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Igazi testvérek 
voltunk
Csendesedni látszik ugyan, de hosszú
időn át borzolta a szakmai kedélyeket
a budapesti Színház-és Filmművészeti
Egyetem (SZFE) körül kialakult hely-
zet, amelyre a Népújság korábbi cik-
keiben is reflektáltunk. Kevesen
tudják, de az SZFE és a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem között az
idők során szoros kapcsolat alakult ki,
amely a két intézmény számára 
a magyarországi a magyarországi és
a romániai színészképzéssel számos
tapasztalatcserét, közös műhelymun-
kát tett lehetővé. A budapesti helyzet
ezt a többéves munkát borította fel –
állítja dr. Kovács Levente Bánffy-díjas
rendező, a MME professor emeritusa,
aki megosztotta velünk gondolatait. 

____________5.
Bírságolnak az
avarégetés miatt is
Február 20-án lépett érvénybe az a
törvény, amellyel megtiltják a kertek,
udvarok takarítása nyomán keletkező
növényi hulladék elégetését a magán-
gazdaságokban. Tavaly nyáron fo-
gadta el a parlament a
komposzttörvényt, ez idáig azonban
alig esett szó róla, most azonban a
magas bírságokra helyezve a hang-
súlyt próbálnak hatást gyakorolni a
magánszemélyekre.

____________8.

Amint korábban beszámoltunk róla, a Pro Economica Alapít-
vány Erdélyben is elindította a mentorprogramot, amelyre
olyan erdélyi magyar fiatal vállalkozók és tapasztalt szakem-
berek jelentkezését várták, akik mentorált vagy mentor sze-
repben segítenék egymást a szakmai problémák
megoldásában, illetve hosszabb távon erősítenék az erdélyi
mentorprogram alumni hálózatát. 

A 2019-ben sikeresen lebonyolított vajdasági mentorprogramhoz ha-
sonlóan, 2021-ben Erdélyben kerül sor ezen program megvalósítására,
a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával, a magyarországi De-
sign Terminál szervezésében. A mentorprogram célja egy olyan helyi
mentorhálózat kialakítása, melynek segítségével a kezdő erdélyi magyar
vállalkozókat, cégvezetőket a legprofibb mentorok segítik a fejlődésben.
A felhívás alapján március 7-ig mintegy 11 megyéből összesen 166 vál-
lalkozó regisztrált a mentorprogramba, ebből 48 mentornak,Vajda György (Folytatás a 6. oldalon)

Támogatják a vállalkozókat

Lezárult a jelentkezés 
a mentorprogramba 

Fotó: Nagy Tibor  (archív)

Éhkopp a kamrában?
Nem olyan nagyon régen még Európa éléskamrájának is nevezték

ezt a jobb sorsra érdemes országot, ám azóta már akkorát változtak a
dolgok, hogy az élelmiszer-ellátás is veszélybe került.

A jegybanknak van egy, a gazdaságra rendszerszintű kockázatot hor-
dozó tényezőket figyelő és ezekről jelentéseket készítő bizottsága. Ha-
sonló szakértői testületek a világ minden országában készítenek
jelentéseket, a jó kérdés az, hogy ha a politikusok elolvassák ezeket,
akkor hogyan reagálnak. E hazai szakik szerint a 2014–19 közti idő-
szakban megduplázódott a román agrár külkereskedelmi mérleg hiá-
nya, 2,1-ről 4,3 milliárd euróra. A 2019-ben jegyzett teljes
külkereskedelmi deficit több mint egynegyede innen adódott. És az
anyagiakon túl a termékek és értékek egyensúlya szempontjából is nagy
gond van, abban az értelemben, hogy főleg gabonát és állatot expor-
tálunk, ehelyett feldolgozott élelmiszert hozunk be. Így például abban
a bizonyos 2019-es évben a kivitel tonnában szinte másfélszerese volt
a behozatalnak, értékben pont ellentétes volt az arány. Nem véletlenül,
hiszen a valódi értéket mindig a feldolgozott késztermék hordozza, nem
a nyersanyag.

Azért vélik ezt a szakértők már rendszerszintű kockázatnak, mert hét-
köznapi nyelvre lefordítva ez azt jelenti, hogy ha egy adott okból meg-
szűnne az élelmiszer-behozatal, az állam képtelen volna a saját
lakosságának élelmezésére. És ez a kockázat már nem csak az anyagi

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)



A Székelyföldi Magyar Újságírók
Egyesületének fotókiállítása

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének 2020.
évi, Többsincs című fotókiállítása Marosvásárhelyre ér-
kezett – március 11-én, csütörtökön 17 órakor nyitják
meg a Bernády Házban. A Marx József Fotóklub által
szervezett rendezvényt Nagy Miklós Kund művészeti
író, műkritikus nyitja meg. A tárlaton Huszár Szilamér,
Kátai Edit, Klárik Loránd, Szekeres Attila és Toró Attila
fotográfiái tekinthetők meg.

Kamaszszínházi bemutató
A Kamaszok ifjúsági színtársulat március 10-én, szer-
dán este 7 órától, minden járványügyi szabályt be-
tartva, bemutató előadást tart Kamaszok voltunk
(vagyunk) címmel. Kozsik József kamaszszínházi pro-
dukciója öt különálló jelenetet – Találkozás, Boszorkány,
Magyaróra, Kalapkúra és Szent Péter, a jegyszedő –
tartalmaz. Az előadást a marosvásárhelyi vár Kapubás-
tyájának stúdiótermében tartják. A járványügyi szabá-
lyok szigorú betartása miatt a helyek száma korlátozott
és a bemutató előadásra a jegyek már el is fogytak. A
következő előadásokra március 12-én, péntek este és
március 13-án, szombat este 7 órai kezdettel kerül sor.
Ezekre előzetes, telefonos bejelentkezéssel lehet he-
lyet foglalni a 0726-221-504-es telefonszámon.

Online könyvbemutató
Március 11-én, csütörtökön 17 órától a Studium-Pros-
pero Alapítvány szervezésében dr. Kiss Csekme Márta,
Péterffy Attila és dr. Péterffy Árpád A marosvásárhelyi
római katolikus temető orvos-sírjai című kötetének on-

line bemutatójára kerül sor. A bemutató megtekinthető
a Studium–Prospero Alapítvány Facebook-oldalán és
YouTube-csatornáján. Köszöntőt mond dr. Vass Le-
vente ügyvezető elnök. A könyvet bemutatja: dr. Kiss
Csekme Márta ny. családorvos, a kötet szerzője, ft.
Oláh Dénes főesperes-plébános, dr. Kiss Zsuzsánna,
a kötet lektora és Nagy Zsolt, a kötet szerkesztője.

Szimfonikus hangverseny 
és orgonaest 

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus ze-
nekarának koncertjére várják a klasszikus zene kedve-
lőit március 11-én, csütörtökön 19 órától a Kultúrpalota
nagytermébe. Vezényel és orgonán játszik Nicolae
Moldoveanu svájci művész, csembalón játszik László
Cristina. Műsoron: Corelli-, Handel-, Haydn-művek. 12-
én, pénteken, szintén 19 órától rendkívüli orgonahang-
versenyre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. A
Marosvásárhelyi Állami Filharmóniának a Román Te-
levízió Marosvásárhelyi Stúdiójával közösen szervezett
rendezvényén Nicolae Moldoveanu orgonajátékát lehet
meghallgatni. Műsoron: J. S. Bach-, C. Ph. E. Bach-,
W. Fr. Bach-, J. Rheinberger-, Schumann- és Liszt-
művek. 

Fotókiállítás 
a Szűcsök bástyájában

Muze – Múzsák címmel nyílik meg csütörtökön 18 órá-
tól a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub kiállítása
a várbeli Szűcsök bástyájában. A tárlaton Barabási At-
tila Csaba, Bálint Zsigmond, Both Gyula, Czire Alpár,
Fülöp Jenő, Gheorghiu Petru A., Haragos Zoltán, Incze
István, Kerekes Péter-Pál, Lakó Anna, Muresan B. Vil-
mos, Tamás András, Timár Zsolt, Tordai Ede munkái
tekinthetők meg.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

IDŐJÁRÁS
Borús idő
Hőmérséklet:
max.40C
min.00C

Ma ILDIKÓ, 
holnap SZILÁRD napja.
SZILÁRD: magyar nyelvújítási
alkotás a Konstantin magyarítá-
sára. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. március 9.

1 EUR 4,8849
1 USD 4,1036

100 HUF 1,3325
1 g ARANY 224,7611

Próbafelvételi az orvosi egyetemen
A marosvásárhelyi egyetemi hallgatók ligája a marosvásár-
helyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo-
mány- és Technológiai Egyetemmel közösen március 14-én,
vasárnap megszervezi az idei év első próbafelvételijét. A
próbafelvételire online kerül sor, és mindazok figyelmébe
ajánlják, akik a nyáron ebbe az intézménybe szeretnének
felvételizni. Beiratkozni a http://simulareadmitere.lstgm.ro/
honlapon lehet. A felvételi vizsgák július 25-én lesznek. 
További információk az idei felvételivel kapcsolatosan a 
https://adminfo.umfst.ro/ honlapon találhatók. 

Három projektet lehet támogatni 
Március 18-án kerül sor a Marosszéki Közösségi Alapítvány
által kezdeményezett Adományozói Kör idei első rendezvé-
nyére. A pályázati folyamatban három projektet választottak
ki, amelyeket adományokkal lehet támogatni. Az első a ma-
rosvásárhelyi 7-es általános iskoláé, ahol egy kültéri osz-
tálytermet, valamint egy szenzoriális ösvényt alakítanának
ki. A második a Iot 4 Nature terv, amely révén a Maros vizé-
nek minőségét tesztelnék, az ipari zónák által szennyezett
kutak, források vizét vagy a Marosvásárhely környéki tavak
vizét. A harmadik projekt a HIFA Románia Egyesületé,
amely mozgássérült, krónikus betegségben szenvedő vagy
idős személyek otthoni gondozását látja el. Az egyes pro-
jekteket a https://www.fcmures.org/cercde-donatori/hu olda-
lon lehet támogatni. 

Újra lehet jegyeket vásárolni online
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata tájékoztatja nézőit, hogy újra lehet online jegyeket vá-
sárolni a www.biletmaster.ro oldalon, személyesen pedig a
színház nagytermi jegypénztáránál, hétfőtől péntekig 12–
18 óra között, valamint előadások előtt egy órával a hely-
színen lehet.

Utcai zenészeket keresnek 
a húsvéti vásárra 

Március 26-a és 28-a között a Parapács Egyesület húsvéti vá-
sárt szervez a marosvásárhelyi várban. A szervezők azt sze-
retnék, ha a hangulatot utcai zenészek szolgáltatnák. Ehhez
várják a jelentkezőket, akiket arra kérnek, küldjenek egy rövid
bemutatkozást és egy videóanyagot az info@husvetivasar.ro
címre. Műfaji megkötés nincs, az utcazenéléshez való felsze-
relést (hangfal, mikrofon stb.) a zenészeknek kell hozniuk.
Amennyiben elnyeri a szervezők tetszését a produkció, akkor
a válogatás után az érintettek zenélhetnek a rendezvényen.

Közelednek a próbavizsgák 
A hónap végén megtartják a végzős diákok próbavizsgáit.
A kisérettségire készülő nyolcadikosok március 29-én
román nyelv és irodalomból, 30-án matematikából, 31-én
anyanyelvből adhatnak számot felkészültségükről. Az érett-
ségi előtt álló tizenkettedikesek március 22-én román nyelv-
ből, 23-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 24-én
a választott tantárgyból, 25-én anyanyelvből próbavizsgáz-
nak. A megmérettetések célja, hogy a diákok tisztában le-
gyenek azzal, mennyire állnak készen a valódi vizsgákra,
illetve milyen hiányosságokat kell bepótolniuk. 

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.salubri-
zare@tirgumures.ro e-mail-címre. A nyomtatvány letölthető
a polgármesteri hivatal honlapjáról. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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Érdekesnek ígérkező online eseménnyel ünnepli
idén március 15-ét a budapesti Hagyományok
Háza: a Magyar Állami Népi Együttes Verbunkos
című előadását közvetítik aznap, március 15-én,
hétfőn 21 órától nyilvános online streamen ke-
resztül a Magyar Állami Népi Együttes Facebook-
oldalán. 

Amint azt a szervezők a produkcióról írják, az 1951-ben
alapított Magyar Állami Népi Együttes Verbunkos című
előadásában a magyar romantika korszakának nemzeti
megújulási mozgalmát idézi fel a zene és tánc vonatkozá-
sában. Ezek a törekvések az évszázados háborúskodások
után gazdaságilag és politikailag is magára találó ország
lendületes modernizációs szándékait tükrözik. A beszélt
nyelv rangján kezelt „nemzeti” zenét és táncot a kor tár-
sadalma nem etnikus fogalmakként kezelte, hanem nem-
zeti szintű „globalizációként” valósította meg, mint az
egyes régiók egymástól eltérő hagyományai fölött álló
közös nyelvezetet. A műsor ennek a folyamatnak, a nem-
zeti tánc kialakulásának, majd a szájhagyományban való
továbbélésének állít emléket.

Az első részben azokat a régies táncokat villantják fel,
amelyeket a romantikus mozgalom forrásul használhatott
fel egységesítő munkája során. Az ugrós, vonulós páros
táncok mellett legnagyobb benyomást az egykori katona-
táncokból kialakult szóló férfitáncok tették a kortársakra.
Ezért a reformkorban a katonai sorozás (a „verbuválás”)
alkalmával használatos lassú, nemes veretű verbunktánc
és zenéje vált a magyar karakter leghitelesebb kifejezé-
sévé. Az ebből kialakult társastánc, a „palotás” (felsőbb
körök társasági táncaként) jelenítette meg legsi-
keresebben a magyar öntudatot.

Az 1848-as szabadságharc leverése után már
szélesebb néprétegek öntudatra ébredését jelzi a
„csárdás” kialakulása, melynek neve is köznépi
eredetre utal. Hatása máig tartó, mind a magyar,
mind a szomszéd népek vonatkozásában. Ebből
ad ízelítőt a műsor második része, melynek
végén az egykori nemzeti tánc folklorizálódott
változatait láthatjuk. Mivel a felidézett korszak
legjellemzőbb szórakoztató és tánczenei formá-
ciói a még ma is létező cigányzenekarok voltak,
ezért az előadásban a Magyar Állami Népi
Együttes zenekara hangsúlyos szerepet játszik:
a táncok kíséretén kívül önálló, korabeli koncert-
darabokat is megszólaltat.

Az előadás a következőkből épül fel: I. rész –
Nyitány. Szilágyi Zsolt – Varga Zoltán: „Elkez-

dém táncomat…” – Régi magyar, ugrós és csalogatós tán-
cok. Varga Zoltán: Sárközy Kázmér magyar tánca – Vo-
nulós és lassú magyar tánc Erdélyből. Bihari János: Hadik
óbester nótája és frisse – Verbunkos muzsika a XIX. szá-
zad első harmadából. Juhász Zsolt: „Pengjen sarkan-
tyúja…” – Az Eszterházy-huszárezred verbuválásának
emléke. Lavotta János: Lassú magyar és friss – A nemzeti
megújulás közkedvelt muzsikája. Rózsavölgyi Márk – Ju-
hász Zsolt: Verbunkos – Verbunkfantázia a reformkor nép-
szerű zenéjére. Sebő Ferenc – Juhász Zsolt: Palotás – Az
előkelő nemzeti szalonok fennkölt hangulatát idéző tánc.
II. rész – Varga Zoltán: Rákóczi-mars, karéj és dus – A pa-
raszti hagyomány páros és férfitáncai Rábaközből. Bihari
János: Sarkantyús verbunk és friss – A reformkor népszerű
cigányprímásának muzsikája. Varga Zoltán: „Bécs város-
tól, nyugatról keletre…” – Kisnemesi verbunk és csárdás.
Forradalom után – A ’48-as szabadságharc bukásáról…
Szilágyi Zsolt: „Járjunk csárdást, ropogóst…” – Szilágy-
sági magyar táncok. Juhász Zsolt – Szilágyi Zsolt – Varga
Zoltán: „Táncoljunk majdan, mint ők is hajdan…”

A produkció bemutatója 2003. szeptember 14-én volt
Keszthelyen. Zenei rendező és szerkesztő: Kelemen
László. Zenei szerkesztő: Sebő Ferenc. Zeneszerző: Bihari
János, Lavotta János, Kelemen László, Rózsavölgyi Márk.
Koreográfusok: Juhász Zsolt, Szilágyi Zsolt, Varga Zoltán.
Jelmeztervező: Lőrincz Beáta. Animáció: Soós Andrea.
Rendező: Mihályi Gábor. Előadja: a Magyar Állami Népi
Együttes tánckara és zenekara. Zenekarvezető prímás: Pál
István Szalonna, Radics Ferenc. Szólót énekel: Pál Eszter.
Zenekarvezető: Radics Ferenc. Tánckarvezető: Kökény
Richárd. Tánckari asszisztens: Borbély Beatrix, Jávor Ka-
talin, Ágfalvi György. Művészeti vezető: Pál István Sza-
lonna. Együttesvezető: Mihályi Gábor.

Online előadás március 15-én
Verbunkos

Kaáli Nagy Botond



Kihirdette Klaus Iohannis államelnök hétfőn a
2021-es államháztartási törvényt, illetve a társada-
lombiztosítási költségvetés törvényét. A hírt az Ál-
lamelnöki Hivatal tette közzé.

A hivatal tájékoztatása szerint a 2021-es büdzsé a beruhá-
zásokra, a reformokra és a gazdasági növekedésre épül, és le-
hetővé teszi az életbevágóan fontos, de a múltban elhanyagolt
ágazatok fejlődését.

A bruttó hazai termék (GDP) 7,16 százalékát kitevő költ-
ségvetési hiánycél komoly erőfeszítést feltételez a büdzsé
konszolidálására, amely ugyanakkor nem terheli új adókkal
az állampolgárokat. Ez megteremti a kiegyensúlyozott és
fenntartható gazdasági és társadalmi növekedés feltételeit.

A költségvetésben jelentős összegek szerepelnek a szállítási
infrastruktúra fejlesztése, kórházak és iskolák számára, ugyan-
akkor a COVID-19 elleni oltáskampány folytatására is. A be-
ruházások az üzleti szféra megerősítését szolgálják, és
lehetőséget teremtenek új fejlesztések, új munkahelyek terem-
tésére – olvasható a közleményben.

A parlament múlt héten fogadta el az államháztartási tör-
vény tervezetét. A projekt szerint az állami költségvetést 173,7

milliárd lej összegű bevételre számítják ki, 326,407 milliárd
lej kötelezettségvállalási hitellel és 261,05 milliárd lej költ-
ségvetési hitellel, a hiány 87,349 milliárd lej.

Konszolidált szinten a becsült államháztartási hiány a bruttó
hazai termék 7,16 százaléka, amennyiben a bevétel a GDP
32,67 százalékát teszi ki (364,907 milliárd lej), a kiadások
pedig a GDP 39,84 százalékát (444,907 milliárd lej).

A 2021-es állami költségvetés tervezete 4,31 százalékos gaz-
dasági növekedéssel számol. A társadalombiztosítási költségvetés
törvénye szerint 90,08 milliárd lej lesz az állami nyugdíjrendszer
bevétele, ami megegyezik a kiadásokkal. A munkabalesetek és
foglalkozási megbetegedések biztosítási rendszerének bevételét
283,325 millió lejben állapították meg, a kiadások összege
140,395 millió lej, a többlet 142,93 millió.

Az állami társadalombiztosítások és a munkanélküliségi
biztosítások 2021-es évre szóló költségvetésének kidolgozá-
sakor a következőket vették figyelembe: a nyugdíjpont értéke
1442 lej; a bruttó átlagfizetés 5380 lej; a munkanélküliek
száma 2021 végére várhatóan eléri a 310 000-et; a munkanél-
küliségi ráta 2021 végére várhatóan eléri a 3,6 százalékot
(2020 végén ez az arány 3,5 százalék volt). (Agerpres)

csőd viszonylatában van jelen. Az élelmiszer-biztonság
fontosságára a koronavírus tavalyi megjelenését követő
határzárak is felhívták a figyelmet, azóta a világ számos
értelmes országának döntéshozói szemében vált fon-
tossá az ellátási láncok lerövidítése. Ez gazdasági szem-
pontból sem elhanyagolható tényező, hiszen minél
többet utazik egy termék, annál nagyobb hányadot fog
kitenni az árából a szállítási költség, de ez csak apróság
ahhoz képest, amikor egy számunkra létfontosságú ter-
mékhez azért nem juthatunk hozzá, mert – bár volna rá
pénzünk –, hetedhét határon túl karanténba zárták a
gyártóüzemét. Ennek a kockázatát lehet kivédeni a saját
feldolgozóipar fejlesztésével, és az, hogy a biztonság
mellé gazdasági gyarapodás is járul a fejlesztések nyo-
mán, nem jelentéktelen ráadás.

Noha a koronavírus csak tavaly óta gond, a jegy-
banki szakértők már évek óta figyelmeztetnek jelenté-
seikben ezekre a kockázatokra. Nem először
fogalmazzák meg elemzéseikben az e mostaniban is sze-
replő javaslatokat, miszerint javítani kellene a mező-
gazdasági és élelmiszeripari termelők helyzetét,
stratégiát kellene kidolgozni a feldolgozóipar fejleszté-
sére, és lehetne még folytatni a sort. A gond ott van,
hogy ezeket a figyelmeztetéseket nálunk a kormányok
sorozatosan elengedik a fülük mellett. Ebben a passzi-
vitásban bezzeg van konszenzus a koncért egymás sze-
mét is kikaparni hajlandó pártok között.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Éhkopp a kamrában?

Nem szerepel napirenden az olasz jobboldali Liga
párt belépése az Európai Néppártba (EPP) Matteo
Salvini pártvezető keddi nyilatkozata szerint,
amelyben elmondta, hogy lengyelekkel és magya-
rokkal új európai parlamenti frakció létrehozásán
dolgozik.

„Kapcsolatban állunk a lengyelekkel és más országok po-
litikai erőivel, magyarokkal is, hétfőn a magyar főkonzullal
találkoztam Milánóban” – közölte a jobboldali kormánypárt
vezetője. Hozzátette, hogy „nem szerepel a napirenden” a
Liga esetleges belépése az Európai Néppártba (EPP).

Úgy vélte, „valami újra van szükség, valami új megterem-
tésén dolgozunk, mivel egy bizonyos típusú Európa, idejét-
múlt gondolkodásmóddal, nem képes választ adni a
vészhelyzetekre, 2021 igényeire”.

A Liga az Identitás és Demokrácia képviselőcsoport
tagja az Európai Parlamentben. Az olasz sajtó írt a Liga
esetleges csatlakozásáról az Európai Néppárthoz, miután a
Fidesz képviselői bejelentették kilépésüket a Néppárt eu-
rópai parlamenti frakciójából. Matteo Salvini a 48. szüle-
tésnapján adott a közösségi oldalán egyenesben sugárzott

interjút, amelyben magáról és aktuális politikai kérdésekről
beszélt.

A Liga politikusa elmondta, nem támogatja a koronavírus-
variánsok terjedése miatt a Draghi-kormány által mérlegelt is-
mételt országos zárlatot, helyette inkább a helyi szigorításokat
részesítené előnyben. Hangsúlyozta, hogy az egy éve korlá-
tozások közepette élő olaszok az újabb teljes zárlatot bünte-
tésként élnék meg.

„A márciuson kell túljutnunk, a cél az, hogy az ország hús-
vét után vissza tudjon térni a mindennapi élethez” – mondta.

Problémának a vakcinahiányt nevezte, hangoztatva, hogy
az Európai Unió teljesen téves szerződéspolitikát követett, és
emiatt „Brüsszelben egyeseket el kellene bocsátani állásuk-
ból” – jegyezte meg.

Kijelentette, Európa tévedett, ezért most Olaszország is
mindenhol vakcinát keres, valamint vakcinagyártásra is kész
átállni. Hangoztatta, hogy a Draghi-kormány hivatalba lépé-
sével minimálisra csökkent a pártok közötti megosztottság az
új koronavírus-járvány közepette. Emlékeztetett ugyanakkor
arra, hogy Olaszországban a járvány halottainak száma meg-
haladta a százezret. (MTI)

Salvini: Lengyelekkel és magyarokkal új európai 
parlamenti képviselőcsoporton dolgozunk

Az európaiak többsége támogatja az Európa jövő-
jéről tervezett konferencia megindítását, elvárásuk
az, hogy az unió jövőjével kapcsolatos döntéseknél
jobban figyelembe vegyék véleményüket – derült ki
az Európai Bizottság és az Európai Parlament közö-
sen készített, kedden közzétett felméréséből.

Az Európa jövőjéről szóló konferenciáról megfogalmazott
közös nyilatkozat szerdára tervezett aláírását megelőzően
nyilvánosságra hozott felmérés szerint a megkérdezettek fele,
51 százaléka vélekedett úgy, hogy az uniót érintő döntésekbe
be kell vonni a legkülönbözőbb helyzetű embereket.

Tíz európaiból hat egyetértett abban: a koronavírus-válság
arra sarkallta, hogy maga is elgondolkozzék az Európai Unió
jövőjén. Véleményük szerint a döntések előkészítésében fon-
tos szerepet kellene játszaniuk a fiataloknak, a nemzeti kor-
mányoknak és a tudományos dolgozóknak, szakértőknek,
értelmiségieknek és tudósoknak is. A megkérdezettek 35 szá-
zaléka szerint Európa jövője szempontjától a legkívánatosabb
lenne a jelenlegihez hasonló életszínvonal megtartása, 30 szá-

zalékuk szerint pedig a tagállamok közötti erősebb szolidari-
tásra lenne szükség. Az európaiak 25 százaléka szerint kie-
melten fontos még, hogy az unió előrelépjen a közös
egészségügyi politika és az oktatás terén.

Az unió jövőjét érintő fő globális kihívásként az éghajlat-
változást az európaiak 45 százaléka nevezte meg. A válasza-
dók nagyjából azonos hányada által említett második és
harmadik legfontosabb probléma a terrorizmus (38 százalék)
és az egészségügyi veszélyek (37 százalék). A negyedik leg-
gyakrabban kiemelt kihívás a kényszerű migráció és lakó-
helyelhagyás, amelyet az európaiak valamivel több mint ne-
gyede (27 százalék) említett.

A válaszadók 32 százaléka vélekedett úgy, hogy az unió fő
értékei közé a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság
tiszteletben tartása tartozik, valamint az, hogy az unió jelentős
ipari és kereskedelmi hatalom. A felmérés szerint az európaiak
háromnegyede úgy véli, hogy az Európa jövőjéről tervezett
konferencia pozitív hatással lesz az Európai Unión belüli de-
mokrácia szempontjából. (MTI)

Az európaiak támogatják az Európa jövőjéről 
tervezett konferencia megindítását

Kihirdette az államfő az állami büdzsé 
és a társadalombiztosítási költségvetés törvényét

Három hét alatt másfélszeresére nőtt 
a kórházban ápoltak száma

Szükség lehet 
az oltási igazolványra

Szükség lehet az oltási igazolványra, a negatív teszt-
eredmény bizonyítására vagy egy igazolásra, hogy
az illető személy már átesett a koronavírus-fertőzé-
sen a nagy létszámú kültéri eseményeken való rész-
vételhez – nyilatkozta kedden a Digi 24 televízió
műsorában a művelődési miniszter. Bogdan Gheor-
ghiu azt mondta: az elképzelések szerint ez lenne a
feltétele, hogy ismét közepes és nagyszámú nézővel
szervezzenek kültéri eseményeket. A tárcavezető
szerint fontolgatják azt is, hogy a nagy események
szervezői gyorstesztközpontokat állítsanak a bejárat-
hoz. A tárcavezető úgy tudja: hasonló megoldásokon
gondolkodnak az Európai Unió több más országában
is. (Agerpres)

Új oltópontok nyílnak 
a 4,5-ös fertőzöttségi rátát 
meghaladó városokban

Új oltópontokat nyitnak az elkövetkező napokban
azokban a városokban, ahol a fertőzöttségi arány
meghaladja a 4,5 ezreléket – jelentette ki kedden Va-
leriu Gheorghiţă, az országos oltási kampányt koor-
dináló bizottság vezetője. A katonaorvos szerint már
most lehetővé teszik a kampány 3. oltási szakaszá-
ban beoltható személyek (azaz a teljes lakosság –
szerk. megj.) immunizálásának elkezdését azokban
a megyékben, ahol a nagyvárosokban a ráta megha-
ladja a 4,5 ezreléket, és új oltási pontokat nyitnak
meg, amelyekben az AstraZeneca vakcinájával lehet
oltani. Ezzel az intézkedéssel próbálják elejét venni
annak, hogy az illető településeken 6 fölé emelkedjék
a ráta, és el kelljen rendelni a karantént, magyarázta
az országos oltási kampányt koordináló bizottság ve-
zetője. (Agerpres)

Bocsánatkérést követelnek az
EMA-tól a Szputnyik V fejlesztői

Bocsánatkérést követelnek a Covid–19 elleni orosz
Szputnyik V vakcina fejlesztői Christa Wirthumer-Ho-
chétól, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) igaz-
gatóbizottságának vezetőjétől, amiért egy
nyilatkozatában az orosz ruletthez hasonlította az ol-
tóanyag rendkívüli esetben való alkalmazását. A fel-
szólítás kedden jelent meg a vakcina hivatalos
Twitter-oldalán. „Nyilvános bocsánatkérést követe-
lünk Christa Wirthumer-Hochétól, az EMA-tól azokért
a negatív kijelentéseiért, amelyeket azokkal az EU-
államokkal kapcsolatban tett, amelyek közvetlenül
hagyták jóvá a Szputnyik V-t. Kijelentései komoly kér-
déseket vetnek fel a szakvizsgálati folyamatba való
politikai beavatkozással kapcsolatban. Az ilyen kije-
lentések nem helyénvalók, valamint aláássák az
ügynökség és a szakvizsgálat iráni bizalmat” – állt a
Twitter-bejegyzésben. (MTI)

Alkotmányt módosítana a PSD
Alkotmánymódosító javaslatot szándékozik benyúj-
tani a Szociáldemokrata Párt (PSD), amely kimon-
daná, hogy ha a kormánykoalíciót alkotó pártok
egyike kilép a koalícióból, automatikusan írják ki az
előre hozott választásokat, jelentette ki Marcel Cio-
lacu PSD-elnök. A DC Newsnak nyilatkozó Ciolacu
Olaszországot említette példaként, rámutatva, ott így
működnek a dolgok: nem lehet változtatni menet köz-
ben a játékszabályokon, ha pedig ez mégis megtör-
ténik, előre hozott választásokra kerül sor. Arra a
kérdésre, hogy mikor akar a PSD előállni az alkot-
mányjavaslattal, Cioalacu azt válaszolta, hogy egy
csapat, melynek Titus Corlăţean, Robert Cazanciuc
és több egyetemi tanár is tagja, már dolgozik a pro-
jekten, és több módosító javaslatot tesznek majd.
(Agerpres)

Ország – világ

Folyamatosan gyorsul a koronavírus-fertőzések
üteme: az utóbbi három hétben másfélszeresére
emelkedett, kedden pedig ismét meghaladta a 
tízezret a kórházban ápolt fertőzöttek száma.

Az intenzív terápiás osztályokon több mint 1100 fertőzött
életéért küzdenek: legutóbb tavaly decemberben volt ennyi
súlyos beteg a Covid-kórházakban. A stratégiai kommuniká-
ciós törzs keddi jelentése szerint az utóbbi 24 órában újabb
csaknem ötezer embernél mutatták ki a koronavírust, ami
csaknem ötven százalékkal haladja meg az utóbbi két hét át-
lagát. Az átlagos fertőzésszám is a járvány folyamatos gyor-
sulását jelzi: három hét alatt másfélszeresére – 3400-ra –
emelkedett. Romániában több mint 835 ezer embernél mutat-
ták ki a koronavírust a járvány kezdete óta, a halálos áldozatok
száma pedig átlépte a 21 ezret. Kedden újabb 93 halálesetről
számoltak be a hatóságok: ez 22 százalékkal haladja meg az
utóbbi két hét átlagát.
Megjelent a brazil vírusmutáció is

Romániában is megjelent a koronavírus brazil mutációja –
jelentette be hétfőn a közegészségügyi intézet (INSP), néhány
nappal azután, hogy egy egészségügyi szolgáltató kimutatta
a dél-afrikai vírusvariánst is két romániai páciensnél.

Az INSP-t a fővárosi Matei Bals járványtani kórház érte-
sítette arról, hogy két, koronavírusos tüneteket produkáló,
más betegségekben is szenvedő bukaresti páciensnél mutatta
ki a SarsCov2 vírus P.1.-es brazil mutációját. Egyikük egy 38
éves férfi, aki nem járt külföldön, és akiről nem tudni, hol fer-
tőződött meg, a másik egy 57 éves férfi, akinek másik két kol-
légája is fertőzött volt, így feltételezhető, hogy tőlük kapta el
a betegséget. A járványügyi vizsgálat még folyamatban van.

Romániában az új, a korábbinál fertőzőbb vírusmutációk
közösségi terjedésének tulajdonítják, hogy az utóbbi hetekben
ismét erőre kapott a járvány. A szakemberek egybehangzóan
azt valószínűsítik, hogy a brit vírusvariáns már az egész or-
szágban közösségi szinten terjed, és meghatározóvá vált Ro-
mánia nagyvárosaiban. Erről azonban nem rendelkeznek
pontos adatokkal, mert csak néhány laboratóriumban, szúró-
próbaszerűen végeznek úgynevezett szekvenciális tesztelést,
amely alkalmas az új változatok kimutatására.

A B.1.1.7-es brit vírusvariánst eddig 272 páciensnél azono-
sították Romániában. Legutóbb 72 esetben mutatta ki 93 vé-
letlenszerűen kiválasztott koronavírusteszt alaposabb
elemzése után a MedLife magánklinika-hálózat, ami több
mint 77 százalékos találati arányt jelent. (MTI)
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Ennek már sohasem lesz vége?!
Kétséget, reményvesztést és tehetet-
len dühöt, türelmetlenséget jelez a
két mondatvégi jel. Ugyanarra a je-
lenségre vonatkozik a kétfélekép-
pen, kérdésként illetve
felkiáltásként hangsúlyozható mon-
dat: a koronavírus-járványra. Egy
éve tart, és mindig, amikor már
abban reménykednénk, hogy el-
csendesedett, megjelenik egy újabb
hullám, hevesen támadnak a mu-
tánsok. Akár egy ízléstelen, rossz
zombis filmben. Sajnos ez valóság,
nem mozifilm, vagy mézesmázos
szappanopera, netán hajmeresztő
telenovella. Előbb-utóbb persze a
Covid–19 is megihleti a filmeseket,
és elárasztják a képernyőket az
éppen ügyeletes pandémia esemé-
nyei. Nem vágyunk rá, elég az, ami-
vel a realitás boldogít
folyamatosan. Ez annyira meghatá-
rozó, hogy tulajdonképp a köznapi,
közéleti beszédtémát is alaposan le-
szűkítette. Bármiről legyen szó,
hamar előkerül a fertőzésveszély, a
növekvő elhalálozás, az oltás, véde-
kezés, karantén ügye és így tovább.
Színek uralják a közéletet, vörös és
fekete, sárga és a zöld. Érdekes,
hogy az utóbbi kettő a brazil zászló
színösszetétele. A brazil mutáns az,
ami újabban nálunk is növeli a fé-
lelmeket. Hogy jön ez ide, egyelőre
senki sem tudja. Tegnapra még csak
két esetről mutatták ki, hogy ilyen
jellegű fertőzés, de rohamosan ter-
jedni fog, a brit koronaváltozat
máris tombol Romániában is. Arról
legalább tudható, milyen úton érke-
zik. És különben is, a brit korona,
az más! Én némiképp a dán koronát
is ismerem. Tavaly ilyenkor éppen
csak hogy kipakoltunk az egyik
csendes, eseménytelen dániai kisvá-
rosban, máris nyakunkba szakadt a
tévéből ránk ömlő riasztás: a skan-
dináv királyságban is vészesen ter-
jedni kezdett a koronavírus.
Kezdődtek a megszorítások. A ha-
tározott kormányfő minden este saj-
tótájékoztatón jelentette be az
intézkedéseket. Mire rájöttünk,
hogy ennek fele sem tréfa, már a
határok lezárását is bemondta.
Akkor már sejtették, hogy a Tiroli
Alpokban tömegesen sívakációzó

dánok hozták haza a vírust. Utóbb
az Ischglben fékezhetetlenül mula-
tozó, a járványra fittyet hányó dá-
niaiak híre is elterjedt, akkor ez
ilyen pontosan még nem volt közis-
mert. Tény, hogy nem akartunk ott-
rekedni, nagy nehezen sikerült
helyet kapnunk az utolsó budapesti
repülőjáratra, eljöttünk. Ott sem
volt maradásunk, a március 15-i
ünnepségek is elmaradtak, itthon
másnaptól hirdették meg a határszi-
gorítást és a karanténos szabályo-
zást. Biztonságban nem, de némi
védettségben itthon éreztük magun-
kat. Bezárkózva. Most ismét vesz-
tegzárat vezetnek be többfelé,
drasztikusabb megszorításokat he-
lyeznek kilátásba. Itt a piros, hol a
piros!? Kegyetlen, de szükséges
játék. Nem mindenki érti meg. Sőt
egyre többen érzik úgy, hogy ele-
gük volt a tiltásokból. Nyitni kék!
Nagyon csábító a hívás, nem en-
gedhetünk neki. Csak óvatosan.
Vannak, akik nem hajlandók a
józan észre hallgatni. A védőoltást
is ellenzik. Egyáltalán semmilyen
oltást nem akarnak. Az ő bajuk,
mondhatnánk. Nem csak az övék.
Amíg késik a lakosság döntő több-
ségében kialakított immunitás,
mindenki veszélyeztetett. Persze
bárkinek joga azt gondolni, hinni,
amit akar, hangot is adhat meggyő-
ződésének, csak az ne váljék mások
kárára. Sajnos a randalírozók, a
hitük, tanaik, kényszerképzeteik ne-
vében agresszívan fellépők, a jár-
ványt semmibe vevők másokra
nincsenek tekintettel. Az ország, a
társadalom, a megyék, városok,
községek vezetésére hivatott tiszt-
ségviselők sem igen tudják, hogyan
viszonyuljanak hozzájuk. Sok min-
den egyébbel is így vannak, a bajok
nagy hányadát eredménytelenül ke-
zelik. Itt is, ott is tűzoltómunkáról
hallani. A tűzoltás pedig a jelek
szerint nem megy. Én magam most
már túlléptem ezen a különös, so-
hasem várt évfordulón, de attól
félek, a kezdő kérdésre még sokáig
nem kaphatunk érdemleges választ.
És Dániát is ki tudja, mikor látogat-
hatom meg újra. Pedig ott valami-
vel előbbre tartanak, mint mifelénk.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe

Március 8-ára, a nők nemzet-
közi napjának tiszteletére a
Maros Művészegyüttes rend-
hagyó műsorral készült. A
nagyérdemű közönség női
tagjait az együttes férfitánc-
kara egy-egy szál virággal kö-
szöntötte. E fergeteges
előadás különlegessége, hogy
a színpadon kizárólag férfiak
léptek fel, ünnepibbé téve a
hangulatot. 

Az előadás Bogdán Zsolt szín-
művész szavalatával kezdődött.
Előadásában Márai Sándor A nőkről
általában, Dsida Jenő Arany és kék
szavakkal, Vallomás című versei és
József Attila Ódájából részlet hang-
zott el. A Fölszállott a páva tehetség-
kutató döntős versenyzője, Szász
Csanád László gyergyói népdalokat
énekelt. A Maros Művészegyüttes
férfitánckara a legszebb, leglátvá-

nyosabb legényes táncaival, kalota-
szegi, mezőségi, gyimesi, küküllő-
menti táncokkal, valamint cigány
ritmusokkal örvendeztette meg a kö-
zönséget. A Maros Művészegyüttes
zenekara az ifjú zenészek közremű-
ködésével magyarpalatkai hangszeres
zenét játszott, hallható volt a juhait
kereső pásztor története, valamint
bonchidai muzsika. Czerán Csaba és
Görög István, az Öves együttes tagjai
gyimesi dallamokat adtak elő.

„Nem sok lehetőség van egy esz-
tendőben, de a márciusi hónap szól-
jon a nőkről, hiszen ennél többet
érdemelnek, nem csak ezen az egy
napon! Nekünk, férfiaknak ezt tisz-
teletben kell tartani. Sokkal erő-
sebbnek látom a nőket, elismerés és
tisztelet illeti őket. Köszönet nekik”
– vallja Barabási Attila Csaba, a
Maros Művészegyüttes igazgatója.
(közlemény)

Vallomás
A nők tiszteletére

A székely szabadság napjára ké-
szülve két eseménysorra kell fi-
gyelni. Az egyik a
koronavírus-világjárvány, amely
már az elmúlt esztendőben is gá-
tolta a megemlékező rendezvénye-
ket. A másik ezzel szemben
örömteli, ez a Székely Nemzeti Ta-
nács európai polgári kezdeménye-
zésének sikere.

Az előbbi – bár fájdalmas vesz-
teségek árán – megtanított arra,
hogy jobban figyeljünk, vigyáz-
zunk egymásra, és sajátítsuk el az
együttműködésnek, a közös cse-
lekvésnek olyan új eszközeit, ame-
lyeknek hasznát vesszük a
jövőben.

Az utóbbi egyik legnagyobb ta-
nulsága, hogy mindazok ellenére,
hogy kevesen vagyunk, lehetünk
erősek, hatékonyak. Ennek alapja
egy olyan összefogás, amely hitre,
eszményekre és tudásra épül. Hit
és eszmények nélkül egyetlen kö-
zösségnek sincs jövője, tudás nél-

kül pedig nincs járható útja a fel-
emelkedésnek és a közösségi mél-
tóság megőrzésének.

Az eszmények sorából március
10-én ki kell emelnünk a székely
szabadságot. Egy eszményről be-
szélünk hát, amelynek emlékeit
őrizzük, és amelyet Székelyföld te-
rületi autonómiája révén meg aka-
runk valósítani. De addig is véget
kell vetni Székelyföld hátrányos
gazdasági megkülönböztetésének,
és ennek eszköze a Székely Nem-
zeti Tanács európai polgári kezde-
ményezése. Az egyetlen, amely a
folyamatban lévő polgári kezde-
ményezések közül sikeres.

A Székely Nemzeti Tanács által
javasolt európai jogalkotási folya-
matot 1.400.000 ember támogatja
az Európai Unió huszonhét álla-
mából, miközben teljesült tíz ál-
lamban a támogató aláírások alsó
küszöbére vonatkozó feltétel is.
Május 7-éig a támogató aláírások
számának emelkedésével megerő-

södik a nemzeti régiók mozgalma,
amelyet sikeressé akarunk tenni az
Európai Unióban. Éppen ezért arra
ösztönzünk minden magyart Euró-
pából, beleértve Magyarországot,
Erdélyt és Felvidéket, hogy támo-
gassák aláírásukkal minél többen a
hátralévő két hónapban a nemzeti
régiók polgári kezdeményezést a
www.nemzetiregiok.eu honlapon.

Emlékezzünk meg ezen a napon
azokról a magyar közösségekről is,
amelyek minden évben szolidari-
tási rendezvényeket szerveznek a
székely szabadság napján Európá-
ban. Az ő segítségük nélkül maga
a polgári kezdeményezés sem lett
volna sikeres.

Erősítse meg a jövőbe vetett bi-
zakodásunkat, hogy amit tíz évvel
ezelőtt megígértünk, valóra váltot-
tuk: Székelyföldért megmozgattuk
Európát!

IzsákBalázs,
aSzékelyNemzetiTanács

elnöke

Egy közösség jövője 
hitre és eszményekre épül

Marosvásárhelyen a székely szabadság napján,
március 10-én, szerdán 11 órától fotókiállítás nyílik
Kerekes Péter 2013–2018 között készített felvételei-
ből a Bethlen Gábor-szobornál, beszédet mond Izsák
Balázs.

Aznap 17 órától a történelmi magyar egyházak és
a Sepsiszéki Székely Tanács szervezésében ökume-
nikus istentiszteleten emlékeznek Sepsiszentgyör-
gyön a turulszobornál. Igét hirdet Zelenák József
evangélikus, Dávid György római katolikus, Incze
Zsolt református és Kovács István unitárius lelkész.
Fellép a Kónya Ádám Városi Művelődési Ház fenn-

állásának 100. évét idén ünneplő férfidalárdája. Kar-
vezető Jakab Árpád. Meghívott szónok Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke. A szervezők kérik,
hogy a résztvevők tartsák be a járványügyi előíráso-
kat.

19 órától a Székely Nemzeti Tanács sepsiszent-
györgyi székházában zárt körben átadják a Gábor
Áron-díjat a Háromszék napilapnak. Az eseményt az
SZNT Facebook-oldalán – https://www.facebook.
com/sznthivatalos – élőben követhetik az érdek-
lődők. Laudációt mond Gazda József, az SZNT alel-
nöke.

Székely szabadság napja

Illusztráció forrás: SZNT



Csendesedni látszik ugyan, de
hosszú időn át borzolta a
szakmai kedélyeket a buda-
pesti Színház-és Filmművé-
szeti Egyetem (SZFE) körül
kialakult helyzet, amelyre a
Népújság korábbi cikkeiben is
reflektáltunk. Kevesen tud-
ják, de az SZFE és a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem
között az idők során szoros
kapcsolat alakult ki, amely a
két intézmény számára 
a magyarországi a magyaror-
szági és a romániai színész-
képzéssel számos tapaszta-
latcserét, közös műhelymun-
kát tett lehetővé. A budapesti
helyzet ezt a többéves mun-
kát borította fel – állítja dr.
Kovács Levente Bánffy-díjas
rendező, a MME professor
emeritusa, aki megosztotta
velünk gondolatait. 

– Milyen régi a két intézmény kö-
zötti együttműködés? 

– Ha egy szempillantásra vissza-
tekinthetünk a kommunista rend-
szerre, akkor elmondhatjuk, hogy a
két ország viszonyát – főként a mű-
vészet, a kultúra területein – nem
igyekeztek különösebben szoro-
sabbra fűzni. Ennek okait most nem
célunk firtatni. Az 1989-es fordulat
előtt elszórt, főleg személyes kap-
csolatokra szorítkozott az együtt-
működésnek nem nevezhető
viszony, mely többnyire a két intéz-
mény egykori főtitkárai (Tiszeker
Lajos és Zsigmond Ferenc) közötti
informatív jellegű kapcsolatra szo-
rítkozott. A kilencvenes években
gyors ütemben bővültek a kapcso-
latok. Az SZFE már az első időkben
vendégül látta a Stúdió két előadá-
sát (egy Pinter- és egy Wedekind-
darabot, valamint román és magyar
diákjaink, tanáraink egy csoportját.
A következő években már rendsze-
ressé vált az elsőéves színészosztá-
lyunk egyhetes látogatása a tanév
kezdetekor a budapesti intézmény-
ben (előadások, próbák, órák láto-
gatása céljából), ugyanakkor a

főiskola valamelyik osztálya a
tanév folyamán ellátogatott a mi in-
tézetünkbe. Sorozatosan több szak-
mai fesztiválra került sor mindkét
országban. Az EMDS (The Euro-
pean Meetings of Dramatic Schools)
két éven át Marosvásárhelyen, majd
Sinaián és Târgoviştén szervezett
egyhetes időtartamú szakmai talál-
kozókat, addig páratlanul nagysza-
bású, 25-35 ország színészképző
iskoláinak részvételével (társrende-
zők: a bécsi Pygmalion színház, a
bukaresti Színház- és Filmművé-
szeti Főiskola, valamint a helyszí-
neket és az infrastruktúrát is
biztosító főiskolánk és a Nemzeti
Színház). A pénzügyi hátteret a
Nyílt Társadalomért Alapítvány 
pályázati alapon biztosította. Dél-
előttönként szakmai beszélgetések,
demonstrációk zajlottak, ismerke-
dés a világ minden tájáról idesereg-
lett iskolák képviselőivel (a négy
éven át tartó fesztivál hamar kibő-
vült az Európán túli intézmények-
kel, így az USA, Ausztrália, Kína,
Malájföld és más országok képvise-
lői is megjelentek). A legnagyobb
szakmai sikert és visszhangot az
SZFE hallgatóinak Carmina Burana
című fantasztikus zenés színpadi
produkciója keltette, melynek kap-
csán felmerült a zenés színpadi kép-
zés fokozottabb szükségessége.
Ennek a találkozósorozatnak köz-
vetlenül a nyomában zajlott a mi in-

tézetünk által szervezett Pro Impro
fesztivál (a bukaresti, a budapesti, a
kolozsvári és a mi intézetünk rész-
vételével). Ez alkalommal sikerült
a budapesti és a bukaresti intézmé-
nyek közti ismerkedésen túlmutató
szakmai párbeszédet is megszer-
veznünk. Ennek során főleg az 
improvizációnak mint külön 
tantárgynak a megvitatására is sor
került, mivel ez nem szerepelt
külön diszciplínaként az SZFE tan-
terveiben. E tárgykörben több szak-
mai műhelymunka is született a
további évek folyamán, amelyeken
a hazai román és magyar, a magyar-
országi és délvidéki intézmények is
részt vettek (Kisvárdán, Árkoson,
Buşteni-ben, Budapesten stb.).
Ugyanakkor Huszti Péter és Ba-
barczy László kezdeményezésére
nagyszabású fesztiválok születtek
az SZFE rendezésében Budapesten,
az Ódry Színpadon és a Rákóczi úti
teremben, kétévenként, előre meg-
szabott tematikával. Volt Madách-,
Molnár Ferenc-, Shakespeare-fesz-
tivál, melyeken a mi intézetünk ki-
emelt vendégként szerepelt (Molnár
Ferencnek addig a magyar szakmá-
ban ismeretlen, az általunk felfede-
zett Cukrászné című darabjával,
valamint a Szentivánéji álom mes-
terembereinek jeleneteivel az isko-
lánk kivételesen nagy sikert aratott).
A bukaresti s a budapesti kollégák
részvételével tartott hármas találko-

zóinkon körvonalazódott egy sok
tekintetben közös oktatási stratégia.
Ebben a Székely Gábor és Ascher
Tamás által kidolgozott részletes
oktatási tervek, a Horvai István-féle
pedagógiai gyakorlat, a bukaresti
(Cojar és Colceag professzorok
részvételével) és a mi főiskolánkon
kidolgozott improvizációs és zenés
képzési módszerek is terítékre ke-
rültek. E kapcsolatok szorosra fűzé-
sében és adminisztrálásában
kiemelkedően fontos szerepe volt
Béres András professzor kollégám-
nak.

– Ezek szerint a közös műhely-
munkákon, találkozókon túl kiala-
kult egyfajta közös gondolkodás
vagy akár módszertani együttműkö-
dés is. 

– Ez szinte természetesen kiala-
kult, és ebben nagy szerepe volt
annak, hogy 1998-tól az UNESCO
Bukarestben működő tanszékének
és az ITI-nek (Nemzetközi Színházi
Intézet) a kezdeményezésére 
PrumACT néven négyéves sorozat
indult, nyaranként Sinaián, közel
egy hónapig zajló elméleti viták és
workshopok voltak nemzetközi hírű
előadók bevonásával. Hetven pro-
fesszor részvételével nemzetközi
felmérés is készült (a PrumACT
által kiadott közlönyben megtalál-
ható a felmérés eredménye, ebben
Székely Gábor képviselte az SZFE-t,
én a mi intézetünket. Kiderült, hogy
a korszerű színészképzéshez ma
már nem elég pl. egy biliárdmérkő-
zés közben a polcról leemelt Szta-
nyiszlavszkij-kötetet lapozgatni…
Feltehetően ezért alakultak meg a
doktoriskolák a különböző hazai és
külföldi egyetemeken, és ezen a
téren is igen gyümölcsöző együtt-
működés alakult ki az SZFE és a mi
intézetünk között, amint ezt az
egyre szaporodó és színvonalasabb
tudományos ülésszakok is tanúsít-
ják. Itt megemlíteném, hogy meghí-
vottként részt vehettem az Országos
Akkreditációs Bizottság felkérésére
a budapesti főiskolát egyetemmé
előléptető nemzetközi szaktestület-
ben – mint független külföldi szak-
ember – egy Tom Hennings nevű
angol filmrendezővel egyetemben,
valamint szervezőként és laudátor-
ként Béres Andrással részt vettem
Huszti Péter, Babarczy László és
Székely Gábor díszdoktorrá avatá-
sában a Marosvásárhelyi Művészeti

Egyetemen. Külön hálával tarto-
zunk post mortem is Simó Sándor-
nak, aki filmrendező szakos
osztályának (Hajdu Szabolcs,
Török Ferenc, Fischer Gábor,
Erdei Dániel, Groó Diána) és
mások bevonásával igen jelentős
mértékben hozzájárult több szí-
nészosztályunkban a filmművé-
szeti képzés alapjainak
megismertetéséhez, ami az itteni
magyar színészképzésből teljes
mértékben hiányzik. Ugyancsak
fontos szerepet játszott a két intéz-
mény kapcsolatában a kölcsönös
vendégszereplések mellett Székely
Gábornak az a kezdeményezése,
mely szerint az ottani végzős ren-
dező szakosok (Novák Eszter,
Rusznyák Gábor, Béres Attila és
mások) előadásokat rendezhettek a
mi Stúdió Színházunkban. 

– Nyilván a helyzet bonyolult-
sága miatt nehéz befolyásolni mind-
azt, ami Budapesten történt,
történik. Az ön által elmondottakból
kiderül, hogy a politikán túl to-
vábbra is szükség van a szakmai
összefogásra, hiszen ez mindegyik
intézmény hasznára válik, és
mindez a minőségi színészképzést
erősíti. 

– Valóban csak néhány szóban
említettem, hogy mennyi szál kö-
tötte össze a két intézményt. Igazi
testvérek voltunk. Ezért szeretném
jelezni, hogy az együttműködésre
továbbra is szükség lenne, hiszen a
határok általi elszigeteltség eltűnő-
ben van, sok magyarországi végzős
itteni színházakban dolgozik és for-
dítva. Tehát az egyetemes magyar
színházművészetnek igen nagy
szüksége van a színészképzés stra-
tégiáinak közelítésére, természete-
sen a sajátosságok megőrzésével
párosítva mindezt. Reméljük, hogy
a megújuló, az „ótvaros sötét”
odúkból kiszabaduló színészképzés
korszerűsítése tovább emeli majd a
magyar művészképzés eddig elis-
mert és tisztelt színvonalát. Abban
a reményben, hogy az egyetemes
magyar színjátszás szempontjából
döntően fontos színészképzés új ar-
culata hamarosan méltó módon
folytatja majd az ígéretek szerint az
oktatást, amely az anyaországi és a
határokon túli színészképzés to-
vábbi együttműködése számára
talán hasznos támpontokat jelenthet
a jövőben is.

Vajda György 

Fotó: archív
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Zsuzsi érintését az első pillanatban
felismerik a növények. „Barát va-
gyok, jót akarok” – valami ilyesmit

súghatnak az ujjai, és az üzenetre minden fa,
bokor, palánta hálásan válaszol. Titokzatos
kertjét – ahol időnként teljesen váratlanul
bújnak elő a szép szirmú, illatos „lakók” –
több mint hét éve, egy tavaszi délutánon mu-
tatta meg először. Az élményből hétköznapi
történet született, az újságcikket barátnőm
kincses füzetébe beragasztva őrzi. 

A kerttel való ismerkedésem óta sok eső és
szél vonult el a pár lépésnyi, békés biroda-
lom fölött, lélekfagyasztó telek és gyógyító
nyarak váltották egymást, a hely varázsát
azonban nem tudta kikezdeni az idő. 2021
első heteinek mozdulatlansága után január
29-én dugta ki a fejét a kerítés tövében az
első apró növényke, egy négylevelű lóhere.
Mintha egy gondtalanabb, szerencsésebb
esztendő hírnökeként érkezett volna Zsuzsi-
hoz. Február kilencedik napján pedig meg-
érkezett az „erősítés”, egy fényképre
kívánkozó, bátor hóvirág. Újabb kilenc nap
múlva, a váratlanul beköszöntő havazással
csíkos bundás látogató „tette tiszteletét”.
Szemügyre vette a kagylószemű, vicces kala-
pos, „újszülött” hóembert – amivel barát-
nőm egy jókedvű délelőttön ajándékozta meg
magát és a kertet –, aztán helyet foglalt a

macskavendégek feje fölé tetőt, lába elé ele-
séget kínáló, élére állított műanyag doboz
védelmében. Kényelmét az sem zavarta meg,
amikor Zsuzsi feléje fordította mobiltelefon-
ját, hogy az együtt töltött percekből másokat
is felvidító emlék legyen.

Számítottam rá, hogy
ilyen kezdet után már-
cius heteiben sem ér
véget a derűs és külön-
leges események sora,
lesz min nevetni, és lesz mit megosztani má-
sokkal is. A kert és pártfogója pedig most
sem okozott csalódást, ahogy korábban egy-
szer sem az elmúlt évek alatt.

– Készítettem egy padot – újságolta barát-
nőm még a múlt hét elején. – Pár deszka kel-
lett csak hozzá, és egy doboz piros festék.
Most van, amin megpihenjek öntözés, gereb-
lyézés után. 

Aztán a fóliával bevont dobozból rögtön-
zött üvegház lakóiról, a zöldhagymákról me-
sélt, majd elárulta, hogy a paradicsom- és
paprikapalánták is gyönyörűen nőnek. Az
igazi meglepetés azonban csak ezután követ-
kezett.

– A párom még régebb vásárolt sütőtököt.
A magokat megtartottam, és a napokban –

magam sem tudom, miért –, beleszórtam egy
üres tojástartóba, amiben némi föld is volt.
Eszembe sem jutott, hogy lesz ebből valami,
de csodák csodája, másnapra megjelentek az
ujjbegynyi növénykék. A következő napra ak-
korát nőttek, hogy kezdtem úgy éreztem

magam, mint Az égig
érő paszuly című mesé-
ben a szegény asszony
fia. Bónuszként a tök-
hajtások mellett valami

másféle növény is jelentkezett, hogy mi, az a
későbbiekben derül majd ki. Mindenesetre
kiültettem az egész „társaságot” a kertbe,
aztán meglátjuk, hogyan tovább.

Zsuzsi történetei általában úgy fonódnak
egymásba, mint a titokzatos kert kerítésén
a növénykarok. A tökhajtások kiköltözteté-
séről a vadrózsák is eszébe jutottak, ame-
lyeket szintén mostanában fedezett fel a
gyorsan ébredő, boldog szigeten. A tavasz
fényei a négylábúak mellett a szárnyas lá-
togatókat is sűrűbben csalogatják ide –
jegyezte meg, mielőtt újra mesélni kezdett
volna.

– Éppen az új padomon sziesztáztam, és
egészen el voltam merülve a gondolataim-
ban, amikor hirtelen furcsa nesz hozott visz-

sza a valóságba. A hátam mögül, az össze-
gereblyézett, száraz avar irányából jött a
hang. Határozott lépésekre emlékeztetett.
Első ijedtségemben arra gondoltam, hogy
valami tolvaj jöhetett be a nyitva felejtett
kertkapun. Hátra sem mertem sandítani,
amíg el nem vettem az ültetéshez használt,
falnak támasztott lapátomat. Így „felfegyver-
kezve” már képesnek éreztem magam szem-
beszállni a betolakodóval. Hirtelen
mozdulattal fordultam hátra. Tenyérnyi fe-
kete rigó nézett vissza rám a levelek közül.
Kicsit sem ijedt meg tőlem, sőt mintha azt
mondta volna a tekintete: „Mi van, haver,
meg sem ismersz? Csak én vagyok. A télen
még találkoztunk.” Jót nevettem a saját ria-
dalmamon, és akkor sem múlt el a jókedvem,
amikor pár órával később becsuktam magam
mögött a kertkaput.

Zsuzsi parányi birodalmának még sok
titka és kincse van. Szeretett személyek em-
lékét őrző fenyőcsemeték, sok éve hűségesen
szirmot bontó virágok, „bejelentés” nélkül
érkező, bundás „kosztosok”, szélfújta, szép-
séges „albérlők.” A leltár persze ezzel még
korántsem ér véget. Ki tudja, mi minden rej-
tőzik még a békés sziget napsimogatta, eső-
mosdatta földjében, egészen mélyen, ahova
csak a szeretet gondoskodó, ihletet adó ereje
ér el. 

Különleges jövevények

Igazi testvérek voltunk
Dr. Kovács Levente a marosvásárhelyi színioktatás 

és az SZFE kapcsolatáról 



A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Ker-
tészmérnöki Tanszéke hatodik alkalommal szervezi
meg az erdélyi kertész- és tájépítész-konferenciát. A
járványügyi helyzetre való tekintettel ezúttal az online
rendezvény május 28–29-én lesz. 

Az idei konferenciának a témája környezetünk vál-
tozása. Az épített és természeti környezetünk, vala-
mint a társadalmi kontextus, melyben településeink és
az erdélyi táj alakítása történik, gyors és hirtelen vál-
tozásokon megy keresztül. A mértéktelen energia- és
nyersanyagfogyasztás, az elszabadult vagy az át nem
gondolt urbanizáció, a korlátlan, szélsőséges globali-
záció vagy a rosszul értelmezett, merev lokalizáció
annak sajátos termelési és fogyasztási módjaival
együtt mind megannyi tényező, amely életterünk, la-
kóhelyünk, világunk élőhelyeinek és életformáinak a
változását idézi elő. Amíg a környezeti átalakulás köz-
vetlenül érzékelhető, az összefüggések megértése, a
következtetések levonása, a változásokra adott vála-
szok megtalálása mindannyiunkat, így a szakembere-
ket is érintő feladat. 

A konferencia céljának megfelelően olyan, a kerté-
szet, tájépítészet, településtervezés, növénytermesztés,
növényvédelem terén vagy a rokon területeken tevé-
kenykedő szakembereket, kutatókat, gazdákat, egye-
temi hallgatókat, szervezeteket szeretnének bevonni,
amelyek/akik a környezet átalakulásával kapcsolatos
problémák megoldására vállalkoznak. A tanácskozás
lehetőséget teremt a bemutatkozásra, az együttműkö-
dési kapcsolatok kialakítására és fenntartására a részt-
vevők között. Ezáltal a fiatal kutatók
bekapcsolódhatnak a tudományos életbe. Továbbá a
szervezők ezáltal szeretnék ösztönözni a kutatómun-
kát, a tudományos eredmények elismerését és terjesz-
tését. 

A megadott témakörnek megfelelően négy rész-

legre várják a jelentkezőket. Az egyik a fenntartható
terület és a környezettudatos település a tájban: múlt,
jelen és jövő. A második a közösségi és magán külső
terek: a kerttervezés mint összetett műszaki és kultu-
rális tevékenység. A harmadik a környezetkímélő gaz-
dálkodás: növénytermesztés fenntartható technológiák
alkalmazásával. A negyedik témakör a kis és családi
gazdaságok lehetőségei a Kárpát-medencében (A
small farm with big ideas). 

A dolgozatokat szóbeli előadások vagy poszterek
(A0 formátum) formájában lehet bemutatni. Az elő-
adásokhoz készített bemutatókat és a posztereket
angol nyelven is el kell készíteni, hiszen az előadás
nyelve lehet angol, magyar vagy román.

Jelentkezni április 22-ig lehet. A kivonatokat elekt-
ronikus formában a következő elérhetőségre lehet fel-
tölteni: https://docs.google.com/forms/d/1BJEx_
1Ig9zofCuWVAzvc7Lw2hKMSiq19gMu91MU-
IGxE/edit

A publikálásra szánt cikkeket 2021. június 15-ig
lehet beküldeni. Kapcsolattartók:

dr. Domokos Erzsébet, dr. Hegedűs Noémi Melitta.
Elérhetőség: 

horticultureandlandscape@ms.sapientia.ro. To-
vábbi részletek a konferenciáról a https://ms.
sapientia.ro/hu/hirek/erdelyi-kertesz-es-tajepitesz-
konferencia elérhetőségen olvashatók. 

Társszervezők: a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Dísz-
kertészeti Intézet Budapest, a kárpátaljai Rákóczi Fe-
renc Magyar Főiskola, a beregszászi Biológia és
Kémia Tanszék, a budapesti Ökopszichológiai Intézet,
az RMGE-Maros, a marosvásárhelyi George Emil Pa-
lade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Techno-
lógiai Egyetem Botanikus Kertje, a kolozsvári Erdélyi
Múzeum-Egyesület.

Előadás-sorozat 
a biogazdálkodásról 

Folytatja előadás-sorozatát a biogazdálkodásról a Székely Gazdaszer-
vezetek Egyesülete. A szakértők Nyárádszereda után március 16-án 11
órától a búzásbesenyői kultúrotthonba, majd 13 órától a nagyernyei kul-
túrotthonba várják mindazokat, akik a biogazdálkodás iránt érdeklődnek.
A biogazdálkodás lehetőségeiről Ladó Hunor szakértő tart előadást, Bordi
Kacsó Zsolt, az APIA aligazgatója a pályázatokat ismerteti, továbbá szó
lesz még a gyomirtó szerek használatáról és a vetőmagokról is. 
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Lezárult a jelentkezés a mentorprogramba 

Nemsokára kezdődik a lovak fedezte-
tési idénye. A ló évezredekig az ember
szolgálatában állt. Elmondhatjuk,
hogy használata befolyásolta a világ-
történelmet. A motor feltalálása után
haszonállatként fokozatosan vissza-
szorult az ember környezetéből, de
még mindig sokan használják háztáji
gazdaságukban, ugyanakkor az
ember társa maradt a szabadidő eltöl-
tésében, kikapcsolódásban, sportban. 

Ha valaki lovat szeretne tenyészteni, meg
kell határoznunk, hogy milyen céllal sze-
retné: sportolásra, szabadidős foglalkozásra
(sétalovaglás, túrázás), munkában, vagy a
húsfeldolgozásért (vágólótenyésztés). A te-
nyésztés alapfeltételei közé tartozik a termé-
szetszerű takarmányozás. Biztosítani kell az
állat számára a minél több szabad mozgást, a
tiszta levegőt, a napfényt. Az tudni kell, hogy
nem kedvez a lónak a lekötés (csak eltűri), a
folyamatos istállóban való tartás és a legelte-
téshiány. Ha egy lótartó tudja teljesíteni eze-
ket a körülményeket, akkor gondolhat a
párosításra, fedeztetésre is, amelynek célja a
jobb utódok nyerése, így azt a mént kell majd
kiválasztania a kancának, amelyik a legjob-
ban garantálja a jó utódlást. Jó tudni, hogy
nincs tökéletes ló, tökéletes pedigree (szár-
mazás). A ló akkor értékes genetikailag, ha
ismert a származása, vagyis törzskönyvvel,

származási lappal (certificat de orgine) ren-
delkezik. És fajtisztán tenyésztjük, mert csak
így érhetjük el az utódokban a jó tulajdonsá-
gok felerősödését és a rosszak korrigálását.
A tenyésztésben számít a kanca jó szárma-
zása, külleme, különös tekintettel a mozgász-
szervekre, könnyen kezelhetősége
(jámborsága), a tenyésztési célnak megfelelő
egyedi teljesítménye, és arra is oda kell fi-
gyelni, hogy az utódok alapján melyik páro-
sítás vált be a legjobban, milyen a kanca
fejlettsége, milyen körülmények között tar-
tották, takarmányozták csikóként, mennyire
fejlettek az utódok. A fedezőmént aszerint vá-
lasztjuk meg, hogy az a fejlődést szolgálja a
kancák utódaiban, növelni tudja azok te-
nyészértékét, mert egy rosszul választott
ménnel tönkre lehet tenni az értékes kancák
utódait. A kancánál mind küllemben, mind
teljesítőképességben jobb mént kell kiválasz-
tani. Tudni kell, hogy a tulajdonságokat a
kanca és a mén egyformán örökíti. Mégis az
a gyakorlati tapasztalat, hogy a tömegesebb,
rámásabb kancáknak nyugodtabb a viselke-
dése, jobb készségű utódokat eredményez-
nek. A ménvonaltól pedig robbanékonyságot,
nagyobb temperamentumot, gyorsaságot kö-
veteljünk. A jó lónak nincs színe, ami azt je-
lenti, hogy a szín és a teljesítmény között
nincs összefüggés. A hobbilótenyésztésben a
szépérzék miatt a színnek lehet jelentősége. 

A párosítás a legfontosabb tenyésztői tevé-
kenység, ezzel tudjuk tovább növelni a tenyész-
egyedek értékét, de a hozzá nem értéssel,
hanyagsággal tönkre is tehetők az értékes
egyedek utódai. Ezért fontos, hogy a párosí-
táshoz a gazdák kérjék ki és vegyék figye-
lembe az állattenyésztési mérnök vé-
leményét, javaslatait. 

Fedeztetésre csak a Megyei Állattenyész-
tési Hivatal által kibocsátott fedeztetési en-
gedéllyel (autorizaţie pentru montă)
rendelkező mént lehet használni, minden

más ménnel való fedeztetés zugfedeztetés-
nek (montă clandestină) minősül, és ezért
az állattenyésztési hatóság bírságot róhat ki.
A mén tulajdonosa a fedeztetésről bizony-
latot kell kiállítson (adverinţă de montă),
ami igazolja a fedeztetést, a csikó szárma-
zását apai vonalon, amely fontos a csikó
törzskönyvezésénél, valamint a ló útlevelé-
nek (szállítási dokumentumainak) a kiállí-
tásánál is. 

Dr.SubaKálmánállattenyésztő
mérnök,falugazdász

illetve 118 mentoráltnak. A vállalkozók foglalkozási
köre szinte minden ágazatot magába foglal: mező-
gazdaság, kereskedelem, építkezés és építőanyag-ke-
reskedés, marketing és üzletfejlesztés, IT és
digitalizáció, faipar, ingatlanfejlesztés, turisztika és
vendéglátás, napenergia, pénzügy, művészet, oktatás,
reklámgrafika és nyomdaipar, divat, kreatív ipar stb.

– Az adatok feldolgozása folyamatban van, és a
programmal kapcsolatos további lépésekről mihama-
rabb tájékoztatjuk az érdeklődőket az online médiá-
ban. A regisztráció alapján kiderült, hogy kit mi
érdekel, miről szeretne előadásokat hallani. Ezeket
összesítjük, s megnézzük, hogy Magyarországról a

Design Terminal csapatából milyen szakértőket kell
meghívnunk, hogy megfelelő előadásokat tudjunk kí-
nálni. A program első fázisa, a következő 2-3 hét a to-
borzás ideje, utána feldolgozzuk a kapott
információkat, megnézzük, hogyan lehet mentort és
mentoráltat párba állítani, s milyen témájú előadáso-
kat tartsunk. Innen következhet a konkrét program,
amikor a résztvevők egymástól a gyakorlatban is ta-
nulnak. Reméljük, hogy áprilisban enyhül a járvány,
s a nyár elején, májustól megszervezhetjük a képzé-
seket. A program ütemterve képlékeny, mert ez a jár-
ványhelyzettől függ – tájékoztatott a programról
Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyve-
zető igazgatója.

Szerkeszti: Vajda György

Fotó:  Vajda György

A lovak fedeztetéséről 

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete a Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közö-
sen március 12-én 16 órától az egyetem
tangazdaságában a gyümölcsfák tél végi metszéséről
tart elméleti és gyakorlati bemutatót a járványügyi

előírások szigorú betartásával. Az érdeklődők az
egyetem főbejáratánál regisztrálhatnak. Érdeklődni
lehet Szabó Árpádtól (0744-547-410), Dósa József
Gézától (0756-726-290) dr. Suba Kálmán (0744-
500-593).

Gyakorlati bemutató a gyümölcsfák metszéséről

(Folytatás az 1. oldalról)

VI. Erdélyi kertész- és tájépítész-konferencia
– online 

A népesség növekedésével és
az éghajlatváltozással a foko-
zódó talajerózió és a szikese-
dés veszélyezteti az embe-
riség élelmezés-biztonságát,
különösen a száraz régiók-
ban. A rossz körülmények
közt növekedő növények ku-
tatása, valamint a csúcstech-
nológiával és az egyszerűbb
technológiával járó megoldá-
sok keveréke ígéretes ered-
ményeket kínál.

A legfontosabb kérdés az, ho-
gyan tegyék lehetővé egy ország-
nak a biztonságos, elegendő, tápláló
és megfizethető ételekhez való hoz-
záférést. Minden technológiával,
amelyet országukban sanyarú kö-
rülmények közt tesztelnek, fejlesz-
teni akarnak, azért, hogy másokon
is segítsenek. Ha a nap, a tenger és
homok felhasználásával élelmet
tudnak termelni, akkor megoldást
találtak a világ számára.

A Biosaline Agriculture Nemzet-
közi Központjában (ICBA) tudósok
kutatják a szupernövényeket és más
olyan megoldásokat, amelyek segí-
tenek a legrosszabb körülmények
közt is a növénytermesztésben. A
szervezet igazgatója, dr. Ismahane
Elouafi szerint műszaki megoldást
kínálnak a legkisebb jövedelmű or-
szágoknak is, hiszen a költségeket
elég alacsonyan kell tartani azért,
hogy a kistermelők is alkalmazhas-
sák a technológiát. 

Dr. Dionysia Angeliki Lyra, a ku-
tatóközpont agronómusa szerint ez
a gazdálkodási rendszer ötvözi a
mezőgazdaságot és az akvakultúrát.
A száraz régiókban fontos az olyan
növények hasznosítása, amelyek-
nek megbízható a hozamuk sós,
forró és száraz környezetben is.
Mintegy 400 ezer ilyen növényfaj
van a földön, ebből 30 ezer ízletes.
Jelenleg a kutatóállomás rendszeré-
ben csak 150 növény van. Az ICBA
programigazgatója, Seta Tutundijan
hozzáteszi: összegyűjtik ezeket a
magokat, és megnézik, hogy melyi-
ket lehet felhasználni biztonsággal.
Kezdetben a sivatagi éghajlatot
vizsgálták, mert a globális felmele-
gedés és az éghajlatváltozás követ-
keztében egyre több környezet
válik ilyenné. A „szupernövények”
között van a kinoa, vagy ahogy a
maják hívták: a „csodatermés”. A
kinoa Latin-Amerikából származik
és egyedi tulajdonságokkal rendel-
kezik, mivel ellenáll a magasabb
sótartalomnak és az aszálynak is.
Mintegy feleannyi vízre van szük-
sége, mint a búzának vagy az árpá-
nak és nagyon tápláló. Nem csak a
kinoa hoz hihetetlen eredményeket.
A Salicornia vagy sziksófű olyan,
mint a növények szent grálja, mert
tengervízzel öntözhető. Jelenleg
vizsgálják a Szalicornia bioüzem-
anyag-potenciálját is. 

RippelVeronika&James
O’Hagan/euronews.hu

A jövő garanciája: ellenálló szuper-
növények és a csodatermés



2021. február 26-án pontosan
egy év telt el az első romániai
koronavírusos eset megjele-
nése óta. A kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság- és Gazdálkodás-
tudományi Karának hatfős,
magyar tagozatos kutató- csa-
pata már a járvány első szaka-
szában elindította a COVID-19:
Romanian Economic Impact
Monitor (econ.ubbcluj.ro/co-
ronavirus) nevű kutatási pro-
jektet, melynek keretein belül
valós időben követik a jár-
ványhelyzet és a gazdaság ala-
kulását, valamint rövid és
középtávú előrejelzéseket ké-
szítenek a romániai gazdaság
várható alakulásáról. 
Melyekajárványelső366nap-

jának*legfontosabbkövetkezte-
tései, és mi várható a közeljö-
vőben–lásdazábrát.

(*a 2020-as év szökőév volt)

1) A járványhelyzet alakulása
A koronavírus-járvány első éve

két fő hullámban érkezett Románi-
ába. Az első hullám során a 2020.
február–augusztus időszakban az
aktív esetszámok 17.000 fölötti ma-
ximumot értek el, amely a napi
megbetegedések számát tekintve az
1500 új esetet is meghaladta a hul-
lám csúcsidőszakában. A második
hullám a 2020. szeptember – 2021.
február időszakban bontakozott ki,
amikor az aktív esetszám már a
116.000-et is meghaladta, a napi
megbetegedések száma pedig a
10.000-es érték fölött tetőzött.

A járvány egy éve alatt összesen
795.732 esetet regisztráltak Romá-
niában, amelyből 736.020 személy
meggyógyult, 20.233 pedig el-
hunyt, így az aktív esetek száma
2021. február 26-án 38.056 volt.
Ugyaneddig a napig összesen közel
1,5 millió oltást adtak be az ország-
ban a Pfizer/BioNTech, Moderna és
AstraZeneca változataiból, ezen
belül több mint 613 ezer személy a
második dózist is megkapta, védett-
séget szerezve ezáltal a koronavírus
ellen.

Európában ugyanakkor jelenleg
egy harmadik hullám van kialaku-
lóban, amely Romániát is elérheti.
Az Egészségügyi Minisztérium már
kijelentette, hogy készül a harmadik
hullámra, ugyanis elég magas a va-
lószínűsége annak, hogy a brit és
dél-afrikai vírusváltozat Románia
lakosságának körében is elterjedjen.
A legtöbb hazai járványügyi szak-
ember véleménye szerint a harma-
dik hullám beindulása március
végén, április elején várható.

2) Kormányzati intézkedések
A 2020-as évben meghozott kor-

mányzati és pénzügyi intézkedések
a gazdasági válsághelyzet enyhíté-
sét célozták, és az eszközök széles
palettáján olyan intézkedések jelen-
tek meg, mint a kényszer-munka-
nélküliség, egyes adók és illetékek
befizetési kötelezettségeinek elha-
lasztása, az állam által 80%-ban ga-
rantált vállalati hitelek bevezetése,
az IMM Invest és az IMM Factor
program, 9 hónapos hitelmorató-
rium, kedvezmények a határidő
előtt befizetett vállalati adókra, a
jegybanki alapkamat 1,25%-ig tör-
ténő lépcsőzetes csökkentése vagy
a devizabetétek kötelező tartalékrá-
tájának csökkentése 5%-ra. Rész-
ben az időben meghozott
intézkedéseknek köszönhetően Ro-

mánia gazdasága az elemzők vára-
kozásaihoz képest kisebb mérték-
ben esett vissza a múlt évben, a
2020-as év utolsó negyedéve pedig
az előző negyedévhez képest egy
számottevő gazdasági növekedést is
mutatott.

A kormányzati költségvetés a
2021-es évre egy 4,3%-os gazda-
sági növekedéssel számol, ami azt
jelenti, hogy az idei év végéig Ro-
mánia GDP-je behozhatja a járvány
okozta veszteségeket és újra elér-
heti a 2019-es GDP-szintet. Ennek
a gyors visszarendeződésnek
ugyanakkor komoly ára van: a
2020-as év GDP-arányos költség-
vetési deficitje majdnem elérte a
10%-ot, míg az ez évi várakozások
egy 7% fölötti deficitet vetítenek
előre, amely Románia államadóssá-
gát egy nagyon rövid idő alatt
drasztikusan megnöveli.

3) A romániai gazdaság általános
alakulása és kilátásai

A járvány okozta válság követ-
keztében Románia gazdasága a
2020-as évben egy 3,9%-os vissza-
esést könyvelhetett el a Statisztikai
Hivatal legfrissebb becslései alapján.
Pozitív aspektus, hogy ez a csökke-
nés az eurózóna 6,8%-os átlagos
visszaeséséhez képest jóval mérsé-
keltebb. Fontos megjegyezni ugyan-
akkor azt is, hogy a mezőgazdaság
egy kimondottan rossz évet zárt, ami
nem a járványnak, hanem a kedve-
zőtlen időjárásnak tudható be. Ha a
mezőgazdaság hatását kiszűrjük,
akkor Románia egy „mindössze”
3%-os visszaesést könyvelhetett
volna el. A hatóságok gyors és vi-
szonylagosan hatékony intézkedései,
valamint a vállalati szektor várako-
zásokat meghaladó őszi időszakbeli
ellenállóképessége mellett a romá-
niai gazdaság struktúrája is jelentős
szerepet játszott a mérsékeltebb gaz-
dasági csökkenésben: a leginkább
érintett szektorok ugyanis, mint ami-
lyenek a turizmus és vendéglátás,
csak kis részarányt képviselnek Ro-
mánia teljes gazdaságából, így ezek
negatív hatása is csak korlátozott
volt a gazdaság egészére nézve.
Mindemellett azt is fontos kiemelni,
hogy a járvány első hulláma más eu-
rópai országokhoz képest egy vi-
szonylagos késéssel érkezett meg
Romániába és a környező orszá-
gokba, ami szintén enyhítette a ne-
gatív gazdasági következményeket.

Az előző év várakozásokon felüli
gazdasági teljesítményéből kiin-
dulva, mely a 2020-as év utolsó ne-
gyedévében különösen hangsúlyos
volt, előrejelzéseink alapján 2021-
re Románia akár egy 5%-ot megha-
ladó gazdasági növekedést is
elérhet. Ugyanakkor, mivel Európa
számos országában jelenleg ismét
szigorú korlátozások vannak ér-
vényben, és így rövid távon az eu-
rózóna csak nehézkesen tud
helyreállni, Romániában is csak egy
szerény gazdasági növekedésre szá-
míthatunk a 2021. január–március
periódusban. Az első negyedévet
követően azonban egy dinamiku-
sabb növekedést vetítünk előre,
amelyet a lakosság átoltottságának
növekedése és a melegebb időjárás
is támogatni fog, így limitálva a jár-
vány csökkenését külföldön és bel-
földön egyaránt. Amennyiben
Románia legfontosabb kereske-
delmi partnerországaiban is helyre-
áll a gazdaság, ez a növekedés
hosszabb távon is fenntarthatóvá
válik, amely mellett az EU-s gazda-
sági támogatások szintén jó táptalajt
jelenthetnek majd a hosszú távú
gazdasági növekedés biztosításá-
hoz.

4) A pénzügyi piacok helyzete
A pénzügyi piacok alakulása a

2020-as évben rendkívül változé-
kony volt: a tőzsdeindexek a márci-
usi hatalmas esést követően
ugyancsak látványos visszarende-
ződést mutattak. A Bukaresti Érték-
tőzsde irányadó indexe, a BET
index például 2020-ban teljes mér-
tékben ledolgozta a járvány miatt
elszenvedett veszteségeket, sőt a
válság kezdetéhez viszonyítva
2021. február végére egy +8,3%-os
hozamot is elért.

Ebben az időszakban ugyanakkor
számos érdekes vagy extrém jelen-
ségnek lehettünk szemtanúi: az olaj-
ár rövid időre negatív tartományba
esett, az amerikai jegybank 0%-ra
csökkentette az irányadó kamatlá-
bat, a tőzsdeindexek számos pozitív
rekordot megdöntöttek a helyreállás
során, de a kriptovaluták is sorra re-
kordmagas árfolyamokat döntöget-
tek. A közeljövő várható változásait
tekintve kijelenthetjük, hogy a leg-
fontosabb kihívást minden valószí-
nűség szerint a túlzott vállalati és
banki likviditás kezelése fogja je-
lenteni, melyeknek célja az inflá-

ciós nyomás enyhítése és egyéb
makrogazdasági egyensúlytalansá-
gok megszüntetése lesz.

5) A vállalati szektor helyzete
A koronavírus-járvány első hul-

láma, pontosabban a 2020-as év
második negyedéve volt az az idő-
szak, amely a leginkább negatívan
érintette a romániai vállalatokat. Az
egyes iparágak között ugyanakkor
jelentős eltérések voltak tapasztal-
hatók. Az IT-szektor és a futárszol-
gálatok például számottevő
növekedést könyvelhettek el, míg
másik két ágazat drámai vesztesé-
gekkel kellett szembenézzen: elem-
zéseink alapján a turizmus és
vendéglátás például 67,4%-kal esett
vissza 2020 második negyedévé-
ben, míg ugyanebben az időszakban
a kulturális, művészeti és egyéb
szórakoztató szolgáltatások 60,4%-
kos veszteséget könyvelhettek el. A
romániai GDP-hez nagyobb arány-
ban hozzájáruló ágazatok közül a
nehézipar emelhető ki, amely becs-
léseink szerint 2020 második ne-
gyedévében 29,1%-kal esett vissza.

A szükségállapot utáni lazítás kö-
vetkeztében a lakosság mobilitása is
újra növekedésnek indult, amely
pozitív hatást gyakorolt a gazdaság
majdnem minden szereplőjére. A
2020-as év végéig mindössze né-
hány ágazat maradt jelentős veszte-
ségben, mint például a
légiközlekedés vagy a vendéglátás,
míg az ipar és a kereskedelem az év
végéig teljes mértékben behozta a
járvány alatt elszenvedett vesztesé-
geket. A leglátványosabb növeke-
dést bemutató iparágak közül is az
IT-szektor (20%-ot meghaladó éves
növekedéssel), valamint az építő-
ipar emelkedett ki (10%-ot megha-
ladó éves növekedéssel).

6) A lakosság mobilitása
Az olyan jelentős bizonytalan-

sággal és volatilitással jellemezhető
időszakokban, mint a járványhely-
zet alatt a lakossági mobilitás muta-
tói jó közelítést adhatnak a
gazdasági és társadalmi folyamatok
felmérésére, hiszen ezek napi rend-
szerességgel frissülnek, így egy
sokkal aktuálisabb képet tudnak
nyújtani, mint az egyébként na-
gyobb pontossággal jellemezhető,
de sokszor jelentős késéssel publi-
kált gazdaságstatisztikai adatok. A
romániai lakosság mobilitásának

legerőteljesebb csökkenése a szük-
ségállapot idején volt tetten érhető
(67%-ot is elérő országos mobilitás-
csökkenés a járványt megelőző idő-
szakhoz képest), amelyet egy
viszonylagos helyreállás követett a
nyári időszakban (14%-ot is elérő
országos mobilitásnövekedés a jár-
ványt megelőző időszakhoz ké-
pest). A nyári időszak leglát-
ványosabb növekedését Konstanca
megye produkálta, ahol a mobilitás
adott pillanatban 138%-kal is felül-
múlta a járvány időszaka előtti át-
lagszintet. Jelenleg, egy évvel a
koronavírus-járvány romániai kitö-
rését követően az országos mobili-
tás továbbra is lényegesen
alacsonyabb az előző év járvány
előtti időszakához képest: a mobili-
tási index az utolsó pár hétben a 
-15%-25%-os sávban mozgott.

7) Ingatlanpiac
A kezdeti várakozásokkal ellen-

tétben az ingatlanpiac meglepően
jól átvészelte a válság eddigi idő-
szakát. Az egy négyzetméterre vo-
natkozó átlagárak alakulása
országos szinten és a legnagyobb
városokban is azt mutatja, hogy az
ingatlantulajdonosok meg tudták
tartani piaci pozícióikat és árai-
kat. Bár a járvány első hónapjai az
árak mérsékelt csökkenését, vala-
mint a tranzakciók számának
drasztikus visszaesését eredmé-
nyezték, 2020 nyarára az ingatlan-
piac újra növekedési pályára állt,
amelyet még egy enyhe árnöveke-
dés is kísért.

Ha a 2008–2009-es válság egy
hasonló időszakával vetjük össze az
ingatlanpiac mostani alakulását,
akkor egyértelműen kirajzolódik,
hogy az akkori ingatlanpiaci válság
sokkal mélyebb volt, amelyet drasz-
tikus árcsökkenés kísért, és amely-
nek jóval hosszabb távú
következményei voltak.

A kutatási projekt részletesebb
eredményei, naponta frissítve, a
COVID-19 RoEIM online platfor-
mon tekinthetők meg (econ.
ubbcluj.ro/coronavirus). Az elemzé-
seket folyamatosan közzéteszik a
projekt Facebook-oldalán (www.fa-
cebook.com/covid19.roeim).

A kutatási projekt vezetője Szász
Levente (egyetemi professzor,
BBTE), a kutatócsoport tagjai pedig
Bálint Csaba (Román Nemzeti
Bank, a BBTE társult oktatója),
Csala Dénes (Lancaster University,
a BBTE társult oktatója), Csíki Ottó
(doktorandusz, BBTE), Nagy Bá-
lint Zsolt (docens, BBTE) és Rácz
Béla-Gergely (adjunktus, BBTE).
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A projekt weboldalán található legfontosabb mutatók egy évvel a koronavírus romániai megjelenése után

Egy évvel a koronavírus-járvány romániai megjelenése után
Gazdasági mérleget vontak a BBTE közgazdászai 



Ingyenes jogi adatbázist ho-
zott létre a CED Közép-euró-
pai Gazdaságfejlesztési
Hálózat Nonprofit Kft. A web-
oldalon, illetve applikáción
keresztül elérhető HULEX-
jogtár hozzáférést biztosít a
regisztrált felhasználóknak a
CED által lefedett országok
teljes joganyagának hiteles
magyar nyelvű fordításához,
ezzel is segítve az eredmé-
nyes külpiacra lépést.

A weboldalon, illetve appliká-
ción – iOS és Android rendszeren
– keresztül elérhető jogtárat a CED
oktatóvideó, különböző szűrési,
célzott keresési, illetve a joganya-
gok letölthető, nyomtatási formába
történő exportálásának lehetőségé-
vel tette felhasználóbaráttá – tájé-
koztatott az MTI. A CED

közleménye idézi Csik László
ügyvezetőt, aki kiemelte, hogy a
sikeres külpiacra lépés egyik alap-
vető feltétele a célországok jogi
környezetének, sajátosságainak is-
merete. Mindez azonban jelentős
időbeli és anyagi ráfordítással jár,
ezért döntöttek az ingyenes, fel-
használóbarát HULEX-jogtár ki-
alakítása mellett. Hozzátette:
meggyőződése, hogy a platform
vagy az applikáció használatával
partnereik valamennyi, a kereske-
delmi folyamatok során felmerülő
jogi kérdésre választ találnak.

A HULEX-jogtár első körben
Románia teljes joganyagát tartal-
mazza, majd a tervek szerint vala-
mennyi, a CED által lefedett ország
jogi hátterével bővül. A jogi adat-
bázisra a https://jogtar.hulex.hu
címen lehet regisztrálni. (sz.)

Február 20-án lépett érvénybe az a törvény,
amellyel megtiltják a kertek, udvarok takarí-
tása nyomán keletkező növényi hulladék elé-
getését a magángazdaságokban. Tavaly
nyáron fogadta el a parlament a komposzttör-
vényt, ez idáig azonban alig esett szó róla,
most azonban a magas bírságokra helyezve a
hangsúlyt próbálnak hatást gyakorolni a ma-
gánszemélyekre.

A levegő védelméről szóló kormányrendelet értel-
mében amennyiben az illegális avarégetés bizonyítást
nyer, a szabálysértő magánszemélyek akár nyolcszáz
lejes bírságra is számíthatnak. Egyelőre azonban nem
hallani a megoldások kidolgozásáról a közösségi el-
szállításra és feldolgozásra vonatkozó útmutatókról. A
lakosság megfelelő tájékoztatása és az alternatív meg-
oldások népszerűsítése az önkormányzatok, a szakmai
szervezetek és információszolgáltatók közös feladata
lenne. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a tiltó jog-
szabály sok helyen nehezen lesz betartatható.

Az európai uniós normákra épülő törvény értelmé-
ben minden háztartásban külön kellene gyűjteni a hul-
ladék komposztálható részét. Városon a hatóságok kell
megoldják az elszállítást, vidéken azonban az otthoni
komposztálást ösztönzik. A törvényhozók a jogszabály
alkalmazását a helyi közigazgatásokra bízták, a gya-
korlatba ültetés módját azonban mindenkinek magának
kell megoldania. 

Az új törvény értelmében 2021. február 20-ától tilos
az avar, illetve az egyéb kerti hulladékok (ágak, galy-
lyak, lomb- és fűnyesedék, kerti gaz), illetve a kom-
posztálható hulladék elégetése, ez a tevékenység
ugyanis nagymértékben szennyezi a levegőt, egészség-
károsító hatására hivatkozva tiltanák meg az égetést és
teszik kötelezővé a lakosság számára a lebomló ház-
tartási hulladék komposztálását. 

A környezetvédelmi őrség ellenőrzéseket tart majd,
különösen tavasszal, és ha avarégetésen kapnak egy
magánszemélyt, 400–800 lej közötti bírsággal is sújt-
hatják, a jogi személyek esetében pedig akár 10–20
ezer lej közötti a büntetés.
Tarlótüzek csak engedéllyel

A Maros megyei tűzoltóknak az utóbbi hetekben na-
ponta kellett száraz növényzet, tarlótűz égetéséhez

helyszínre sietni, mert fennállt a felügyelet nélkül ha-
gyott lángok továbbterjedésének veszélye.

Egy másik jogszabály a felügyelet nélkül hagyott
tarlótüzekre és olyan nyílt lángok használatára vonat-
kozik, amelyek terjedése veszélyezteti a környezet nö-
vényzetét és élővilágát, ezek visszaszorítására még
nagyobb bírságokat helyeznek kilátásba. 

Tilos nyílt láng használata lakóházak, takarmánytá-
rolók, üzemanyagtárolók, gyúlékony épületek és tár-
gyak szomszédságában. A mezőgazdasági területek
vagy erdőhöz közeli, felügyelet nélküli tarlótüzek miatt
ugyancsak bírságolnak. 

Növényi maradványok, hulladék vagy gyúlékony
anyagok égetéséhez a polgármesteri hivatal által jóvá-
hagyott engedéllyel kell rendelkezni, ugyanakkor óv-
intézkedésekkel biztonságossá tenni az égetést. Meg
kell bizonyosodni arról, hogy a tűz nem terjedhet át a
szomszédos épületekre, gabonatáblákra, ültetvényekre,
erdőre stb., ellenkező esetben 1.000–2.500 lej közötti
bírságokat szabhatnak ki.

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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Alternatív megoldásokról kevés szó esik
Bírságolnak az avarégetés miatt is

Pálosy Piroska

Fotó: ISU

Regisztrálni lehet a HULEX platformra
Magyar nyelvű jogi adatbázis

A MOL Románia és A Közössé-
gért Alapítvány 36 hátrányos
helyzetű fiatalnak téríti meg a
hajtási engedély megszerzé-
sének költségeit. A Jogosítvány
a jövőhöz program hatodik ki-
írásában támogatott 36 fiatal
B és C kategóriás hajtási en-
gedély megszerzéséhez kap
költségtérítést.

A program támogatási alapja
75.000 lej. A nyertes pályázatokat a
2020. november 26. és 2021. január
23. között beérkezett 340 támoga-
tási kérelemből választották ki. 317
fiatal B/BE kategóriájú hajtási en-
gedély megszerzésének költségtérí-
tését igényelte, 21 fiatal a C és CE,
egy személy fogyatékkal élők szá-
mára átalakított járműre megszer-
zendő B kategóriás jogosítvány, egy
pedig traktorvezetői jogosítvány
költségeinek fedezésére pályázott,
összesen több mint 657.000 lej ér-
tékben. 

„A Jogosítvány a jövőhöz azok-
nak a fiataloknak szól, akik szeret-

nék megszerezni a gépjárművezetői
engedélyt, de nincsenek hozzá
anyagi forrásaik. Olyan fiatalokat
támogatunk, akiknek a munkaválla-
lásnál feltétel vagy előny a hajtási
engedély, illetve hasznos eszköz a
munkaköri teendők kiterjesztésében
azoknak, akik már dolgoznak. A
program eddigi hat kiírása során
olyan fiatalokkal volt alkalmunk ta-
lálkozni, akiknek megindító törté-
netei életre szóló tanításként
szolgálhatnak. Megtiszteltetés szá-
munkra, hogy megismerhettük
őket, és örvendünk, hogy mellettük
lehetünk. Amint azt korábban is ki-
hangsúlyoztuk, a MOL Románia a
közösségek elkötelezett partnere.
Az a szándékunk, hogy továbbra is
számíthassanak ránk azok, akiknek
szüksége van a segítségünkre, és
örülünk, hogy évről évre növekedik
a program iránt érdeklődők száma”
– nyilatkozta Camelia Ene, a MOL
Románia ügyvezető igazgatója.

A kedvezményezett fiatalok 22
megyéből származnak, a nyertesek

listája megtekinthető a www.molro-
mania.ro és a www.kozossegert.ro
honlapokon. A korábbi hat kiírás-
ban összesen 90 fiatalnak sikerült
megszerezni a hajtási engedélyt, 63
fiatal pedig még tanul vagy vizsgára
készül.

„A pályázati határidő lejárta óta
is sokan érdeklődnek a program
iránt. Számukra, valamint azoknak,
akik most nem tudtak pályázni,
vagy akik most nem nyertek támo-
gatást, illetve akik korábban támo-
gatásban részesültek, és egy
további kategóriában szeretnének
hajtási engedélyt szerezni, jelez-
zük, hogy a program következő,
hetedik kiírását november végén
hirdetjük meg. A Közösségért Ala-
pítvány honlapján található infor-
mációk alapján idejében
elkezdhetik összeállítani a pályáza-
tot, és szükség esetén felvilágosítá-
sért folyamodhatnak hozzánk. A
mostani kedvezményezettekkel
szerződést kötünk, és folyósítjuk ré-
szükre a járulékos kiadások, vala-

mint a sofőriskola költségeinek el-
lenértékét” – nyilatkozta András
Imre, A Közösségért Alapítvány
ügyvezetője.

A Jogosítvány a jövőhöz progra-
mot A Közösségért Alapítvány szer-
vezi a MOL Románia által
rendelkezésre bocsátott pénzalap-
ból. A program anyagi támogatást

biztosít 17–25 éves, hátrányos hely-
zetű fiatalok részére, B, C, D kate-
góriájú (beleértve traktor, trolibusz
és villamos) gépjárművezetői enge-
dély költségeinek fedezéséhez – tá-
jékoztatott András Imre, A
Közösségért Alapítvány ügyveze-
tője, valamint Felméri Erzsébet PR-
és CSR-koordinátor. (szer)

A hónap elején az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács vezető-
sége Sepsiszentgyörgyön
tartott sajtótájékoztatót. Is-
mertették a honosítási eljá-
rást, annak előnyeit és a
demokráciaközpontok műkö-
dését. Az erdélyi polgárok fi-
gyelmét a jövő évi
anyaországi választásokra
irányítva javasolják, hogy
azok, akik eddig nem tették
meg, őszig igényeljék a ma-
gyar állampolgárságot.

Sándor Krisztina, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács ügyve-
zető elnöke, Kádár Imola, az
EMNT sepsiszéki elnöke és Már-
ton Áron, az EMNT sepsiszéki
szervezetének alelnöke hangsú-
lyozta, az Erdély-szerte működő
EMNT-demokráciaközpontok
újra teljes gőzzel üzemelnek, vár-
ják a honosodni vágyókat, vala-
mint az anyakönyvezési és egyéb
ügyintézési feladatokban segítsé-
get kérő ügyfeleket. Az EMNT-
d e m o k r á c i a k ö z p o n t o k b a n
igényelhető az anyasági támoga-
tás és a babakötvény is, a konzuli
napok során pedig a különböző
kérelmek leadására is rendszerint
sor kerül – tájékoztatott az EMNT
sajtóirodája.

Sándor Krisztina rámutatott:
2022 tavaszán Magyarországon
országgyűlési választásra kerül
sor, és a választói névjegyzékbe re-
gisztrált erdélyi magyar állampol-
gárok is leadhatják (levél-)
szavazatukat. „Érdemes figye-
lembe venni, hogy a magyar ál-
lampolgárság kérelmezése és
tényleges megszerzése között 5-6
hónap is eltelhet, ezért szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy aki
részt kíván venni a jövő évi anya-
országi választáson, az – ha még
nem tette meg – idén őszig kérel-
mezze a magyar állampolgársá-
got”. Az EMNT ügyvezető elnöke
hozzátette: az idei év második fe-
létől regisztrációs kampányba is
kezdenek, hogy mindazok, akik
még nem kérték felvételüket a ma-
gyarországi választói névjegy-
zékbe, pótolhassák azt. Sándor
Krisztina emlékeztetett: az EMNT
hálózata két anyaországi ország-
gyűlési választásban és egy nép-
szavazás alkalmával segített a
regisztrációban és a levélszavaza-
tok begyűjtésében, valamint biz-
tonságos célba juttatásában, így az
EMNT-demokráciaközpontok
munkatársainak már komoly ta-
pasztalatuk van e munkafolyama-
tokban is. (szer)

Akik szavazni akarnak jövő tavasszal
Őszig kérjék a magyar 

állampolgárságot

A MOL Románia hátrányos helyzetű fiatalokat támogat
Gépjárművezetői engedély megszerzésében

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Nem hozott meglepetést az FC
Barcelona vasárnapi elnökválasz-
tása, az esélyes Joan Laporta a várt
nagy fölénnyel nyerte a választást –
két riválisa, Víctor Font és Toni Fre-
ixa „nem rúgott labdába”. Ő volt a
három jelölt közül az egyetlen, aki
korábban már betöltötte az elnöki
tisztséget, 2003 és 2010 között irá-
nyította a klubot. Az elnökjelöltek
közül ő van a legjobb kapcsolatban
Lionel Messivel, kampánya alatt
végig azt hangoztatta, hogy ő az
egyetlen, aki maradásra tudja bírni a
klub első számú játékosát.

Alkalmasint nincs olyan spanyol
vagy más külföldi hírforrás, amely
ne értene egyet az újraválasztott Joan
Laporta első elnöki munkanapján
azzal a megállapítással, hogy sokkal
nehezebb helyzetben veszi át a klu-
bot, mint 2003-ban. Bizonyos forrá-
sok szerint még soha nem került
elnök ilyen nehéz gazdasági örök-
séggel a székébe, hívja fel összeállí-
tásában az Infostart a figyelmet.
Több mint egymilliárd euró 
az adósság

A Marca elsősorban négy pólust
határoz meg, amely nagy kihívást je-
lenthet a Joan Laporta vezette új
Barcelona-elnökség számára: a
pénzügyi helyzetet, Messi megtartá-
sát, a Camp Nou felújítását, s az át-
igazolási lehetőségeket.

Az első, a pénzügyi helyzet alap-
vetően mind a másik hármat megha-
tározhatja. A beszámolók szerint a
klub több mint egymilliárd eurós
adóssággal rendelkezik, ebből 700
millió euró rövid lejáratú hitel. Emi-
att azonnal pénzeszközöket kell ke-
resnie az elnökségnek, akár
szponzorok, akár a tagok hozzájáru-
lása révén, felvetődik a mezreklám
kérdése, de bármilyen más bevételi
forrás keresése is. A fizetéseket is
újra kell(ene) tárgyalni.

Hosszú távon tarthatatlan, hogy a
játékosok fizetése folyamatosan
csússzon.

Gazdasági szempontból nincs jó
megoldás Messi-ügyben. Mint is-
mert, Lionel Messi szerződése jú-
nius 30-án lejár. Ha addig nem újítja
meg, szabadon igazolhatóvá válik,
tehát a Barcelona úgy veszíti el,
hogy egyetlen eurót sem kap érte.

Ha meghosszabbítja, súlyos anyagi
terhet vesz a nyakába, a nagyságren-
deket érzékeltetendő érdemes idézni
az El Mundo januári cikkét, amely
szerint Messi négy év alatt 555 mil-
lió eurót kap a Barçától. Ugyanak-
kor a teljes eddigi felnőtt
pályafutását a Barcelonában töltő,
34. évében járó szupersztár elvesz-
tése mind sportszakmai, mind gaz-
dasági veszteséget is jelenthet.

Az átigazolási terveket illetően
már a következő hetekben megkez-
dődik a tervezés, az előkészítő
munka. Ebben szerepet kaphat a
nagy Johan Cruyff fia, Jordi Cruyff
is.
Ki megy, ki jön, ki marad?

Joan Laporta 2003-ban Cruyff fel-
tétlen híveként, az ő szakmai örök-
ségének támogatójaként került az
elnöki posztra, majd néhány nappal
később kinevezte vezetőedzőnek a
holland Frank Rijkaardot, Cruyff
egykori ajaxos neveltjét. (1987-ben
Rijkaard megsértődött Cruyffra,
azért is hagyta el az Ajaxot, de ké-
sőbb kibékültek. Jellemző, hogy ta-
valy a család megbízásából, Jordi
kényszerű távollétében Rijkaard lep-
lezte le az Ajax szurkolóinak adomá-
nyaiból készítetett Cruyff-szobrot az
amszterdami ArenA előtt.)

Jordi Cruyff, aki tavaly augusztus
óta a kínai Sencsen FC vezetőed-
zője, sportigazgatóként térne vissza,
negyedszázad után a Camp Nouba.

Ansu Fati és Ousmane Dembelé
szerződését mindenképpen meg kí-
vánja hosszabbítani a klub, Philippe

Coutinho és Samuel Umtiti várha-
tóan távozik a nyáron. Ronald Koe-
man elsősorban Eric Garcia,
Georginio Wijnaldum és Memphis
Depay érkezését várja, közülük a
középhátvéd megszerzése tényként
kezelhető. A katalán sajtóban is ol-
vasható információ Jordi Cruyff és
Xavi Hernandez visszatéréséről, de
Laporta egyiket sem erősítette meg,
vélhetően azért, mert mindketten
szerződés alatt vannak, s a kiszemelt
posztjukat egyelőre mások betöltik.

Ugyanakkor eldőlt, hogy Óscar
Grau vezérigazgatót – aki egyike
volt annak az öt főnek, akiket múlt
hétfőn őrizetbe vettek – Ferran Re-
verter, a MediaMarktSaturn korábbi
ügyvezetője váltja. Mateu Alemany
lesz az új futballrészleg vezetője, ha-
sonló posztot betöltött már 2017 és
2019 között a Valenciánál.
A Camp Nou 2024-re új ruhát 
öltene

Ott van még a felújítás ügye. So-
káig már nem odázható el a fejlesz-
tés, Laporta pedig egy jól hangzó „a
nagy kihívások nem megijesztenek,
hanem ösztönöznek minket” mon-
dattal fejezte ki elkötelezettségét a
folytatás iránt. Ami persze megint
csak nem lesz olcsó. Az elnök sze-
retné, ha a munkálatok 2024-re, az
egyesület 125. születésnapjára befe-
jeződnének.

A Barcelona első mérkőzése a
második Laporta-érában a mai BL-
nyolcaddöntő-visszavágó lesz, ame-
lyet a katalánok 1-4-ről kezdenek a
Parc des Princes-ben.

Az európai klubokat tömörítő
szervezet (ECA) elnöke, Andrea
Agnelli szerint két héten belül
megszülethet a megállapodás a
labdarúgó Bajnokok Ligája új
formátumáról.

A sportág európai szövetsége
(UEFA) jelentős változásokat ké-
szít elő: 2024-től a jelenlegi 32
helyett 36 gárda szerepelne a
kontinens legrangosabb klubso-
rozatában, a négycsapatos cso-
portokat pedig egy nagy tabella
váltaná fel, így a jelenlegi hat he-
lyett legalább tíz találkozót játsz-
hatna minden résztvevő.

Az első nyolc automatikusan a
nyolcaddöntőbe jutna, a 9-24.
helyezettekre pedig rájátszás
várna a 16 közé kerülésért.

Noha a tervezet egyes elemeit
számos kritika érte,  Andrea Ag-
nelli úgy véli, közel a megállapo-
dás. „Nagyon remélem, hogy
néhány héten belül létrejön az
egyezmény, ám vannak még
részletek, amelyeken dolgozni
kell. Ezek közül az egyik a fenn-
maradó négy hely kiosztásának
kérdése“ – fogalmazott.

A tervezet alapján a bővítés
nyomán az UEFA rangsorában
előkelő helyet elfoglaló csapatok
kaphatnák a pluszhelyeket, ezál-

tal a topligáknak lehetőségük
nyílna, hogy négynél több együt-
test indíthassanak a BL-ben. Az
ellen ugyanis, hogy kisebb baj-
nokságok nyertesei kapjanak in-
dulási jogot, tiltakozás érkezett,
Andrea Agnelli szerint pedig
olyan megoldás születik,
amelybe mindkét elképzelés be-
lefér.

Újra Joan Laporta a Barcelona elnöke Hamarosan rá sem lehet 
ismerni a Bajnokok Ligájára

Újabb sima háromjátszmás vere-
séget szenvedett a Marosvásárhelyi
CSU Medicina női röplabdacsapata
a hétvégi forduló második találkozó-
ján is, ezúttal a bajnok Balázsfalvi
Alba Voleitől.

Az ilyen meccsek abba a kategó-
riába tartoznak, amelyeket le kell ját-
szani a program szerint, de
amelyeken előre ismert az eredmény
a két fél között tátongó szakadék

miatt. És ez úgy is igaznak
bizonyult, hogy Balázsfalva
gyakorlatilag a második csa-
patával játszott, alapemberei
közül három végig a kispa-
don maradt, a negyedik pedig
csak a harmadik játszmában
lépett pályára.

A CSU Medicina számára
a Pitești-től elszenvedett ve-
reség után nem változott
semmi, továbbra is a kiesés
biztos várományosai, noha
még öt mérkőzés van hátra
az alapszakaszból és hat a rá-
játszásból. Legközelebb Ma-
rosvásárhelyen játszik a
csapat, március 21-én Gala-
cot, 20-án Târgoviștét fo-
gadja.

Kíváncsian várjuk, hogy
milyen stratégiát követ eze-
ken a mérkőzéseken a klub.

Esélytelenül a bajnok ellen

Könnyed öröm, a Balázsfalvi Alba Volei simán verte a marosvásárhelyieket  
Fotó: a Fehér megyei klub közösségi oldala

Korábban 2003 és 2010 között irányította a klubot, ő van a legjobb kapcsolatban Lionel Messivel          
Fotó: Infostart

Az európai klubokat tömörítő szervezet (ECA) elnöke, Andrea Agnelli (k) szerint még
nem világos, hogyan osztják el a fennmaradó négy helyet Fotó: BNH Insider

Bálint Zsombor 

Megvédte címét a Pénzügyőr a Magyar Kupában
A Pénzügyőr

címét megvédve
megnyerte a fér-
firöplabda Ma-
gyar Kupát,
miután a vasár-
napi döntőben 3-
0-ra legyőzte a
Kaposvárt.

A fővárosi
együttes az első
labdamenettől
kezdve irányí-
totta a finálét, és
brazil idegenlé-
giósai, valamint
Kovács Zoltán és
Magyar Bálint
vezérletével ma-
gabiztosan sze-
rezte meg története második kupagyőzelmét.

A budapestiek vezetőedzője, Jókay Zoltán pályafutása során tizedszer emel-
hette magasba a Magyar Kupát, ugyanis tavalyi PSE-s sikerét megelőzően a
Vasas női csapatával összesen nyolcszor ünnepelhetett.

A Kaposvár 2016 óta először játszott ismét döntőt a sorozatban.
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A győztes Pénzügyőr játékosai ünnepelnek a nyertes döntő után 
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Balázsfalvi Alba Volei – Marosvá-
sárhelyi CSU Medicina 3:0 (25:18, 25:14, 25:15)
Pitești, Trivale-csarnok, zárt kapus. Vezette: Cristian Dumit-
rescu (Craiova), Tudorel Arbunea (Brăila). Ellenőr: Marian
Stoica (Bukarest).
Balázsfalva: Scott, Alupei, Rus, Kočić, Bleicher, Marković.
Liberó: Spasenić. Csere: Milenković
CSU Medicina: Pavlović, Alsten, Fl. Murariu, Ioan, Mitrovic,
Jovanović. Liberó: Witt (K. Murariu). Cserék: Szimonija, Ger-
çek.

A mai műsor
Két – egyaránt 22 órakor

kezdődő – mérkőzéssel foly-
tatódnak ma a visszavágók a
labdarúgó Bajnokok Ligája
nyolcaddöntőjében. Az FC Li-
verpool és a Lipcse – csakúgy,
mint az első felvonás alkalmá-
val – a Puskás Arénában csap
össze egymással.

Bajnokok Ligája, nyolcad-
döntő, visszavágók:

* FC Liverpool (angol) –
Lipcsei RB (német), (az első
mérkőzésen 2-0, TV: Di-
giSport 2, Telekom Sport 3,
Look Sport)

* Paris Saint-Germain
(francia) – FC Barcelona 
(spanyol) (4-1, TV: DigiSport
1, Telekom Sport 1, Look
Sport +)

Eredményjelző
A1 osztályú női röplabdabajnokság, 
9. buboréktorna, 2. és 3. nap: 
* Voluntari: Lugosi CSM – CSM
Medgidia 2:3, CSO Voluntari – CSM
Medgidia 3:2.
* Pitești: Balázsfalvi Alba Volei – Ma-
rosvásárhelyi CSU Medicina 3:0, Ba-

lázsfalvi Alba Volei – FC Argeș Pitești
3:0.
* Bákó: CSM Tîrgoviște – Bukaresti
Rapid 3:0 (hivatalból), Bákói Știin]a –
Rapid 3:0 (hivatalból).
* Galac: Bukaresti Dinamo – Kolozs-
vári U-NTT Data 3:0, Galaci Belor –
Kolozsvári U-NTT Data 3:0.



Európában javában zajlanak a
koronavírus elleni védőoltás-kam-
pányok.

Az Euronews a Redfield & Wil-
ton Strategies közvélemény-kutató-
val együttműködve négy országban,
Németországban, Franciaország-
ban, Olaszországban és az Egyesült
Királyságban végzett közvélemény-
kutatást.

Az első kérdés az volt, hogy ha
egy éven belül ingyen vagy olcsón
elérhető a védőoltás, az állampolgá-
rok be fogják-e oltatni magukat.
Az általános oltási hajlandóság az
Egyesült Királyságban és Olaszor-
szágban a legnagyobb

A britek 76, az olaszok 71 száza-
léka oltatná be magát ilyen feltéte-
lekkel. 63 százalékkal a németek is
inkább elfogadók, a legelutasítób-
bak pedig a franciák, akiknek csak
37 százaléka élne biztosan az oltás
lehetőségével.

Leginkább a franciáknak számít,
hogy melyik oltóanyagot kapják

A második kérdés a vakcinatípu-
sok iránti esetleges aggodalmat
szondázta, melyek közül idáig hár-
mat engedélyeztek felhasználásra a
vizsgált országokban.

Leginkább a franciáknak számít,
hogy melyik oltóanyagot kapják,
annak alapján, hogy a megkérdezet-
tek 90 százaléka nyilatkozott ebben
az értelemben. 28 százalékkal a bri-
tek különösebben nem kényesek, a
németeknek (45%) és az olaszok-
nak átlagban mintegy a fele (53%)
bízik mindhárom oltóanyagban.
A németek, franciák negyede, 
az olaszok harmada elégedett 
kormányuk járványkezelésével

Az oltáskampányok különböző
ütemben haladnak, ami megnyil-
vánul abban is, hogy az emberek
mennyire elégedettek kormányaik

járványkezelésével és az oltás-
programmal. A németeknek és a
franciáknak csak a negyede (23-
25%), az olaszoknak átlagban csak
a harmada (32%) elégedett, a la-
kosság kimagaslóan magas átol-
tottsága viszont a britek 85
százalékos elégedettségében is
tükröződik.
Oltást igazoló „vakcinaútlevelet” 
leginkább a britek használnának

A védőoltások újra megnyithat-
ják az utat a nemzetközi utazások-
hoz. Az utolsó kérdés ezért azt
firtatta, vajon ki lenne hajlandó az
oltást igazoló „vakcinaútlevelet”
használni. Erre leginkább a britek
(69%) és az olaszok (63%) kész-
ségesek, és a németek több mint
fele (56%) is elfogadná a vakci-
naútlevelet, a franciák közül
azonban csak az emberek 31 szá-
zaléka, 38 százalékuk pedig kife-
jezetten elutasítja.

A felmérést végzők szerint a
kampányok előrehaladtával az em-
berek véleménye és hozzáállása

még sokat változhat, de a vezető
politikusoknak, illetve járványkeze-
lési felelősöknek már a mostani vá-
laszokat is érdemes lehet
elemezniük. (mózes)

(Forrás: Euronews)

Január 21-én zárult a központi
régió (Fehér, Brassó, Kovászna,
Hargita, Maros és Szeben megye)
vállalkozásfejlesztési StartUp
Urban projektje, amelyet az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozá-
sában, a 2014–2020-as humántőke
operatív programon keresztül a Fi-
atal Ügyvezetők Országos Alapít-
ványa (FNTM) mint konzorciumi
vezető Gyulafehérvár megyei jogú
várossal, az Edukado Kft.-vel és az
Iceberg Consulting Kft.-vel közö-
sen valósított meg. A projekt elszá-
molható összege 13.367.048,56 lej,
amelyből az ESZA-tól származó
vissza nem térítendő elszámolható
összeg 11.322.758,44 lej, az orszá-
gos költségvetésből származó visz-
sza nem térítendő elszámolható
összeg 1.987.468,36 lej volt. 

A StartUp Urban programot
2018. január 22-étől 2021. január
21-éig, a központi régió hat megyé-
jében szervezték. Ez idő alatt 354
személynek tartottak vállalkozás-
fejlesztő akkreditált képzéseket.
Ezen belül a résztvevők 2018-ban
készítettek egy üzleti tervet, amely-
nek alapján 2019. január–július kö-
zött új cégeket hoztak létre. A
program keretében szaktanácsadást
nyújtottak és mentorálták a kivá-
lasztott tervek megvalósítását, to-
vábbá biztosították 54 vállalkozás
fenntartható fejlődését működésük
első éve után is. A pályázati kiírás
alapján a benyújtott 147-ből 54 nem
mezőgazdasági jellegű üzleti tervet
választottak ki, amelyeket akár
39.000 eurós összeggel támogattak
a Románia Start Up Plus hitelkeret-
ből. Az 54 leendő vállalkozó díj-
mentes tanácsadásban és
mentorálásban részesült. A kedvez-
ményezettek 93%-a szerint a 
tanácsadási-mentorálási időszak
rendkívül hasznos volt. Ezt igazolja
a StartUp Urban projektben részt
vevő vállalkozókról készített tanul-
mány is, amely elérhető a projekt
startup.fntm.ro honlapján. 

Másfél év után a vírusjárvány
okozta válsághelyzet ellenére is az
54 új vállalkozás több mint 120 új
munkahelyet hozott létre. A cégek
közül tíz Fehér megyében, kilenc-
kilenc Brassó, Hargita, Maros és
Szeben megyében, nyolc pedig Ko-
vászna megyében jött létre. A 
startupok által létrehozott cégek
nagy része az építkezés, üzleti szol-
gáltatások, szoftverfejlesztés és tu-
rizmus területén tevékenykedik –
tájékoztatott Csata Tünde, az 
Edukado Kft. ügyvezetője. (vagy) 
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Befejeződött 
a StartUp

Urban projekt 

Közvélemény-kutatás az oltási hajlandóságról 

Fotó: Nagy Tibor



ADÁSVÉTEL

ELADÓ: kötőgép, Singer varrógép,
bútorok (szoba-, konyha-), fotel, párnák,
paplan, hűtő, szőttesek, seprűkötő gép,
seprűnyél, zsákok, cirkulaasztal, malom,
edények, villanymotorok, minden, ami
egy falusi háznál van. Tel. 0755-391-223,
0743-996-883. (11057)

VÁSÁROLUNK lemezeket, CD-ket és
kazettákat, újakat és használtakat.
Helyben fizetjük. Tel. 0740-280-126.
(11033)

MINDENFÉLE

TETŐFEDÉS fémcseréppel, tetőjaví-
tás, ácsmunka, fametszés. Tel. 0740-
823-089. (11058)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tető-
készítést bármilyen anyagból, minden-
féle kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádogos-
munkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0758-880-600. (10883)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

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

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?

Ázik be a háza? Ha minőségi munkát

szeretne, válasszon minket! Cégünk

bármilyen típusú munkát vállal garan-

ciával. Tel. 0742-344-119. (10988-I)

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb

javításokat, szigetelést, külső, belső

munkát vállalunk. Tel. 0720-313-818.

Misi (10994)

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen

anyagból, cserépforgatást, ácsmunkát,

házak felújítását. Az anyagot biztosítjuk.

Tel. 0759-660-136. (10992)

TETŐFEDÉS hagyományos cseréppel,

Bilka fémcseréppel, manzárdosítás,

famunka A-tól Z-ig. Tel. 0758-637-095.

(11051)

CSERÉPFORGATÁS, szigetelés
kátránnyal, új tető készítése Lindab
lemezből, bármilyen javítás.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0754-952-299. (11067)

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás,
Lindab-tető, bármilyen munkát vállalunk.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0754-553-856, Jani. (11066)

MEGEMLÉKEZÉS

Március 10-én egy éve, hogy el-
hunyt JÓZSA ENDRE, a szeretett
férj, édesapa, nagyapa, testvér,
rokon és jó barát. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!
Soha nem feledünk! Szerető csa-
ládod. (11046-I)

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel. 
Elfeledni téged sohasem lehet,
te voltál a jóság, a szeretet. 
Fájó szívvel emlékezünk március
10-én a csíkfalvi BÁN ILONÁRA
halálának első évfordulóján. Em-
lékét őrzi a gyászoló család.
(11054-I)

„Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek,
míg élünk, velünk lesz szép em-
léked.”
Fájó szívvel emlékezünk március
10-én SZÖVÉRFI ENDRÉRE halá-
lának 15. évfordulóján. Emlékét
őrzi szerető családja. (11059-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 10-én id. SZENTE 
JÓZSEFRE halálának kilencedik
évfordulóján. Emlékét szívünk-
ben őrizzük. Felesége, két fia,
unokája, menye, testvérei, roko-
nai és azok családja. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
(11062)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
az erdőcsinádi születésű 

SZÁSZ SÁNDOR 
életének 82. évében csendesen
megpihent. 
Temetése március 10-én 13 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. 
Emlékét őrzi lánya, Enikő-
Zsuzsanna.  (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
DEMETER ANA 
szül. Cosmeanu 

2021. március 8-án, életének 80.
évében elhunyt.
Temetése március 11-én, csütör-
tökön 15 órakor lesz a szentgyör-
gyi új temetőben. 

A gyászoló család. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága édesapánk, SIMÓ
MIKLÓS temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
gyászunkban osztoztak. Gyá-
szoló szerettei. (11072-I)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

A PLASMATERM RT. öntödébe, illetve fémmegmunkáló mű-
helybe ÜZEMMÉRNÖKÖT, valamint az UTÓMEGMUNKÁLÁ-
SOK (sörétezés, tisztítás, csiszolás, hegesztés) ELVÉGZÉSÉRE
ALKALMAS SZEMÉLYT alkalmaz. A betanítást vállaljuk. Az öné-
letrajzokat a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre várjuk. Tel.
0730-708-011. (65402-I)
ALKALMAZUNK szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldol-
gozó üzembe részmunkaidőben, napi 4 órára. INDLACTO MURES
KFT., Prut utca 10. szám. Érdeklődni a Prut 10. szám alatt, a cég szék-
helyén. (sz-I)
ATIMKO alkalmaz FÉRFI munkatársat a pékségbe, három váltásba.
Érdeklődni a cég székhelyén:  Marosvásárhely, Bodoni utca  85.
szám, vagy tel.  0756-128-310. (sz-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Sokat szenvedtél az élet tengerén, 
nyugodjál békében Isten szent kebe-
lén. 
Szívünkben egy életen át tartó fájda-
lommal emlékezünk a székelykakasdi
GIDÓFALVI LAJOSRA, aki tíz éve távo-
zott szerettei köréből.
Felesége, lányai, vejei, unokái, testvé-
rei családjukkal együtt, valamint ke-
resztfia és annak családja. 
Nyugodjál békében! (11063-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (22443-I)

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 
www.bookyard.ro
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Azomureş-tájékoztató
Március 10-től kezdik el a helyi közösség körében az Azo-

mureş ipari platform működésének részleteit bemutató tájé-
koztatási anyag terjesztését. A vállalat azért tartja ezt
fontosnak, hogy tájékoztassa a helyi közösséget a folyamatban
levő tevékenységekről, a sürgősségi esetekben előállható koc-
kázatokról, és ilyen esetekben az állampolgárok által fogana-
tosítható intézkedésekről. A füzet formájú tájékoztató anyag a
Maros megyei Horea katasztrófavédelmi felügyelőséggel part-
nerségben készül.

Az utóbbi években az Azomureş jelentős összeget, több mint
250 millió eurót fektetett be a létesítmény korszerűsítésébe.
Következésképpen a kombinát tiszteletben tartja az európai
környezetvédelmi normákat. Az eredmények ebben a pillanat-
ban nyilvánvalóak, és a hatóságok, valamint a független mo-
nitorozók jelentős javulást mutatnak a környezetre gyakorolt
hatás 2012-ben mért adataihoz képest. A beruházások másfelől
nagyobb megbízhatóságot biztosítanak a berendezések műkö-
désében, magas fokú biztonságot nyújtanak. 

Fejlett riasztórendszerek állnak rendelkezésre az emberi té-
nyezőtől független funkciók normál paramétereken kívüli mű-
ködésének megakadályozására. Ugyanakkor a platformon
dolgozó emberek szakképesítésébe is beruháztak, hogy mini-
málisra csökkentsék a termelésben az emberi hibákat. Az Azo-
mureş prioritása a biztonság!

Ma a kombinát platformján 2500, a saját és a családjuk, va-
lamint a helyi közösség biztonsága iránt elkötelezett személy
dolgozik. Mindannyiuk számára biztosítva van a munkanap
biztonságos elkezdéséhez és befejezéséhez szükséges műszaki
támogatás. A vállalat elsőrendű célja a BIZTONSÁG, az al-
kalmazottak, a felszerelések és a helyi közösség biztonsága.

A tájékoztató füzet mellé egy román és magyar nyelvű ma-
gyarázólevelet is csatolnak, amit Marosvásárhely, Maroske-
resztúr és Marosszentkirály összes postaládájába beletesznek.
A tájékoztató anyag a www.azomures.com honlapon is elér-
hető román, magyar és angol nyelven. 


