára.
Fontos, hogy a legelőn a kút, az itatóhely, egyéb vízforrás állategészségügyi szempontból kifogástalan állapotban legyen. Ha szükséges, a vizet – egy
köbméterhez 30-50 g klórmeszet adva – fertőtleníteni
kell. Ezt annyiszor 300 ml vízben kell elkeverni,
ahány köbméter víz van a kútban, majd egy napig
érintetlenül kell hagyni a kutat, majd kimerjük a vizet,
és az ezután összegyűlt víz alkalmas lesz itatásra.
Különleges odafigyelést igényelnek a híg trágyával
öntözött területek. A híg trágyát a legelőre szórás előtt
legkevesebb 60 napig tárolni kell, majd a kijuttatása
után legalább 30 napig várni kell, csak azután szabad
a területen legeltetni. Hígtrágyázni leginkább ősszel,
a tenyészidőszak végén ajánlott. Szintén a fertőzések
megakadályozása érdekében tilos elásni a legelőn az
elhullt állatokat. Ha az elszállításra nincs lehetőség, a
tetemet a legelőn elkülönített, bekerített helyen öntsük
le háromszázalékos klórmészoldattal vagy petróleummal, majd úgy ássuk el két méter mélyen, hogy a
kóbor állatok ne férjenek hozzá.

Az állatok legeltetése előtti teendők

Aligha nevezhető legelőnek a gondozás hiányában
elvadult gyepes terep, ahol több a gyom, a fásszárú
káros növény, mint a pázsitfű és a pillangós vagy más
lágyszárú növény. Az állat és a legelő egymásrautaltsága nemcsak gazdasági, hanem környezeti-természeti és tájvédelmi jellegű. Mi több, a
legelőgazdálkodás, a sokat hangoztatott vidékfejlesztés jelentős gazdasági ágazat. Aki legeltetett, tudja,
mit jelent, ha egy idényben nem használják a területet,
nem hajtanak ki megfelelő számú állatot, elmarad a
tiprás, trágyázás, hiszen megváltozik a növényzet öszszetétele, elvadul a táj. Két szezon kihagyása után
megjelennek a kórós gyomok (lósóska, ökörfarkkóró), a szúrós, tüskés növények (bojtorján, útszéli
bogáncs), a bokrok (bodza, galagonya, kökény, vadrózsa). A legeltetés kezdetét és végét nem a naptári
dátumok jelzik, hanem a talaj és gyepnövényzet állapota határozza meg, ugyanakkor a domborzati, éghajlati viszonyok is befolyásolják.
A legeltetés (kihajtás) előtti teendők között elő kell
készíteni a talajt, meg kell szüntetni a vakondtúrásokat, az egyenetlenségeket, le kell csapolni a vízállásos
területeket – szükség szerint simítóval, fogasolással,
seprűboronával vagy talajfeltöltéssel. A legelő minőségét (termését) elősegíti a megfelelő tápanyag, a
műtrágyázás, a nitrogén műtrágyák optimális mennyiségben és időben történő kiszórása. Egy kg nitrogén
hatóanyag 100 kg zöld fű terméstöbbletet ad. A legelőkön általában hektáronként 50-100 kg-ot ajánlatos
kiszórni. A nitrogénnel való műtrágyázást kora tavasszal kell elvégezni, de úgy is lehet, hogy ősszel kiszórják a műtrágyamennyiség egyharmadát, tavasszal
a többi kétharmadot. A foszfor- és káliumalapú műtrágyákat minden esetben ősszel célszerű kijuttatni a talajra. Át kell értékelni a legelők, gyepek kora tavaszi
tápanyagpótlását, mivel ilyenkor általában elegendő
csapadék hull. A termést ilyenkor nagyban befolyásolja a kijuttatott tápanyag- (nitrogén-) mennyiség.
Ezt a későbbiekben más agrotechnikai eljárás nem pótolja. Ilyenkor kell karbantartani, javítani a nyári szállásokat, delelőket, hidakat, kutakat, az odavezető
utakat, a kerítéseket, az itatóhelyeket, ki kell irtani a
kórós szárú, szúrós, tövises, mérgező gyomokat, bokrokat, el kell végezni a talajjavítási munkálatokat, a
vízállásos, mocsaras területek lecsapolását, bekerítését, továbbá ajánlatos vízmintát vinni a laboratóriumokba a gyakori végtagbetegségek megelőzéséért. A
kihajtás előtt három, négy héttel el kell végezni a csülökápolást, hogy a csülökszaru alkalmazkodjon a talaj
keménységéhez. Az állatokat megfelelően fel kell készíteni, hogy az időjárás, a mozgatás és a takarmányozás szempontjából meglegyen a kellő átmenet az
otthontartás és a kültéri legeltetés között. Fontos a
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A szerződéskötés visszhangja a korabeli sajtóban
– 120 éves a marosludasi telepek örök adásvevési szerződése –

A 19. század végén, a 20. század elején a magyar királyi államkincstár telepítési célokra
földbirtokokat vásárolt. Ilyen
szerzemény többek között az
ifj. gróf Andrássy Gyula képviselőtől megvásárolt birtok,
a Marosludas és Marosbogát
határában lévő 3722 katasztrális hold 1444 négyszögöl terület. Emellett a kincstár
tulajdonába került Albisi Eczken Sándor földbirtokos 1408
kat. hold 1046 négyszögöl
birtoka a Fundatura dűlőben,
illetve Mezőszengyel irányában a Tagok dűlőben. A birtokot Eczken adományként
ajánlotta fel. A tárgyalások és
egyeztetések, illetve a képviselőház jóváhagyását követően
a
földművelésügyi
minisztérium megkötötte az
eladókkal az örök adásvevési
szerződéseket.

Írta és előadta:
Tóth Mária Orsolya néprajzkutató

Az ifj. gróf Andrássy Gyulával
kötött szerződést Budapesten, 1901.
február 20-án írták alá Darányi
Ignác m. kir. földművelésügyi miniszter mint vevő és gr. Andrássy
Gyula mint eladó. A szerződéskötés
tanúi Lovas Sándor és Győry Loránd voltak. 1901. február 23-án,
Marosludason került aláírásra az
Eczken Sándorral kötött szerződés
Lovas Sándor minisztériumi osztálytanácsos és az eladó között.
Lovas Sándor a m. kir. államkincstár képviseletében érkezett Marosludasra Darányi Béla miniszteri
tanácsos és dr. Lamos Kálmán
kincstári ügyész kíséretében.
A korabeli sajtó képe
a két földbirtokosról
A telepítési ügy nemcsak a hivatalos gazdaságpolitikai közegekben
volt felkapott téma, hanem közérdeklődés tárgyát is képezte. A 19.
század végi sajtó több ízben is kitér
az akció bemutatására, ismertetésére, az éppen aktuális előrelépések,
esetleges nehézségek ecsetelésére,
de a költségek, új beszerzések is
téma volt. Politikai irányultságtól
függetlenül, a lapok igyekeztek az
első oldalon közölni az országgyűlési beszámolókat, a miniszterek
beszédeit. A helyzet a 20. század
elején sem mutat változást.
Albisi Eczken Sándor ajánlatával nemcsak az országgyűlés képviselőinek tiszteletét nyerte el, de a
korabeli sajtó figyelmét, kíváncsiságát is felkeltette. Neve többször
előfordult a szerződés aláírását
megelőző és az azt követő időszakban egyaránt, míg ifj. gróf Andrássy
Gyula nevét alig néhányszor említik a marosludasi birtokok vásárlása
ügyében. A szerződéskötés hírét
megelőzően, de azt követően is
főleg Eczken személyére fókuszál a
közvélemény, hiszen adományozása hazafias megnyilvánulásként
volt elkönyvelve.
Albisi Eczken Sándor imázsa
Az Eczken Sándor személye és
cselekedete köré épülő diskurzus
vizsgálatakor áttekintettem az
1901-es esztendő sajtóanyagát,
mely 17 különböző napi- és hetilapot tesz ki. Ebben az évben összesen 44-szer olvashatjuk Eczken
Sándor nevét a magyar sajtóközleményekben, ebből 29 alkalommal a
magyar állami kincstárnak tett ajánlatáról van szó. Mind a 29 újságcikk
az év első felében íródott.
Az általam áttekintett időintervallumból csak azokat a cikkeket
emeltem ki, amelyek név szerint is
megemlítik a földbirtokost és adományát. Azt vizsgáltam, hogy mi-

lyen kontextusban került említésre
a neve, milyen képet alakítottak ki
róla, mi az, amit fontosnak tartottak
elmondani, kihangsúlyozni.
A 44 Eczken Sándorról szóló
cikk három nagy kategóriába sorolható témáját illetően: 1. a birtokadományozás híre; 2. Eczken
jótékonysági megnyilvánulásai; 3.
a róla elnevezett telepekhez fűződő
információk, tudnivalók. Jelenleg
az első kategória anyagát vizsgálom, tudniillik a másik kettő túlmutat a megadott perióduson, illetve
hosszabb analízist feltételez.
A birtokadományozás híre
a korabeli sajtóban
1901. február 11-én a 657. országgyűlésen Darányi Ignác földművelésügyi miniszter beszámol a
telepítések addigi eredményeiről,
ugyanakkor a közgyűlés elé terjeszti az ifj. gróf Andrássy Gyula
képviselővel folyó tárgyalásaira vonatkozó fejleményeket. Beszéde további részében a telepítés
fontosságát ecseteli, majd amikor
az akcióba vetett bizalmáról beszél,
két példával igyekszik alátámasztani állítását: 1. a csanádi káptalan
20 esztendőre a miniszter kezelésére bízta a Dezső Áron magántulajdonát. 2. Egy erdélyi birtokos
levélben megkereste és felajánlotta
1400 kat. hold földjét. Ez a személy
nem más, mint Eczken Sándor. A
jelenlévők éljenzéssel fogadták a
hírt.
Az országgyűlésen elhangzottak
futótűzként terjedtek a fővárosi és
vidéki sajtóban. A kutatás során
arra voltam kíváncsi, hogy milyen
mértékben foglalkozik a sajtó
egyik, illetve másik földbirtokos
személyével. Az eredmény magáért
beszél. Az áttanulmányozott újságcikkekben hatszor említik gróf
Andrássy Gyula nevét a marosludasi telepítés, földvásárlás kapcsán,
illetve 29 alkalommal Eczken Sándor adományát. Gróf Andrássy
Gyula neve mindig az Eczken Sándoré mellett szerepel, egyetlen, a témában írt cikk sem szól csak az ő
személyéről. A Magyarországban

megjelent második Eczken-cikk
kapcsán jelenti ki a szerző, hogy
„Szerencsés elhatározás tehát, hogy
a földmivelési miniszter megvásárolja az Andrássy Gyula gróf ludasi
birtokát. Itt is el lehet helyezni százötven telepes családot. A két telep
ezerkétszáz magyar lélekkel szaporíthatja Ludas magyarságát. A többit elvégzi az egyház, az iskola, az
élet.” (Magyarország, 8. évf. 38.
szám, 1901. február 13.)
A sajtóanyagban megjelenő
hír mennyiségi mutatói
17, politikai, gazdasági, társadalmi, vegyes tartalmú, független,
közérdekű vagy akár élclap vállalja
fel Eczken Sándor adományának
híresztelését. Három hét leforgása
alatt 29 alkalommal írnak róla.
Egyetlen lap, a zalaegerszegi Magyar Paizs késik meg a hírrel, és
csak április 11-i számában említi
meg Különfélék című rovatában
Eczkennek „a pusztuló magyarnak
felségélésére” áldozó cselekedetét.
A hír rövid és lényegretörő.

Az országgyűlést követő napon,
1901. február 12-én négy fővárosi
lap és a kolozsvári Magyar Polgár
számol be Darányi Ignác miniszter
beszédéről. A következő napokban
másik hét lap hozza le a hírt. Második héten kissé megcsappan az érdeklődés, hat sajtóközlemény
olvasható a témában. A harmadik
héten újra fellángol a kíváncsiság,
hiszen már mindkét birtokossal
megkötötték a szerződéseket, illetve minden figyelem az Eczken
Sándor tiszteletére megszervezett
ünneplésre koncentrál. A marosvásárhelyi Székely Lapok saját küldöttje is részt vesz a február 21-i
ünnepélyes díszebéden. A február
24-i számban részletesen beszámol
mind a minisztériumi küldöttség
programjáról, mind az ünnepélyről,
továbbá a telepítésről is hasznos
tudnivalókat közöl. A fővárosi lapoknak dr. Vajda Dániel marosludasi orvos küldi meg az eseményről
szóló értesítést. Az Alkotmány, a
Budapesti Hírlap és a Pesti Napló
február 24-én közli is a Hírek rovatban. A következő két napban öt
másik lap is beszámol Eczken Sándor ünnepléséről.
A megjelenített kvalitások
Az Eczken Sándorról szóló cikkek fele, az országgyűlési beszámolókat és miniszteri beszédeket
tartalmazókat leszámítva, az adományozás híre mellett egyfajta jellemzést is tartalmaz a földbirtokos
személyéről. A jellemzések során
leggyakrabban használt jelzők a következők: nemeslelkű adományozó,
nemes érzésű hazafi, a kis emberek
pártfogója, híres mintagazda, a jótékonyság apostola stb. A cselekedetét pedig fejedelmi, hazafias,
nagylelkű adománynak írják le. A
cikkek nagyrészt emelkedett, magasztos, már-már szenvedélyes
hangvételűek. A lapok szerkesztői
mellett helyi tudósítók (lásd dr.
Vajda Dániel írásai) is szolgáltatnak
híreket.
Következtetések
A hazafiasnak minősített cselekedet messze felülmúlta az eladás
útján megszerzett birtok eszmei értékét, emiatt is került a médiafigyelem
középpontjába.
Amíg
kezdetben csak pár mondatos híradások jelentek meg az eseményről,
addig második vagy harmadik alkalommal kimerítőbb cikket közöltek
róla. Ahogy telt az idő, úgy nőtt a
közlések hossza, természetesen
azokban a lapokban, amelyek egynél többször leadták a hírt.
Az elemzés során bemutatott tényezők alapján azt mondhatjuk,
hogy egy hőskreálási folyamat
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veszi kezdetét. Albisi Eczken Sándort nemcsak a marosludasi lokális
közösség érdekeit képviselő emberként nevezhetjük meg, hanem magasabb szinten az ország, a magyar
nemzet érdekeit szem előtt tartó
nagy emberként méltányolható, hiszen birtokajándékozási cselekedetével a nemzet gyarapodását, az
állam telepítési tevékenységét igyekezett előremozdítani, segíteni.
Olyan hőssé válik, aki közössége,
nemzete számára hasznos tettet vitt
végbe, és ezért elismerésben részesült.
Érvényes továbbá Eczken Sándor alakjára az a hős születésére vonatkozó szakirodalmi megállapítás,
mely szerint emlékezetét a jövő felé
irányítják, követendő példának tartják. Beilleszkedik tehát a 19. század
végi, a századforduló hősei közé
(lásd Bernády György marosvásárhelyi polgármester esetét), akik tetteikkel kivívják a fiatal generáció
nagyrabecsülését, és követendő példaként funkcionálnak. A sajtó szerepe
ebben
töretlenül
megmutatkozik, ugyanis hatalmánál fogva olyan erényeket közvetít,
amelyek dicsőséget szereznek a
hősként ünnepelt egyén számára.
Mindezek fényében tehát Albisi
Eczken Sándor kora nemzeti hősévé válik, aki nemzetmegmentő
adományának köszönhetően nemcsak környezete, de országos elismerésben is részesült, ez pedig
megfelelő alapnak szolgálhatott
volna a személyi kultusz kialakulásához. Ezzel szemben, habár a gróf
Andrássy Gyuláról szóló diskurzus
nem ilyen intenzív, napjainkban
sokkal több figyelem összpontosul
Marosludason az ő személye köré;
a marosludasi római katolikus egyház egyik melléképületét ifj. gróf
Andrássy Gyula-háznak nevezték
el, Andrássytelepen pedig mellszobrot állítottak tiszteletére a Boldog Gizella római katolikus
templom kertjébe. Ebből fakadóan
illendő lenne az adományozó Albisi
Eczken Sándor földbirtokos számára is méltó emléket – kopjafát –
állítani a róla elnevezett Eczkentelepen. Kedvező alkalom erre halálának 114. évfordulója.

Forrás:
1.
Lovas Sándor: A legujabb állami telepitések Magyarországon,
Darányi Ignácz M. Kir. Földmivelésügyi Miniszter megbizásából. A
m. kir. földmivelésügyi miniszter
kiadványa, Budapest, Pallas Részvénytársaság Nyomdája, 1908,
237–238, 401–412.
2.
1901-es sajtóközlemények és
országgyűlési jegyzőkönyvek
Kivonat a 120 éves az Örök adásvevési szerződés témájú megemlékezésen február 21-én, Andrássytelepen
elhangzott előadásból.
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A lejárt személyazonossági érvényes az országban

Erdélyi Vállalkozói Iskola

Akadozik az új személyi okmányok kiadása

A Marosvásárhelyi Személy-nyilvántartó Közösségi Közszolgálat tájékoztatása szerint a
személyazonosító iratok kibocsátására vonatkozó kéréseknek egyelőre a törvény által
megszabott 30 napon belül tesznek eleget. A
tavaly márciustól lejárt érvényességű személyazonosító iratok a sürgősségi állapot,
majd az azt követő veszélyhelyzet teljes időtartama alatt, valamint annak lejárta után
még 90 napig érvényesek maradnak az ország
területén.

Szer Piroska

A megyeszékhelyen naponta 120 személyi okmányt
igényelnek, az elmúlt időszakban a várakozási idő nem
haladta meg a harminc napot. Február 22-én, hétfőn
azok vehették át az új okmányokat, akik február 8-án
kérelmezték. Naponta 20-30 új személyi igazolványt
bocsátanak ki, és a sürgősségi eseteket oldják meg. A
lakcímváltozást 24 óra alatt rávezetik az okmányra, az
ideiglenes személyit is ennyi idő alatt bocsátják ki.
Február 12-étől újabb harminc nappal meghosszabbították a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet
az országban. Azok a személyazonossági igazolványok, melyek érvényessége 2020. március elsején vagy
azt követően lejárt, a 2020. évi 55-ös törvény 4. cikkelye értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt és
annak végeztével további kilencven napig érvényesek maradnak, de csak az ország területén, határátkelésnél azonban nem
érvényesek. A romániai köz- és magánintézmények a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt
személyi okmányokat kötelesek érvényesnek
tekinteni. A személyazonosító iratok kibocsátására vonatkozó kéréseket hivatalosan a
törvény által előírt 30 napon belül orvosolják, de, amint megtudtuk, a megyeszékhelyen ennyit még nem kellett várni. A
személyazonosító okmányok kibocsátására a
törvény 30+15 napot ír elő, ezt az évek során
sikerült lerövidíteni akár 24 órára is. Sürgősségi
esetekben írásban kérvényt lehet benyújtani,
amelyben meg kell indokolni azt. A kibocsátási
határidő ezáltal lecsökkenthető, anélkül, hogy
felárat számolnának fel. A korábban 48 óra alatt
elkészült személyazonosító okmányok elkészítése azért telik hosszabb időbe, mert egyelőre
korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre az
iratok kibocsátásához szükséges alapanyag.
Egy másik feltételezés szerint augusztustól
elektronikus személyazonosító okmányokat
szándékoznak bevezetni, ezért tértek vissza
országszerte a harmincnapos várakozási idő
bevezetésére.

A személyazonosító iratok kibocsátására vonatkozó
kérvényeket a törvényes előírások tiszteletben tartásával – kötelező az arcmaszk használata, a személyek közötti 2 méteres távolság betartása – nyújthatják be a
polgárok előjegyzés alapján az ügyfélablakoknál.
Claudia Trif, az intézmény vezetője hangsúlyozta, időpontot online kell igényelni az önkormányzat
www.tirgumures.ro honlapján, a Személyazonosító iratok online előjegyzés menüpont alatt. Azok, akiknek
nincs internetelérhetőségük vagy nem járatosak a számítógép-használatban, a 0265/250-391-es telefonszámon kérhetnek időpontot (hétfőtől péntekig 8–16 óra
között). Amint a szolgálat vezetője hangsúlyozta, megtörténhet, hogy többször is foglaltat jelez a vonal, mivel
az időpontkéréshez az illető személyi adatait is elkérik,
és be kell vezessék a rendszerbe. Február 22-én, hétfőn
a délelőtti órákban például több mint harminc személy
kért telefonon időpontot, amit az ügyfélszolgálat munkatársa foglalt le az online platformon. Az érvényes
személyazonosító irat a tulajdonosánál marad, ezért a
kérés benyújtásakor másolatot készítenek róla, amelyre
a kérvényező feltünteti, hogy az új személyazonosító
irat kibocsátásakor leadja a régi okmányt. A polgárokat
sms-ben értesítik a személyazonosító irat kibocsátásáról. Bővebb tájékoztatást a 0265/250-391-es és a
0265/210-678-as telefonszámon lehet kérni.

Online pályázat a nemzeti értéktár megőrzésére

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Határon túli civil szervezeteknek is

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatására
igényelhetnek határon túli civil szervezetek is
egyszeri, vissza nem térítendő támogatást a
HUNG-2021 pályázat révén. Az online pályázatok beküldésére március 1-jétől nyílik lehetőség.

Az anyaországi és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatására, a települési, tájegységi értéktárak létrehozásának segítésére,
valamint a Kárpát-medencei hagyományos öltözetkultúra továbbörökítésére megjelent az idei hungarikumpályázat 930 millió Ft keretösszeggel. Az
agrárminiszter a Hungarikum Bizottság elnökeként a
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
szóló törvényben nyílt pályázatot hirdet a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének,
megőrzésének
és
gondozásának támogatására.
A pályázati felületen 2021. február 2-án 12 órától
lehet a pályázati adatlapot elektronikusan kitölteni, illetve a mellékleteket feltölteni, de a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2021. március 1-jén 8
órától március 30-án 23.59 percig van lehetőség.
Amennyiben az igényelt támogatások összege a beadási (véglegesítési) határidő lejárta előtt eléri a célterület keretösszegének 150%-át, a támogató 2021.
március 1-jén 9 óra után a pályázatot lezárhatja. A pá-

lyázatokat csak a pályázati felületen kell benyújtani,
papíralapon, postai úton nem.
Támogatási célterületek: nyomtatott és elektronikus
kiadványok, honlapok, filmek készítésével, nemzeti értékeket vagy az értéktár bizottság értékgyűjtő tevékenységét bemutató írott vagy elektronikus kiadványok
megalkotása, szerkesztése, összeállítása, kiadása és terjesztése, új honlap létrehozása, meglévő honlap szerkesztése és fenntartása, fényképsorozat, film készítése
és népszerűsítése. Bemutató terek kialakítása, a Htv.
szerinti nemzeti értékeket vagy az értéktár bizottság értékgyűjtő tevékenységét bemutató terek kialakítása állandó vagy legalább a beszámoló benyújtásának
határidejéig tartó időszaki kiállításként. Rendezvények
megvalósítása, a nemzeti értékek bemutatását, népszerűsítését szolgáló rendezvények, programok szervezése
és lebonyolítása. Települési, tájegységi értéktárak létrehozásának segítése
Hagyomány a divatban – viselet másként; a Kárpátmedence hagyományos öltözet-kultúrájának, valamint
népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése,
alkalmazásuk a mai öltözködéskultúrában. A pályázattal elnyerhető támogatások összege célterületektől függően 250.000– 4.000.000 forint közötti lehet. A
pályázatról
bővebben
a
https://palyazat.hungarikum.hu/index_main1.php?id=
&valid=&id2=&valid2= honlapon lehet tájékozódni.
(sz.p.p.)

Szakmai képzést szerveznek
erdélyi fiatal vállalkozók számára, a pályázatokat március elsejéig várják. A
képzések március 19-én kezdődnek, és négy hétvégét
foglalnak magukba – péntek
déltől vasárnap délig tartanak – Székelyudvarhelyen,
Marosvásárhelyen és Kolozsváron.

A képzéseket a Romániai Magyar Közgazdász Társaság szervezi, társszervező a Harghita
Business Center Műhely és a
L’atelier Egyesület. Olyan vállalkozókat várnak, akiknek van már
legalább egy lezárt pénzügyi évük.
Társalgási szinten beszélik a
román nyelvet, nagyjából tudják,
hogy hová szeretnének fejlődni,
csak valami megakadályozza őket
ebben (ami nem a pénz). Ugyanakkor vállalják, hogy mind a négy
hétvégén részt vesznek a képzésen (amennyiben nem betegség,
karantén vagy haláleset miatt hiányzik valaki, a hétvége költségeinek rá eső részét meg kell
térítenie). A képzés előnye, hogy
olyan, nemzetközileg is elismert
szakemberektől lehet tanulni, akik
eredményeket tudnak felmutatni,
fiatalos vállalkozókkal lehet megismerkedni, segítséget nyújtanak
a saját határok felismeréséhez és
átlépéséhez, más perspektívából
tekintenek a résztvevők vállalkozásaira, nem a kifogásokat keresik,
hanem a lehetőségeket.
Az első alkalomra Vállalkozói
készségfejlesztés címmel Székely-

Fotó: RMKT (archív)

udvarhelyen kerül sor március 19–
21. között, a második találkozót
Marosvásárhelyen tartják április 9–
11. között Számok egy vállalkozásban – tervezés, pályázás,
befektetés, tőzsde témakörben. A
harmadik alkalomra újra Székelyudvarhelyre várják a résztvevőket,
április 23–25. között, Kommunikáció, marketing, networking tárgykörben, május 7–9. között pedig
Kolozsvár ad otthont az negyedik
találkozónak.
Az Erdélyi Vállalkozói Iskola
célja, hogy a kiválasztott fiatal vállalkozókban tudatosabbá tegyék a
vállalkozás tervezését a fenntartható növekedési pálya érdekében.
A négy alkalommal megszervezett
képzésen az előadók többek között
abban segítenek majd, hogy strukturális gondolkodás, új döntések
révén a vállalkozók helyt tudjanak
állni a külső hatásokkal szemben.
Mindezt azért, hogy a cég ne csak
ötletszerű és rövidtávú tervek mentén fejlődjön, hanem helytálljon a
válságok és krízisek idején is. A
képzéssorozat révén a résztvevők
vállalkozói kompetenciáit fejlesztenék, hogy azokat maximálisan kihasználhassák, de az innovatívan
gondolkodók és a legígéretesebb
kezdő vállalkozók közötti kapcsolat
kialakítása, megerősítése és felépítése is legalább akkora fontossággal
bír. A képzésre a beküldött pályázatok közül a 15 legígéretesebb fiatal
vállalkozót választják ki.
Bővebb felvilágosítással a
www.rmkt.ro/evi honlapon szolgálnak. (pálosy)

Tavaly megnőtt a visszatérítési kérelmek száma

Automatizált rendszer
a Wizz Airnél

Tavaly a Wizz Air légitársaságnál jelentősen – 3000
százalékkal – megugrott a
visszatérítési kérelmek száma a 2019-es évihez képest,
ezért 2020 májusában elindították az automatizált pénzvisszafizetési rendszert, hogy
lépést tarthassanak a világjárvány okozta példátlan
mennyiségű járattörléssel.

A légitársaság közleménye szerint az automatizált rendszer a
készpénz-visszafizetési kérelmek
95 százalékát már egy héten belül
teljesíteni tudja – tájékoztatott az
MTI. A tájékoztatás szerint a megfelelő opció kiválasztásával az automatizált folyamat lehetővé teszi,
hogy a járattörlésben érintett utasok vagy visszakapják a viteldíj
120 százalékát a Wizz Air-pontoknál, vagy a viteldíj 100 százalékát
a fizetés eredeti módja szerint, illetve választhatják az ingyenes átfoglalási lehetőséget is. Az
utasoknak mindössze egyetlen kattintásba kerül a visszatérítés igény-

lése a wizzair.com weboldalon található egyéni felhasználói felületükön, vagy az e-mailben kapott
linken. A visszatérítések leggyorsabb feldolgozása érdekében továbbra is a közvetlen wizzair.com
oldalon történő, vagy a légitársaság mobilalkalmazásán keresztüli
foglalásra ösztönzik az utasokat.
Online vagy hagyományos utazási
irodákon keresztül történő foglalások esetén a Wizz Air nem tud
közvetlenül kapcsolatba lépni az
utassal a rá vonatkozó visszatérítési lehetőségek ügyében. Ebben
az esetben a foglalás tulajdonosa
nem az utas, hanem az online platform, vagy az utazási iroda, amelyen keresztül a jegyet vásárolták.
Azoknak, akik online utazási platformokon keresztül foglaltak
jegyet, nincs más lehetőségük,
mint a foglalás tulajdonosára támaszkodni. Az online utazási irodák saját módszereket alkalmaznak a visszatérítési kérelmek
kezelésére, amelyek nem tartoznak
a Wizz Air ellenőrzése alá.
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Jogerősen felfüggesztett börtönbüntetést
kapott a román mentőorvos Ekeng halála miatt

Jogerősen másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre
ítélte a bukaresti ítélőtábla
hétfőn azt a román mentőorvost, aki 2016-ban nem részesítette megfelelő elsősegélynyújtásban
Patrick
Ekeng kameruni labdarúgót,
így a játékos elhunyt.
Mihaela Elena Duţát tavaly júniusban ítélték el első
fokon másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre, amit
most az ítélőtábla megerősített, és elutasította a fellebbezések többségét. A jogerős
ítélet szerint a mentőorvosnak és az őt foglalkoztató
Puls Medica Kft. magán
mentővállalatnak közösen
több mint 200 ezer euró kártérítést kell fizetniük Ekeng
családtagjainak. Emellett a
mentőorvost 60 nap közmunFotó: AP
kára ítélték.
A Bukaresti Dinamo egykori középpályása a Konstancai Viitorul elEredményjelző
leni bajnoki mérkőzés 69. percében
Labdarúgó 1. liga, 24. forduló: Aradi UTA – Botosáni FC 0-0, Konslett rosszul. A labdarúgó hét perccel tancai Viitorul – Jászvásári CSM Politehnica 0-0, a 65. percben köd
korábban állt be csereként, majd miatt félbeszakadt, a hátralévő 25 percet tegnap délután játszották le.
szívrohamot kapott. Az ügyészek
Az élcsoport: 1. Bukaresti FCSB 51 pont (49-21), 2. Kolozsvári CFR
szerint a mentőorvos nem tartotta 51 (31-12), 3. CSU Craiova 47.
be az ilyen esetekre előírt eljárást,
és nem kezdte el már a pályán a jávolt pulzusa, amikor rosszul lett, szerint Ekeng egy afrikai emberekre
tékos újraélesztését.
Mihaela Elena Duţă a tragédia ezért nem végzett rajta újraélesztést jellemző szívbetegségben szenveután azt állította, a játékosnak még a pályán. A boncolási eredmények dett, és ez okozta halálát.

Gligor Róbert László

A Bocskai-kupáért játszottak
Nyárádszeredában

Idén nem iskolai csapatok,
hanem sportklubok részvételével
zajlott a Bocskai-kupáért kiírt kispályás labdarúgótorna, amelyet
rendszeresen megrendeznek a nyárádszeredai Bocskai Napok keretében. A tornán nyolc sportszervezet
vett részt négy korosztályban
(2010-ben, 2012-ben, 2013-ban és
2015-ben született gyerekek). A
legizgalmasabb mérkőzéseket a
2010-es korosztályban játszották,
ahol három csapat azonos pontszámmal zárt, a rangsort az egymás
elleni mérkőzések és a rúgott gólok
száma alapján állapították meg.
Somodi Szilárd főszervező sikeresnek értékelte a tornát, a 27 szakvezető is elégedett volt a
szervezéssel, játékkörülményekkel,
a mérkőzések színvonalával és a
négy székelyudvarhelyi sípmester
munkájával. A csoportok első
három helyezettjei érmet és serle-

get, a többiek részvételi emléklapot
és érmét vehettek át, és a különdíjakat kiérdemlő játékosok sem tértek haza üres kézzel. A
szervezésben a Nyárádszereda SK
segítségére volt az önkormányzat, a
klubok szakvezetői, szülők és önkéntesek, az önkormányzat biztosította az infrastruktúrát is, míg az
anyagi feltételeket többnyire a
sportklub költségvetéséből teremtették elő. A tornát évente megszervezik, ezáltal is hagyományt
teremtettek, és ha a járványhelyzet
lehetővé teszi, a nyáron szeretnének
egy nagyobb, több erdélyi csapatot
felvonultató többnapos tornát is
szervezni – mondta el a házigazdák
képviselője. Addig is a 2011-es korosztály 2019-ben éllovas helyen
végzett csapatai részvételével május
elején rendeznének egy országos
tornát, ha a körülmények lehetővé
teszik. Ezen a nyárádmentiek is
részt szeretnének venni mint Maros
megye képviselője.

Fotó: Gligor Róbert László

Bajnokok Ligája:
A mai műsor
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Két nyolcaddöntős mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája.
A Borussia Mönchengladbach a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos
németországi beutazási korlátozások miatt a Puskás Arénában fogadja
a Manchester Cityt, míg a Real Madrid az Atalanta vendége lesz.
Egy mérkőzést lejátszanak az Európa-liga tizenhatoddöntőjében is:
a Tottenham a Wolfsbergert látja vendégül.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:
* 22.00 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport: Borussia
Mönchengladbach (német) – Manchester City (angol)
* 22.00 óra, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +:
Atalanta (olasz) – Real Madrid (spanyol)
Európa-liga, tizenhatoddöntő, visszavágó:
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Tottenham
(angol) – Wolfsberger (osztrák) (az első mérkőzésen: 4-1)

Vereséggel zártak
a magyarok

A már Eb-résztvevő magyar kosárlabda-válogatott sima vereséget
szenvedett a házigazda ukránoktól hétfőn az Európa-bajnoki selejtezősorozat kijevi buboréktornájának tét nélküli zárómérkőzésén.
Váradi Benedek, Ferencz Csaba, Benke Szilárd és Eilingsfeld János
ezen a mérkőzésen nem lépett pályára, helyettük a fiataloknak szavazott
bizalmat Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány. Így került a 12 fős
meccskeretbe Lukács Norbert, Fazekas Máté és Somogyi Ádám.
Az egy éve Zaporizzsjában az ukránokat 62:60-ra verő magyarok
hétfőn 14:6-tal nyitottak, főként a nemrég a Pesaróval Olasz Kupaezüstérmes Filipovity Márkó révén. A hazaiak azonban 14:14-nél
egyenlítettek, és az első negyed végén már 24:20-ra vezettek. A folytatásban visszaesett a nemzeti csapat, hat perc alatt csak négy pontot hozott össze, ezalatt az ukránok 16 ponttal elhúztak, a félidőben 34:50
volt az állás.
Térfélcsere után eldőlt a meccs, a magyarok öt perc alatt mindössze
négy pontot szereztek, az ellenfél pedig húsz pontra növelte a különbséget. „Mínusz 26-nál“ már nem maradtak nyitott kérdések és különösebb izgalmak sem, a házigazdák könnyed győzelmet arattak, és
megnyerték az F csoportot.
Az F csoport végeredménye: 1. Ukrajna 10 pont, 2. Szlovénia 10, 3.
MAGYARORSZÁG 10, 4. Ausztria 6.

Eredményjelző

Bocskai-kupa, korcsoportonkénti végeredmények:
* 2010: 1. FK Csíkszereda 12
pont, 2. Székelyudvarhelyi FC 12,
3. SK Nyárádszereda 12, 4. Dribli
Kolozsvár 6, 5. Szováta 3, 6. Erdőszentgyörgy 0.
Különdíjak: legjobb játékos
Bálint Adorján (Székelyudvarhelyi FC), legjobb kapus Mihály
Tamás (SK Nyárádszereda), gólkirály Lukács Bence (9 gól, FK
Csíkszereda).
* 2012: 1. FK Csíkszereda I 15,
2. Marosszék SK 9, 3. Erdőszentgyörgy 9, 4. FC Székelyudvarhely
7, 5. SK Nyárádszereda 4, 6. FK
Csíkszereda II 0.
Különdíjak: legjobb játékos Jánosi Hunor (Marosszék SK), legjobb kapus Ábrahám Ábel (FK
Csíkszereda 1), gólkirály Incze
Ábel (7 gól, SK Nyárádszereda).
* 2013: 1. Székelyudvarhelyi
FC 12, 2. SK Nyárádszereda 10,
3. Marosszék SK 10, 4. Gyergyószentmiklósi Jövő 9, 5. FK Csíkszereda 3, 6. Erdőszentgyörgy 0.
Különdíjak: legjobb játékos
Gellér Zsombor (Székelyudvarhelyi FC), legjobb kapus Gál Zsombor (Gyergyószentmiklósi Jövő),
gólkirály Józsa Dávid (10 gól, SK
Nyárádszereda).
* 2015: 1. SK Nyárádszereda
18, 2. Marosszék SK IV 15, 3.
Marosszék SK III 12, 4. FK Csíkszereda 6, 5. Erdőszentgyörgy 6,
6. Marosszék SK II 3, 7. Marosszék SK I 3.
Különdíjak: legjobb játékos Péterfi Lehel (SK Nyárádszereda),
gólkirály Sikó Márk (13 gól, Marosszék SK 4).

Mestermérleg

Fotó: FIBA

* Ivkovics Sztojan: „A kitűzött célt elérte a válogatott. Most az a
legfontosabb, hogy kinn vagyunk az Eb-n, büszke vagyok erre, és elégedett a hozzáállással. Összeállt a kép, megvan az Eb-re a vázunk,
amely jobb, mint legutóbb Romániában volt. Mindezt pedig úgy értük
el, hogy a hat meccsből csak egyet játszottunk otthon. A kijutás kiharcolása után az volt a célunk, hogy megnézzük, a magyar bajnokságban szereplő U23-asok mennyire vannak felkészülve, és nagyon
szépen játszottak. Próbálunk mindenkit frissen hazavinni, mert mostantól hetente több bajnoki vár rájuk.“

Eredményjelző

Kosárlabda-Európa-bajnoki selejtező, F csoport, 6. forduló: Ukrajna – Magyarország 97:63 (24-20, 26-14, 27-11, 20-18)
Kijev, zárt kapus. Vezette Yalman (török), Marques (portugál),
Manniste (észt).
Ukrajna: Rendl 9, Bliznyuk 4, Lipovij 11, Petrov 2, Herun 12, Bobrov 19, Zotov 4, Misula 18, Pavlov 12, Sanon 4, Szkapincev 2, Vojnalovics.
Magyarország: Lukács 2, Pongó Máté 7, Vojvoda 4, Filipovity 17,
Keller Á. 6, Perl 10, Pongó Marcell 6, Horti 1, Somogyi 2, Karahodzsics 4, Szabó 2, Fazekas 2.

Románia minden meccsét elvesztette

Győzelem nélkül zárta az Európa-bajnoki selejtezősorozatot a
román kosárlabda-válogatott. Az A csoport Gliwicében rendezett tornáján a csapat 94:41-re kikapott Spanyolországtól, majd a házigazda
Lengyelországgal szemben is alulmaradt 88:81 arányban.
Az A csoport végeredménye: 1. Izrael 11 pont, 2. Spanyolország
10, 3. Lengyelország 9, 4. Románia 6.

10 NÉPÚJSÁG

____________________________________________ KÖZÉLET – HIRDETÉS ________________________________________ 2021. február 24., szerda

Támogatás az Európában dolgozó élvonalbeli kutatóknak

Az EKT idei munkaprogramja

Az Európai Bizottság február 22-én előterjesztette az Európai Kutatási Tanács (EKT) 2021.
évi munkaprogramját. Ez a Horizont Európa
keretprogram 2021 és 2027 közötti időszakra
szóló új kutatási és innovációs első munkaprogramja.

Mózes Edith

Marija Gabriel, az innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és
ifjúságért felelős biztos
Forrás: European parliament.eu

Három fő pályázati felhívás kutatási tevékenységekre

A program három fő pályázati felhívást tartalmaz
felderítő kutatási tevékenységekre, összesen 1,9 milliárd eurós költségvetéssel. Az EKT a világ élvonalbeli
kutatóinak nyújt támogatást, akik készek Európába
jönni vagy itt maradni, hogy itt dolgozzanak azokon
az áttörést jelentő tudományos és technológiai felfedezéseken, amelyek a jövő új iparágainak, piacainak és
társadalmi innovációinak alapját képezhetik.

22%-os növekedés a 2020-es keretprogramhoz képest

A 2021–2027-es időszakra szóló hosszú távú uniós
költségvetés egészéből az Európai Kutatási Tanács

több mint 16 milliárd eurót fog kapni a Horizont Európa program keretében, ami 22%-os növekedést jelent
a Horizont 2020 keretprogramhoz képest.
Az új pályázati programon belüli első pályázati felhívás az EKT indító támogatására vonatkozik. Ez a támogatás hozzásegíti az élvonalbeli kutatókat, hogy
saját független kutatócsoportot vagy kutatási programot indítsanak.
A pályázati felhívást február 25-én teszik közzé 619
millió eurós költségvetéssel. A jelentkezési határidő
április 8.
Marija Gabriel, az innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztos szerint az
első pályázati felhívás Európa-szerte támogatni fogja
azokat a fiatal kutatókat, akik saját független kutatócsoportot vagy kutatási programot indítanak. Ők jelentik az európai kutatás jövőjét.
A munkaprogram ütemtervének megfelelően március 11-én meghirdetik a saját független kutatócsoportjukat vagy programjukat konszolidáló kutatóknak
szóló, 633 millió eurós költségvetésű pályázati felhívást. A pályázatok benyújtásának határideje április 20.
Végül május 20-án teszi közzé az Európai Kutatási
Tanács az élkutatói támogatásra szóló felhívását élvonalbeli vezető kutatók számára, 626 millió eurós költségvetéssel, augusztus 31-i határidővel.
Az új keretprogramra való áttérés miatt a 2021. évi
munkaprogramban nem állnak rendelkezésre szinergiatámogatások. Ezek odaítélésére valószínűleg a 2022es munkaprogram keretében fog ismét sor kerülni.
Annak érdekében, hogy a Tudományos Tanács el
tudja látni feladatát és megbízatását, a 2021. évi munkaprogram más intézkedésekre és közbeszerzésre is kiterjed, ideértve a független szakértők kinevezését a
pályázatok értékeléséhez és a felhívások előkészítéséhez, az etikai felülvizsgálathoz és a folyamatban lévő
projektek nyomon követéséhez. Kiterjed továbbá a Tudományos Tanács azon kötelezettségére, hogy meghatározza az Európai Kutatási Tanács átfogó stratégiáját,
és tudományos szempontból figyelemmel kísérje a
program végrehajtásának minőségét.
Az EKT nyílt pályázatain pályakezdő és tapasztalt
kutatók egyaránt támogatást kaphatnak az általuk irányított projektekhez. Az egyetlen kiválasztási kritérium
a tudományos kiválóság, mivel az EKT célja, hogy a
világ minden tájáról Európába csábítsa és itt marasztalja az élvonalbeli kutatókat.
Az Európai Kutatási Tanács eddig több mint 9.500
élvonalbeli kutatót támogatott karrierje különböző szakaszaiban, a kutatócsoportjaikban dolgozó több mint
70.000 posztdoktori ösztöndíjassal, PhD-hallgatóval és
más munkatárssal együtt.

A szaktárcánál
a burgonyastratégia

Nechita Adrian Oros mezőgazdasági miniszter

Február 12-én a Romániai
Farmerek Klubja meghívására Kézdivásárhelyre látogatott Nechita Adrian Oros
mezőgazdasági
miniszter,
akinek átadták a burgonyatermesztési stratégiát. A dokumentum egy sor olyan
intézkedést és irányelvet tartalmaz, amely európai szinten versenyképessé teheti a
hazai burgonyát. A találkozón más, nem csak a háromszéki
gazdákat
érintő
kérdések is felmerültek.

Vajda György

A megbeszélésen Könczei
Csaba RMDSZ-es képviselő, a
parlament mezőgazdasági bizottságának tagja három dolgot emelt ki
a székelyföldi pityókatermesztéssel kapcsolatban, amelyek fejlesztése sikerrel járhat. Az első a
vetőburgonya kérdése. A képviselő
hangsúlyozta, ahhoz, hogy a környéken a vetőburgonya nagyhatalommá váljon, szerencsésebb
lenne helyi termelőktől helyi fajtákat vásárolni. A második kulcskérdés a termény tárolása: az évi
300.000 tonna körüli megtermelt
mennyiségnek legalább a 75%-át
klimatizált raktárakban kellene tárolni, így elkerülhető lenne, hogy
a betakarítást követően sokszor
áron alul kelljen értékesíteni. A
harmadik kérdés az öntözés. Bővíteni kell a rendszert, az öntözőberendezések felújítására anyagi
keretet kell biztosítani, a munkálatokat kísérő jogi eljárásokat egyszerűsíteni.
Fejér László RMDSZ-es szenátor is a burgonya fontosságát hangsúlyozta, de rámutatott az

állattartásban felmerülő gondokra
is. Itt kiemelt szempont a sertéstartás, hiszen a minisztérium nemrégiben a kisgazdákat lehetetlen
helyzetbe hozó intézkedést javasolt a sertéspestis megelőzése
okán: azok számára, akik nem hivatalos sertéstenyésztők, mindöszsze
6
db
állat
tartását
engedélyezik, malacozó kocák
nélkül, tehát a gazda kénytelen
lenne a malacokat is tenyésztőktől
beszerezni.
Nechita Adrian Oros mezőgazdasági tárcavezető is a sertéstenyésztés fontosságáról beszélt,
ismertetve a 2019-es statisztikákat,
amelyek elég gyászosak: tavalyelőtt a külgazdasági deficit 1,3 milliárd eurót tett ki csupán a
növénytermesztés és állattenyésztés terén. 700 millió euróra importáltunk húst, miközben idehaza a
sertéspestis miatt 740.000 disznót
kellett megölni, majd megsemmisíteni, a kifizetett kártérítés összege
pedig 640.000 euró. Arról, hogy a
tervezett jogszabálynak mi lesz a
további sorsa, a miniszter nem beszélt, szólt viszont az öntözőrendszerekről, amelyek kiépítésére
EU-s alapokat lehet felhasználni,
illetve hangsúlyozta, hogy a Romániában elfogyasztott burgonya
60%-a import, így fontosnak látja
az ágazat erősítését.
Becsek László nagygazda és
Florian Ciolacu, a Romániai Farmerek Klubjának elnöke átnyújtották a miniszternek az országos
burgonyastratégiát, amely egy sor
intézkedést és irányelvet tartalmaz,
amivel európai szinten versenyképessé tehető a romániai krumpli.
(Az RMDSZ Háromszéki Területi
Szervezetének sajtóirodája közleménye nyomán.)

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel, vagy
álmatlanság gyötri.
Köszönetnyilvánítások:
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából. Márton
Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült az
üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyította
férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta barátnőjét.
Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta Régenből
hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült elveszettnek
hitt gyermeke.
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA asszonyt,
aki 100%-osan garantálja a sikert.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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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. (22443-I)
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A MAROS SZÖVETKEZETI KERESKEDELMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG vezetőtanácsa
összehívja tagjait a 2021. március 25-én 12 órától tartandó
évi soros közgyűlésre a társaság székhelyére.
A hivatalos napirend jegyzéke a székhelyen ki van függesztve.
Ha a törvényes követelmények nem teljesülnek, akkor az
újratervezési időpontot április 1-jére állapítják meg, ugyanabban az
időpontban és ugyanazon a helyszínen. (22486)
Fájó

szívvel

emlékezünk

GÁBOR

JULIANNÁRA szül. Péter halálának har-

madik évfordulóján. Megpihenni tértél,
a fájdalmat elhagyva, melyet türelem-

mel viseltél magadban.

Mikor elmentél, az nekünk nagy fájdal-

mat okozott, de jóságod és szereteted
szívünkben örökké élni fog.

Emléke legyen áldott, nyugalma csen-

des!

Emlékét őrzi férje, János. (10890-I)
Megtört szívvel tudatjuk, hogy

drága édesanyánk,

COCIS TERÉZ
szül. László

életének 86. évében sok szenve-

dés után megpihent. Temetése

2021. február 25-én 13 órakor
lesz a meggyesfalvi temetőben.

MINDENFÉLE
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (22451-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-

ből, cserépből, ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatorna-

javítást, bármilyen kisebb javítást.

Tel. 0747-508-707, Misi. (10796-I)
tetőjavítást,

bádogos-

munkát, szigetelést, csatornakészítést

és bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)

0749-543-104. (-I)

FAMETSZÉST, permetezést vállalok.

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

VÁLLALUNK

helyről Budapestre és vissza. Tel.

Tel. 0770-621-920. (10900)
VÁLLALOK
javítást,

háztető-,

tömbháztető-

szemétleöntő-,

konténer-javítást,

szemét-

csatorna,

lefolyó

készítését. Tel. 0771-705-441. (10915)
ENGEDÉLYEZETT

cég

vállal

tető-

„Csendes legyen álmod,

Találj odafönt boldogságot!

kísérje utadat isten és az ég,

festést,

szigetelést.

lálának 3. évfordulóján. Emlékét
és Fecó. (v.-I)

18%

kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0758-880-600. (10883)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ELHALÁLOZÁS

vakolást,

Nyugdíjasoknak

A PLASMATERM RT. öntödébe, illetve fémmegmunkáló műhelybe ÜZEMMÉRNÖKÖT, valamint az UTÓMEGMUNKÁLÁSOK (sörétezés, tisztítás, csiszolás, hegesztés) ELVÉGZÉSÉRE
ALKALMAS SZEMÉLYT alkalmaz. A betanítást vállaljuk. Az önéletrajzokat a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre várjuk. Tel.
0730-708-011. (65402-I)

zenetanárt,

hogy életének 77. évében csen-

desen megpihent. Temetése Ki-

lyénfalván lesz 2021. február
25-én 13 órakor.

Gyászoló felesége. (-I)

24-én GÁBOR JULIANNÁRA ha-

készítést bármilyen anyagból, minden-

bádogosmunkát, régi épület lebontását,

CZIRJÁK LÁSZLÓ

Fájó szívvel emlékezünk február

féle kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát,

ték

A felhőkön túl találkozunk még!”

őrzi lánya, Tündi, unokái: Kriszta

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett édesapa, nagyapa, após,
rokon, szomszéd,

ÖTVÖS IVÁN

életének 72. évében 2021. február
21-én hirtelen elhunyt.

Temetése február 24-én, szerdán
14 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (10918-I)

rokon,

id. NAGY MIHÁLY

életének 77. évében, 2021. február 22-én, türelemmel viselt

szenvedés után örökre megpi-

hent. Temetése február 25-én,
áldott, nyugalma csendes!

azokkal, akik ismerték és tisztel-

MEGEMLÉKEZÉS

szomszéd,

testvér,

Négy gyermeke, unokái és azok

Mély fájdalommal tudatom mind-

ruár 26-án, pénteken Marosvásár-

após,

csütörtökön 13 órakor lesz a cse-

családja. (-I)

CSOMAGSZÁLLÍTÁST vállalok feb-

retett, drága jó édesapa, nagy-

apa,

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! Soha el nem felejtünk.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

Fájdalommal tudatjuk mindazok-

kal, akik ismerték és tisztelték,
hogy

CZIRJÁK LÁSZLÓ

a Művészeti Középiskola, majd a

kolozsvári Gh. Dima Zenekonzervatórium végzettje, a Marosvá-

sárhelyi Filharmónia nyugdíjas

oboaművésze,

a

Művészeti

Líceum elismert tanára életének

77. évében 2021. február 23-án
elhunyt. Temetése szeretett szülőfaluja, Gyergyókilyénfalva ra-

vatalozójából lesz február 25-én

13 órakor.

Tisztelettel: a kollégái. (-I)

refalvi temetőben. Emléke legyen
A gyászoló család. (10920-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki Lénárth
Erikának ÉDESANYJA elhunyta
alkalmából. Béla. (sz.-I)

A gyász nehéz perceiben őszinte
részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Varga Piroskának
szeretett FÉRJE elvesztése
miatt érzett mély fájdalmában.
Nyugodjon békében! A Violetelor
u. 5-ös számú lakótársulás.
(10914-I)

Mély megrendüléssel értesültünk
a szeretett ÖTVÖS IVÁN haláláról. Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A Fodor, Honfi és Varga család.
(10918-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm mindazoknak, akik
LÉNÁRTH VALÉRIA temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek
és
fájdalmamban
osztoztak. Szerető leánya, Erika.
(10922-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

