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A hidegvölgyiekkel egyeztetett
a polgármester

Megoldást ígérnek a munkanélkülieknek

Tizennégy diáknál
igazolódott be a
koronavírus-fertőzés

A március 1-jei, hétfői adatok szerint
Maros megyében 14 koronavírussal
fertőzött diák szerepelt a nyilvántartásban, a pedagógusok, valamint az iskolai kisegítő személyzet tagjai közül
pedig 21-en – tájékoztatta lapunkat
Camelia Irimie Matei, a Maros Megyei
Tanfelügyelőség sajtószóvivője.

____________2.
Módosult a tej és
kifli program

A kormány a járványügyi helyzetre
való tekintettel február 24-én elfogadta
a tej és kifli program módosítására vonatkozó 2017. évi 640-es számú kormányhatározat módosítását.

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, az alpolgármesterek, valamint az önkormányzat több képviselője hétfőn a
Hidegvölgy lakóival találkozott. A romák azért hívták meg a
város vezetőit, hogy ismertessék számos problémájukat, sérelmeiket, de főképp a köztisztasági vállalatnál megszűnt
munkaviszonyuk miatt kialakult helyzetüket. A találkozón a
polgármester biztosította a hidegvölgyieket, hogy a felvázolt
problémákra mielőbb megoldást találnak.

Mezey Sarolta

Fotó: Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája

Sztrájkkal is fenyegetőznek

Mint ismeretes, Marosvásárhely korábbi városvezetése a választási
kampány hevében a Sylevy Salubriserv Kft.-vel olyan köztisztasági szolgáltatási szerződést kötött, amely több sebből vérzett. A szerződés viszszásságait s az ebből adódó áldatlan helyzetet az elmúlt hetekben
részletesen ismertettük olvasóinkkal. A lényeg az, hogy a város túlszámlázással vádolja a szolgáltatót, melynek eredményeként az egy évre megszabott keretösszeg fél éven belül „elfogyott”.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________8.
Számít, hogy
melyik vakcinával
oltottak

Egyre több az oltási útlevél, és egyre
kevésbé világos, mi szerint ítélik majd
meg egymáséit az egyes államok.
Egyelőre úgy néz ki, hogy leginkább a
vakcina típusától függ, hogy elfogadják-e az igazolványt a határőrök.

____________9.

Változatok csalókra

Benedek István

Közel félszáz elsőéves jogászhallgatót tettek lapátra a Bukaresti
Egyetemen, mivel csaltak a februári vizsgákon. Alapból szögezzük
le: csalni sehol sem szép, azonban ebben az országban gyakorlatilag
bárhol elfogadott, azért is mennek úgy itt a dolgok, ahogyan nap
mint nap tapasztaljuk.
Ez nagyrészt onnan ered, hogy itt a papírnak van becsülete, a diplomának, és kevésbé a tudásnak, a hozzáértésnek. És amióta ezt az
országot a két, hegyeken túli fejedelemség egyesítésével eggyé kovácsolták, azóta itt mindig is az élelmeseknek állt a bál, nem azoknak, akik becsülettel megdolgoztak az eredményeikért. Szóval, a
csaló gólyák megérdemlik a példás büntetést, vétkükön valamit, de
nem sokat enyhít, hogy túl sok inspirációt kaptak és kapnak a szabályok kijátszására. És gyakorlatilag biztosak lehetünk benne, hogy
más oktatási intézmények egyéb szakjain sem színtiszta munka és valódi tudás áll mindenkinél a vizsgaeredmények mögött, legfeljebb
kevesek esetéből lesz sajtónyilvánosságot kapó nyilvános lebukás.
A gond ott van, hogy nem látszik a láthatáron egy olyan változás,
ami oda vezethetne, hogy az ilyen és egyéb csalást ne csak a kicsik,
hanem a nagyobbak esetében is drasztikusan büntessék, hiszen egyforma vétekért elvileg bárkinek egyforma büntetés is járna. De csak
elvileg, mert amíg az elsőéves diákot kivágják az egyetemről, addig
a doktori dolgozatát elcsaló politikus, ha történetesen épp ő
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 59 perckor,
lenyugszik
18 óra 11 perckor.
Az év 62. napja,
hátravan 303 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma KORNÉLIA,
holnap KÁZMÉR napja.
KÁZMÉR: a lengyel Kazimír
magyaros alakja. Jelentése vitatott, egyik álláspont szerint békealapító, a másik szerint éppen
ellentétje, békebontó.

Változó időjárás
Hőmérséklet:
max.110C
min.-20C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. március 2.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8747

4,0535
1,3414
225,4539

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Bezárt a korcsolyapálya

Március 2-án bezárt a marosvásárhelyi várban működő korcsolyapálya, lezárva ezzel is a telet. A létesítmény december közepén nyílt meg, ebben az időszakban 22.651
személy, ebből 16.749 gyerek és 5.902 felnőtt siklott, elesett majd felállt, örült és szórakozott a jégen. A jegyek eladásából 216.947 lej gyűlt össze – áll a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal bel- és külkapcsolati osztályának tájékoztatójában. Amint írják, ismételten köszönik azoknak,
akik a várbeli műjégpálya mellett döntöttek, a következő napokban pedig újabb szórakozási lehetőséget és örömforrást
biztosítanak.

Tekerj egy jó célért!

A Marosszéki Közösségi Alapítvány idén is megszervezi a
Tekerj egy jó célért! kerékpáros jótékonysági akciót, már
várják a támogatásra érdemes projekteket. Az alapítvány
illetékesei arra kérik mindazokat, akik ismernek figyelemre
méltó, további anyagi erőforrást igénylő kezdeményezéseket, megvalósításokat, hogy március 15-ig nevezzék be
azokat az adománygyűjtő akció internetes oldalán. Az április 17-18-ára tervezett akcióról a www.pedaleaza.org honlapon, valamint az esemény Facebook-oldalán
(https://fb.me/e/1asV32rW6) lehet többet megtudni.

Meghosszabbították a határidőt

Március 31-ig hosszabbították meg a köztisztasági illeték
megállapításához szükséges nyilatkozatok benyújtásának
határidejét, a zsúfoltság elkerülése, a járványügyi előírások
betartása és a várakozási idő csökkentése érdekében. A
nyilatkozatokat online is el lehet küldeni a declaratii.salubrizare@tirgumures.ro e-mail-címre. A nyomtatvány letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról.

Négynapos terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány március 18-21. között négynapos terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak Magyarózdon. Jelentkezni
március 12-ig lehet a 0265-254-460-as telefonszámon. A
program célja az absztinencia megkezdése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv elkészítése, önismeret. A csoportfoglalkozások segítenek a
függőséggel való szembenézésben, az önismeretben, információkat lehet szerezni a függőségről, társfüggőségről,
ill. segítséget nyújtanak a diagnózisalkotásban és egy terápiás terv elkészítésében. A felvétel előzetes interjú alapján történik. A négynapos függőség- és önismereti program
bevezető a 12 napos rövid terápiás programhoz – tájékoztatott Deé Lukács Éva irodavezető.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Hét eleji adatok

Maros megyében tizennégy diáknál
igazolódott be a koronavírus-fertőzés

Maros megyében március 1–5. között 442 tanintézetben zöld forgatókönyv van érvényben, azaz minden
gyerek jár iskolába, óvodába, 143 intézményben pedig a sárga forgatókönyv szerint zajlik az oktatás, azaz
csak az elemi osztályosok, valamint a
végzős osztályok járnak be regge-

lente. Négy tanintézetben vörös besorolás szerint folyik az oktatás, mind a
négy Székelyvécke községben van, itt
ugyanis a prefektúra hétfői jelentése
szerint a fertőzöttségi arány meghaladta a négy ezreléket.
Továbbá a Maros Megyei Tanfelügyelőség március első hetére szóló
összesítése szerint megyénkben tizenöt tanintézetben vannak osztályok,
óvodai csoportok, amelyek online tanulnak ebben az időszakban. Ezeknek
mintegy fele marosvásárhelyi, a többi
pedig vidéki településeken működő
oktatási intézmény. Mint megtudtuk, a
szóban forgó csoportok közül nem
mindenik amiatt kényszerült online
oktatásra, mert az adott közösségben
felütötte a fejét a vírus, hanem vannak
helyzetek, amikor a pedagógus kérésére vagy teremhiány miatt tanulnak
otthonról a diákok.

A tanfelügyelőség jegyzéke szerint
a mezőmadarasi Pataky Ágotha általános iskola harmadik-negyedik öszszevont osztályába járó 17 gyerek is
ebben a helyzetben van. Érdeklődésünkre Kovács László iskolaigazgató
elmondta: a szóban forgó osztály tanítónője egészségi szempontból veszélyeztetettnek számít, emiatt kérte,
hogy online tarthassa meg az órákat.
A listán szereplő másik tanintézet a
marossárpataki Adorjáni Károly általános iskola, amelynek a nyolcadik
osztályos diákjai tanulnak otthonról
a héten. Mózes Sándor iskolaigazgatótól megtudtuk, ez esetben sem a
fertőzés felbukkanása tette indokolttá az online oktatást, hanem az
intézmény felújítása miatt ideiglenesen teremhiánnyal küszködnek, emiatt egy osztálynak otthonról kell
tanulnia.

Az országos költségvetési huzavona hatással van a helyi és a megyei
közintézményekre, azok működésére,
fejlődésére. Az Erdélyi Magyar Televízió Ügy-félóra című műsorában

Hamar Mátyás Ruben műsorvezető
vendége Kovács Mihály Levente, a
Maros Megyei Tanács alelnöke lesz,
akivel a megyei tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények,

speciális iskolák, valamint a hegyimentő szolgálat tervezett költségvetését vitatják meg. A műsor szerdán, ma
17.50-től követhető az Erdély TVben.

A március 1-jei, hétfői adatok
szerint Maros megyében 14 koronavírussal fertőzött diák szerepelt a nyilvántartásban, a
pedagógusok, valamint az iskolai kisegítő személyzet tagjai
közül pedig 21-en – tájékoztatta lapunkat Camelia Irimie
Matei, a Maros Megyei Tanfelügyelőség sajtószóvivője.

Menyhárt Borbála

Fókuszban a megyei intézmények –
az Erdély TV műsorában
Szombaton is lehet adót fizetni

A hónap végéig 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

RENDEZVÉNYEK

Rendkívüli vokálszimfonikus
hangverseny

Március 4-én, csütörtökön 19 órától rendkívüli vokálszimfonikus hangversenyre kerül sor Barokk zene
nagyböjt idején címmel a Kultúrpalota nagytermében.
A Marosvásárhelyi Állami Filharmóniának az Erdély Televízióval közösen szervezett koncertjén Steffen
Schlandt vezényel, fellép Gebe-Fügi Renáta szoprán
és Nicolae Simonov tenor. Koncertmester Péter Béla,
oboán Ferencz János és Major Zalán, fagotton Ciprian
Bonta, csembalón és orgonán László Cristina játszik,
közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
kamarakórusa és kamarazenekara. Műsoron: J. Fr.
Fasch-, Buxtehude-, Zelenka-, Händel-, Bach-művek.
A járvány miatt a hangversenyre csak 186 jegy értékesíthető. Jegyek a filharmónia jegypénztáránál, online az
Eventbook honlapján kaphatók.

XIX. Nyárádszeredai Kertésznap

Március 6-án, szombaton tartják meg a nyárádszeredai
kertésznapot a művelődési házban és előterében. Az
eseményre várják a kertészeti szaporítóanyagokat, időszerű kertészeti, szőlészeti, méhészeti és mezőgazdasági
termékeket,
kellékeket,
kisgépeket
előállító/forgalmazó cégeket és magántermelőket. A
kertésznap keretében gyümölcs-, szőlő-, zöldségtermesztési, növényvédelmi és virágkötészeti tanácsadást
is igénybe vehetnek az érdeklődők. A Mentor Könyvek
Kiadó standján mezőgazdasági és más témájú könyvek
közül is válogathatnak/vásárolhatnak a látogatók. A kiállítófelület igénylését március 5-ig lehet jelezni a 0748620-908-as telefonszámon. A szervezők mindenkit az
érvényben lévő egészségügyi előírások betartására
kérnek.

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.

Kettős könyvbemutató

Studia Artis címmel új könyvsorozat jelenik meg a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának
kezdeményezésére. Az egyetem doktoriskolás hallgatóinak munkáiból álló gyűjtemény első két kiadása már
el is készült. Nagy Imola és Berekméri Katalin kétkezes
könyvbemutatójára március 5-én, pénteken délután 6
órától kerül sor. A beszélgetésre, amelyet a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oldalán élőben Facebookon is közvetítenek, mindenkit szeretettel várnak,
bekapcsolódni Zoom-on keresztül a következő linken
lehet: https://us02web.zoom.us/j/88027404095 Meeting
ID: 880 2740 4095. Passcode: 096399. Az esemény
házigazdája B. Fülöp Erzsébet színművész, a Doktori
Iskola igazgatója. Meghívottak: Béres András, a Doktori
Iskola korábbi vezetője, Jákfalvi Magdolna és Kékesi
Kun Árpád egyetemi oktatók. A sorozat minden kötete
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájában végzett hallgatók kutatásain alapszik. A nyomtatott kiadványok létrejöttét a Communitas Alapítvány
támogatta.

Szárhegyi klasszikusok
a Bernádyban

Hazalátogatás címmel nyílt kiállítás a marosvásárhelyi
Bernády Házban. Az alkotótáborokat működtető Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ retrospektív válogatással tért vissza a Bernády Galériába.
Olyan alkotások tekinthetők meg, 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.
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Március 15-től bárki feliratkozhat az oltásra

Romániában március 15-től bárki
feliratkozhat a koronavírus elleni
oltásra, de az oltáskampánynak a
teljes lakosság előtt megnyíló,
várhatóan áprilisban kezdődő
harmadik szakasza idején is elsőbbséget fognak élvezni az első
két szakaszban kiemelt társadalmi rétegek képviselői – közölte
keddi sajtóértekezletén Valeriu
Gheorghiţă katonaorvos, az országos oltási kampány koordinátora.

Az országban elsőként az egészségügyi dolgozók kaphatták meg a vakcinát, de ezzel párhuzamosan január
közepén megkezdődött a kampány jelenleg is tartó második szakasza, amelynek
során a 65 év felettieket, a krónikus betegeket és a kulcsfontosságú ágazatok
dolgozóit oltják.
A második fázisban elvileg 5-6 millió
állampolgár jogosult megkapni a védőoltást, tehát ez a szakasz távolról sem ért

véget, ennek ellenére megnyitják a feliratkozás lehetőségét a teljes lakosság előtt,
hogy egyetlen oltóközpontban se maradjanak kihasználatlanul a rendelkezésre
álló dózisok – magyarázta a koordinátor.
Gheorghiţă rámutatott: a teljes lakosság oltását feltételező harmadik szakasz
előjegyzési időszakának kezdetén, március 15-én beüzemelik a – korábban beígért – várólistákat az internetes
előjegyzési portálon. A feliratkozókat
SMS-ben vagy e-mailben értesítik arról,
hogy mikor kerülnek sorra az általuk kiválasztott oltóközpontban: az illetőnek
24 órája lesz visszaigazolni (lefoglalni)
a felajánlott oltási időpontot.
Az előjegyzésnél a rendszer továbbra
is elsőbbséget biztosít a második fázisra
jogosult jelentkezőknek: a rendelkezésre
álló oltások 75 százalékát a 65 év felettieknek és krónikus betegeknek, 25 százalékát pedig a kulcsfontosságú
ágazatok dolgozóinak ajánlják fel, de ha
egy-egy oltóközpontban nem telnek be

a helyek, a rendszer értesíti azokat a –
harmadik szakaszban beoltható – jelentkezőket, aki feliratkoztak az adott központ várólistájára.
Feltehetően április folyamán fogják
beoltani Romániában az első olyan jelentkezőt, akinek nem biztosítottak elsőbbséget az oltáskampányban, az
előjegyzési portálra ugyanis több mint
egymillió olyan – második szakaszra jogosult – felhasználó jelentkezett be, akinek mindeddig nem sikerült időpontot
foglalnia – részletezte a koordinátor.
Romániában hétfő estig csaknem 947
ezer embert oltottak be koronavírus
ellen, közülük 729-ezren a második adagot is megkapták. A felhasznált vakcinák
túlnyomó részét a BionTech/Pfizer szállította, február 4-e óta pedig csaknem 78
ezer Moderna-, február 15-től pedig 140
ezer AstraZeneca-vakcinát is beadtak.
Szerdán oltják be koronavírus ellen az
egymilliomodik állampolgárt – jelentette
be az oltáskampány koordinátora. (MTI)

Egyszerűsítene a fejlesztési minisztérium
az építkezési szabályokon

Az építkezéseket szabályozó rendelkezéseken egyszerűsít a fejlesztési szaktárca – jelentette be Cseke
Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért
felelős miniszter.

Rámutatott: jelenleg 589 hatályos rendelkezés szabályozza
az építőipart, ezek közül a legtöbb elavult, a legrégebbit 1970ben írták meg és fogadták el.
„A rendelkezések a mai valóságnak nem felelnek meg, elavultak, ezért van szükség a szabályozás módosítására ezen a
területen. Módosításra szorul 44 rendelkezés, ezért munkacsoportot alakítottunk, amelynek feladata egy új, egyszerűbb,
észszerűbb szabályozást kidolgozni” – hangsúlyozta.
Ugyanakkor Cseke Attila elmondta: a hatályos rendelkezéseket egyrészt az európai uniós előírásokhoz fogja felzárkóztatni a minisztérium, másrészt a tűzvédelmi biztonságot illető

szabályozások nem megfelelőek, különösen a bölcsődék, óvodák és iskolák építése esetén. A tíz éve elfogadott energetikai
építkezési szabályozást is módosítani kell, így zöldebb, környezetvédelmi szempontból passzív épületek épülhetnek.
A bölcsődeépítést szabályozó, 1997-ben elfogadott normatíván is módosítanak, a kormányprogramnak megfelelően országos bölcsődeépítési programot indít be idén a
minisztérium. „Az RMDSZ számára prioritás a szülőföldön
való boldogulás feltételeinek megteremtése, a gyermekvállalás bátorítása, ezért tartjuk fontosnak az igényeknek megfelelő, modern szabályozás mellett épülő bölcsőderendszer
bővítését” – hangsúlyozta Cseke Attila. Hozzátette: jelenleg
79 oldalnyi rendelkezés szabályozza a bölcsődék építésének
feltételeit, ebből 30-at törölni, számos rendelkezést módosítani fog a szaktárca. (közlemény)

Románia 2030–2031-ben helyezné üzembe
a cernavodai atomerőmű harmadik reaktorát

Románia 2030–2031-ben tervezi
üzembe helyezni a cernavodai
atomerőmű harmadik reaktorát,
amelyet amerikai támogatással
építenek meg – nyilatkozta kedden Cosmin Ghiţă, a Nuclearelectrica vezérigazgatója.

A cernavodai atomerőművet működtető román állami vállalat vezére elmondta, hogy ideális esetben 2024-ben
kezdődhet el a kivitelezés, addig a beruházás előkészítése zajlik. Mint mondta,
ezzel az ütemtervvel teljesíthető az a cél,
hogy 2030-ig vagy legkésőbb 2031-ig
üzembe helyezhető legyen a megépíteni
tervezett 3-as és 4-es reaktor közül legalább az egyik, Románia klímaváltozási

országos tervének megfelelően. A két
blokk megépítésének költségeit a vezérigazgató 7 milliárd euróra becsülte.
A vezérigazgató az Agerpres hírügynökség szerint kedden egy konferencián elmondta, hogy a cernavodai
atomerőmű üzembe helyezésével 170
milliárd tonna szén-dioxid kibocsátását
akadályozták meg, és lehetővé tették 11
ezer állás létrehozását, Románia bruttó
hazai termékéhez pedig évente 600 millió euróval járultak hozzá.
Románia tavaly októberben állapodott
meg az Egyesült Államokkal a cernavodai atomerőmű bővítéséről, és aláírták a
hosszú távú atomenergetikai együttműködésről szóló elvi megállapodást.

Ennek értelmében az Egyesült Államok
hétmilliárd dollár értékű hitelszerződést
biztosít az amerikai Exim Bank bevonásával Romániának, így a két reaktor az
amerikai AECOM vállalat irányításával,
francia és kanadai vállalatok bevonásával épülhet meg.
A cernavodai atomerőmű első reaktorát 1996-ban, a másodikat 2007-ben helyezték üzembe. 1400 megawatt
összesített teljesítményükkel Románia
villamosenergia-szükségletének mintegy
22 százalékát képesek fedezni. A 3-as és
a 4-es reaktorok kapacitása a korábbi tervek szerint szintén 1400 megawatt
lenne, így az atomerőmű teljesítménye
megkétszereződne. (MTI)

Börtönbüntetésre ítélték a volt elnök lányát
és egyik bizalmasát

Többrendbeli pénzmosásért és vesztegetésre való felbujtásért letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon a bukaresti
táblabíróság kedden Ioana Băsescu közjegyzőt – Traian Băsescu volt államfő lányát – és Elena Udrea volt turisztikai minisztert egy illegális kampányfinanszírozási ügyben.
Elena Udreára halmazati büntetésként nyolcéves, Ioana Băsescura pedig ötéves szabadságvesztést szabott ki a bíróság.
A volt államfő lányát és politikai védencét 2017-ben állította bíróság elé a korrupcióellenes ügyészség (DNA), azzal
vádolva őket, hogy – több bűntársukkal együtt – 2009-ben törvénytelenül gyűjtöttek kampánypénzeket az akkor tisztségben
lévő elnök újraválasztása érdekében.
A vádhatóság szerint Udrea miniszteri befolyásával visszaélve több vállalkozót arra vett rá, hogy fiktív szolgáltatásokra
különböző (százezer eurós nagyságrendű) pénzösszegeket
utaljanak át egy, az államfőnek kampányanyagokat készítő
reklámügynökség számára. Ioana Băsescu pedig befolyását
felhasználva (Băsescu újraválasztása után) egy állami cég vezérigazgatóját próbálta rávenni arra, hogy a „kampányadósságok” kifizetéséhez csaknem 100 ezer euróval járuljon
hozzá.
A DNA szerint a vállalatigazgató végül a kért összegnek

csak negyedét utalta át az elnök lánya által megjelölt bankszámlára, amiből Ioana Băsescu és akkori élettársa egy kubai
kirándulásuk költségeit fedezték.
Az ügyben a volt államfőhöz közel álló Dan Andronic publicistát is bíróság elé állították, de a bukaresti táblabíróság első
fokon felmentette őt a hamis tanúzás és bűnpártolás vádja alól.
Az ügy többi – az illegális kampányfinanszírozásban szerepet játszó – vádlottja három és hat év közötti börtönbüntetést
kapott.
Az ítélet ellen a legfelsőbb bíróságnál lehet fellebbezni.
A 2009-es elnökválasztás tisztaságának kivizsgálására parlamenti különbizottságot is létrehozott Romániában a 2016os választások után alakult szociálliberális kormánytöbbség,
amely – a bizottság jelentése alapján – parlamenti határozatban rögzítette, hogy 2009-ben választási csalással segítették
elő Romániában Traian Băsescu államfő újraválasztását.
A 2009-es elnökválasztás második fordulójában Băsescu
úgy szerezte meg második ötéves mandátumát, hogy alig több
mint fél százalékponttal, 70 ezer szavazattal múlta felül ellenfelét, Mircea Geoană szociáldemokrata pártelnököt, miközben
az érvénytelen szavazatok száma megközelítette a 140 ezret.
(MTI)

Ország – világ
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Közel négyezer új fertőzött

A legutóbbi tájékoztatás óta 3950 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint 33
ezer koronavírustesztet végeztek – közölte kedden a
stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetekkel 808.040-re nőtt a diagnosztizált fertőzöttek
száma. 744.040 SARS-CoV-2-fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak. 8536 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, jelenleg 1044 személy szorul
intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 42.716
igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni,
12.347 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor
49.375 személy van házi, 131 pedig intézményes karanténban. Az elmúlt 24 órában 106, koronavírussal
diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés,
ezzel 20.509-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. (Agerpres)

Csalás miatt kizártak
45 joghallgatót

Az online vizsgákon elkövetett rendszeres csalás
miatt kizártak 45 elsőéves joghallgatót a Bukaresti
Tudományegyetemről – jelentette be kedden Marin
Preda, a tanintézmény rektora. Az edupedu.ro oktatási portál múlt héten számolt be arról, hogy az egyetem jogi kara csaknem félszáz elsőéves hallgató
kicsapását kezdeményezte, az ügyészi, bírói, illetve
ügyvédi hivatásra készülő fiatalok ugyanis Whatsapp
üzenetküldő csoportokba tömörülve rendszeresen
puskáztak, és közösen oldották meg a tételeket az
online vizsgákon. A csoport egyes tagjai „oktatófilmeket” is küldtek az újoncoknak arról, hogyan puskázzanak, miként helyezzenek el egy másik képernyőt,
amelyről „ihletet” szerezhetnek az online vizsga alkalmával. Bár a tanintézmény történetében nem volt
még példa ilyen tömeges kizárásra, a bizonyított – és
a vétkesek által beismert – vizsgacsalásra Preda
szerint nem létezik más szankció, ezért a jogi kar tanári testületének nagy többséggel megszavazott előterjesztése alapján jóváhagyta 45 hallgató kizárását.
(MTI)

Túszul ejtett, majd megölt
két munkást Onesti-en

Túszul ejtette, majd megölte hétfő este az egykori lakása felújításán dolgozó két munkást egy férfi Onestien – közölték romániai hírforrások. A Digi24
hírtelevízió beszámolója szerint a 68 éves férfit és
családját évekkel korábban kilakoltatták a tömbházlakásból. Az ingatlannal még 2008-ban kártalanította
a bíróság egy büntetőperben azt a vállalatot, amelytől
a túszejtő felesége sikkasztott. A vállalat hétfőn két
munkást küldött a lakásba, hogy elkezdjék a felújítási
munkálatokat. A korábbi tulajdonos késekkel felfegyverkezve behatolt a lakásba, megkötözte a munkásokat, és maga értesítette a rendőrséget a túszejtésről. Cserében a lakás fölötti tulajdonjoga visszaállítását kérte. Egy rendőrségi túsztárgyaló négy órán át
próbálta meggyőzni a túszok elengedéséről. A rohamrendőrség akkor hatolt be a lakásba, amikor segélykiáltásokat hallott bentről. Ekkor azonban már
mindkét munkást leszúrta. Egyikük a helyszínen, a
másikuk a kórházba szállítás közben életét vesztette.
A rendőrök többször rálőttek a túszejtőre, őt is súlyos
sérülésekkel szállították kórházba. (MTI)

Változatok csalókra
(Folytatás az 1. oldalról)

a fungáló miniszterelnök, akkor az oktatási tárca vezetője segítségével – aki hogy, hogy nem, de most megint
ugyanazt a minisztériumot irányítja –, lefejezhette a
vétke ügyében eljáró testületet. Végül nem úszta meg az
ügyet a szocik egykori ifjú titánja, mert addig vitézkedett, amíg új pártjával a parlamentből is kizúgott, de a
csalás nyomán szerzett hasznot a mai napig nem kérték
számon rajta, és valószínűleg nem is fogják. És lehetne
folytatni a sort más, diplomabotrányokba keveredett
közszereplőkkel, csak nem lenne elég erre egy nyomtatott lapszámunk teljes terjedelme. Ők is, meg a gyatra
iskolai eredményeivel egyenesen dicsekvő volt államelnök – és még sokan mások – mind azon dolgoztak, hogy
elhitessék ezekkel a diákokkal és más, a vizsgákon vagy
az élet egyéb próbatételein rövidítő utat választókkal is,
hogy ez a helyes és jó, így kell eredményeket felmutatni,
nem kell korrekt munkával fáradozni. Csak a valóság,
amivel akkor szembesülünk, amikor számba vesszük,
hogy ez a jobb sorsra érdemes ország milyen állapotban
van, na az cáfolja meg ezt az „értékrendet”, de nagyon.
Mert az élet valódi iskolájában nem lehet átverni a vizsgabizottságot, legfeljebb saját magunkat.
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A hidegvölgyiekkel egyeztetett a polgármester

(Folytatás az 1. oldalról)
A város szerint semmivel sem tartoznak sem a szolgáltatónak, sem a kerelőszentpáli hulladéktárolónak. Azonban a
szolgáltató cég azt állítja, hogy a város jelentős összeggel tartozik neki az elvégzett szolgáltatásért. E konfliktusos állapot
miatt Marosvásárhely új önkormányzati vezetése szerződésbontásra kényszerült a Sylevyvel, de a szolgáltatónak ezt követően is – a törvényes előírásoknak megfelelően – további
90 napig kötelessége elvinni a szemetet és takarítani az utcákat. A polgármester bejelentette, hogy a városi köztisztasági
szolgáltatásra versenytárgyalást írnak ki, de az utcai takarítás
átkerül a hivatal alárendeltségébe. Azok a munkások – egyesek szerint 120, mások szerint 200 munkás, főként hidegvölgyi lakók –, akik eddig a Salubriserv, majd a Sylevy
Salubriserv cég keretében ellátták az utcai takarítás feladatát,
munka nélkül maradtak. Ezért több ízben a polgármesteri hivatal előtti sztrájkkal fenyegetőznek.

A hivatal hozzávetőlegesen 70 személyt alkalmaz

– A Hidegvölgy lakóinak elmondtuk, hogy a polgármesteri
hivatal átveszi a város utcáinak takarítását, és ehhez munkaerőt kell alkalmazni. Pontos számot nem mondhatok, hogy a
város hány személyt alkalmaz, de előreláthatólag körülbelül
70 munkásra lesz szükség. A marosvásárhelyi háztartási hulladék begyűjtésére a közeljövőben kiírásra kerülő versenytárgyalás nyertes cége is kell alkalmazzon embereket, mert
munkások nélkül nem lehet biztosítani a szolgáltatást. Az a
120 ember, akiről szó van, újra munkába fog állni. Annak a
körülbelül 70 embernek, akiket a polgármesteri hivatal utcai
takarításra alkalmaz, hosszú távon garantált lesz a munkahelye, ugyanis a hivatal hosszú távú szerződést köt velük. A
szóban forgó személyeknek eddig csak meghatározott időre
szóló, havi alkalmazási szerződésük volt – tájékoztatott
Marius Liebeg, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtószóvivője, hozzátéve, hogy a köztisztasági feladatokat el-

Szolidaritást vállalunk
a katalán
politikusokkal!

Március 8-án az Európai Parlament plenáris ülésén
dönt a három katalán politikus, Carles Puigdemont,
Toni Comin és Clara Ponsati, a JUNTS Per Europa
képviselői mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erre
a döntésre azt követően kerül sor, hogy az Európai
Parlament Jogi Bizottsága engedett Spanyolország
nyomásának, és elfogdta a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó kérést.
Ez a hír megdöbbentő és felháborító. Hogy világos
legyen mindenki számára, nem a három katalán politikus nézeteiről, meggyőződéséről kell értékítéletet
alkotni, hanem arról fognak dönteni az Európai Parlament képviselői, hogy politikai okokból kerüljön
előzetes letartóztatásba ez a három politikus.
Mi harmincegy éve szabadultunk ki a diktatúra
szorításából. Úgy tekintettünk Nyugat-Európára, és
úgy vártuk az európai integrációt, mintha az véglegesen szavatolná a szabadságunkat. Hogy senkit ne
lehessen üldözni a meggyőződéséért, hogy senkit ne
lehessen üldözni a nemzeti hovatartozásáért.
A katalóniai függetlenségi népszavazás idején már
láttuk a spanyol rendőrséget, hogy ártatlan embereket, köztük öregeket, nőket a földre tepernek és rugdosnak, és nem hallottunk tiltakozó szót Brüsszelből.
A jogállamiság elvének megsértését passzívan tűrte
az Európai Unió. Most viszont arról van szó, hogy
legyen aktív részese alapvető emberi jogok megsértésének. Hogy taposson rá a Polgári és Politikai
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára. Hogy forduljon szembe az Európai Uniót megalapozó két
szerződés alapvető értékeivel.
Már az a tény is felháborító, hogy egy ilyen szavazásra sor kerülhet. Azt látjuk, hogy az állami terror
már nemcsak egy-egy országban üti fel a fejét, hanem
az Európai Unió, a demokratikus államok közössége
képes azt szentesíteni. Ha megtörténik az, aminek
nem lenne szabad megtörténnie, akkor egy kitörölhetetlen szégyenfolt árnyékolja be 27 tagállam szövetségét, amit az Európai Unió egyetlen polgára sem
hagyhat szó nélkül.
Feltétel nélkül, teljes mértékben vállaljuk a szolidaritást Carles Puigdemonttal, Toni Cominnal, Clara
Ponsatival és a katalán néppel.

IzsákBalázs,aSzékely
NemzetiTanácselnöke

látó munkások számára nyilvánvalóvá kell válnia, hogy a
hulladékbegyűjtés és -kezelés, az utcaseprés gépesítése folytán egyre kevesebb munkaerőre lesz szükség. Ezért szakmai
képzéseken, átképzéseken kell részt venniük. Nagy munkaerőhiány van például az építőiparban, a munka nélkül maradtak ebben az ágazatban is elhelyezkedhetnek.

Visszatekintve az elmúlt évre
Nagy-Bodó Szilárd

A Sylevy egyelőre nem nyilatkozott

A hidegvölgyi köztisztasági munkások ügyében a Sylevy
Salubriserv Kft. ügyvezető igazgatóját, Ilyés Tóth Botondot
telefonon kerestük meg, azonban ő nem kívánt nyilatkozni,
mondván, hogy pár napon belül a cég sajtótájékoztatót tart, s
akkor ismertetik az álláspontjukat minden sajtóorgánummal.

Fiatalként járványidőben

Több mint egy év telt el azóta, hogy
az első koronavírusos megfertőződést
igazolták Romániában, és megváltozott
mindenki élete. Január elején csak hírből
ismertük a vírust, hallottunk róla, hogy
valahol messze Ázsiában történt valami.
Az emberek, főként a fiatalok többsége
nem tulajdonított nagy jelentőséget a dolognak. Sokan azt gondolták, hogy ide
nem fog megérkezni a járvány. Azonban
március első felében már nagyon is jelen
volt az életünkben, bezárták az iskolákat,
kijárási tilalmat vezettek be, nem találkozhattunk az ismerőseinkkel, távolabb
élő családtagjainkkal, hiszen utazni sem
lehetett. Semmiféle kétség nem fér
hozzá, hogy a koronavírus átírta mindenki életét.
A járvány elején szintén sokan voltak,
akik azt gondolták, hogy rövid időn
belül, egy-két hónap alatt megszabadulunk tőle, és visszatérhetünk a régi, megszokott életünkhöz. Egy év elteltével
viszont a járvány még mindig itt van közöttünk, és ősszel sokan megtapasztalták
azt, hogy mit is takar ez a betegség. Míg
az első hullám során nem igazán tudtunk
konkrét esetről, ami a környezetünkben
lett volna, addig a második hullám idején
már sok ismerősünk vagy akár mi magunk is elkaptuk a kórt. Ezzel
együtt némiképpen háttérbe
szorultak az összeesküvés-elméletek is, de ennek nagy ára
volt, ami beteg emberekben és
sajnos elhunytakban mérhető.
Az elején nem tudtuk, mivel állunk szemben, még most sem
tudjuk teljes bizonyossággal,
azonban most már rájöttünk
arra, hogy ez a valami komolyabb és veszélyesebb, mint
ahogy azt az elején gondoltuk.
Tavaly tavasszal furcsa volt
a helyzet, elvették a szabadságunkat. Mostanra viszont, ha
nem is szívesen, de megszoktuk. Hozzászoktunk a maszkhoz, ahhoz, hogy 23 óra után
nem sétálgathatunk az utcán,
hozzászoktunk a színházak üres Illusztráció

székeihez, az online eseményekhez, a világhálón közvetített tanórákhoz és
ahhoz, hogy az utcán nem minden esetben ismerjük meg az ismerőseinket.
Kezdetben a diákok örültek annak,
hogy nem kell iskolába járni, és kaptak
egy kis „potyavakációt”. Mi tagadás, az
ellenőrzések és a vizsgák is egyszerűbbek voltak az online térben. Mindez
őszre megváltozott, már a diákok sem élvezték annyira az online világot, eljött az
a pillanat, amikor arra vágytak, hogy újra
az iskola, egyetem padjaiban ülhessenek.
Nagy részük még most is kénytelen
várni, és senki sem tudja, hogy mikor
lehet visszatérni.
De hogyan is élte meg egy fiatal az elmúlt egy évet? Az elején boldog volt, hiszen kimondhatjuk, hogy bizonyos
értelemben szabadságot kapott. Nyáron
pedig, amikor amúgy is vakáció van, elkezdték feloldani a korlátozásokat, hiszen csökkent az esetszám. Az egyik
legfájdalmasabb pont a fiatalok számára
az volt, hogy elmaradtak a fesztiválok, a
külföldi kirándulások és a szórakozás.
Utóbbit még egy-egy házibuli alkalmával lehetett pótolni, azonban nyáron is
zárva maradtak a szórakozóhelyek. A házibulik kapcsán nem a külföldön (és
nagy valószínűséggel nem csak ott) ismeretes koronavírus-partikra kell gondolni, amelyeknek az volt a célja, hogy

a fiatalok elkapják a vírust és túl legyenek a betegségen. A házibulik esetében
egyszerű baráti összeülésekre kell gondolni, viszonylag szűk körben, nem
pedig nagyszámú otthoni fejetlen óriásbulikra. Ősszel, a második hullám idjeén
jött el az, amire kevesen számítottak: a
tanulók vissza akartak menni az iskolába. Természetesen lehetséges, hogy
nem a tanulás vagy a tanárok váltották ki
ezt az érzést, hanem sokkal inkább a szocializálódás hiánya, de eljött ez a pillanat
is. Ennek tekintetében a járvány megtanította a fiatalokat értékelni azt, amijük
van, legyen szó akár iskoláról, akár barátokról, akár egy adott életszínvonalról.
Jelenleg mindenki számára a fő kérdés
a mikor. Mikor térhetünk vissza régi
életünkhöz, mikor vehetjük le a maszkot,
mikor ülhetünk vissza a tanintézmények
padjaiba, mikor mehetünk el szórakozni,
mikor ölelhetünk meg egy számunkra
fontos embert mindenféle félelem nélkül? Senki nem tudja ezekre a kérdésekre a választ. Nagy valószínűséggel
idén, 2021-ben még nem jön el ez a
várva várt pillanat. De reménykedjünk
benne, hogy a lehető legrövidebb időn
belül fellélegezhetünk, immáron maszk
nélkül. Addig is próbáljunk meg örülni
annak, hogy nem rosszabb a helyzet, és
próbáljunk meg mosolyogni, még akkor
is, ha nem látszik.

Forrás: HáziPatika.com
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Már építik a jövő alapjait

Újra a néptáncosoké lesz a Bekecsalja

Év eleji, tavaszi vidékjáró sorozata keretében a Bekecs néptáncegyüttes olyan közösségekbe is elviszi
a néptáncot, ahol évek vagy akár egy-két évtized
óta hivatásos néptáncosok nem léptek színpadra.
És nemcsak saját tudásukkal gyönyörködtetik a közönséget, hanem megmutatják az utánpótlás reménységét is.

Gligor Róbert László

Múlt szombaton este Nyárádmagyarós felújított művelődési otthonának hatalmas nézőterét töltötték meg az érdeklődők, vasárnap este is mind elfogytak az ülőhelyek a nézőtéren
Márkodban (a járványügyi szabályozásoknak megfelelően
amúgy is csak „félházas” előadásokat lehet tartani). A Bekecs
néptáncegyüttes felnőttcsapata a Reliktum című folklórműsorával járja a vidéket, de mellettük helyi fiatal táncosoknak
is tapsolhatott a közönség. Az Aranyos tánccsoportban mindmind bekecsaljiak ropják, jelenleg felcsíkit. Első fellépésük
egy héttel korábban, a nyárádszeredai Bocskai Napokon volt,
ezúttal pedig az otthoniaknak mutatkoztak be. Értékelte is a
közönség a kezdő táncosok munkáját, szülők, rokonok örültek gyerekeik tudásbeli gyarapodásának.

Kevesebben is aranyosak

A Bekecs néptáncegyüttes 2012-ben kezdte meg oktatási
programját a Felső-Nyárádmentén is, ahol vagy iskolai keretek között, vagy délutáni programok részeként tanították a
gyerekeket a néptánc alapjaira. Ezek a nemzedékek ahogy
nőttek, vagy távoztak az iskolából, vagy Nyárádszeredában
tanultak tovább, így a falvakban egyre kevesebb táncos lábú
gyerek, fiatal maradt. Ezért össze kellett fogni azokat, akik
folytatni szerették volna a néptánctanulást, így Nyárádremete,
Székelybere és Nyárádmagyarós „megkarcsúsodott” keretéből válogatva létrehozták az Aranyos tánccsoportot. Jelenleg
Nyárádszeredában folyik az oktatás, majd a tavasz folyamán
„visszaköltöznének” Nyárádmagyarósra, ahol tágas kultúrház
áll rendelkezésükre. „Reméljük, hogy ezeket a fiatalokat
előbb-utóbb megtaláljuk a hagyományőrző táncosok között
is, ahogy nőnek, közösségeikben is vállalnak ilyen szerepet”
– fejezte ki derűlátását Benő Barna Zsolt, a Bekecs néptáncszínház igazgatója.

sokan alig ismerik már saját falujuk táncát, viseletét, hiszen
nem volt alkalmuk megtanulni, gyakorolni, használni azt. „Remélem, hogy ez csak egy kezdeti lépés, és még nem késő” –
magyarázta Kacsó Lajos polgármester. Hozzátette: az ő gyerekei nyolc évig táncoltak a Bekecsnél, szülőkként akkor minden anyagi áldozatot vállaltak ennek érdekében, és nagy öröm
látni, hogy gyerekei a környék összes táncát felismerik és ropják is. Ezért tartja fontosnak biztosítani minden feltételt, hogy
a gyerekek, fiatalok ingyen tanulhassák meg táncainkat, hagyományainkat.
Benő Barna Zsolt nagyra értékeli az új községvezetés fiatalos lendületét, és reméli, hogy ez a csoportok eredményein
is érezhető lesz. Az oktatók készen állnak arra, hogy elkezdjék
az oktatást a két településen. Mindkettő híres volt néptáncáról,
ezért az 1960-as évektől kezdve készült néhány filmfelvétel
is az itteni hagyományos táncokról, az oktatók pedig felkészültek ebből az anyagból. Egyrészt szeretnék ezeket a táncokat újratanítani, de nem tökéletes tanulást várnak el, hanem
azt szeretnék, hogy az itteniek a helyi adatközlők figuráit elsajátítva alakítsák ki saját táncukat. Ez ugyanígy történt régen
is a hagyományozódás során, amikor a fiatalok ellesték, megtanulták ezeket az idősebbektől, a jobb táncosoktól. Az egykori
alkalmakat (mint a vasárnaponként megrendezett mulatságok,
bálok, a fonók) most táncpróbákkal helyettesítik, és a járványügyi szabályozásokat figyelembe véve csak házaspárok számára tartanak oktatást. A hosszú távú cél az volna, hogy a
fiatalok kapjanak kedvet ismét a néptáncra, és alakuljon ki
ismét egy-egy olyan tánccsoport, amilyen az elmúlt ötven-hatvan évben működött. Ugyanakkor elismerni és folytatni szeretnék azok munkáját, akik ezt az elmúlt időszakban művelték,
mint Magyaróson Móga Margit, Selyében Siklódi Tamás. Továbbá nem titkolt szándékuk, hogy ezekben a falvakban lassan
visszavezessék a közösségformáló tevékenységeket.

Egymást követnék a fellépések

Márciusban a Bekecs néptáncszínház folytatja nyárádmenti
folklórsorozatát, a legközelebb Jedden, Jobbágyfalván, Harasztkeréken és Koronkán láthatja az együttest a közönség.
Ugyanakkor elkezdődött a szórványba és Székelyföldre tervezett turné is, 12-én Körösfőn, 13-án Gyergyóremetén a Reliktummal, március 15-én Gyulafehérváron az Ember az
embertelenségben című táncszínházi produkcióval, másnap
pedig Gyergyószentmiklóson a Reliktummal lépne színpadra
Visszatérni elődeik nyomába
a társulat, amennyiben érvényben maradnak a jelenlegi járNyárádmagyarós tavaly megválasztott polgármestere már ványügyi szabályozások.
kampányában egyik kiemelt kérdésként emlegette
azt, hogy a község felújított művelődési otthonaiba
vissza kell vinni a hagyományos népi tánckultúrát,
az egykori híres magyarósi és selyei tánccsoportok
munkáját folytatni kell. Az ígéreteket be szeretné
váltani, így a települések fiatal házaspárjai számára
néptáncoktatási programot hirdettek meg, amelynek
vezetését a Bekecs felnőttegyüttesének táncosaira
bízta.
Lapunknak nyilatkozva az elöljáró elmondta: nagy
öröm, hogy többéves, hosszú szünet után sikerült
ismét életet vinni a felújított művelődési otthonba.
Számára fontos a hagyományaink megőrzése és továbbadása, ezért biztosítják a gyerekek számára ingyenes néptánctanítást, az odaszállítást is, és a
felnőtteknek szervezett oktatás is bérmentes lesz, az
önkormányzat átvállalta a költségek fedezését, hogy
senkinek se jelentsenek akadályt az anyagiak, ha táncolni szeretne. Minden feltétel adott, csak kitartás
szükséges – emelte ki. Belátja: nem könnyű újraindulni, hiszen húsz-huszonöt év kiesett a kulturális A bekecsalji fellépések alkalmával bemutatkozott az Aranyos tánccsoport is, amelynek fiatal
Fotó: Zolnai Sarolta
életből, az addigi tánccsoportok megszűntek, így táncosai Remete, Magyarós, Bere községekből kerülnek ki
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árcius érkezése megbolygatta a lakótelepet.
A begubózásra késztető,
színtelen, télvégi napok után most
mintha hirtelen egyszerre nyíltak
volna a lakásajtók a fényszomjas,
szabadba vágyó emberek előtt. A tizenévesek által csak templomparkként,
pontosabban
tp-ként
emlegetett kövesdombi játszótér
szélén egymás mellett sorakoztak a
virág- és márciuskaárusok asztalai.
Három stand zsúfolásig telve tavaszi csecsebecsével, körülöttük
masszív embergyűrű. Vásárlók
vagy inkább csak nézelődők tömege, csupa derűs időmilliomos.
Az út túloldalán, az egyik nagyüzlet
előtt ismerős arc, a fekete, göndör
hajú Erzsike – akinek titokban én
adtam nevet, amikor tavaly ősszel,
sokszori találkozásunkkor elbeszélgettünk egy történet erejéig. A kicsi
lány eddig mindig úton volt valamerre, boltajtótól boltajtóig rótta a
köröket és vissza. Szinte egyszerre
volt jelen mindenhol, ahol némi
aprópénz vagy harapnivaló lehetősége kínálkozott. Most őt is másféle
,,üzemmódba” helyezte a kikelet. A
bevásárlóközpont elé leterített

Tavaszi színjáték

nagy, kockás pléden üldögélt, cipőjét maga mellé téve, lábait felhúzva, hátát az épület falának
dőltve. A legszokatlanabb az volt
benne, hogy ezúttal nem kifelé, az
utca rezdüléseire figyelt, hanem valami egész másra. Ismeretségünk
hónapjai alatt rendszerint már
messziről rám köszönt, most azonban nem vett észre. Egész lényével
az ölében tartott füzetre koncentrált. Nem álltam meg, hogy meg ne
szólítsam.
– Mit csinálsz?
– Csak itt pirkálok – emelte rám
barátságos tekintetét. A vonalas
irka felém tartott lapját kacskaringos, csigaházszerű minták borították. Talán valami tudatalatti vágy
megnyilvánulásai – egy gyermekrajzokról szóló rendezvényen, sok
évvel ezelőtt, legalábbis az anyaméhbe való visszakívánkozás bizonyítékaként értelmezte az ilyen
formát a kiváló előadó –, de az is
lehet, hogy egyszerű időűzés egy
gondtalan, éhséget, szomjúságot,
banigyűjtési kényszert szüneteltető

délutánon. Álmodozó természetemet meghazudtolva tettem fel a felnőttekhez
illő
–
kissé
számonkérésnek hangzó – kérdést:
– Írni tudsz?
– Persze, hogy tudok – egyenesedett ki ültében a magát tízévesnek

mondó, hétnél többnek semmiképpen sem látszó leányka. A következő
pillanatban
azonban
visszazökkent régi szerepébe, és
már kérdezte is:
– Vesz nekem valamit, néni?
Megegyeztünk, hogy kap valami
apróságot az üzletből, ahonnan
amúgy is vásárolni készültem.
– Itt várom – mosolygott a kicsi,
barna arc, amikor elindultam a bejárat felé.
Már a kasszánál kígyózó sorban
álltam, amikor egy pillanatra
mintha megfagyott volna körülöt-

Erről jut eszembe
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Menni kéne, menni kéne, menni kéne, menni kéne…
Mostanában mind gyakrabban és olyan kényszerítő erővel csendül meg bennem a Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról nyitódallama és slágerszövege, hogy nagyon nehezen tudom elűzni magamból. Nincs mit csodálkozni, egy éve nem utazhatunk a határon túlra, de még
itthon is problematikus a gondtalan, nyugodt jövésmenés. A rendszerváltás egyik nagy nyeresége, az utazás,
a világjárás szabadsága zárult be ismét előttünk, immár
nem a hatalmi tiltás, a politika, hanem a járványügyi
megkötések miatt. Aki szeret utazni, abban folyamatosan
nő a türelmetlenség, hogy mikor kelhet újra útra. Három
évtized elég hosszú idő volt ahhoz, hogy memóriánk hátsó
bugyraiba száműzzük rossz emlékként a diktatúra hatalmi
gyakorlatát, amellyel a romániai polgárokat távol próbálta tartani a külföldiektől, elzárva mindannyiunkat
attól a lehetőségtől, hogy világot lássunk. Néha nagy kegyesen mégis lehetővé tették, hogy felkeressük a szocialista tábor országait. Persze számunkra a nagy attrakció
mindig is az anyaországi látogatás volt. Így jutottam el
én is 1973 kora tavaszán Budapestre, és ez a nap, amikor
az önök által holnap olvasandó jegyzetemet írom, vagyis
március 2., nagyon emlékezetes maradt számomra. Egy
hétig lehettem ott. Államvizsga-dolgozathoz gyűjtöttem
az anyagot a Magyar Rádiónál és az Országos Széchenyi
Könyvtárban, ott dokumentálódtam, jegyzeteltem délelőtt, délután, amikor lehetett. Aznap már estefelé, amikor a szállásomra tartottam, a Vígszínház előtt nagy
tömeg hullámzott. Kiderült, hogy a Déry Tibor könyvéből
adaptált zenés játék, az első magyar musical ősbemutatója vonzotta oda őket. Régóta várt, hatalmas érdeklődéssel övezett színháztörténeti esemény volt, rengeteg
meghívottal, a néhány jegyet rég eladták. Mégis ott tébláboltam egy darabig a jegyvadászok között, és olyan szerencsém volt, hogy sikerült vásárolnom valakitől egy
fölöslegessé vált belépőt. Nem részletezem az élményt, a
lényeg, hogy akkor rögzült bennem a Menni kéne, menni
kéne és a többi nagy slágerré vált betétdal, amelyeket
aztán bulikon, társas összejöveteleken oly sokszor elénekeltünk abban a korban, amikor már úgy tűnt, nem
marad számunkra más, mint hogy Ringasd el magad.
Azóta is olykor eszembe jut, miképpen szánkázott végig
hátamon a hideg, amikor a feszült csendbe berobbant a
dobszóló, felsikoltott az elektromos gitár, és az LGT belekezdett Presser Gábor fergeteges zenéjébe. Majd Adamis Anna ihletett dalszövege késztetett volna együtt menni
a popfesztivált megelevenítő sok fiatal színésszel, táncossal, énekessel. Igen, fiatal voltam én is, és ők, a magyar
színház- és filmművészet későbbi nagyjai is. Olyanok,
mint Almási Éva, Balázs Péter, Béres Ilona, Ernyey Béla,
Hegedűs D. Géza, Kern András, Koltai Róbert, Koncz
Gábor, Kútvölgyi Erzsébet, Lukács Sándor, Oszter Sándor, Szerencsi Éva, Tahi Tóth László és többen mások,
akik részesei voltak a későbbi hosszas sikersorozatnak.
Ma már a népszerű popfesztiválok is válságba jutottak.
Nem lenne ideológiai akadályuk, mint a kommunista elvárások idején, a világjárvány a tiltások oka. A mindegyre feltörő új hullám. Sikerül a védőoltásokkal ezeket
letörni? Reméljük, igen, bízzunk a vakcinákban és a józan
elmékben. A turizmus, az utazások megszűnte, elsekélyesedése mindenki számára kedvezőtlen. Ezért is keresik
mind több országban és európai szinten is a legjobb megoldásokat az idegenforgalom fellendítésére. Az oltási útlevél lesz a megváltás? Lehet. Nem tudhatom. Az viszont
biztos, hogy nehéz megálljt parancsolni a mehetnéknek.
N.M.K.

tem a levegő. A bevásárlóközpont
egyenruhás alkalmazottja megtermett, csapzott hajú férfit vezetett a
könyökénél fogva a raktár felé. A
férfi kosarában nagy halom csokoládé hevert, a drágábbik fajtából.
Homlokán vastag verejtékcseppek
fénylettek, miközben engedelmeskedett kísérőjének.
– Jól elkapta – jegyezte meg elismerően az egyik pénztárosnő az
üzlet bejárata mellett strázsáló
őrnek.
– Egyszer már elengedtem, miután visszatétettem vele a polcra az
árut. Akkor is csokit próbált lopni.
De ha megint így teszek, harmadszor is visszajön, rólam meg azt
mondják majd, hogy balfék vagyok
– nézett rá szigorú arccal az idős
férfi. – Nincs igazam?
Öntudatlanul is füleltem, de az
épület hátsó helyiségéből – ahova
az édességtolvajt vitték – egyetlen
hang sem szűrődött ki. Ez a kérlelhetetlen csend volt a legnyomasztóbb az egész jelenetben.
Lépésenként araszolt a sor, végül

én is a kasszához értem. Amikor kiléptem a szabadba, Erzsike még
mindig a füzete fölé hajolva kuporgott. Úgy látszott, komoly munkában van.
– Néni, nézze, ezt magának csináltam – mutatta boldogan az enyhén gyűrött lapot. Jobb kezében
még ott szorongatta a ceruzát, amivel számokat és nagy, nyomtatott
betűket írt egymás mellé. 1, 2, 3, A,
B, 8, 9…
– Szép? – kérdezte a jól végzett
munka biztos tudatával.
– Nagyon szép. Ügyes vagy –
mondtam, miközben átadtam a
megígért apróságot.
– Köszönöm – nézett rám a kislány ragyogó tekintettel. Nem tudtam, hogy az ajándéknak vagy a
dicséretnek szól-e az öröm és a
hála, de úgy gondolom, ez egyáltalán nem is fontos. Szemben velünk,
a márciuskás standoknál mintha
ugyanaz az embertömeg válogatott
volna a nőknek, lányoknak szóló,
apró ajándékokból, mint harminc
perccel korábban. Mintha valóban
megállt volna az idő a téren, az önfeledten fogócskázó fények érintése
alatt.
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A kolozsvári BBTE diákcsapata nyerte
a kanadai University of Calgary
gazdasági esettanulmány-versenyét

Szerkeszti: Benedek István

A Székely Gazda márciusi
számának tartalmából

Megjelent a márciusi Székely
Gazda, a Hargita Népe napilap havonta jelentkező színes, 24 oldalas
mezőgazdasági melléklete. A mellékletben Boncina-Székely Szidónia riportján keresztül a magazin
3-6. oldalain betekintés nyerhető a
gyergyócsomafalvi Jánosi pékség
működésébe. A 2004-ben alapított
családi vállalkozásban és gazdaságban – a fiataltól a legidősebbig
– minden családtag kiveszi a részét
a tennivalókból. Híres kemencés
házi kenyereikhez saját maguk termelik meg a rozsot és a pityókát is,
a rozslisztet pedig – szintén házon
belül – a Kelet-Tirolból vásárolt
köves malmukon őrlik. A lap 8-9.
oldalán a februárban megalakult
Felcsík Mezőgazdasági Szövetkezetről olvashatnak, míg a Hargita
megyei mezőgazdasági szakiskolákat bemutató sorozatban ezúttal Alcsíkra, a csíkszentmártoni Tivai
Nagy Imre szakközépiskolába látogattunk el, ahol leginkább a kertészet és a növénytermesztés terén
mélyíthetik el tudásukat a diákok.
A kertbarátok, gyümölcsfa-tulaj-

donosok a 14. oldalon találhatnak
hasznos tanácsokat a gyümölcsfák
időszerűvé váló metszésével, ápolásával és tavaszi lemosópermetekapcsolatban.
A
zésével
gazdaportré rovatban a Homoródszentmártonban gazdálkodó fiatal
agrármérnökkel, Bancsi-Rigó Istvánnal ismerkedhetünk meg, aki a
családi birtokon fóliasátras és szabadföldi zöldségtermesztéssel foglalkozik.
A
fiatal
gazda
tapasztalatait A kevesebb néha több
című riportjában Nagyálmos Ildikó
foglalta össze. A Ravasz tavasz a
méhesben című cikkel Zöldi István
csíkszéki mézlovag a szokatlan
időjárásból eredő veszélyekre hívja
fel méhésztársainak a figyelmét. A
juh- és szarvasmarhatartó gazdáknak Suba Kálmán falugazdász
a legelők fontos takarmányforrásszerepéről szól, és a gazdaságos,
gyepkímélő legeltetés módjait ismerteti az állattartókkal.
Keressék és olvassák, lapozzák
a Székely Gazdát haszonnal!
DomjánLevente,
HargitaNépe

Történelmi jelentőségű eredményt ért el a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságés Gazdálkodástudományi Karának négy magyar tagozatos mesterképzéses hallgatója, akik a virtuális dobogó legfelső fokára állhattak fel a kanadai University
of Calgary világszintű esettanulmány-versenyén, elsőként szerezve ezáltal az erdélyi magyar felsőoktatás
és az egyetem történetében első helyezést egy globális
szintű gazdasági esettanulmány-versenyen.
A kolozsvári csapat, melynek tagjai Borsos András
(vállalati pénzügyi menedzsment mesteri, 1. év), Deák
Péter (vállalkozásmenedzsment, 2. év), Kelemen Kincső (vállalkozásmenedzsment, 2. év) és Sata Bálint
(vállalati pénzügyi menedzsment mesteri 1. év) voltak,
előbb egy világszintű selejtezőt követően jutott be a
24 jelentkező közül a legjobb tíz egyetemi csapat
közé, akik egy újabb 24 órás esettanulmány-megoldást
követően prezentálhatták megoldásukat a verseny
döntőjében.

Hogyan zajlott a verseny?

A EnergyBowl Case Competition 2021 elnevezésű
verseny döntőjére február 17–18-án került sor a 10th
Annual Alberta Student Energy Conference rendezvény keretén belül a kanadai University of Calgary
szervezésében. A verseny döntőjében a kolozsvári
BBTE csapata kanadai, kínai, olaszországi, hollandiai,
brit, mexikói, libanoni, perui és indiai egyetemek csapataival kellett megküzdjön a dobogós helyezésekért.

A verseny során a döntőbe jutott csapatok egy kanadai
olajipari vállalat, a Cenovus számára kellett kidolgozzanak egy stratégiát az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentésére vonatkozóan, alátámasztva a
javasolt fejlesztések gazdasági és környezeti fenntarthatóságát is.
A megoldásokat online mutatták be egy, a vállalat
képviselőiből és nemzetközi tanácsadó cégek gazdasági szakembereiből alkotott szakmai zsűri előtt. A
zsűri döntése alapján a versenyt 2021-ben a kolozsvári
BBTE-t képviselő, Synergy Consulting fantázianevet
viselő csapat nyerte. Egyben a rendezvény 2000 dolláros fődíját is elhozták, valamint elnyerték a jogot,
hogy megoldásukat a Cenovus vállalat felsővezetésének is bemutathassák.
A csapat felkészítő tanárai dr. Szász Levente, dr.
Györfy Lehel-Zoltán és dr. Rácz Béla-Gergely voltak.

Történelmi jelentőségű siker

A BBTE különböző diákcsapatai értek már el kiemelkedő eredményeket nemzetközi esettanulmányversenyeken, mint amilyen a 2019-ben megszerzett 2.
helyezés a Norwegian School of Economics vagy a
mexikói Universidad Panamericana versenyén, de kolozsvári csapat a világszintű, több kontinensre kiterjedő
nemzetközi
esettanulmány-versenyek
történetében most állhatott fel először a dobogó legmagasabb fokára. Gratulálunk a csapatnak és felkészítő tanáraiknak a történelmi sikerhez! (közlemény)

CEDukáció – Online oktatási platformot indít a CED

Hiánypótló elemmel bővült a
CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
szolgáltatási portfóliója: a CEDukáció online oktatási platformon
neves előadók, szakértők segítségével kaphatnak választ a vállalkozói
lét szinte összes kérdésére a regisztrált látogatók. A díjmentes
edukációs videók, oktatóanyagok
átfogó tudást nyújtanak a részt
vevő hazai és a határon túli
kkv-knak.
A platform létrehozását alapos
piackutatás előzte meg, a CED felmérte a partner vállalkozások igényeit, és annak megfelelően
alakította ki a CEDukáció tematikáját.
A program célja, hogy összegezze a vállalkozói létformát érintő
valamennyi kihívást, felmerülő
problémát, majd edukációs videók,
oktatóanyagok és képzések formájában nyújtson ezekre komplex
megoldást
a
résztvevőknek.

A CEDukáció így érinti egyebek
mellett a vállalatfejlesztés, a brandépítés, az eredményes online marketingstratégiák,
a
magabiztos
előadásmód témakörét. Emellett
olyan alapvető kérdésekben segít,
mint a megfelelő termék és célcsoport kiválasztása, sikeres online prezentáció létrehozása, de foglalkozik
a jó vezető és a sikeres csapat közötti kölcsönhatás fontosságával is.
„A tematika komplex, ahogy a
vállalkozói lét is az. A versenyképességhez ma már kevés egy jó termék, szolgáltatás, legalább ilyen
fontos a márkaépítés, a cégre szabott »buyer persona« meghatározása, vagy egy produktív online
konferencia megtartása. Éppen
ezért törekedtünk arra, hogy a
CEDukáció mindezen témákat – és
számos egyéb területet – lefedje, és
a gyakorlati életben felhasználható
tanácsokkal, szakmai ismeretekkel
lássa el a vállalkozókat” – mondta
Csík László, a CED ügyvezetője.

A CEDukáció első oktatóvideói,
tananyagai elkészítéséhez olyan
neves előadók csatlakoztak, mint
Kemény Dénes olimpiai bajnok
mesteredző, Bolya Imre karizmatréner, a Karizma című könyv szerzője, Kőszegi András márkatanácsadó, a BrandTrand marketing
szakportál alapítója, vagy Laczkó
Balázs
minősített
Google
Ads-szakértő,
aki
számos
sikeres webshop marketingstratégiájának kialakításában vett
részt.
Az ingyenes regisztrációt követően az érdeklődők korlátlan hozzáférést kapnak a program teljes
videós oktatóanyagához, valamint
első kézből értesülhetnek a CEDukáció keretében megvalósuló rendezvényekről.
A platformmal, illetve a képzésekkel kapcsolatos további információk a CEDukáció oldalon
érhetők el. (közlemény)
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A Lipcse – Liverpool BL-nyolcaddöntő
visszavágója is Budapesten lehet

A koronavírus-fertőzéssel összefüggésben meghozott utazási korlátozások miatt a budapesti Puskás
Arénában rendezhetik a Lipcsei RB és az FC Liverpool Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharcának
visszavágóját is – írta kedden a Times című brit napilap.
Az első mérkőzést szintén a magyar fővárosban
rendezték február végén, és azt a meccset 2-0-ra
nyerte az angol együttes.
A március 10-re kiírt visszavágóval kapcsolatban
a papíron pályaválasztó Liverpoolnak kevés opció
áll a rendelkezésére, de állítólag a Feyenoord rotterdami, valamint az Udinese udinei stadionját már
megkeresték az angolok.

Az európai szövetség (UEFA) a párharc első mérkőzése előtt is jelezte a Liverpoolnak, hogy az Anfield Road mellett legyen lehetőség alternatív
helyszínre, a német kormány által bevezetett kötelező karanténidőszak miatt ugyanis a Lipcse játékosainak az Angliából való hazautazásukat követően
két hetet elkülönítve kellene tölteniük. Mivel a következő egy héten nem valószínű, hogy a német
egészségügyi hatóságok feloldják ezt a rendelkezést, a Pool nem tudja majd Angliában fogadni a
három magyar válogatott játékost, Gulácsi Pétert,
Willi Orbánt, valamint a sérülés miatt egyelőre
harcképtelen Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató
német alakulatot.

Felcserélte
a pályaválasztói jogot
a Tottenham
és a Zágráb

Gulácsi Péter és Mohamed Salah a Lipcsei RB – FC Liverpool Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőben a Puskás Arénában 2021. február 16-án
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Bemutatta idei versenyautóját
a Mercedes

Felcserélte egymással a
pályaváasztói jogot a labdarúgó-Európa-liga nyolcaddöntőjében
szereplő
Tottenham Hotspur és a
Zágrábi Dinamo. Így az
angol csapat – amely az
előző körben „idegenbeli“
mérkőzését a Puskás Arénában játszotta az osztrák
Wolfsberger ellen – hazai
pályán kezd március 11-én,
Horvátországba pedig egy
héttel később látogat.
A cserére a pandémiás
helyzetben bevezetett szigorú beutazási korlátozások
miatt volt szükség.

A Mercedes bemutatta a versenygépet, amellyel zsinórban a nyolcadik Forma–1es világbajnoki címet célozza.
A tavalyihoz képest az idei versenygép neve és külseje is módosult: a 2021-es
modellt F1 W12-esként jelölik, tavaly használt fekete festését pedig az első és hátsó
szárnynál (zöld féklapok, piros belső oldalú véglapok), a versenyző feje fölötti légbeömlőnél (piros minta) és a motorborításnál (AMG-logók) is megváltoztatták, cápauszonyán visszatért a márka hagyományos színére utaló ezüst motívum.
A Mercedes tavaly a többi között az innovatív hátsó felfüggesztésével bizonyította, hogy a csapat sikeressége nem ment a kreativitásuk rovására, és nem fogynak
ki az ötletekből. Erre idén is nagy szükségük lesz, hiszen 2021-gyel több olyan szabály is életbe lépett, ami nehezítheti a dolgát, hívta fel a figyelmet összeállításában
az M4 Sport. A költségvetési plafon az év közepére létszámcsökkentést követel meg
a csapattól, emellett címvédőként nekik jut a legkevesebb szélcsatornaidő a fejlesztésben, miközben egyelőre kérdéses, hogy a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA)
új padlólemezszabályai milyen hatással lesznek a hagyományosan kevéssé előredöntött autó koncepciójára.
Az istálló az előző négy évben megszokott felállással vág neki az idei világbajnokságnak: Lewis Hamilton és Valtteri Bottas vezeti majd a két autójukat. A versenyzők egyaránt egyetlen évre szóló szerződést kaptak, Hamilton hosszabbítását
egészen februárig húzták, a távolabbi jövőjének bizonytalansága várhatóan jó ideig
beszédtémát szolgáltat majd a szezonban.
Hamilton a kilencedik évének vág neki a Mercedes versenyzőjeként, elsöprő tavalyi fölénye után a 8. bajnoki cím kapujába került, amellyel Michael Schumachert
lehagyva egyedüli rekorderré válhat 2021-ben.
Az ötödik mercedeses bajnokságát váró Bottas eközben azon lesz, hogy végre
megnehezítse kollégája dolgát, és lerázza magáról a „második számú” imázsát.

Fotó: Mercedes
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Letartóztatták
az FC Barcelona korábbi elnökét

A spanyol rendőrség
gazdasági osztályának a
bűnügyi nyomozói vizsgálódtak a Barcelona labdarúgócsapatának stadionjában hétfőn. A Cadena
SER rádióadó információi
szerint a katalán rendőrség
hétfőn letartóztatta az FC
Barcelona korábbi elnökét,
Josep Maria Bartomeut,
valamint több volt igazgatósági tagot a BarcaGate
néven elhíresült botrányban játszott szerepük miatt.
A katalán egyesület
szűkszavú közleményben
tudatta, hogy a hatóság emberei a klub központjában
Fotó: Getty
jártak, de nem adott tájékoztatást az okokról. A spanyol sajtó ugyanakkor arról ír, hogy a vizsgálat a
BarcaGate-ügyhöz kapcsolódik, amelynek hatására október végén lemondott
a korrupcióval vádolt elnök, Josep Maria Bartomeu. A mostani rendőrségi
vizsgálat célja azt kideríteni, hogy a klub által megbízott cég folytatott-e ellenkampányt a közösségi médiában az őt kritizáló egykori és jelenlegi játékosokkal szemben.
A BarcaGate-ügy 2020 februárjában került nyilvánosságra. A botrányban
a 13 Ventures nevű PR-cég az FC Barcelona megbízásából több mint száz
álprofilt működtetett a közösségi oldalakon, amelyek célja Bartomeu dicsfényben feltüntetése és az őt kritizáló tábor (ide tartozik többek között Lionel
Messi és Gerard Piqué) lejáratása volt. A klub tagadta, hogy létezett ilyen
megállapodás, és kapcsolatban lenne a vállalattal, ugyanakkor a Cadena SER
beszámolója szerint akkoriban hat különböző számla is a birtokukba jutott,
ezek bizonyítják a Barca ilyen célú kifizetéseit.
A Cadena SER értesülései szerint a „házkutatás” után az otthonában letartóztatták Josep Maria Bartomeut, az FC Barcelona korábbi elnökét, továbbá az előző vezérkarból Oscar Grau vezérigazgatót, Roma Gómezt,
illetve Jaume Masferrert, Bartomeu egykori „jobb kezét”.
Bartomeu 2014 és 2020 között dolgozott az FC Barcelona elnökeként,
előtte 2010 és 2014 között, még Sandro Rosell elnöksége idején a klub alelnökeként ténykedett.

Szabics Imre április 1-jétől átveszi
a Fehérvár FC irányítását

A „Vidi” leendő szakmai stábja. Balról: Juhász Roland, Szabics Imre, Torghelle Sándor

Április 1-jétől Szabics Imre lesz a magyar
labdarúgó NB I legutóbbi szezonjában ezüstérmes MOL Fehérvár FC vezetőedzője.
A játékosként 36-szoros válogatott csatár
március végéig még az osztrák válogatott másodedzőjeként látja el feladatait, ezt követően
csatlakozik az együtteshez. A 39 éves szakember szerződése 2024. június 30-áig szól.
Szabics Imre játékos-pályafutását követően
2017 végéig a Sturm játékos-megfigyelőjeként
dolgozott, közben 2014 és 2015 októbere között
11 mérkőzés erejéig tagja volt Dárdai Pál és
Bernd Storck stábjának, így nagy szerepe volt
neki is abban, hogy a magyar válogatott kijutott
a 2016-os Európa-bajnokságra. Később korábbi
játékostársa és edzője, Franco Foda munkáját
segítette asszisztensként – először másfél évig
a Sturm Graznál, majd az elmúlt bő két évben
az osztrák válogatottnál.
Az edzői stábhoz csatlakozik majd a fehérváriakkal kétszeres bajnok, 95-szörös válogatott
Juhász Roland, valamint egy másik korábbi közönségkedvenc, a 42-szeres válogatott Torghelle Sándor.
„Tudom, hogy ez nem volt egyszerű feladat,
mert azt szerették volna, hogy maradjak, de
végül úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan
megoldást találni, amely minden fél számára
optimális lehet” – idézte a klub honlapja Szabics Imrét, aki hozzátette, nem volt könnyű fel-

Fotó: a Fehérvár FC honlapja

adnia egy Európa-bajnoki részvételt és egy valószínűsíthető világbajnoki szereplést az osztrák
válogatottal, de úgy érezte, tudatosan épített
karrierjében eljött az idő, hogy vezetőedzőként
dolgozzon.
Szabics Imre, Juhász Roland és Torghelle
Sándor érkezéséig a február 17-én menesztett
Márton Gábor helyére ideiglenesen kinevezett
Szalai Tamás marad a MOL Fehérvár FC megbízott edzője.

A négy közé jutásért játszanak
a Románia-kupában

Kedden elkezdődött a labdarúgó-Romániakupa negyeddöntője.
Elsőként az egyaránt 1. ligás Chindia Târgovişte és a CSU Craiova mérte össze erejét,
a találkozó lapzártánk után fejeződött be. Ma
két meccset játszanak: délután fél 6-tól két
másodosztályos alakulat, a Kolozsvári U és a
Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii találkozik,
majd este fél 9-től a 2. ligás Petrolul Ploieşti
a Gyurgyevói Astrát fogadja. Végezetül holnap este 8-tól a másodosztályos Dunărea Călăraşi a Bukaresti Dinamót látja vendégül.
A negyeddöntőben egyetlen mérkőzést rendeznek, a győztes továbbjut a Románia-kupa
elődöntőjébe. Valamennyi találkozót élőben
közvetíti a DigiSport 1 és a Telekom Sport 1.
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Feltétel a szülő munkaviszonya

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Támogatás újszülötteknek

Marosvásárhely városi tanácsa – a szociális igazgatóságon keresztül – a gyermeket vállaló családok számára pénzügyi támogatást biztosít
egyszeri alkalommal 2000 lej értékben. Az iratok
benyújtásának határideje: a gyermek születésétől számított 60 nap.

A támogatást egyszeri alkalommal nyújtják minden újszülött esetén, kérvény alapján. Feltétel, hogy a szülőknek
legalább egyéves munkaviszonyuk kell legyen megszakítás nélkül (kivételt képeznek azok, akik a szükségállapot
idején kényszerszabadságon voltak), ugyanakkor a szülőknek marosvásárhelyi lakhellyel kell rendelkezniük, a
gyermek születését egy marosvásárhelyi szülészeten
jegyezték be. A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság tájékoztatása szerint a támogatás benyújtásához az alábbi
iratok szükségesek:
– a szülők személyazonossági okiratai (eredeti és másolat);
– munkahelyi igazolás (eredeti) mindkét szülő esetében,
az elmúlt 12 hónapra, megszakítás és felfüggesztés nélkül;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata (eredeti és
másolat);
– bankszámlakivonat.
A támogatás iránti kérelmet a bizonyító okmányokkal
együtt a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság iktatóhivatalához lehet benyújtani, a Dózsa György út 9.
szám alatt. Ugyanakkor e-mailben is beküldhető a registratura.das@tirgumures.ro címre, „Sprijin financiar
nou-născuţi” megjegyzéssel.

Új uniós energiacímkék

Március 1-jétől minden üzletnek és online kiskereskedőnek alkalmaznia kell az uniós
energiacímke új változatát,
amely kezdetben négy termékkategóriára vonatkozik: a
hűtőszekrényekre és fagyasztókra, a mosogatógépekre, a
mosógépekre és a televíziókészülékekre.

A legfontosabb változás a visszatérés az A-tól a G-ig terjedő skálához, mivel egyre több termék éri el
a jelenlegi skála szerinti A+, A++
vagy A+++ minősítést. Az A–G
skála szigorúbb, és úgy van kialakítva, hogy nagyon kevés termék
képes azonnal elérni a legjobb, A
minősítést, teret hagyva a hatékonyabb termékek jövőbeli beépítésének. A piacon jelenleg a
legenergiahatékonyabb termékeket
jellemzően B, C vagy D címkével
látják el. A címkéken több új elem
is szerepelni fog, többek között egy
uniós szintű adatbázisra mutató
QR-kód, amely lehetővé teszi a fo-

gyasztók számára, hogy további információkat szerezzenek a termékről – tájékoztatott az Európai
Bizottság. Az EU piacán forgalomba kerülő valamennyi készüléket regisztrálni kell egy új, uniós
szintű adatbázisban, az energiacímke-köteles termékek európai
adatbázisában (EPREL). Ez a jövőben még inkább megkönnyíti a hasonló termékek összehasonlítását –
áll az MTI közleményében.
Március 1-jétől a környezettudatos tervezésre vonatkozóan több
szabály is hatályba lépett, különösen a javíthatóságot érintők. A gyártók vagy importőrök mostantól
kötelesek a szakszervizek rendelkezésére bocsátani egy sor alapvető
alkatrészt a modell utolsó darabjának az uniós piacon forgalomba hozatalát követően legalább 7-10 évig.
Szeptember 1-jétől új címkék vonatkoznak a villanykörtékre és a
rögzített fényforrással rendelkező
lámpákra, és az elkövetkező években további termékek következnek.

Módosult a tej és kifli program

határozat lehetőséget nyújt a tej- és péktermékek helyettesítésére, betartva a heti adagokat. A termékeket
visszamenőleg is kioszthatják, vagy a szülők is átvehetik. Az újbóli online oktatásra való áttérés során
A tavalyi tanévben a koronavírus miatt elrendelt pedig a ki nem osztott termékeket szétoszthatják civil
veszélyhelyzet idejére bevezetett online oktatás a szervezetek, egészségügyi és szociális intézmények
program szüneteltetését eredményezte. A kormány- között. (szer)
A kormány a járványügyi helyzetre való tekintettel február 24-én elfogadta a tej és kifli
program módosítására vonatkozó 2017. évi
640-es számú kormányhatározat módosítását.

Ügyintézések a Demokráciaközpont és az Eurotrans Alapítvány irodáiban

Illusztráció

Honosítás, útlevéligénylés, anyakönyvezés…

A járványügyi előírások betartásával
személyes ügyintézésre van lehetőség a magyar állampolgárság, a magyar útlevél és a családi támogatások
igénylésére az EMNT Demokráciaközpontjaiban és az Eurotrans Alapítvány
területi irodáiban.

Pálosy Piroska

A decemberi online ügyintézés után az Eurotrans Alapítvány területi irodái országszerte
kiszállásokat szerveznek a magyar állampolgárság, a magyar útlevél és a családok számára igényelhető támogatások benyújtása
érdekében. Maros megyei kiszálláson legközelebb március 4-én, csütörtökön 11–17 óra
között Szovátán, a Fő út 104. szám alatti református parókián fogadják az ügyfeleket.
A marosvásárhelyi Demokráciaközpont
irodavezetője, Szente Anna Ágota megkeresésünkre tájékoztatott a kihelyezett konzuli
napokról is, márciusban szerdánként tartják,
mint hangsúlyozta, remélhetőleg a vírushelyzet alakulása sem akadályozza majd a konzuli napok megszervezését. A programjukat
meghosszabbították, így lehetőség van a délutáni ügyfélfogadásra is. Maros megyében az
EMNT irodája Marosvásárhelyen a Mihai Viteazul utca 10/1. szám alatt található, és hétfőtől csütörtökig 10–16 óra között, pénteken
10–14 óra között van ügyfélfogadás, telefonszám: 0365/430-902, 0762-248-657. Abban
az esetben, ha nagyobb csoportok igénylik,
különösen a honosítási kérelmek kapcsán, kiszállásokat is szerveznek. Amennyiben egy
kisebb csoport jelzi az igényt, előzetes egyeztetést követően terepre is kiszállnak, és átveszik az iratcsomókat.
Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás együttes feltételeinek mara-

déktalanul megfelel: maga vagy felmenője
magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti
magyarországi származását; magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi); a magyar jog szerint büntetlen
előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban; honosítása nem sérti Magyarország
közbiztonságát és nemzetbiztonságát. A kérelem benyújtásától számított 4-5 hónap után
lehet választ várni, természetesen annak
függvényében, hogy hány kérelem kerül benyújtásra. A magyar állampolgárság megszerzése nem jelenti automatikusan a magyar
útlevél megszerzését. A magyar útlevél
igénylésének előfeltétele a magyar állampolgárság, tehát az útlevelet csak akkor lehet igényelni, ha a kérelmező már magyar
állampolgár, vagyis megkapta a honosítási
okiratot és letette az esküt.

Az Eurotrans Alapítvány területi irodái

A honosítási eljárás megkönnyítése érdekében az Eurotrans Alapítvány területi irodáinak munkatársai heti két alkalommal
kiszállnak vidékre, hogy az egyszerűsített honosítási eljárásban azok is részesüljenek,
akiknek nem volt lehetőségük ezt eddig megtenni. A területi irodák munkatársai meghatározott program szerint, előre meghirdetett
helyszíneken végzik munkájukat, amelyekről
előzetesen értesítik az adott település lakosságát. Maros megyében a területi iroda munkatársai Marosvásárhelyen a Dózsa György
utca 9. szám alatt – első emelet, 40-es iroda
– várják az ügyfeleket hétfőtől péntekig 8–16
óra között, e-mail-cím: eurotransalapitvanymaros@gmail.com,
telefonszám:
0265-262-907. Dicsőszentmártonban a
Rózsa/Trandafirilor utca 16. szám alatt hétfő–
péntek 9–17 óra között, Szászrégenben a
Mihai Viteazul utca 5. szám alatt hétfő–pén-

tek 9–15 óra között, tel.: 0265-511-638,
Nyárádszeredában a Rózsa/Trandafirilor utca
16. szám alatt hétfő–péntek 8–16 óra között.
Tavaly februártól a magyarigazolvány
mellett a honosítási kérelmet benyújtó személyek hivatalból magyar személyazonossági igazolványt is kapnak. Emellett
lehetőség van az útlevél igénylésére, a születés anyakönyveztetésére, valamint a házasság
és elhalálozás bejelentésére is.
Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát
igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, esetleges válást igazoló
dokumentum stb.), valamint az egykori
magyar állampolgárságot igazoló dokumentumokat (például a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet
plébánosi/lelkipásztori igazolás vagy
régi magyar okirat, például illetőségi
bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv stb.). Az egykori magyar állampolgárság igazolásánál fontos, hogy
a családi kapcsolat, azaz a leszármazás
végig követhető legyen. Mellékelni kell
két darab igazolványképet (külföldön
élőnek egyet). Az egyszerűsített honosítási kérelemnyomtatvány magában
foglalja az önéletrajzot és a névmódosítási kérelmet is. A kérelmező köteles
nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű, és nem folyik ellene büntetőeljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt
évben elmarasztalta-e valamely bíróság
szándékos bűncselekmény miatt.
A kisgyermekes családok számára
továbbra is elérhető az anyasági támogatás és a babakötvény. Az anyasági támogatás a baba születését követő hat
hónapon belül igényelhető, gyerme-

kenként egyszeri 64.125 forint (hozzávetőleg
850 lej), ikertestvérek esetén gyermekenként
85.500 forint (mintegy 1.100 lej) juttatásban
részesülhetnek. Az Eurotrans Alapítvány és a
Demokráciaközpont munkatársai ingyenesen
segítenek az iratcsomók összeállításában, a
kérelmek kitöltésétől a fordítások elkészítéséig. A területi irodákban dolgozó kollégák
meghatározott program szerint, előre meghirdetett helyszíneken végzik munkájukat, amelyekről előzetesen értesítik az adott
települések lakosságát.

Fotó: Szer P. Piroska
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Női vezetők a Covid–19 elleni küzdelemben

Fókuszban a kutatók és az egészségügyi dolgozók
egyik fázisát, Kizzmekia Colbert
vezette az amerikai kormány tudományos csapatát, amely a Moderna
kutatását irányította, Kínában
pedig Csen Vei felelt azért, hogy a
járványra gyorsan és hatékonyan
reagáljanak, miután kutatásai ezrek
életét mentették meg a 2003-as
SARS-járvány során.

Március 3-án, szerdán az Európai Parlament online sajtószemináriumot
tart
a
nemzetközi nőnap alkalmából.

Mózes Edith

A szeminárium fő témái és előadói:
* Az Európai Parlament prioritásai a nemek közti egyenlőséget
illetően – Evelyn Regner (S&D,
AT), EP-képviselő, a Nőjogi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság
(FEMM) elnöke.
* A Covid–19 kutatásokat vezető női tudósok – prof. dr. Karikó
Katalin, kutató, a BioNTech RNA
Pharmaceuticals első alelnöke, dr.
Maria Rosaria Capobianchi kutató,
a Lazzaro Spallanzani Virológiai
Laboratorium vezetője.
* A nemek közötti egyenlőség
előmozdítása a természettudományi, technológiai, mérnöki és matematikai (STEM) oktatásban és
karrierben – Susana Solis Perez
(Renew, ES) EP-képviselő.
* Női vezetők a Covid–19 elleni
küzdelemben – Avivah WittenbergCox, a 20-first vezérigazgatója.
* Nők a társadalom védelmének
élén – Alda Dalla Valle, az Epicura
Hornu Sürgősségi Szolgálatának
főnővére, az FNIB (Belgiumi Országos Ápolók Szövetsége) elnöke; Maria del Mar Amoedo, a
2020-as Európai Polgári Díj nyertes „Somos Tribu VK” szomszédsági
platform
tagja
(Spanyolország); Frances Fitzgerald (EPP, IE), EP-képviselő, „A
nemi szempontok a Covid–19 válság és a válság utáni időszakban”
jelentéstevője (FEMM Bizottság).

A Covid–19-válság idején női
vezetők innovatív megközelítéseket mutattak fel

2020 folyamán tanúi lehettünk
annak, hogy milyen erőt képviselnek a nők vezetőként a Covid–19válság idején. Női vezetők

Oltási útlevél:

Segíteni kell a nők
tudományos területre lépését

Evelyn Regner, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM) elnöke

innovatív megközelítéseket mutattak fel mind helyi, mind országos
szinten. A frontvonalban jelenleg is
folyamatosan dolgoznak nők azon,
hogy a lehető legkisebbre korlátozzák a koronavírus-járvány hatásait,
és a járvány leküzdésén dolgozó
kutatócsoportok többségének élén
is nők állnak.
Azonban minden erőfeszítés és
vezető szerep ellenére a járvány
hosszabb távú hatásai nehézségek
elé állítják a társdalom női tagjait.
Sokuk szakmai és személyes életét
borította fel a pandémiás helyzet,
és ez gyakran pénzügyi szempontból is kiszolgáltatottsággal jár,
mivel sokakat egyből elbocsátottak, míg mások kénytelenek nap
mint nap nehéz döntéseket hozni
vagy akár fizetés nélküli munkát
vállalni.

A nők kulcsfontosságú
szerepe a védőoltások
fejlesztésében

Lady Mary Wortley Montagu
(1689–1762) és Anna Wessels Williams patológus (XIX. század
vége) óta a történelemben a nők
mindig is kulcsfontosságú szerepet
játszottak a védőoltások fejlesztésében. Az Egyesült Államokban
1930 és 1940 között a szamárköhögés elleni oltásokat elsőként előállító három tudósból álló csoport is
nőkből állt (Grace Eldering, Pearl

Kendrick és Loney Gordon). Példaként említhető még mások mellett Margaret Pittman, Rachel
Schneerson, Isabel Morgan, Leone
Farrell, Dorothy Horstmann, Anne
Szarewski, Ruth Bishop, és még
sokan...
Prof. dr. Karikó Katalin magyar
biokémikus 40 éve dolgozik a jelenleg ismert védőoltások fejlesztési lehetőségein és közelebbről az
mRNS módszeren. A BioNtech és
a Pfizer oltóanyag-fejlesztő csoportjának vezetője, az mRNSalapú
oltóanyag
társszabadalmaztatója.
Dr. Maria Rosaria Capobianchi
egy olyan kutatókból álló csoportot
vezetett Olaszországban, amely elsőként izolálta a Covid–19 vírus
RNS-ét.
Az említetteken túl is számos nő
játszott fontos szerepet világszerte
működő gyógyszeripari vállalatok
kutatásaiban: Sarah Gilbert az oxfordi kutatás vezetőjeként említhető; Nita Pavel vezette a Novavax
csapatát, amely csak nőkből állt;
Edith Heard, az Európai Molekuláris Biológiai Tudományok Laboratóriumának (EMBL) főigazgatója
vezette be az EMBL Covid–19-cel
kapcsolatos tevékenységeit, nevezetesen az EMBL Covid–19 adatportáljának megnyitását; Lisa A.
Jackson (Washingtoni Egyetem)
vezette a Moderna tárgyalásának

A hosszú listát elnézve felmerül
a kérdés: vajon miért nem választ
több lány tudományos pályát? A
tudományos szakmákban jelen
lévő nemi különbségek enyhítése
érdekében olyan új szakpolitikákat
és kezdeményezéseket kell létrehozni, amelyekkel támogatható és
elősegíthető a nők és a lányok tudományos területre lépése. Az Európai Parlament FEMM Bizottsága
a hónap végén megvitatja a jelentést arról, hogy miként lehetne több
lányt ösztönözni arra, hogy a tudományos, technológiai, mérnöki és
matematikai (angol nyelvű rövidítéssel: STEM) tudományterületeken helyezkedjenek el.

Ápolók és gondozók

A Covid–19-válság rávilágított a
gondozók és ápolók nélkülözhetetlen munkájára. Ezeket a feladatokat
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túlnyomórészt nők látják el mind élvonalbeli egészségügyi dolgozókként, mind a családban. A járvány
idején lehetővé kell tenni, hogy a
szociális munka előkelőbb helyre
kerüljön a fejlesztési célok között.
Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) 2019-es adatai alapján,
annak ellenére, hogy a női egészségügyi dolgozók a Covid–19 elleni harc élvonalában küzdenek
mindennap, és 96 millió fővel az
egészségügyi és szociális ágazatban a munkaerő 70,4%-át teszik ki,
a foglalkozási szegregációt alakító
hierarchikus struktúrák és nemi
sztereotípiák miatt megkülönböztetéssel és hátrányokkal kell szembenézniük, ideértve a béreket is.
Intézkedéseket kell hozni az
ilyen jellegű járványok nemi vonatkozású negatív hatásainak minimalizálása érdekében, valamint
meg kell hallgatni a világjárványra
adott válasz élvonalában dolgozó
nőket, és tanulni kell tőlük. Első lépésként minden tagállamban át kell
ültetni a gyakorlatba az uniós
munka és magánélet egyensúlya
irányelvet, ami jelentős segítséget
jelenthet a nőknek.
Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája

Karikó Katalin magyar biokémikus

Számít, hogy melyik vakcinával oltottak

Mások számára ez nem ennyire felszabadító. Sokan úgy Izrael az oltásban és a nyitásban is élen jár
Egyre több az oltási útlevél, és egyre kevésbé világos, mi szerint ítélik majd meg egymáséit az egyes gondolják, hogy ez nem fair, mert az oltási kampány a vártnál
Eközben mindenki azt figyeli, hogyan indul újra az élet Izállamok. Egyelőre úgy néz ki, hogy leginkább a vak- lassabban halad. Németországban például még csak a lakos- raelben. Ott már azok, akik be vannak oltva, mehetnek edzőcina típusától függ, hogy elfogadják-e az igazol- ság 2 százaléka kapta meg a vakcina mindkét dózisát.
terembe, uszodába, kulturális intézmények és szállodák is
Egy férfi arról beszélt, hogy megosztó a helyzet, és ez ag- fogadhatják őket, bár ez csak azoknak az országoknak lehet
ványt a határőrök.

godalommal tölti el. Hivatalosan nem kötelező az oltás – ma- modellértékű, amelyek ilyen tempóban tudnak oltani. Izraelgyarázta –, de az oltási útlevéllel közvetetten mégiscsak az ben ugyanis már a lakosság több mint harmadának, háromFelső-Bajorországban is van már ilyen – egyelőre szimbo- lesz. Kérdés például, hogy vajon elutazhat-e az ember nya- millió-kétszázezer embernek van oltási útlevele.
likus – dokumentum, még nem jogosít semmire, de a ható- ralni, ha nincs beoltva.
ságok azt ígérik, hamarosan meglesz hozzá az adminisztratív Még mindig nem tudni, fertőzhetnek-e a beoltottak Az EB digitális oltási útlevelet javasol
Digitális oltási igazolványt javasol az Európai Bizottság,
háttér. Úgyhogy az önkormányzatok el is kezdték szétküldeni
Az unióban videócsúcs volt a héten, az oltási kampány ha- az úgynevezett green passon fel lenne tüntetve az illető koroaz igazoló kártyákat mindazoknak, akiket már beoltottak.
tékonyabbá tételére kerestek megoldást, de az oltási igazo- navírusteszt-eredménye is. Ursula von der Leyen, a bizottság
Újfajta szabadság vagy megosztó helyzet?
lásról is volt szó. Több tagállam is sürgette, hogy legyen elnöke a Twitteren azt írta, az igazolvánnyal az a céljuk, hogy
Egyikük boldogan lobogtatta: azt mondta, mindig magánál uniós, vagyis a közösségen belül mindenütt érvényes oltási az utazni vágyóknak legyen bizonyítéka arról, hogy kaptak
fogja tartani, hogy ha kell, fel tudja mutatni. Ez egy újfajta útlevél. A többség azonban még korainak tartja, hogy erre tá- vakcinát, és ha esetleg még nem, akkor van-e negatív tesztmaszkodva feloldják az utazási korlátozásokat. Még mindig eredményük, vagy átestek-e már a koronavírus fertőzésen.
szabadság – tette hozzá a riporter kérdésére.
nem tudni, fertőzhetnek-e a beoltottak. És feszültséget teA Bizottság a tervek szerint még márciusban bemutatná a
remt, hogy egyelőre csak keveseknek lenne ilyen mentes- konkrét javaslatát, hogy Európa gördülékenyebben vághasségük.
son neki a nyári vakációszezonnak.
Görögország kiadta saját oltási útlevelét
Angela Merkel német kancellár szerint az unióban három
Görögország viszont nem vár a többiekre, kiadta saját hónapon belül akár már működőképes is lehetne a digitális
oltási útlevelét, és ajánlást küldött erről Brüsszelbe is. A oltási igazolvány rendszer. Továbbra is vita tárgya azonban,
görög oltási útlevelet egyelőre csak az oltásban világelső milyen kiváltságokat jelentsen egy ilyen igazolvány – külöIzrael fogadja el. De Athén állítólag a brit kormánnyal is nösen a turizmustól függő országokban. Görögország például
azt szeretné, hogy a dokumentum vakcinaútlevélként szoltárgyal.
gáljon,
és felmentse a birtokosát a tesztek, illetve a karantén
Úgy tudni, hogy Brüsszelben egyelőre nincs visszhangja ennek, de a közösség vezetése továbbra is fontos- alól. Franciaország és Németország szerint ez még korai, hinak tartja, hogy a járvány miatt elrendelt korlátozásokat – szen az intézkedés egyfajta kettős társadalmat hozna létre a
egy újabb gyilkos hullám elkerülése érdekében – egyez- vakcinára várók kárára.
Forrás: Euronews
Vakcinaútlevél
Forrás: Szabadeuropa tetve építsék le a tagállamok.
Mózes Edith
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Magán vasúti járatok

Február 15-étől a kolozsvári székhelyű
Interregional Călători – vasúti személyszállító cég járatot indított Marosvásárhely és Maroshévíz között és
vissza. A cég más útvonalakon is működtet szerelvényeket. A magán vasúti
társaság Duewag 628.4 típusú, 124
ülőhelyes és 22 pótszékes (billenőüléses), kényelmes, kerékpártárolóval ellátott vagonokat közlekedtet.

A cég jelenleg a következő útvonalakon és vissza indított
menetrend szerinti járatokat:

gatására, 2019-ben karácsonyi szerelvény indult. Ugyanakkor szerveznek kirándulásokra, születésnapokra, vallási zarándoklatokra is különjáratokat.

Az Interregional Călători által közlekedtetett szerelvények előnyei:

Civilizált körülmények között kerékpárok is szállíthatók. Mindegyik vonatra 30
kerékpártároló állvány szerelhető fel. Szorgalmazzák a városi környezetbarát, alternatív közlekedési eszközök (elektromos roller) használatát, ezért szállításuk ingyenes. A szerelvényeken ingyenes wifihálózat működik. Igény esetén a menetrend
szerinti járatokon közlekedtetett vasúti kocsikhoz újabbakat csatlakoztathatnak.

Marosvásárhely – Szászrégen – Déda – Maroshévíz
Kolozsvár – Dés – Beszterce (Északi pu.)
Beszterce (É.pu.) – Bethlen – Ilvatelek (Lunca Ilvei)
Kolozsvár – Nagyvárad – Érmihályfalva – Szatmárnémeti – Halmi
Zsibó – Nagybánya – Szatmárnémeti
Kolozsvár – Aranyosgyéres
Beszterce (É.pu.) – Borgóbeszterce
Kolozsvár – Aranyosgyéres – Marosvásárhely

A menetrend szerinti járatok mellett a cég megrendelésre különvonatokat is közlekedtet. Eddig járatot indítottak az Iskola másként program keretében, indult a „Vidámság járata”, a Centenáriumi járat.
A zarándokok különvonattal utazhattak Ferenc pápa balázsfalvi láto-

Elérhetőség, bővebb információ: Interregional Călători Kft., 400221 Kolozsvár, Törökvágás utca (str. Tăietura Turcului) 47. szám.
Telefonszámok:+40-264-596-775,fax:+40-364-140-243.Honlap:www.interregional.ro.E-mail-cím:bilete@viaterra.ro
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Márciusban a magánszemélyek kincstári
és FIDELIS államkötvényekbe fektethetnek be

2021. március 1-től a Pénzügyminisztérium új államkötvényeket bocsát ki kizárólag a lakosság részére a kincstári (TEZAUR) és FIDELIS
programokon keresztül.

ATEZAURprogram
2021. március 1. és 29. között belföldi magánszemélyek vásárolhatnak kincstári államkötvényeket az Államkincstár hivatalaiban és a postahivatalokban.
Az éves kamatok: 2,85% egyéves lekötésre, 3,1% hároméves és
3,25% ötéves lekötés esetén. Az államkötvényeket dematerializált formában, 1 lejes névértékben bocsátják ki, az éves kamatokat az útmutatóban előírt határidők lejártakor fizetik ki. A TEZAUR program
keretében kibocsátott államkötvények átruházhatók és korábban is kiválthatók.

AFIDELISprogram
2021. március 1. és 19. között a BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română és BRD – Groupe Société Générale partnerbankok eladásra bocsátanak lejben denominált FIDELIS
államkötvényeket, ugyanakkor euróban denominált államkötvényeket
is, amelyeket automatikusan jegyeznek a Bukaresti Értéktőzsdén. A FIDELIS államkötvényekbe 18 éven felüli belföldi és külföldi magánszemélyek is befektethetnek 2021. március 19-ig.
A FIDELIS államkötvények mind lejben, mind euróban vásárolhatók.
A lejben befektetett államkötvények kamata 1 éves lejáratra 2,85%,
3 évre 3,1% és 1,55% az öt évre lekötött eurós államkötvényekre.
A FIDELIS államkötvényeket a Bukaresti Értéktőzsdén jegyzik.
Egy lejben kibocsátott FIDELIS államkötvény nominális értéke 100
lej, az euróban kibocsátotté pedig 100 euró. A legkisebb összeg, amit
jegyezni lehet, 5.000 lej, illetve 1.000 euró.
A FIDELIS államkötvények előjegyzésekor a közvetítő bankok jutalékot nem számolnak fel, mind a kamatokból, mind a tőkenyereségből származó jövedelem adómentes.
A korábban kibocsátott és lejárt határidejű kincstári és FIDELIS állampapírok tulajdonosai újra befektethetik a lejáratkor fel nem vett öszszeget a márciusban a lakosság számára meghirdetett FIDELIS és
kincstári állampapír kötvényekbe.
A lakossság számára kibocsátott államkötvények éves kamatai magasabbak a bankközi másodlagos értékpapírpiacon szereplő állami értékpapírok hozamánál, és a kamatokból származó jövedelem
adómentes.
A 2021. márciusban kibocsátott FIDELIS és kincstári államkötvényekre vonatkozó pénzügyi feltételekről a www.mfinante.gov.ro honlapról és a partnerintézmények oldalairól tájékozódhatnak:
www.posta-romana.ro; www.comunicatii.gov.ro (Programul TEZAUR), www.btcapitalpartners.ro; www.bcr.ro; www.brd.ro/mfp;
www.bvb.ro (Programul FIDELIS).

ABrassóiRegionálisAdó-ésKözpénzügyiHivatal
kommunikáció,közönség-,sajtószolgálata

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓK húslibák és házi pulykák.
Tel. 0365/420-368, 0732-586-648.
(sz-I)

MINDENFÉLE

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Ha minőségi munkát
szeretne, válasszon minket! Cégünk
bármilyen típusú munkát vállal garanciával. Tel. 0742-344-119. (10988-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogosmunkát, szigetelést, csatornakészítést
és bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)
FAMETSZÉST, permetezést vállalok. Tel. 0770-621-920. (10900-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből, ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást, bármilyen kisebb javítást.
Tel. 0747-508-707, Misi. (10796-I)
ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőkészítést bármilyen anyagból, bármilyen kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádogosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0758-880-600. (10883-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)
BÁRMILYEN
tetőfedést,
kisebb
javításokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Misi. Tel. 0720-313818. (10994)
VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
anyagból, cserépforgatást, ácsmunkát,
házak felújítását. Az anyagot biztosítjuk.
Tel. 0759-660-136. (10992)
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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. (sz.-I)
Az idő múlik, szállhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz fájó, szép
emléked. A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs
már. Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el,
hogy hiába várunk. Örökre elmentél, vissza nem jössz hozzánk, szívünkben fájdalom, bánat és gyász.
Hiányzol közülünk, a helyed üres
marad, egy váratlan pillanat megölte
szívedet. Magadba zártad a sors
ezernyi baját, váratlanul, búcsú nélkül itthagytál.
Fájdalommal emlékezünk március 3-ára, amikor 25 éve Jeruzsálemben tragikus körülmények között elhunyt a vajdaszentiványi születésű, 29 éves LUNKA DOMI. Emlékét fájdalommal
őrzi szeretett édesapja, Mihály, édesanyja, Rózsi, testvérei,
Zsuzsa családjával, Rozi családjával és Mihály családjával.
(10654)
ÁGYBAN fekvő beteg mellé gondozónőt

keresünk.

0265/708-372. (11010-I)

Telefon:

MEGEMLÉKEZÉS

A temető kapuja mindig ki van
tárva, sok ember járja.
Van, aki virágot visz, de legtöbben bánatot szívükben.
Mi is ezt az utat járjuk, sírod előtt
állunk,
s talán te is látod, hogy körülötted van szerető családod.
Fájó szívvel emlékezünk március
3-án BARTHA ZOLTÁNRA, a
drága jó férjre, édesapára, nagyapára, testvérre és jó szomszédra,
halálának
18.
évfordulóján. Emléked őrzi feleséged, fiad, két lányod, két vejed,
két unokád és két dédunokád.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! (10991)

Hiányának örök fájdalmával a
szívemben emlékezem édesapámra, a kutyfalvi SZÁNTÓ
ISTVÁNRA halálának 25. évfordulóján. Legyen békés örök
álma. Leánya, Bartha Gizella.
(10948-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a

szeretett

édesanya,

mama, anyós, anyatárs,

nagy-

PUSZTAI ADRIENNE

(ALTMANN ADRIENNE)

az Elektromaros volt dolgozója

68 éves korában megpihent.

Temetése 2021. március 3-án 13

órakor lesz a marosszentgyörgyi

Kápolna utcai temetőben, katolikus szertartás szerint.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (11008-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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)

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.
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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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.

