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Folyamatban van a Máriaffikastély berendezése

Rövidesen megújul az udvar is

Értékeld a vizet!

Az idén a világjárvány miatt kissé viszszafogottabbak voltak a kezdeményezések, de a folytonosság jegyében
jelezni kívánták, hogy azért fontos a
vizek, a környezet tisztasága.

____________2.
Kolcsár Károly
parlamenti képviselő megnyitotta
irodáját

Pénteken délelőtt Kolcsár Károly parlamenti képviselő megnyitotta marosvásárhelyi képviselői irodáját a
megyeháza 89-es irodájában, átvéve
a helyiséget Vass Levente korábbi
képviselőtől.

Befejezték a felújítást a marosszentgyörgyi Máriaffi-kastélynál, jelenleg folyamatban van a korhű bútorzat
beszerzése, illetve következik az udvarrendezés. A kastélyban kialakított házasságkötő termet már használhatóvá
tették, ugyanis sok helybéli pár ragaszkodott ahhoz, hogy az impozáns épületben mondja ki a boldogító igent.

Menyhárt Borbála

Mint ismeretes, az önkormányzat évekkel ezelőtt megvásárolta az omladozó épületet, majd
sikerült több mint egymillió eurós uniós finanszírozást nyerni, amiből felújították, egy másik
nyertes pályázatnak köszönhetően pedig korhű
bútorzattal rendezik be a kastélyt, amely kulturális-turisztikai célokat szolgál a jövőben. A
kastélyban a házasságkötő termen kívül a Marosszentgyörgyre jellemző multikulturalitás
jegyében a magyar, a román és a roma kultúrát
felelevenítő néprajzi múzeumot, falumúzeumot,

Fotó: Nagy Tibor

valamint könyvtárat és kiállítótermeket is kialakítanak, ugyanakkor egy turisztikai iroda is üzemel majd, ahol útbaigazítják a turistákat, hogy
a községben és a környéken mit érdemes megtekinteni. A népszerűsítést modern applikációkon keresztül oldják meg, az impozáns műemlék épület felkerül a turisztikai térképekre.
A kastély felújításával elkészültek, és folyamatban van az épületbe szánt bútorzat beszerzése. Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________4.
Bölcsőde
és fitneszpark

Március 16-án aláírták a bölcsőde kivitelezési tervét, amelyet 18 hónap alatt
kell felépíteni. A beruházás összértéke
2.335.032 lej – tájékoztatott Gál Sándor alpolgármester.

____________6.

Tragikomédia

Boltzárakat, megszorító intézkedéseket, egyben hatalmas tüntetéshullámot hozott az elmúlt hétvége Európa-szerte. Probléma az oltások és az oltóanyagok körüli bizonytalanság is. Egy híres német
pszichiáter és szorongáskutató szerint az emberek világszerte ott tartanak, hogy jobban félnek az oltástól, mint magától a vírustól.
Egy másik kihívás a gyermekek oltása. Amerikai szakértők figyelmeztetnek, hogy bár kulcsfontosságú a gyermekek oltása a koronavírus elleni küzdelemben, egyelőre egyetlen, kiskorúak oltására
kifejlesztendő vakcina klinikai vizsgálata sem zárult le. A kísérletek
folynak, az oltásellenes szülők tábora pedig egyre növekszik.
Az amerikai biotechnológiai cég, a Moderna múlt kedden jelentette be, hogy 6750 gyereken végzi el az oltóanyag vizsgálatát.
Gyártmányuk hatását a félévesektől 12 évesekig vizsgálják. A 12-17
évesek körében decemberben 3 ezer gyereken tesztelte oltóanyagát
a Moderna. Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca februárban közölte, hogy tesztelik vakcinájuk hatását a 6-17 éves korosztályban.
A Pfizer-BioNTech oltóanyagát 2259 gyereken vizsgálják a 12-15
éves korcsoportban, és a következő hónapokban indul a hatásvizsgálat az 5-11 éves korosztályban.
A kísérletek folynak, és jobb helyeken a kormányok komoly dolgokkal foglalkoznak. Ám Romániában áll a bál. Bár minden korábbinál több koronavírusos beteget ápolnak a Covid-kórházak intenzív
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 21 perckor,
lenyugszik
18 óra 38 perckor.
Az év 82. napja,
hátravan 283 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma EMŐKE, holnap GÁBOR
és KARINA napja.
GÁBOR:a héber Gábrielből rövidült, női párja a Gabriella. Jelentése: Isten embere, Isten
bajnoka.
KARINA: olasz eredetű, jelentése: csinos.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Végső Búcsú Mende Gabytól

Január 26-án tette közzé a média a szomorú hírt, hogy életének 92. évében elhunyt Mende Gaby (Tompa Gabriella),
az erdélyi magyar színjátszás egyik utolsó nagyasszonya,
a legendás Székely Színház alapító tagja. A család közlése
szerint temetésére március 26-án, pénteken délután 3 órakor kerül sor katolikus szertartás szerint a marosvásárhelyi
római katolikus temető alsó kápolnájából.

Nőtt a munkanélküliség

A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség adatai szerint februárban 2,74%-os volt a munkanélküliség Maros megyében. Ez enyhe növekedést jelent az előző hónaphoz
viszonyítva, amikor 2,65%-os volt a munkanélküliségi ráta
a megyében. A megyei ügynökség nyilvántartásában múlt
hónapban 6442 állás nélküli aktív lakos – közöttük 3040 nő
– szerepelt. A munkanélküliek közül 2201 személy részesült
munkanélküli-segélyben, 4241-en nem voltak jogosultak a
juttatásra. Az állásnélküliek többsége – 4450-en – vidéki.

Meghosszabbították a nyugdíjasok
buszbérletének érvényességét

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a városban élő nyugdíjasokat, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, a helyi közszállítási vállalattal
egyeztetve a március 31-éig szóló bérletek érvényességét
egyelőre június 30-ig automatikusan meghosszabbítják,
majd ezt a járványügyi helyzet alakulásának a függvényében tovább hosszabbíthatják. Az intézkedés célja az időskorúak védelme, a zsúfoltság elkerülése az új
nyugdíjasbérletek kibocsátásánál – áll a polgármesteri hivatal közleményében.

Szombaton is lehet adót fizetni

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

Húsvéti nyelvtáborok

Az Outward Bound angol és német outdoor tábort szervez
a tavaszi vakációkban, április 6–10. és május 4–8. között
V–VIII.-os gyerekek számára. A táborba középhaladó angolosok és németesek jelentkezését várják, akik fejleszteni
szeretnék nyelvtudásukat. A program tevékenységei: interaktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás iránytű és térkép
segítségével, hegyi túrák, kötélkerti tevékenységek. A programot hazai és külföldi oktatók vezetik, élménypedagógiai
módszerek alkalmazásával. A hangsúlyt arra helyezik, hogy
a gyerekek merjenek beszélni. Érdeklődni és iratkozni az
info@outwardbound címen vagy a 0769-224-290-as telefonszámokon lehet.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Március 22-e a víz világnapja

Értékeld a vizet!

1993-ban az Egyesült Nemzetek Szervezete március 22-ét a
víz világnapjává nyilvánította.
Azóta minden évben ezen a
napon világszerte intézmények,
civil szervezetek hívják fel a figyelmet az észszerű vízgazdálkodásra, a környezetvédelemre,
a folyók, állóvizek és vizes területek fontosságára. Annak ellenére, hogy jó ideje minden
évben nálunk is több rendezvényt szerveznek a világnapon,
ha körülnézünk, úgy tűnik, hogy
hiábavaló minden népszerűsítő,
parttakarító akció.

Vajda György

Jelenleg a Földön mintegy 2,2 milliárd ember úgy él, hogy nincs hozzáférése vezetékes ivóvízhez. Nagy
részük szennyezett, fogyasztásra kevésbé alkalmas vizet használ naponta.
A globális felmelegedés miatt – leginkább a forró égöv térségében levő országokban – egyre több az aszályos
időszak, területek sivatagosodnak el,
és így tovább csökken az ivóvízforrás.
A kutatók világszerte keresik a megoldást arra, hogy ezt a folyamatot miként lehet megállítani. Leginkább
olyan fenntartható fejlesztési tervekkel, amelyek célkitűzése az, hogy vezetékes ivóvizet juttassanak el minden
talajvízszegény övezetbe, ugyanakkor
legalább ennyire fontos a lakott települések csatornázása, a szennyvíz környezetkímélő kezelése. Az Agenda
2030 – a fenntartható fejlődési program – előírja, hogy világszerte 2030ig minden egyes településen rendezni
kell az ivóvíz- és szennyvíz-infrastruktúrát. Ez azonban nehéz gyakorlati
kérdéseket vet fel a világjárvány árnyékában, amikor gazdasági recesszió
elé nézünk. És a pandémia akár erre is
felhívja a figyelmet, hogy milyen fon-

tos megteremteni az egészséges életkörülményeket. Ahol van ivóvíz, ott
fel sem tudják mérni, mit jelent az ivóvíz hiánya azoknak, akik több kilométert tesznek meg naponta egy kanna
vízért, vagy valamilyen sáros kútból
merik ki a vizet.
Értékeld a vizet! – ez az idei víz világnapi jelmondat. Ahol van, ott valahogy nem értékeljük, nem becsüljük.
Olyan közös vagyonnak tartjuk, amelyet szennyezhetünk, a folyók partjára
dobhatjuk a szemetet, kíméletlenül halászhatunk, és nem sporthorgászunk,
tönkretehetjük a medret a kavicsért,
felszámoljuk a biológiai sokféleséget
őrző vizes élőhelyeket pár négyzetméter mezőgazdasági területért, és folytathatjuk a sajnálatos példákat.
A Maros Vízügyi Igazgatóság mint
a nevet adó folyó medencéjét kezelő
hatóság a víz világnapján minden
évben rendezvényeket szervez. Mun-

Fotó: Maros Vízügyi Igazgatóság

Az Erdély TV műsorában

Kultúrcsepp – Várad helyett Újvárad folyóirat

2020 decemberében megdöbbentette a romániai magyar kulturális életet a Várad folyóirat átszervezése. Ennek továbblépéseként
született meg a Holnap Kulturális Egyesület kiadásában az Újvárad folyóirat, melynek első lapszáma március 8-án jelent meg. Az
Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp című műsorában az Újvárad folyóirattal ismerkedhetnek meg a nézők. A műsor kedden este
8 órától az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán is követhető.

Metszet – Mi írható a koronavírus számlájára,
és mi nem?

A rendszerváltás utáni legnagyobb negatív elhalálozási rekordot
eredményezte a járvány éve. Közben a statisztikák szerint csökkent a születések száma, és meredeket zuhant a házasságkötések
száma 2020-ban. Mi írható a koronavírus számlájára, és mi nem?
Miként alakulhatnak az idei demográfiai mozgások? Miként zajlik
a próbanépszámlálás Romániában, és hol tart a szlovákiai cenzus?
Mi a népszámlálás tétje? A népességszámokat elemzik az Erdélyi
Magyar Televízió Metszet című műsorában kedden este fél 9-től.
Követhető az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán.

RENDEZVÉNYEK

Rendkívüli szimfonikus
hangverseny

Március 25-én, csütörtökön 19 órától rendkívüli szimfonikus hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. Az Erdély Tv-vel közösen szervezett
koncerten a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát Theo Wolters hollandiai karmester
vezényli, hegedűszóló: Gabriel Croitoru. Műsoron:
Beethoven-, Brahms-művek.

katársai kitakarítják a folyó- és a tópartokat, és évek óta – a Marosvásárhelyi Művészeti Líceummal összefogva – a víz központi témájával alkotásra ösztönzik a középiskolás diákokat. Örvendetes, hogy ilyenkor ebbe az
akcióba bekapcsolódnak önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek. Az
idén a világjárvány miatt kissé visszafogottabbak voltak a kezdeményezések, de a folytonosság jegyében jelezni
kívánták, hogy azért fontos a vizek, a
környezet tisztasága. Erre hívta fel a figyelmet Cosmin Rareş Butilcă, a
Maros Vízügyi Hatóság vezérigazgatója által a szerkesztőségünkbe juttatott közlemény is. De vajon elég-e
mindez? Sajnos nem. Érdemes kisétálni ilyenkor tavasszal a folyópartokra, a patakok mentére, tavak környékére. Lesújtó a látvány. Azt jelenti,
hogy nem értékeljük eléggé a vizet.
Gondoljunk azokra, akiknek nincs lehetősége ilyen vízforrásokban gazdag
környéken élni. Ők biztos minden értéküket eladnák, csak hogy ilyen helyen éljenek. És sokszor rájuk
mondjuk, hogy civilizálatlanok…

Eltávolíthatók a város
belterületére kerülő
vadállatok

A marosvásárhelyi tanács legutóbbi rendkívüli ülésén a testület jóváhagyta szolgáltatói
szerződés megkötését célzó eljárás elindítását
annak céljából, hogy a város belterületére kerülő vadállatok kilőhetők vagy áttelepíthetők
legyenek. A tervezet eredeti formájában a szerződés tárgyaként az állatok kilövése szerepelt,
Kelemen Márton ülésvezető elnök módosító javaslatára került be a lehetőség a vadállatok befogására és „áttelepítésére”. Annak ellenére,
hogy a tervezet nem tartalmazott információt a
megkötendő szerződés értékére, illetve a helyi
költségvetésbe erre a célra belefoglalt összegekre vonatkozóan, illetve azt is figyelembe
véve, hogy a katasztrófavédelemnek erre van
hatásköre jelenleg is, a képviselőtestület megszavazta a tervezetet. (a.)

A Vándor Miska az Arielben

Március 26-án, pénteken 18 órától a Vándor Miska
című bábjátékra várják a gyermekeket és felnőtt kísérőiket a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház nagytermébe. Az előadás live stream
változatát (élő közvetítés) szórványban élő gyermekeknek ajánlja fel a színház, a kezdeményezést a
Bethlen Gábor Alap támogatta. Az előadáson a helyek
száma korlátozott, előzetes helyfoglalás szükséges a
0740-566-454-es telefonszámon (naponta 9–13 óra
között).
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Felmérés: a románok többsége nyugati irányultságú, de nem a nemzeti érdekek feladása árán

Románia lakóinak többsége úgy
véli: országának a nyugati politikai és katonai szövetségekben a
helye, de akkor is érvényesítenie
kell nemzeti érdekeit, ha emiatt
az Európai Unióból történő kizárását kockáztatja – derült ki egy
hétfőn ismertetett felmérésből.

A Társadalmi bizalmatlanság: Nyugat
vagy Kelet, a nacionalizmus térnyerése
az álhírek és félretájékoztatás korában
című felmérést az INSCOP Research
közvélemény-kutató intézet készítette
március első két hetében, amelyhez a
román-lett-amerikai partnerséggel létrehozott, a Fekete-tenger térsége civil szervezeteit és médiaprojektjeit segítő Black
Sea Trust for Regional Cooperation alapítványtól szerzett pénzügyi támogatást.
A felmérés hétfőn közzétett első része
szerint a megkérdezettek 81 százaléka
vélekedett úgy, hogy Romániának in-

kább az Európai Unió, az Egyesült Államok és NATO által megtestesített Nyugathoz kell közelednie, és csak 10,4
százalékuk értékelte úgy, hogy az Oroszország és Kína által képviselt Kelet lenne
a helyes irány.
A válaszadók csaknem kétharmada
szerint Romániának inkább előnye,
mintsem hátránya származott az Európai
Unióhoz történt csatlakozásból, másfelől
64 százalékuk vélekedik úgy, hogy Romániának ki kell állnia nemzeti érdekei
mellett, ha vitába kerül az EU-val, akkor
is, ha ezzel kizárását kockáztatja, míg
kevesebb mint 32 százalékuk gondolja
úgy, hogy Romániának nemzeti érdekei
feladása árán is be kell tartania az unió
szabályait.
Ami az ország védelmét illeti, a megkérdezettek kétharmada bízik abban,
hogy a NATO megvédi Romániát egy
külső támadás esetén, több mint 29 szá-

zalékuk viszont attól tart: szövetségesei
sorsára hagynák az országot. Mindazonáltal több mint 75 százalék azok aránya,
akik szerint egy külső agresszió esetén
hasznára válhat Romániának, hogy területén amerikai katonai támaszpontok
vannak.
A megkérdezettek csaknem 62 százaléka vélte úgy, hogy a történelem folyamán Oroszország főleg ártott Romániának, 32 százalékuk szerint inkább segítette az országot. Ezzel szemben a nyugati országok a megkérdezettek csaknem
56 százaléka szerint főleg segítettek – és
csak 19 százalékuk szerint ártottak – Romániának az idők során. Az INSCOP háromszázalékos hibahatárral, telefonos
módszerrel készült felmérése a Magyarországgal – és más országokkal – kapcsolatos közvélekedést is mérte: ennek
eredményeit a következő napokban teszi
közzé az intézet. (MTI)

Johnson EU-vezetőket próbál rávenni
a vakcinaexport tilalmának elvetésére

Egybehangzó hétfői brit médiaértesülések szerint Boris Johnson
brit miniszterelnök közvetlenül
egyes EU-tagállamok vezetőinél
készül közbenjárni annak érdekében, hogy az Európai Bizottság ne
tiltsa meg a koronavírus elleni oltóanyagok Nagy-Britanniába irányuló kivitelét az unió területéről.

A Financial Times című üzleti napilap
és a BBC közszolgálati médiatársaság
kormányforrásokat idéző beszámolói
szerint Johnson az európai uniós vezetők
csütörtökre tervezett online csúcsértekezlete előtt több tagállam vezetőjével
kíván telefonon beszélni, igyekezve rávenni őket az esetleges exporttilalomról
szóló bizottsági javaslat megvétózására.
Londoni értesülések szerint a virtuális
találkozó napirendi pontjai között szerepel annak megvitatása, hogy az EU hatósági úton leállítsa-e az AstraZeneca
brit-svéd gyógyszergyár Hollandiában
készülő vakcináinak Nagy-Britanniába
irányuló exportját.
A Financial Times kormányforrásai
szerint Boris Johnson mások mellett Em-

manuel Macron francia elnökkel és Angela Merkel német kancellárral kíván
egyeztetni az ügyben.
Ennek előzményeként Ursula von der
Leyen, az Európai Bizottság elnöke az
elmúlt napokban több olyan nyilatkozatot is tett, hogy az EU-nak megvannak az
eszközei a vakcinaexport megakadályozására, különösen abban az esetben, ha
az unió területéről a gyártók olyan országokba akarnak oltóanyagot exportálni,
amelyekben magasabb az oltottsági
arány, mint az EU-ban.
Nagy-Britanniában – amely tavaly januárban kilépett az Európai Unióból – a
teljes, 68 milliós lakosságra számolva
meghaladja a 40 százalékot azoknak az
aránya, akik már megkapták a koronavírus elleni oltás első dózisát. A brit oltási
kampány ugyanakkor egyelőre a 18 éven
felüli felnőtt lakosságra terjed ki, és
ennek a hozzávetőleg 52,7 millió tagú
korcsoportnak már több mint a fele részesült az oltásból.
Az Európai Unióban átlagosan 12 százalékos a teljes lakosságra számolt oltottsági arány.

A brit kormány célkitűzése az, hogy
április 15-ig az 50 év feletti korcsoport
mindegyik tagja, július végére a teljes
brit felnőtt lakosság részesüljön a koronavírus elleni oltásnak legalább az első
adagjából. A Downing Street szóvivőjének hétfői nyilatkozata szerint ezt a menetrendet nem sodorná veszélybe az
sem, ha az EU teljesen leállítaná a NagyBritanniába irányuló oltóanyag-exportot.
A The Guardian című baloldali brit
napilap hétfői kiadása azonban az Airfinity adatelemző cég számításait idézve
azt írta, hogy ha az EU teljesen betiltaná
az unióban készülő oltóanyagok NagyBritanniába való exportját, augusztus végéig eltartana, mire a teljes brit felnőtt
lakosság megkaphatná az első oltási dózist. Az Airfinity elemzése szerint
ugyanakkor ez nem sokkal gyorsítaná az
uniós oltási programot. A cég számításai
alapján az EU a mostani ellátási gondok
mellett is be tudja oltani lakosságának 75
százalékát augusztus 31-ig, ám ugyanennek a célnak a teljesítését a vakcinaexport teljes tilalmával is csak augusztus
19-re tudná előre hozni. (MTI)

A brüsszeli terrortámadás áldozatai keresetet
nyújtottak be a belga állam ellen

A 2016. március 22-én elkövetett
brüsszeli terrortámadás 19 áldozata keresetet nyújtott be a belga
állam ellen, arra hivatkozva, hogy
Belgium nem adott nekik kellő segítséget a történtek után – írta hétfőn a BrusselsTimes helyi napilap.

„Azzal vádoljuk az államot, hogy nem
adott megfelelő iránymutatást, jogi támogatást” – nyilatkozta Nic Reynaert, az
áldozatokat képviselő ügyvéd, aki maga
is jelen volt a támadások elkövetésekor.
Reynaert keresetét öt évvel a merénylet után kezdte tárgyalni a belga elsőfokú
bíróság, április közepén illetve május
elején a többi áldozat ügyét vizsgálják
ki.
Reynard elmondta, hogy a metrókocsiban éppen a merénylet elkövetője
mellett ült, amikor a pokolgép felrobbant. Hozzáfűzte, hogy a történtek emléke még mindig kísérti, fizikai és lelki
megpróbáltatásokon megy keresztül.

„Meg vagyok győződve arról, hogy
megnyerem a pert. A többi áldozatnak
segítséget nyújtok, mert ha a közeljövőben ismét terrortámadások történnek,
akkor az emberek újra ebben a helyzetben találják magukat, és ezt szeretném
elkerülni” – tette hozzá.
2016. március 22-én Brüsszelben,
először a Zaventem nemzetközi repülőtéren, majd fél órával később az európai
uniós negyed közelében lévő Maelbeek
metróállomáson hajtott végre öngyilkos
merényletet egy dzsihadista csoport. A
támadásokban 32-en meghaltak – köztük
a három elkövető –, 340-en megsebesültek, köztük két magyar. Ugyanez a hálózat csapott le egy évvel korábban
Párizsban, a Bataclan koncertteremben,
amely következtében 130 ember vesztette életét. Az akciók elkövetőjeként az
Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett.
A terrortámadásokról hétfőn Fülöp

belga király, Matilda királyné és a belga
miniszterelnök, Alexander de Croo részvételével tartottak megemlékezést.
A királyi pár és a kormányfő a megemlékezés keretében találkozott az áldozatokkal és azok hozzátartozóival. A
merényletek színhelyén koszorúkat helyeztek el, az áldozatok emléktáblája
előtt egyperces csenddel rótták le tiszteletüket.
A belga igazságügyi kamara január
elején 10 személyt utalt esküdtbíróság
elé a brüsszeli terrortámadásokkal kapcsolatban, köztük a 2015-ös párizsi merénylet egyetlen életben maradt
elkövetőjét, Szalah Abdeszlámot is. Abdeszlámot 2016. március 18-án vették
őrizetbe Belgiumban, feltételezhetően
letartóztatása ösztönözte a brüsszeli terrorista sejt tagjait, hogy pár nappal később véghezvigyék a merényletet.
Abdeszlám és bűntársai perét szeptember elején tárgyalják. (MTI)
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Újabb 3743 koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 3743 koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint 13
ezer koronavírustesztet végeztek – közölte hétfőn a
stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív
teszteredményük. Az új esetekkel 900.858-ra nőtt a
fertőzöttek száma. 808.754 pácienst gyógyultnak
nyilvánítottak. Ez idáig közel 6,5 millió RT-PCR-koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában
és 507.035 antigéngyorstesztet végeztek el. Az új
igazolt esetek mellett 589 személynek ismét pozitív
lett a koronavírustesztje. (Agerpres)

Vörös zóna lett Arad

Arad megye is vörös zónába került, miután az elmúlt
14 napban regisztrált új fertőzések száma ezer lakosra vetítve elérte a 3-at. Bukarestben nagyot ugrott
a fertőzöttségi ráta, vasárnap még 5,33 ezrelék volt,
hétfőn 5,67 ezreléket jegyeztek. Vörös zóna még:
Ilfov – 6,78, Temes – 5,97, Brassó – 4,62, Kolozs –
4,30, Hunyad – 4,18, Konstanca – 3,57, Fehér – 3,39
és Szilágy megye – 3,21. További 27 megyében
meghaladja az 1,5-öt az elmúlt 14 napban jegyzett új
esetek száma ezer lakosra vetítve, a legmagasabb
fertőzöttségi rátával rendelkezők közé tartozik Giurgiu – 2,92, Szeben – 2,92, Bihar – 2,62 és Dâmboviţa
megye – 2,58. Öt megye még zöld zónába tartozik,
a legalacsonyabb fertőzöttségi arányt Suceava –
1,03, Hargita – 1,08 és Buzău megyében – 1,15 –
jegyezték. (Agerpres)

Szombattól jelentős
felmelegedés kezdődik

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes
előrejelzése szerint március 27-étől jelentős felmelegedés kezdődik, ugyanakkor a következő 14 nap
során végig számíthatunk csapadékra. Erdélyben a
következő napokban az évszakhoz képest jóval hidegebb lesz, 2-7 fokos maximumokkal és mínusz 4
– mínusz 9 fokos minimumokkal. Március 27-étől
enyhülni kezd az idő, és a jövő héten a hőmérsékleti
értékek már elérik a 10-15 fokot nappal, de éjjel sem
süllyednek mínusz 1 fok alá. Április első két napján
Erdélyben is csípős lehet a hajnal. A térség déli és
keleti régióiban enyhe csapadék várható, főleg havazás formájában. Március 29-e után nő a csapadék
valószínűsége. A hegyvidéken szintén rendkívül
hideg lesz a következő napokban, éjszakánként mínusz 10-14 fok is lehet, és nappal sem lesz mínusz 5
foknál melegebb. Március 27-én felmelegedés kezdődik. A Keleti- és Déli-Kárpátokban időnként havazni
fog, március 29-e után nő a csapadék valószínűsége,
ennek mennyisége azonban nem lesz számottevő.
(Agerpres)

Elkábították és visszavitték
az erdőbe a medvét

Elkábították és visszavitték az erdőbe azt a medvét,
amely élelem után kutatva behatolt szombaton a
gyergyóditrói iskola udvarára – közölte hétfőn Birtalan István, a gyergyószentmiklósi horgász-vadász
egyesület elnöke. A medve jelenlétét korábban a falu
több pontján is jelezték. A körülbelül kétéves állatot
messze bevitték az erdőbe, egészen a vadásztársaság által gondozott terület határáig. Birtalan szerint a
medve nemrég vált meg az anyjától, és a legegyszerűbb módját választotta a megélhetésnek: kukázni
kezdett. (Agerpres)

Miért (is) tüntetnek?

(Folytatás az 1. oldalról)
terápiás részlegein, több városban, Bukarestben pedig
két helyszínen is százak tüntettek szombaton a járványügyi korlátozások, a maszkviselési kötelezettség és az
oltások ellen.
A bukaresti Egyetem téren ortodox ikonokkal, „Szabad dákok”. „Le az egészségügyi diktatúrával!” feliratú táblákkal demonstráltak. A tüntetők többsége
egyik helyszínen sem viselt védőmaszkot, és nem tartotta
be az előírt távolságot sem.
A csendőrség bejelentette, megbírságolja a járványügyi előírások betartását megtagadó résztvevőket és a
megmozdulások szervezőit. Ám tragikomédiába illő,
hogy vasárnap éppen csendőröket bírságoltak meg,
mert nem viseltek maszkot, miközben azért büntettek járókelőket, mert azok nem viseltek maszkot.
Ez Románia. A dühöngő járvány közepette kormánykoalícióban a funkciókért és a pénz miatt marakodnak,
a kórházak tömve vannak, az oltáskampány tele van tévedésekkel… Közben vasárnap este az egyik tévében
arról értekeztek, hogy Marosvásárhelyen a magyarok
provokálták ki a véres eseményeket 1990. március 20án (19-éről persze itt sem nem beszéltek).
Ezek után be kellene vetni talán a képviselőház úgynevezett „imacsoportját”, amely nemrég együttérzését
fejezte ki a koronavírusban szenvedőkkel, nyugalomra
intette őket, és biztosította, imádkozik érettük. Hátha…
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Folyamatban van a Máriaffikastély berendezése

(Folytatás az 1. oldalról)
polgármestere lapunknak elmondta, bár a kivitelező hivatalosan még nem adta át a kastélyt, nagyon sok fiatal pár
jelezte, hogy szeretnék ott tartani az esküvőjüket, így az
emeleti termet, ahol az eskető kapott helyet, igyekeztek pár
korabeli tárggyal használhatóvá tenni, így már több polgári
esküvőre is sor került a kastélyban.
A községvezető rámutatott: folyamatban van a korabeli
bútorzat beszerzése, amire külön pályázatot nyertek. Ebbe
a munkába múzeumdizájnereket vontak be, akik az egykori
kastély mintájára igyekeznek berendezni a szépen felújított
épületet. Néhány érdekesség is színesíti majd a kastélyban
található értékeket, például megtalálták egy budapesti múzeumban Petki gyűrűjét, amivel a marosszentgyörgyi kastélyban eljegyezte a feleségét. A gyűrű hasonmását el fogják
készíttetni, és kiállítják majd. A tervek szerint a nyárig szeretnék bebútorozni a kastélyt, azonban kissé nehézkes a folyamat, ugyanis elsősorban külföldről történik a beszerzés,
az esketőteremben lévő asztalt, valamint a székeket Magyarországról sikerült beszerezni. A polgármester megjegyezte, érdekes tematikát képzeltek el a múzeumdizájnerek,
Marosszentgyörgyön ma is él egy személy, aki a Máriaffi
család felszolgálója volt, ő mesélte el, hogy melyik szoba
miként festett, hogyan éltek akkoriban a kastélyban, és
ennek alapján próbálják visszaadni az eredeti hangulatot a
bútorzattal, valamint multimédiás eszközök bevonásával.
Emellett készül a terv a kastély udvarának a rendezéséhez, helyi tájépítészekkel, egy marosszentgyörgyi, a Sapientián oktató szakember, valamint sapientiás diákok
bevonásával.

Próbaérettségi

A román nyelv és irodalom vizsgával hétfőn országszerte
megkezdődött a próbaérettségi, amelyen 112.153 tizenkettedik osztályos diák vett részt. Ötöt közülük csalási kísérlet
miatt kizártak a vizsgáról. Megyénkben 3.041-en írták meg
a román dolgozatot, 444-en hiányoztak – tájékoztatott Illés
Ildikó főtanfelügyelő-helyettes.
Azokon a településeken, ahol az elmúlt két hét során az
új koronavírus-fertőzések száma ezer lakosra vetítve meghaladta a hatot, a végzős diákok számára május 15-én szervezik meg a próbaérettségit. A közoktatási miniszter az
iskolákra bízta, hogy a próbavizsga napjain a többi osztály
számára online tartsák meg az órákat, függetlenül az adott
településre érvényes járványügyi forgatókönyvtől.
Országos szinten 147.056 tanuló végez az idén, 126.353an a tizenkettedik, 20.698-an a tizenharmadik osztályt.
Megyénkben saját iskolájukban és saját osztályukban
írták a dolgozatot a résztvevők, az elért jegyet akkor írják
be a naplóba, ha kérik.
Ma a szaknak megfelelő kötelező, szerdán a választott
tantárggyal, csütörtökön az anyanyelv-vizsgával folytatódik
a próbaérettségi. (b.)

Kolcsár Károly parlamenti képviselő
megnyitotta irodáját

Pénteken délelőtt Kolcsár Károly
parlamenti képviselő megnyitotta marosvásárhelyi képviselői
irodáját a megyeháza 89-es irodájában, átvéve a helyiséget
Vass Levente korábbi képviselőtől, és rövid sajtótájékoztatót
tartott. Elmondta, nemcsak a
megyeszékhelyen, hanem a
megye más településein is tart
majd kihelyezett fogadóórákat.
Továbbá alig két hónapi munkájáról is beszámolt.

Vajda György

Kolcsár Károly a költségvetési,
sport- és ifjúságügyi bizottságba került,
ugyanakkor szakemberként a mezőgazdasági, vidékfejlesztési, energetikai,
közigazgatási, környezetvédelmi, turisztikai bizottságokban levő RMDSZes kollégáival is szorosan együttműködik. Három fiatalt alkalmaztak a
kabinetbe, hiányában ők fogadják majd
az irodához fordulókat, ezenkívül konzultáns cégekkel is dolgozik, amelyek
különböző szakterületen tanácsokkal
látják el a képviselőt. Az irodában az
ügyfeleket hétköznapokon 9-15 óra között fogadják. A parlamenti munkabeosztás miatt a képviselő csütörtökön és
pénteken tartózkodik a megyében, amikor személyesen is lehet vele találkozni. Havonta minden hónap utolsó
péntekén 11 órától lesz az irodában. A
képviselő elmondta, fontosak számára
a személyes kapcsolatok, hiszen a kampány alatt is számos olyan információhoz jutott első kézből, amelyekre már
most keresik a megoldást, némelyek
alapján jogszabály-módosító indítványt
is kidolgoznak. A kihelyezett irodákban
is előre egyeztetett, majd a sajtóban közölt időpontokban lesz fogadóóra. A
Felső-Maros mentén Szászrégenben,
Marosvécsen és Magyarón, a Mezőségen Mezőbándon és Nagysármáson, az
Alsó-Maros mentén Kerelőszentpálon
és Marosludason, az Alsó-Kis-Küküllő
mentén Dicsőszentmártonban, a FelsőKis-Küküllő mentén Erdőszentgyörgyön és Szovátán, a Nyárádmentén
pedig Ákosfalván és Nyárádszeredában
várják a környék lakóit. Természetesen

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 2020-as éves jelentése

a Facebookon is élő kapcsolat lesz
majd a választókkal.
Újságírói kérdésre a képviselő elmondta, hogy az egyik konkrét jogszabály-módosító javaslat a vállalkozókat
célozza meg. A 145/2020-as sürgősségi
kormányrendeletet módosítaná, amely
még parlamenti vita előtt áll. A kormányrendelet az alkalmazottak után a
betegszabadságokért járó pénzösszegek
cégeknek való visszafizetéséről szól.
Mint ismeretes, betegszabadság esetén
a havi juttatást a cégek biztosítják az alkalmazottaiknak, majd a kifizetett összeget az állam az egészségbiztosítási
alapból utalja át a gazdasági egységeknek a „rendelkezésre álló keretből”. Az
utóbbi kitétel miatt azonban vannak
olyan cégek, amelyeknek akár 12-14
hónapig is tartozik az állam, miközben
a vállalkozásoknak továbbra is minden
hónap 25-ig törleszteniük kell a pénzügyi kötelezettségeiket az államnak.
Fordítva azonban ez nem működik. A
képviselő méltánytalannak tartja azt,
hogy a vállalkozóknak kötelezettségük
van az állam felé, ha ezt nem teljesítik,
akkor késedelmi kamatot számolnak
fel, majd zárolhatják a számlájukat, de
fordított esetben az állam nem fizet időben. A javaslat szerint, ha a cégnek tartozik az állam, akkor a cég addig ne
utalja át az egészségügyi biztosítási
alapba fizetendő összeget, ameddig az
állam nem törleszti vele szemben a tartozását.

Egyfajta esettanulmányként is szolgál

kapcsán levélben fordultak Raed Arafat államtitkárhoz, illetve a Kovászna, Hargita és Maros megyei prefektúrákhoz,
valamint öt megye közegészségügyi igazgatóságához.
A Hargita megyei igazgatóság a minapi válaszlevelében
közölte, hogy lefordították a nyomtatványt. Ezek mellett a
szolgálat feljelentést tett az Országos Diszkriminációellenes
Tanácsnál és a Covid-védőoltásokért felelős országos koordinációs bizottságnál annak kapcsán, hogy az oltóközpontokMózes Edith
ban kizárólag román nyelvű formanyomtatványokat lehet
kitölteni. Az oktatási intézményekben tapasztalható hiányos
A kiadvány célja, hogy valós tájékoztatást nyújtson az er- magyar nyelvű járványügyi tájékoztatás miatt levélben fordultak az Oktatási Minisztériumhoz, valamint a magyarlakta
délyi magyarok helyzetéről, az őket ért jogfosztásokról.
„A tapasztalat azt mutatja, hogy a hatodik kiadásához ért megyék tanfelügyelőségeihez.
tartalmas jelentés alapként szolgál például a bukaresti nagykövetségek politikai osztályvezetőinek, valamint a nemzet- A magyar gyerekek nevelőszülőknél való
közi entitások, szervezetek jelentéseihez, munkájához. Ez elhelyezésekor vegyék figyelembe az etnikai
nagyfokú szakmai elismerést jelent a szolgálatunk munkájára hovatartozást
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat minden esetben felnézve” – emelte ki Benkő Erika.
A MIJSZ idei jelentése is három fő részre épül: Erdélyben hívja a figyelmet a magyarokat ért diszkriminációs esetekre.
a nyelvi jogok helyzetére, betartására a gyakorlatban, a ma- Levélben fordultak a Bihar megyei gyermekvédelmi igazgagyarságot ért etnikai megkülönböztetésre, valamint a közös- tósághoz annak kapcsán, hogy a magyar gyerekek nevelőséget ért politikai támadásokra. A konkrét eseteket tartalmazó szülőknél való elhelyezésekor vegyék figyelembe az etnikai
kiadvány egyfajta esettanulmányként is szolgál, mely a té- hovatartozást. A jogvédelmi szolgálat levelet küldött a Harnyek közlése mellett észrevételeket, véleményeket, javasla- gita megyei közlekedési rendőrséghez és prefektúrához
annak kapcsán, hogy a felfüggesztett vagy elvett jogosítvány
tokat is tartalmaz az adott probléma megoldására.
visszaigénylésekor magyarul is legyen lehetőség újravizsEgyre több megkeresés érkezik a szolgálathoz
gázni.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy intenzív időszakot tud
maga mögött a jogvédelmi szolgálat, mely annak is betud- Örökzöld téma a székely-magyar szimbólumok
ható, hogy Székelyföldről és a szórványtelepülésekről na- meggyalázása
A szolgálat panaszt tett a székely-magyar szimbólumok
ponta egyre több megkeresés érkezik hozzájuk.
A jogvédelmi szolgálat az elmúlt három hónapban szám- meggyalázása, pl. Marosvásárhelyen a Székely vértanúk emtalan levelet küldött az illetékes hatóságoknak a koronavírus- lékművének megrongálása, a Kolozsvár helységnévtábla, vajárvány magyar nyelvű tájékoztatásának hiányáról. Az oltási lamint a Görgényi-havasok többnyelvű túratábláinak
kampányról és a vakcinákról szóló egyoldalú tájékoztatás lefestése miatt.
Március 18-án sajtótájékoztatón számolt be a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője, Benkő Erika a
2020-as évi tevékenységről. Elmondta, hogy elkészült a szolgálat 2020-as évi angol nyelvű jelentése, amelyet több mint száz nemzetközi emberjogi
szervezethez és bukaresti nagykövetségek politikai
attaséinak küldenek el.

Fotó: Vajda György

A módosító javaslatot már iktatták a
képviselőház titkárságán, és ebben
egyetért a frakció is. Természetesen a
vita során még módosulhat minden, de
a képviselő kitart indítványa mellett.
Egy nem tisztességes eljárást is említett. Mezőgazdasági élelmiszert feldolgozók jelezték, hogy a nagyáruházláncok külföldről hozott alapanyagot, terméket úgy csomagolnak és
helyeznek polcokra, mint hazai terméket. Így a Romániai termék védjegy
alatt tulajdonképpen lengyelországi tejből készült sajtot vásárolnak meg azok
a jóhiszeműek, akik ezzel is segítenék
a hazai feldolgozóipart vagy a gazdákat. Egyelőre csak keresik annak lehetőségét, hogy miképpen lehetne ezt a
helyzetet rendezni. Ehhez még az Európai Unió erre vonatkozó előírásait is
elemezni kellene.
A továbbiakban a képviselő azt is elmondta, hogy alig februártól tudta gyakorolni mandátumát, hiszen az
eskütételt követően januárban a koronavírus miatt karanténba kényszerült.
Most azon dolgozik, hogy kiépítse
kapcsolatrendszerét nemcsak az
RMDSZ-frakción belül, hanem azon
kívül is. Irodáját is úgy szeretné működtetni, hogy minél többen betérjenek, javasoljanak, ha kell, kritizáljanak, mert csak úgy lehet igazán képviselőségről beszélni, ha a választók
valós gondjaira keresik a megfelelő
megoldást.

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz feljelentést
tett a MIJSZ Emil Boc polgármester és Radu Cristescu képviselő ellen diszkriminatív megnyilvánulásuk miatt, valamint
Georghe Simion AUR-os parlamenti képviselő március 15-i
magyarellenes videója kapcsán.

Kampány az anyanyelvhasználatért
az önkormányzatoknál

A jogvédelmi szolgálat vezetője jövőbeli terveiket ismertetve elmondta, kampányt indítanak annak érdekében, hogy a
vidéki és városi önkormányzatoknál az anyanyelvhasználat
terjedjen ki a kommunikáció írott formájára is. A közigazgatási egységeknek ugyanis törvény adta lehetőségük van a kétnyelvű formanyomtatványok biztosítására és a kétnyelvű
válaszlevelek megfogalmazására. „Célunk, hogy összesítsük
azokat a gyakori „sablonkéréseket”, amelyek az önkormányzatoknál előfordulhatnak, és felvállaljuk azok lefordítását, valamint közzétételét a jogvédelmi szolgálat honlapján, s ezek
után arra bátorítani az önkormányzatokat, hogy használják
ezeket. Az a célunk, hogy új kaput nyissunk a hivatalos anyanyelvhasználatot illetően. Azt akarjuk, hogy magától értetődő
és természetes legyen az erdélyi magyarság számára, hogy
élünk anyanyelvi jogainkkal az önkormányzatokkal való hivatalos kommunikációban” – fogalmazott Benkő Erika.

Gyűjtés a zászlóbírság kifizetésére

A Kovászna megyei alprefektus, Cosmin Boricean tízezer
lejes bírságot rótt ki Antal Árpád András polgármesterre a március 15-én kitűzött magyar szimbólumok miatt. A Mikó Imre
Jogvédelmi Szolgálat gyűjtést szervez a bírság kifizetésére.
Arra kérnek mindenkit, hogy egy szimbolikus összeggel, 1 lejjel járuljon hozzá a pénzbírság kifizetéséhez. A szolgálat vezetője szerint azért tartják ezt fontosnak, mert nemcsak a
polgármestert érinti, hanem minden olyan embert Sepsiszentgyörgyön, aki méltón szeretne ünnepelni március 15-én, a világ
magyarságának ünnepnapján. Az adományokat személyesen
át lehet adni a jogvédelmi szolgálat irodájában (Martinovics
Ignác utca 2. szám, Beör-palota, emeleti terem), hétköznaponként 9 és 16 óra között, hétfőtől pedig online, a szolgálat honlapján (www.mikoimre.ro) – áll a szolgálat közleményében.
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Az évtized legfontosabb színházi előadásai között A nyugalom

A budapesti székhelyű Könyves Magazin szerzői az elmúlt
évtized legemblematikusabb
előadásait válogatták össze
idén, amelyek közt egyetlen
erdélyi produkcióként a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának A nyugalom című előadása is szerepel Radu Afrim
rendezésében. A magazin
szerint a válogatás „meglehetősen szubjektív”, ugyanakkor a fő szempontjuk az volt,
hogy az igazán maradandó
színházi élményeket ragadják
meg az elmúlt tíz évből, amelyek „olyan nyomot hagytak a
magyar
színházművészet
palettáján, amire sok évtized múlva is emlékezni fogunk.”

Az egész előadás az érzékeinkre
hat, és ezeken keresztül késztet gondolkodásra, ahelyett hogy intellektualizálná ezt a beteges viszonyt.
Ezzel pedig két kézzel ránt be minket is a posványba” – áll a Könyves
Magazin (könyvesmagazin.hu) oldalán.
Amint azt a Tompa Miklós Társulat közleménye tudatja, Radu
Afrim rendezését 2015 márciusában mutatta be a társulat, azóta

közel száz alkalommal játszották
telt ház előtt. Számos szakmai fesztiválon vett részt, legtöbbjükön díjban részesült: 2015-ben az Atelier
Nemzetközi Színházi Fesztiválon
elnyerte a legjobb előadásnak járó
nagydíjat, Radu Afrim a legjobb
rendezésért járó díjat, B. Fülöp Erzsébet a legjobb színésznő díját.
2016-ban elnyerte a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának legjobb előadásért járó díját, legjobb

díszletért járó díját, legjobb férfifőszereplő díját (Bányai Kelemen
Barna), a legjobb 35 év alatti színész díját (Kiss Bora), női alakításért járó díját (B. Fülöp Erzsébet),
Kisvárda város Közönségdíját.
2016 szeptemberében a Színikritikusok Díjában részesült mint legjobb előadás és legjobb díszlet.
2016-ban az UNITER a legjobb
rendezés díját ítélte oda Radu Afrimnak.
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A Tompa Miklós Társulat – lehetőségei szerint – a világjárvány enyhülését követően újra műsorra tűzi
a produkciót.
Az előadásokkal kapcsolatos információkért kövessék a Tompa
Miklós
Társulat
honlapját
(www.nemzetiszinhaz.ro), Facebook-, valamint Instagram-oldalát
(https://www.facebook.com/tompamiklos; www.instagram.com/tompamiklostarsulat).

Kaáli Nagy Botond

„Bartis Attila A nyugalom című
regénye és az Anyám, Kleopátra
című színdarab egyvelegéből íródott előadásszöveg első olvasásra
lehet, hogy egy kisrealista előadásért kiáltana, de Radu Afrim rendezésében nagyon erősen bekúsznak a
román színházi hagyományok, és a
pontos lélektan mellett nagyon erősen megjelenik egy álomszerű,
szinte túlzóan teátrális képi világ,
például a valaha volt elegáns szobabelső, azaz a színpad közepén egy
lápos, algás vizesárkot láthatunk. A
szereplők maguk is mintha egyre
jobban süllyednének bele valamiféle nyúlós, hínáros mocsárba, miközben fel-felvillannak a múlt jóval
dicsőbb emlékei. Ezeket viszont
már jócskán beárnyékolja a toxikus
anya-fia kapcsolat, azoké, akik képtelenek ebben a nyomasztó, fojtogató hangulatban együtt élni, mégis
egy életre egymásra vannak utalva.

Interetnikus szilvapálinka

Vajda György
Az 1990-es események óta minden március 19-én és 20án megemlékezünk a marosvásárhelyi etnikai konfliktusról.
31 éve résztvevők, szemtanúk, akkori elöljárók, történészek,
politikai elemzők keresik a választ arra, hogy az 1989-es
rendszerváltást követően mi vezetett oda, hogy az addig
„békésen együtt élő” románok és magyarok között kirobbanhatott a véres összetűzés. És az is felmerül, hogy tanultunk-e eleget ebből, vagy továbbra is fennáll a
marosvásárhelyi márciusi eseményekhez hasonló összetűzés veszélye. Némelyik kérdésre tudjuk a választ, másokra
sejtjük, és az is világos, hogy – legalábbis a politikai csatatéren – a két etnikum között még nem ásták el a csatabárdot. Elég, ha csak az úzvölgyi provokációra gondolunk,
vagy akár arra, hogy a 2021. március 15-i – a járványhelyzethez igazodó – megemlékezés kapcsán a piros-fehér-zöld
lobogó kitűzéséért megbírságolták a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalt annak a hatalomnak a képviselői,
amelynek az RMDSZ is partnere. Lesz-e tehát valaha valós
béke Romániában a románok és a magyarok között? Vane egymásnak szegülés ott lent a mélyben, a „kisemberek”
szintjén? Igen is, meg nem is. Álljon itt néhány saját példa.
1990. március 22-én az volt a legnehezebb, amikor egyik
marosvásárhelyi lakónegyed emeletén szembe kellett nézni
a román tőszomszéddal, aki mellesleg a szüleim körzeti orvosa volt, és az eset után is a családorvosa maradt. Akit
azért választottak, mert érrendszeri betegséggel küszködve
bármikor áthívhatták vérnyomásmérésre, egy-két megnyugtató, jó szóra. És akinek a Felső-Maros menti szülei
faluról hazajövet mindig „beadták” az ajtón a saját szilvapálinkájukat, egészséget, hosszú életet kívánva szüleimnek. Ez a gesztusuk a véres március után is, halálukig
megmaradt. Nehéz volt felmenni 1990 áprilisában abba a
Felső-Maros menti vegyes lakosságú faluba, ahova az
1980-as évektől rendszeresen jártunk, s ahol soha nem tapasztaltunk etnikai alapú összetűzést. Azzal nyugtattak
meg, hogy a román polgármester a falu határából visszafordította a románok után küldött autóbuszt, mert neki nem
volt szüksége „cirkuszra” a falujában. Utána több mint egy
évtizedig maradt a település élén. Az is – mindmáig sokak
számára – hihetetlen történet, hogy amikor egy ismert marosvásárhelyi építőmérnökkel egy terv kapcsán valamikor
az 1990-es évek elején (1992-1993) újságíróként az erdő-

libánfalvi polgármester házában jártunk, ahol jó barátom
viccesen úgy mutatott be, mint aki „elverte a románokat
1990 márciusában” – a községvezető szó nélkül kilépett a
konyhába, s miközben arra gondoltam, hogy a konyhakést
a nyakamnak szegezi-e, visszajött pálinkáspoharakkal, majd
miután ezeket színültig töltötte, elnézést kért a lakosok nevében, és azt mondta, nem tudták, mibe keveredtek bele.
Koccintottunk a barátság jegyében. Úgy 31 év távlatából
valahogy elfelejtjük ezeket a gesztusokat. Pedig valamikor,
1989 előtt, amikor szintén széthúzást keltettek a románok
és magyarok között, valahogy nem tűnt annyira élesnek az
ellentét. Nem csak a diktatúra bilincse miatt. Hanem mert
létezett ott lent, a mélyben a nyomor szolidaritása, a nincstelenség kényszere. Amikor a kamrából kifogyó tojást a
román szomszédtól kellett kölcsönkérni, vagy a magyar tartotta a kenyérsorban a helyet a románnak. És elfogadtuk
egymás szokásait. Ha nem is volt átjárás, de mindenki élte,
megélte saját kultúráját – a ránk kényszerítetten kívül –, és
jól megvoltunk egymás mellett. Az 1989-es rendszerváltás,
az 1990-es tragikus események után mintha elfelejtettünk
volna mindent. Ott lent a mélyben is. Ami szomorú, hogy
azóta felnőtt egy nemzedék, mely létbizonytalanságában
túlfűtött nemzeti identitástudatába kapaszkodik. Individualizálódó világunkban úgy vívjuk meg közösségi harcunk,
hogy a szócsatározásokban oda sem figyelünk másokra. A
másként élőkre, másként gondolkodókra. Arra kevesen
gondolnak, hogy ha az évtizedek óta egymásnak feszített
energiákat, románok és magyarok, közös célok elérésére
fordítanánk, akkor talán nem itt tartanánk. Kevesebb lenne
a kisebbségi és a többségi frusztráció, enyhülne a gazdasági bizonytalanság, erősödne a szolidaritás. Talán a vírusjárvány intő jel lehetne azok számára, akik még mindig
a múltba kapaszkodva elő-előhúzzák az etnikai adut. Mert
a járvány nem válogat nemzetiség, bőrszín és egyéb megkülönböztetés alapján. Mint ahogy azt is be kell látnunk,
hogy ha nincs közös erőfeszítés azért, hogy épüljenek autópályák, legyenek repülőterek, termeljünk hazai terméket,
teremtsünk minél több munkahelyet, akkor egyformán hátrányba kerülünk, és mindig lesz egy-két politikus mindkét
oldalon, aki saját tehetetlenségét a kollektív bűnösség nyakába varrja. Ne hagyjuk, inkább üljünk le, és koccintsunk
egy-egy pohár szilvapálinkával: magyarok, románok és
nem csak! S igyunk a jövőre!

Bartók in Motion

Fotó: Rab Zoltán

SzínpadON:
Szent Efrém Férfikar – Bartók 140

A Hagyományok Háza online sorozata, a SzínpadOn
különleges koncertet tűz műsorára március 25-én. Az
est programjában Bartók Béla férfikarai szerepelnek
a Szent Efrém Férfikar és Szokolay Dongó Balázs tolmácsolásában.

Időutazásra invitál a Hagyományok Háza Bartók in Motion
című hetvenperces koncertszínházi előadása, amiben – a Szent
Efrém Férfikar nyolc énekese mellett – Szokolay Dongó Balázs
népi fúvós hangszereken működik közre. Bartók Béla férfikarai
és az ezeket keretbe foglaló népzenék mesévé teljesednek ki. A
történet egy férfiember életének állomásait, lelki stációit: az
eszmélést, a találkozást a szerelemmel, a küzdelmet, a visszatekintést és a halált vetíti elénk. Az életszakaszok között Bartók
gyűjtései késztetnek elmélyedésre.
„2008 óta dolgozunk Bartók Béla férfikarain, s mivel a
művek technikailag rendkívül nehezek, elsajátításuk, előadásuk
nagy hozzáértést igényel – világít rá a koncert részleteire Bubnó
Tamás, az együttes vezetője. – Talán nem lehet véletlen, hogy
a világ nagy koncerttermeiben e művek ritkán hallhatók. Mi is
mostanra éreztük késznek magunkat a bemutatásukra. 2015-ben
már Bartók & Folk címmel lemezt készítettünk, s most ennek a
hangfelvételnek az anyagát fejlesztettük tovább. Kifejezett célunk, hogy ezzel az előadással a nagyközönség számára is érthetővé tegyük a zeneköltő remekműveit.”
Bartók Béla méltán az egyik legismertebb magyar zeneszerző, aki sajátos zenei nyelvével mély nyomott hagyott a XX.
század zenetörténetében. Zongorára, zenekarra írt művei, valamint kamarazenéje mellett azonban valóban kevéssé váltak ismertté férfikarai: Bartók mindössze hat ilyen opust komponált
1903–1935 között.
A programot Bubnó Tamás Liszt-díjas, érdemes művész koncepciója alapján alkotta meg a Szent Efrém Férfikar; a mozgás
elsősorban a szólamok és zenei anyagok tartalmi magyarázatául
szolgál.
Az előadást az együttes eredetileg 2020. szeptember 26-án
New Yorkban – Bartók Béla életének utolsó állomásán, halálának 75. évfordulóján – szerette volna bemutatni. A járványhelyzet miatt meghiúsult produkciót 2021. március 25-én, Bartók
születésének 140. évfordulóján a Hagyományok Háza online
közvetíti.
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Bölcsőde és fitneszpark

A jelenlegi és a leendő kisgyermekes családok számára
jó hír, hogy március 16-án
aláírták a bölcsőde kivitelezési tervét, amelyet 18 hónap
alatt kell felépíteni.

A
beruházás
összértéke
2.335.032 lej, amiből 1.433.680 lej
a regionális operatív program keretében uniós forrásból származik, a
többit önrészből kell fedezni – tájékoztatott Gál Sándor, Marosszentkirály alpolgármestere (fotó).
A 40 férőhelyes bölcsődével
mondhatni teljessé lesz a központi
fekvésű oktatási komplexum,
amely óvodát, napközi otthont és
az általános iskolát foglalja magában. A körülmények fokozatos javításával azt szeretnék elérni, hogy
minél több gyermek maradjon a
községközpont tanintézményeiben.

Ennek érdekében bevezették a
hosszabbított programot az óvodában, az épületet többrendeltetésű
melléképülettel egészítették ki, korábban az iskolát is bővítették, de

Szerkesztette:BodolaiGyöngyi

már azon gondolkoznak, hogy az
új szárny tetőterét is beépítsék.
De nemcsak a tanulást tartották
fontosnak a község elöljárói, hisz
egy játékeszközökben gazdag,
szép, színes játszótér is a gyermekek rendelkezésére áll. S hogy
a fiatalok és a szülők se unatkozzanak, a játszótér folytatásában épül
fel 300 négyzetméternyi területen
a fitneszpark, hasonlóképpen Náznánfalván is a régi óvoda udvarából leválasztott területen. Ahogy az
idő lehetővé teszi, elkezdődik a kivitelezés, amit augusztus 15-ig kell
befejezni.
Jó ütemben halad a község utcáinak aszfaltozása, 27 elkészült, kilenc befejezés előtt áll, majd
újabbak következnek a kormánytámogatásból és önrészből megvalósuló 9.393.000 lejes beruházás
keretében. Mivel folyamatosan
bővül a település, folytatni kell az
infrastruktúra (ivóvíz- és szennyvízhálózat, közvilágítás, járdaépítés) bővítését is – hangsúlyozta Gál
Sándor.
A folyamatosan fejlődő községben 425 bejegyzett cég van, ezek
száma állandóan változik, van,
amelyik megszűnik, illetve újakat
jegyeznek be.

Oltóközpont nyílik

Április 1-től oltóközpont nyílik
Szentkirályon. A művelődési otthon helyiségéből választották le és
alakították ki termopán falakkal,
nyílászárókkal az oltóhelyiséget,
amely működési engedéllyel rendelkezik.

Betöltetlen helyek a magyar tagozaton

A fiatalokra és a szülőkre is gondoltak

Fotók: Nagy Tibor

A marosszentkirályi óvodában és általános iskolában a
sárga forgatókönyv szerint
zajlik az oktatás. Az óvodások, napközisek, az elemi és
a végzős nyolcadik osztályos
diákok vesznek részt a tantermi oktatásban, az öt-, hatés hetedikesek távoktatásban tanulnak.

– Minden diákunknak, aki igényelte, táblagépet adtunk, a húsz
asztali számítógépből majdnem
minden tanárnak jutott, az internetösszeköttetés biztosított – tájékoztat Veres Mihály Marcel angol
szakos tanár, az iskola aligazgatója
(képünkön). Ennek ellenére úgy
gondolja, hogy senkinek sem
könnyű a helyzete, mert nem jó az,
ha a diák egész nap a képernyő
előtt ül. Véleménye szerint 30 perces órákon is meg lehetne magyarázni az új tananyagot.
Érdeklődésünkre
elmondja,
hogy a több mint hétszáz diákkal és

65 alkalmazottal működő tanintézmény magyar tagozatán 50 óvodás
és 150 iskolás tanul. Az előkészítő
osztályba 15-en iratkoztak. Az
óvoda két magyar csoportjában és
az iskolai osztályokban is lennének
helyek, de a szülők egy része a marosvásárhelyi tanintézményekbe
íratja a gyermekét. Holott az óvodában van hosszított programú csoport,

Érdekes elmozdulás

és az iskolában jók a körülmények, a
pedagógusok 95 százaléka véglegesen kinevezett tanár, akik hozzáértéssel végzik munkájukat. Ezt
tükrözik az eredmények is, a 13 végzősből négy diákjuk a Bolyai Farkas
középiskolába nyert felvételt, a többiek a szakközépiskolákba (Elektromaros, Şincai) jutottak be, egy diák
szakiskolában tanul tovább.

lalkozik. Járnak a konfirmandusok
is, virágvasárnap ugyanis 13-an teszek fogadalmat. Vannak ugyan hiÁthaladva Marosterem és a szép kert- ányzók az istentiszteletről, de a
szentkirályon arra
ben álló paplak a lehetőségekhez igazított helyek
gondolhatunk: nagy
megnyugvás szigete, megtelnek, és az elmúlt évtől a közkár, hogy az arra
ahova jó érzés elutazó nem láthatja
menni, meghallgatni
egyik legszebb nevet
az igét, biztatást, viviselő településünk
gaszt találni nehéz
református temploidőkben, lélekben és
mát, amelynek tornya
tudásban gazdagodni
évszázadok üzenetét
az igehirdetés, a színőrzi. 2001-től melvonalas felnőtt- és
lette áll első szent kigyermekrendezvéVeress László lelkipásztor
rályunk mellszobra is,
nyek során.
Hunyadi László szobrászművész alBár a járvány miatt a tevékenység
kotása. Ha viszont fölmegyünk a egy időre takaréklángra szorítkozott,
dombra, az a benyomásunk támad, óvatosan elkezdődött a nyitás – tudhogy a kellemes természeti környe- juk meg Veress László református
zetben fekvő templom, a körülötte lelkésztől. A kicsik járnak már vallevő gondozott sírkert, a legkorsze- lásórára, akikkel Veress Enikő, a
rűbben berendezett gyülekezeti kántor-tanító tiszteletes asszony fog-

A marosszentkirálynáznánfalvi kápolna

Akik gyakran utaznak át a
községen, valószínűleg rácsodálkoznak a különös alakú katolikus kápolnára, amely a két
település, Marosszentkirály és
Náznánfalva találkozásánál
áll. Az épületről Szénégető István, a marosvásárhely-remeteszegi Szent Antal-plébánia
plébánosa tájékoztatott, aki
vasárnaponként és ünnepnapokon szentmisét mutat be a
kápolnában.

A legelőször 1743-ban említett
náznánfalvi kápolna Karácson
Márton marosvásárhelyi plébános
szerint 1743–1746 között épült
Nagyboldogasszony tiszteletére. Az
Erdélyben egyedülálló alaprajzi elrendezés, a biztos tömeg- és térformálás egy még ismeretlen, de
tehetséges, képzett építészre vall.
Az egykor zsindelyezett kápolna
mellett 1756-ban már harangláb
állt. A mai oltár 19. századi. A kápolna bejárata felett, félköríves záródású fülkében Nepomuki Szent
János finom megmunkálású, barokk

kőszobra látható. A kápolnát és közösségét 1996-ig a marosvásárhelyi
ferencesek gondozták, utána a marosvásárhely-remeteszegi plébánia
része.
A harangláb a kápolna telkének
szélén állt, az út menti járda közvetlen közelében. 2004-ben felgyújtották, de a falu lakói szerencsére idejében észrevették, s eloltották a tüzet. Hasonló esetek elkerülésére a helyi közösség döntése
alapján a haranglábat a telken beljebb, biztonságosabb helyre költöztették.
Az ezzel egy időben megújult,
akkor 260 éves kápolnát 2006 októberében Tamás József segédpüspök
a hívek közösségének imájával
együtt újra megáldotta. 2020-ban, a
járvány miatt bezárt kápolnában feltárták és helyreállították a bejárat
eredeti kőoszlopait. Padfelújítás és
padfűtésszerelés végett a kápolna
még egy-két hétig zárva lesz. A
szentmise vasárnap reggel 9 órától a Szt. Család templomba költözött át.

Csillagokba néző

Az 1990-es években találkoztam
egy szentkirályi fiatalemberrel, aki
egy gyermekkori baleset miatt tolókocsiba kényszerülve kezdett el festeni és agyagozni.
Kelemen Attila akkor arra kért,
hogy segítsünk tanítómestert találni,
akitől tanácsokat kérhet. Egy kis
agyagcsendéletet adott ajándékba,
amit azóta is
őrzök, és amiről
gyakran eszembe
jutott, amikor kezembe
vettem,
hogy vajon mi történt vele, hogyan
alakult az élete. A
gyülekezeti teremben várt, ahova
sok szállal kötődik, és ahol már ő
tanítja a gyermekeket. Öröm volt
számomra
egy
magabiztos, fel-

ponti fűtés is hozzájárul a kellemes
környezethez. A gyermekistentisztelet azonban, ami egyszerre volt a felnőttekével, és amit Májai Tímea
óvónő tartott, sajnos ideiglenesen
szünetel.

nőtt férfival elbeszélgetni, aki a nehézségek ellenére Magyarországon
érettségizett, aktívan részt vesz a
HIFA tevékenységein, megtanult
autót vezetni, és kitágult számára a
világ, amelyben megtalálta a helyét,
az élet nyújtotta örömforrásokat, és
távcsövével derűs éjszakákon nem
fél szembenézni a csillagokkal sem.

A festést ma sem hagyta abba

A hivatalosan 1448 nyilvántartott
tagból álló gyülekezetben a lelkész
23 elhunytat temetett (kevesebbet,
mint más években), és nyolc csecsemőt keresztelt az elmúlt járványzivataros esztendőben. A fiatalodó
református gyülekezet színes, öszszetett, hasonlít a városi gyülekezetekhez, hiszen tagjai 250 településről érkeztek és építettek házat a
községben. Hátránya, hogy sokan
ünnepekkor oda térnek haza, ahonnan származnak. Érdekes elmozdulás viszont, hogy sok értelmiségi
család több gyermeket vállal, ami
ígéretes a jövőre nézve.
– Életem legszebb pillanatai,
amikor a szószéken vagyok –
mondja a lelkész, és ezt érzi az is,
aki Veress Lászlót hallgatja, s ezt
bizonyítják azok az egyházi kiadványok, amelyekben prédikációi, imái
megjelentek.
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Szétfújt meccs, szétesett OSK

Bálint Zsombor

Már a Medgyesi Gaz Metan elleni találkozó előtt biztossá vált,
hogy a Sepsi OSK a felsőházban
folytatja a rájátszásban, így a labdarúgó 1. liga 28. fordulójában rendezett mérkőzésen csak a harmincadik
percig tartott a sepsiszentgyörgyi
játékosok lendülete. Mégsem csupán ezen múlott, hogy a találkozó
1-1-es döntetlenre végződött.
Sajnos, mielőtt a fociról beszélnénk, először ismét a játékvezetésről kell, mert Cătălin Popa és a
brigádja lényeges szerepet játszott
a meccs alakulásában, két fontos
döntésük megrövidítette az OSK-t.
Miután a 8. percben teljesen jogos
tizenegyest adott a házigazdáknak,
öt perccel később már nem volt bátorsága újabb büntetőt befújni, amikor Fülöpöt egyértelműen földre
teperte Bačo az ötösön. A 63. percben pedig, Ňinaj ellenfelet nem érő
szerelését szabálytalannak ítélte és
büntetővel sújtotta, amiből Medgyes kiegyenlített. A második partjelző, a bukaresti Vlad Bârleanu
közben vasutashoz illő lendülettel
lengette a zászlaját. A 18. percben
Petrila gólt szerzett, ám a kiugrását
igencsak vitathatóan beintette, majd
legalább három másik ígéretes
szentgyörgyi támadást is megállított
téves zászlóemeléseivel. A második
félidőben viszont elengedte a 79.

percben a lesről induló Morart, és
csak Niczuly közbelépésén múlt,
hogy nem született újabb vendéggól
bírói közreműködéssel.
Mindezek azonban nem mentik a
szentgyörgyi játékosok 30. perc
utáni teljes apátiáját. Addig rúgtak
egy gólt (Yuri ölelte át, nem feltétlenül barátkozási szándékkal Šafrankót, a tizenegyest Vașvari
értékesítette), és kihagytak – Petrila
érvénytelenített gólja mellett –
három hatalmas lehetőséget. Aztán
viszont feledték Diószegi László
klubtulajdonos intelmeit a Chindia
elleni vereség után, szétesett a játékuk, motiváció nélkül futballoztak.
Santos jogos kiállítása után sem

Megkezdődött a tavaszi idény a női labdarúgó 2. liga II. csoportjában is, amelyben
a Marosvásárhelyi Ladies érdekelt. Az első
félidőben a hazai mérkőzéseit Nyárádszeredában játszó csapat a csoport éllovasát, a Kolozsvári Olimpia második együttesét
fogadta, és 6-3-as győzelmet aratott. A korábbi években csupán kedvtelésből játszó
Ladies az idén váratlanul a feljutást tűzte ki
célul. Ehhez összegyűjtött több olyan játékost, akik a volt City‘us, FCM majd az ASA
együttesében nevelkedtek. Csatlakozott hozzájuk több székelyudvarhelyi játékos is, akik

Fotó: A Sepsi OSK közösségi oldala

változott sokat a helyzet, hisz az
egyenlítés ezután következett be. És
noha a bíró nem létező tizenegyest
fújt be, Morarnak soha nem lett
volna szabad olyan könnyen megközelítenie a kaput a szabálytalannak ítélt becsúszás előtt.
A maradék húsz percben az emberfölényben játszó OSK nem tudott újítani, állófocit játszott, a
középpályán keresztben passzolgatva, így döntetlenre zárult a mérkőzés.
Az 1. ligában a vb-selejtezők
miatt két hét szünet következik, az
OSK legközelebb az Aradi UTA
vendége lesz április 4-én, vasárnap,
17.30 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, 28. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Medgyesi Gaz Metan 1-1 (1-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, zárt kapus. Vezette: Cătălin Popa
(Pitești) – Daniel MitruYi (Craiova), Vlad Bârleanu (Bukarest). Tartalék:
Iuliana Demetrescu (Rm. Vîlcea). Ellenőr: Székely Zoltán (Nagybánya).
Gólszerzők: Vașvari (8 – büntetőből), illetve Deaconu (64 – büntetőből).
Sárga lapok: Bouhenna (75.), Vașvari (77.), illetve Santos (57.),
Pleșca (90+2.).
Piros lap: Santos (60.).
Sepsi OSK: Niczuly – Csiszér (22. Dimitrov), Bouhenna, Ňinaj, Fl.
Ștefan, Fülöp Loránd (65. Aganović), Fofana (78. Eder), Vașvari, Golofca (78. Achahbar), Šafranko, Petrila (46. Tamás Nándor).
Gaz Metan: Pleșca – Butean, Bačo, Yuri, Velisar, Alceus, Francisco
Junior, Deaconu (65. De Moura), Horșia (65. Pambou), Sarr (58.
Morar), Zé Manuel (81. Romeo).
1. FCSB
2. Kolozsvári CFR
3. CSU Craiova
4. Sepsi OSK
5. Botosán
6. Clinceni
7. FC Argeş
8. Astra
9. Târgovişte
10. UTA
11. Viitorul
12. Voluntari
13. Medgyes
14. Dinamo 1948
15. Nagyszeben
16. Jászvásár

Győzött a Ladies, pontot rabolt a CSM

már nem fértek be az élvonalban dobogós reményeket tápláló udvarhelyi alakulat keretébe. A következő hétvégén akár el is dőlhet,
hogy a csoportból mely csapat vehet részt a
rájátszásban, miután a Ladies ellenfele a
szintén feljutásra pályázó FK Csíkszereda
lesz, szintén Nyárádszeredában.
A III. csoportban az első fordulóban fájó
vereséget szenvedő CSM ezúttal Temesvárra
látogatott, ahol gól nélküli döntetlent harcolt
ki az ASU Politehnica ellenében. Sok múlik
azon, hogy a csapat a folytatásban tudja-e
használni valamennyi játékosát, hiszen a fi-

7

atal tartalékok egyelőre nincsenek olyan
szinten, hogy segíteni tudjanak az együttesnek. A CSM vasárnap szabadnapos lesz,
majd április 3-án a Bukaresti Dream Teamet
fogadja. Vízválasztó csata lesz, amely után
kiderül, hogy van-e esély a folytatásban a
feljebb lépésre.
Addig is szerdán 15 órától mindkét együttes a Románia-kupában lép pályára. A Ladies
az élvonalbeli Borgóprundot fogadja Nyárádszeredában, míg a CSM Nagydisznódra
utazik, a Nagyszebeni Măgura futball- és teniszakadémia elleni meccsre

A bajnokság állása

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

20
18
16
10
10
8
9
9
9
8
6
8
8
7
4
5

3
6
8
14
8
14
10
9
9
9
14
7
5
6
11
5

5
4
4
4
10
6
9
10
10
11
8
13
15
15
13
18

56-21
41-15
33-14
42-28
37-35
25-24
29-36
38-39
22-23
24-36
35-32
31-38
31-41
25-37
24-38
25-61

63
60
56
44
38
38
37
36
36
33
32
31
29
27
23
20

Eredményjelző

* női labdarúgó 2. liga, II. csoport, 5. forduló: Marosvásárhelyi Ladies – Kolozsvári
Olimpia II 6-3, Szörényvári Atletic Drobeta
– Kolozsvári Olimpic Star 0-6. Az FK Csíkszereda állt.
* női labdarúgó 2. liga, III. csoport, 2. forduló: Temesvári ASU Politehnica – Marosvásárhelyi CSM 0-0, Bihar United – Bukaresti
Dream Team 1-3. A Bákói Măgura – Luceafărul Filiași mérkőzést elhalasztották. Az
Onix Rm. Sărat állt.

A magyarok vereséggel zárták a győri olimpiai selejtező tornát

A magyar női kézilabda-válogatott 2923-ra kikapott az ötkarikás címvédő
Oroszországtól a győri olimpiai selejtezőtorna vasárnapi, utolsó fordulójának
zárómérkőzésén. Az már szombaton eldőlt, hogy a 2. csoportból a házigazda
magyar, valamint az orosz csapat jut ki az
idén nyárra halasztott tokiói olimpiára,
ezért a meccsnek már csak az volt a tétje,
hogy melyik együttes melyik sorsolási
kalapba kerül.
A tizedik percig felváltva születtek a
gólok, majd két találattal megléptek a
magyarok (6-4), ám a folytatásban kilenc
percig nem találtak be, és Anna Vjahirjeva vezérletével fordítottak az oroszok
(6-8). Ezt követően is pontatlan volt a
házigazdák támadójátéka, így gyors ellenakciókkal tovább növelte előnyét az
ellenfél, ám az első félidő három magyar
góllal zárult, így a szünetben 12-14 volt
az állás.
A második felvonásban végig az oroszok jártak előrébb. A magyarok jól tartották
magukat,
támadásban
és
védekezésben is voltak szép és hasznos
megmozdulásaik, de az egyenlítésre nem
volt esélyük. Piros lapja miatt az utolsó
tíz percben nem játszhatott az orosz csapatban a védelem oszlopa, Anna Szeny,
ám ez nem látszott a teljesítményükön.
Elek Gábor szövetségi kapitány időt kért,
ám mivel az oroszok egy 4-0-s sorozattal
zárták a meccset, összességében magabiztosan nyertek.
A magyarok veresége azt jelenti, hogy
a tokiói olimpia csoportkörében biztosan
nem találkoznak az Európa-bajnok norvégokkal.

Jegyzőkönyv

Női kézilabda olimpiai selejtező, II. csoport, 3.
forduló: Magyarország – orosz csapat 23-29 (1214)
Győr, zárt kapuk mögött, vezette: García, Paolantoni (argentinok).
Lövések/gólok: 43/23, illetve 46/29.
Gólok hétméteresből: 2/2, illetve 6/5.
Kiállítások: 10, illetve 2 perc.
Magyarország: Janurik – Kovács A. 2, Szöllősi-Zácsik 5, Tomori, Tóvizi, Kovacsics 5,
Schatzl 1, Klujber 5, Helembai 1, Szikora, Háfra
2, Vámos 1, Kiss N., Csiszár-Szekeres, Szucsánszki 1.
Orosz csapat: Szedojkina – Managarova 4, A.
Vjahireva 7, Dmitrijeva 3, Szeny 2, Bobrovnyikova 1, Kuznyecova, Kalinyina, Iljina 3, Gorskova
4,
Makejeva
1,
Fomina
2,
Szkorobogatcsenko 2, V. Nyikityina.
A végeredmény: 1. Oroszország 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Szerbia 2, 4. Kazahsztán 0 – az
első két helyezett jutott ki az olimpiára.

Az olimpiai női kézilabdatorna mezőnye és sorsolási kalapjai

* 1. kalap: Hollandia, Spanyolország
* 2. kalap: Oroszország, Montenegró
* 3. kalap: Norvégia, Magyarország
* 4. kalap: Svédország, Japán
* 5. kalap: Franciaország, Koreai Köztársaság
* 6. kalap: Angola, Brazília
A sorsolás időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Külföldi nézők nélkül Tokióban

Japán nem enged be külföldi nézőket az olimpiára. A tavalyról idénre halasztott tokiói
ötkarikás játékokon így csak hazai nézők ülhetnek majd a lelátókon. A hatóságok a járványhelyzet kedvezőtlen alakulásával indokolták a döntést. Bejelentették, hogy a már
megváltott jegyeknek visszafizetik az árát.

Románia itthon marad

Gyengébb gólkülönbsége miatt Románia nem
jutott ki a tokiói olimpiára. A Montenegróban rendezett selejtező tornán a románok utolsók lettek,
bár vasárnap három góllal legyőzték a házigazdákat (28-25), de előtte öttel kikaptak a norvégoktól
(24-29). A továbbjutáshoz vasárnap ötgólos siker
kellett volna, ezt nem sikerült elérni, így a III. csoportból Montenegró és Norvégia kvalifikált.
A Spanyolországban rendezett I. olimpiai selejtezőcsoportban a spanyol, svéd, argentin hármasból a két európai válogatott szerezte meg a
részvételi jogot az idei ötkarikás játékokra.

Nem bánták, hogy kikaptak az oroszoktól, a továbbjutást ünnepelték a kudarc ellenére a magyar játékosok.
Fotó: MTI/Illyés Tibor
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Szerkeszti:MezeySarolta

Kegyetlen emberek,
visszahozhatatlan életek

Ilyentájt, március második felében újra megrohannak a fájdalmas
emlékek, a kimondhatatlan szomorúság, a kétely: vajon velünk, a vásárhelyi magyarsággal történt meg
a gonosz, kegyetlen „fekete március” a szörnyen kegyetlen tettekkel?
Ezelőtt 31 évvel miért hitte a vátrás románság, hogy Erdélyt a magyarok csak úgy zsebre vágják, és
elveszik?!
Annyi idő óta sem történt semmi
az igazság keresésében, semmiféle eljárás nem indult a véreskegyetlen támadások miatt,
amiket a magyarok elszenvedtek. Csak azért, mert magyarok
vagyunk? Csak azért, mert Sütő
András vezetésével kizárólag a
saját emberi, nemzeti jogainkat
kértük, ami csakis a miénk
volt? Azért kellett a XX. század
kiváló magyar írójának élethalál küzdelembe kerülnie?!
Most is ugyanúgy átélem a
szörnyű rettegést, látom a láncokat, botokat, vasvillákat, capinákat, kénes gyutacsokat,
amikkel a vásárhelyi magyarságra rátörtek ezek az emberi
mivoltukból kivetkőzött, állattá
változott tömegek. Azt a
„tömeget”, amely egyre gyarapodott, s fel akarta gyújtani az
RMDSZ akkori épületét, ahol
Sütő Andrásék megbeszélést
tartottak, hogy hátha létezik
békés rendezés a magyar-román
vezetőséggel, hogy ne kerülhessen sor arra, ami bekövetkezett… Hogy a felbőszült tömeg
ne keresse az ősz hajú „bătrânt”, hogy véglegesen „elrendezzék”. Mert ugye Sütő
András követelte a magyarság
jogait, ő biztatta és vezette a
magyarságot szóval és tettel
február 10-én a könyves-gyertyás néma felvonuláson, majd
később is, kérve az iskolákat, s
a legelemibb emberi jogot, az
anyanyelv használatát. Azokat a
jogokat, melyek megilletnek
bennünket kisebbségi létünkben.

Ha akkor a magyarság nem
rémül meg, és összefog, talán Sütő
Andrásnak sem kellett volna a pogrom után még 16 évet állandó szenvedésben élnie, egyik műtétet a
másik után végigszenvednie, utolsó
percig. Talán megmenthettük volna, ha nem félünk, ha megvédjük a vérengző tömegtől és a hazug
vezetőjüktől. Azoktól, akik a mai
napig nagyon jól vannak, és biztonságban érzik magukat. Felelősségre
vonás?!

Visszagondolva, később kiderült,
hogy az a zubbonyos csendőr, aki
akkor egyenruhájával védte meg
Sütő Andrást a haláltól, Gábor József volt, ráfeküdt a nyílt, ponyvátlan autón, hogy több ütés ne érje.
Gábor József három éve halt meg,
becsületessége és bátorsága maradjon példa mindörökre.
31 év után is Sütő András szavait
idézem: „A nemzetiségek kollektív
jogainak elismerése, a kulturális önrendelkezés, annak tudomásul vé-

tele, hogy miként a nemzet, ugyanúgy a nemzetiség is, letagadhatatlan
társadalmi, történelmi kategória; jól
meghatározott etnikum, amely
elemi emberi jogok alapján akarja
megőrizni sajátos, kollektív egyéniségét”.
Nem a gyűlölet beszél belőlem,
csupán emlékezem, és a veszteség
pótolhatatlan. Mindez megtörtént
velünk, legyen bármilyen béke, ezt
nem szabad elfelejtenünk, mert velünk történt meg 1990. március
19-én és 20-án.
Tudnia kell a mostani generációnak is, akik most a Református Kollégiumban és a többi magyar
nyelvű iskolában tanulnak, hogy a
magyarul tanulásnak kemény ára
volt. Hogy bátor, okos magyar vezetőinknek köszönhetik ezt.
A bátrakat félteni kell! A nemzeti
öntudat, a hazaszeretet, a magyarság megmaradásáért vívott örökös
küzdelem arra int, hogy bárhogyan

A szeretet nyelve

Gyümölcsoltó Boldogasszony havában járunk, a tavasz első havában.
Március 25-e a gyümölcsfaoltás kezdetét jelentette a gazdálkodó, természetet becsülő ember számára. A
gyermekáldásért imádkozó nők és az
életet tisztelők számára pedig ez a
nap az egyetemes nőnapot jelölhetné,
hiszen Mária méhében ekkor fogant
Jézus.
Márkos-Mátyás Hunor küküllődombói unitárius lelkész és kedves
felesége, Zita tiszteletes asszony
örömmel tett eleget azon felkérésünknek, hogy Magyarsároson megszervezzék a világimanapot.
A felhők között hancúrozó napsugár ünneplésre, a téli fagyként ránk
nehezedő gondok elengedésére hívta
a magyarsárosi nőket az unitárius
templomba.
Idén Vanuatu asszonyaiért imádkoztunk. A program alapos, részletes
megtervezője és levezetője a tiszteletes asszony volt, az énekeket pedig
Bandi Margit Hajnalka énekvezér vá-

logatta, és ő irányította az éneklést is.
Első benyomásként az eseményhez
illő asztaldíszek – Vanuatuban honos
virágok és gyümölcsök – vezettek be
abba a világba, ahol asszonytársaink
élnek. A vetítés során megelevenedett
a Csendes-óceán délnyugati szigetcsoportján található ország gazdasági,
társadalmi, kulturális helyzete, és
külön hangsúllyal a nők sorsa. Vanuatuban gyakoriak a trópusi viharok. A
gyakori pusztító viharok ihlették a témaválasztást is. A jelenséget örökíti
meg a világimanapra összeállított
anyag címlapképe, melyben a pálmafa mélyre nyúló gyökereivel képes
ellenállni bármely erős viharnak, és
védelmezően tud hajolni a gyermekét
óvó édesanya fölé.
Az idei imanap ,,Biztos alapra építsünk!” mottóval zajlott világszerte.
Márkos-Mátyás Zita tiszteletes aszszony felolvasta az igét, a kősziklára
építő okos emberről és a homokra
építő bolond emberről szóló jézusi
példázatot (Máté evangéliuma 7,24-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

is alakul életünk, a megmaradt szavainkat őrizni kell. „Úgy cselekedjünk,
hogy
megmaradjunk!”
(Nagyenyedi fügevirág).
Köszönet az anyaország elnökének és miniszterelnökének, hogy állandó erkölcsi és anyagi segítséget
nyújt az erdélyi magyarságnak. Köszönet a reményért, a segítségért, az
együvé tartozás érzéséért, hogy számíthatunk az anyaországra.
Mielőtt befejezem az emlékezést,
Sütő András szeretett dalát osztom
meg az olvasókkal. A temetőben a
kopjafánál állva hallom, ahogyan a
zongoránál énekli, s most is reményt sugároz felénk:
„Ha meghalok, szellő légyen belőlem
Járó-kelő holdvilágos mezőben.
Emberektől elbújdosott fájdalom,
Melyet el nem olthatott a sírhalom.”
NagySiklódiKatalin,
Marosvásárhely
27.). A tiszteletes asszony kiemelte az
imanap üzenetét, mely igazi bátorítást, megerősítést jelent bizonytalan
világunkban. A szigetország lakói
vallják, hirdetik, hogy van biztos alap
a változó, viharos, ingatag világban:
Jézus Krisztus és az ő tanításai. Erre
a biztos alapra építhetjük mi is életünket.
Felemelő érzés volt ebben a közösségben, ebben az egységben megtapasztalni, hogy bárhol is éljünk,
mindannyian Isten gyermekei vagyunk, akiknek nem kerülheti el figyelmét a szeretet parancsolata.
Ebből a parancsolatból teljesítettünk
egy parányit Istennek tetsző módon.
Ezen alkalommal megélhettük és
szívból jövő érzéssel gyakorolhattuk
az együttérzés, a segítőkészség, az
egymásra figyelés nemes kinyilatkoztatását.
Köszönjük a lelkészcsalád áldásos
munkáját, a feledhetetlen élményt és
a jelenlevők hozzájárulását ahhoz,
hogy közelebb kerüljünk egymáshoz!
TóthKatalin,
Magyarsáros
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220 éve ölték meg I. Pál orosz cárt

végeláthatatlan parádékkal a tisztek minden szimpátiáját elvesztette.
Arról máig vitatkoznak, hogy a
szó szoros értelmében őrült volte, egyes történészek paranoidnak vélik. Mások szerint a gyerIII. Péter cár és a későbbi II.
mekkori traumák, származásá(Nagy) Katalin cárnő egyetlen fia
nak bizonytalansága, apja meg1754. október 1-jén született, mindgyilkolása és az anyai szeretet
két szülője Németországból szármahiánya tette gyanakvó, ingerlézott. A tehetségtelen és műveletlen,
keny és megkeseredett emberré.
de zsarnoki hajlamú Péter 1762-ben
Az azonban bizonyos, hogy kücsupán fél évig ült a trónon, ugyanis
lönc, mentálisan labilis és kényfelesége palotaforradalommal megszeres viselkedésű volt, ami
buktatta, és néhány héttel később
megkérdőjelezte alkalmasságát a
meggyilkoltatta. Jóllehet törvényes
trónra.
utóda az akkor nyolcéves Pál volt,
Bukását végül külpolitikája
Katalin nem érte be a régensi tisztokozta. Pál gyerekkori álma volt,
séggel, és maga lépett a trónra. A
hogy a máltai lovagrend tagja
gyönge fizikumú, betegségre hajlalegyen, és trónra lépése után a
mos Pál és anyja teljes szívből gyűrend – ortodox hite ellenére – lenlölték egymást, és elterjedt a pletyka,
gyel tartományának vezetőjévé
hogy a rossz házasságában számos
választotta. Amikor az egyiptomi
szeretővel vigasztalódó cárnő fiának
hadjáratára tartó Napóleon 1798a daliás Szaltikov gróf az apja.
Forrás: Wikipédia
ban elfoglalta Málta szigetét, a
Az udvartól távol, Gatcsinában
nevelkedő Pálba Nyikita Panyin gróf igyekezett a felvilá- cár felháborodott és csatlakozott a franciaellenes katonai
gosult abszolutizmus eszméit beleplántálni, de ezekből koalícióhoz. Az orosz flotta kihajózott a Földközi-tengerre,
csak az abszolutizmus vert gyökeret. Anyja két feleséget és elfoglalta a Jón-tenger szigeteit, a szárazföldi haderő
is szerzett neki, házasságaiból több gyermek született. Ka- Szuvorov tábornok vezetése alatt Észak-Itáliába tört be. A
talin attól viszont mereven elzárkózott, hogy bevonja az hadiszerencse azonban megfordult, Szuvorovnak a svájci
ügyek intézésébe, jóllehet Pálnak ez volt a legfőbb vágya. Alpokon keresztül kellett hazavezetnie katonáit, és nem
A trónra várva államelméleti kérdésekkel is foglalkozott, sokkal később meghalt. A britek nemsokára elfoglalták
de írásaiból egységes elveket nem lehet kiolvasni. Ideje je- Máltát, hogy elvágják a hazatérő Napóleon útját, amit Pál
lentős részét a rendelkezésére bocsátott néhány ezred eg- személyes sértésnek tekintett. Immár Napóleonnal kezdett
zecíroztatásával töltötte, a hadsereg iránti vonzódása, egy közös India elleni hadjáratról tárgyalni, de ez a pálsokak szerint megszállottsága cárként is megmaradt, min- fordulás az udvarnak, a hadseregnek és a briteknek is sok
den reggel palotája erkélyéről csodálta a katonák felvonu- volt.
A cár egész uralkodását beárnyékolta rögeszméje, hogy
lását.
Katalin 1796. november 17-én halt meg, jellemző összeesküvést szőnek ellene és meggyilkolják, mindenre
módon a hírt Gatcsinába vivő lovasok láttán Pál azt hitte, és mindenkire gyanakodott, még feleségére és fiaira is. De
letartóztatására jöttek. Az ekkor már negyvenes éveiben nemcsak ő élt állandó félelemben, hanem udvarának tagjai
járó, a trónra évtizedekig várakozó új cár egyik első intéz- is, akik sosem tudhatták, mikor fordul ellenük a cár hakedésként eltüntette anyja végrendeletét, amelyben az ked- ragja, vesztik el rangjukat, hivatalukat, vagy találják mavenc unokáját, Sándort jelölte ki utódának, és dekrétumban gukat szibériai száműzetésben. 1801-ben aztán valóban
rögzítette az elsőszülött fiú jogát a trónra. Uralkodóként megindult ellene a britek által hallgatólagosan támogatott
vezérelve a „Mindent másképp!” volt, és csak az autokrá- szervezkedés, amelybe beavatták a cár fiát, a későbbi I.
Sándort is. Az ő egyetlen feltétele az volt, hogy apját ne
ciában hitt.
Nevéhez köthető az első minisztériumok megszerve- gyilkolják meg, ezért az összeesküvők csak a lemondási
zése, amelyekkel főleg a birodalom átláthatatlan gazdasági nyilatkozatot akarták Pállal aláíratni.
A cselekvésre többszöri halasztás után 1801. március
rendszerét akarta megreformálni, és ő vezette be a nemesi
címek használatát. A francia forradalom eszméiben ve- 23-án éjjel szánták rá magukat. A mintegy 180 díszegyenszélyt látott, ezért szigorította a cenzúrát, megerősítette a ruhába öltözött tiszt bejutott a palotába, majd megrohatitkosrendőrséget. Megtiltotta a Franciaországba utazást, mozták a cár szigorúan őrzött belső szobáit, és bejutottak
és onnan sem jöhetett senki, sőt még a francia divatot is hálótermébe. Itt megtalálták a drapéria mögé rejtőzött Pált,
betiltotta. Beszüntette a jobbágyok vasárnapi munkavég- aki nem volt hajlandó aláírni lemondását, és hosszas vitába
zését, és heti három napban maximálta a földesúr számára bonyolódott az összeesküvőkkel. A szóváltás során az
végzett robotot, a nemesség számos kiváltságát vissza- egyik részeg tiszt meglökte, majd egy szelencével halántékon vágta Pált, akit ezután brutálisan összevertek, majd
vonta, maga ellen fordítva őket.
A hadsereget porosz mintára szervezte át, egész az rendszalagjával megfojtottak.
A trónon fia, I. Sándor követte, aki apja halálát szélüegyenruhák szabásáig és színéig, a legkisebb kihágás is fizikai büntetéssel járt, olykor maga is ütlegelte a vétkes ka- tésként jelentette be, temetésén egyetlen könnyet sem ejtonákat. Tisztogatást végzett a tisztikarban, és a tett. (MTI)
Kétszázhúsz éve, 1801. március 23-án gyilkolták meg I.
Pál orosz cárt. Az alig öt évig a
trónon ülő „őrült cár” halálát
általános megkönnyebbülés
fogadta.

Északi-sarkköri vizekben élő rozmárt
észleltek Wales partjainál

Északi-sarkköri vizekben élő rozmárt észlel- szágban. Majd úton hazafelé eljutott Walesbe” –
tek Wales partjainál napokkal azután, hogy mondta.
Az RSPCA állatvédelmi liga tisztje, Ellie West
láttak egy egyedet az írországi partoknál is
szintén megfigyelte távolról az állatot. „Pihent és bár
– adta hírül a BBC News honlapja.

A megtermett példányt a St Bride’s-öböl délkeleti
csücskén elterülő Broad Haven település déli strandjának egy szikláján látták pénteken, mielőtt visszatért
a tengerbe. Állatvédők szerint ugyanarról az egyedről
lehet szó, amelyet az írországi Kerry megye partján
láttak.
„Egy tehénméretű példány volt. Hatalmas. Láttam
rozmárokat a televízióban és a hírekben, de ez
egy óriási példány
volt” – mondta Cleopatra Browne, a walesi
tengeri mentőszolgálat
tagja, aki mintegy 40
méterről figyelte meg
az állatot, amelyről úgy
vélik, hogy egy fiatal
egyed lehetett, mivel a
rozmár agyara mintegy
7,5 centiméter volt.
„Közszájon jár egy
mese arról, hogy elaludt egy jéghegyen,
amelyen
sodródott,
majd felébredt Íror- Forrás: ErdOn

egy kicsit alultápláltnak tűnt, szerencsére nem mutatta
betegség vagy sérülés semmi jelét” – mondta.
„Ez egy hihetetlenül ritka látvány, ezek a nagy és
szép állatok ilyen délre általában soha nem úsznak el.
Úgy véljük, hogy egy fiatal egyedről van szó, amely
élelmiszert keresve jutott el ennyire délre” – tette
hozzá. (MTI)

(Fotó: Samuel Blanc/Biosphoto via AFP)
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Elindult az űrbe a kisműhold

Elindult az űrbe az első magyar fejlesztésű asztrofizikai kisműhold, amely az egész Földre kiterjedő
gamma-műholdhálózat úttörője lehet – közölte az
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja (ELKH CSFK) hétfőn.

A közlemény szerint a GRBAlpha nevű kisműhold, amely
egy magyar-szlovák-japán nemzetközi együttműködés keretében, az ELKH CSFK tervezésében és projektvezetésével készült, hétfőn reggel startolt Bajkonurból egy Szojuz-rakéta
fedélzetén, amelyen egy másik magyar kisműhold, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói és oktatói
által fejlesztett SMOG-1 is elindult a világűrbe.
A GRBAlpha mérőműszerei a CSFK Konkoly-Thege Miklós
Csillagászati Intézetének laboratóriumában készültek, a CSFK
és az ELTE Fizikai Intézetének együttműködésével.
A GRBAlpha egy 10x10x11,3 centiméteres műhold, amely
nevét a világegyetem legnagyobb robbanásaihoz kapcsolódó
gamma-kitörésekről kapta (GRB: gamma-ray burst). Ha a benne
elhelyezett több tíz dekagramm tömegű, a méretéhez képest
igen nehéz gammasugárzás-detektor jól vizsgázik a bevetésen,
később az egész Földet körülvevő hálózatot hozhatnak létre, ezt
műholdakra – akár kereskedelmi műholdflották sok száz tagjára
is – telepítve. Az így kialakítandó kiterjedt műholdhálózat egy
gamma-villanás-érzékelésre alkalmas, földnyi méretű detektorernyőt rajzol majd ki, amelynek segítségével igen pontosan
azonosítani lehet a gamma-kitörések forrását.
A gravitációs hullámok 2015-ös felfedezése máig lázban
tartja a tudományos közönséget. A nanoműholdakból tervezett
hálózattal a gravitációs hullámokat kibocsátó, összeolvadó neutroncsillagok pontos helyzetét is meg lehet majd határozni,
mivel ezek is bocsátanak ki gamma-kitörést.
„A detektor lelke egy cézium-jodid kristály, amely a gammasugárzás hatására látható fényt bocsát ki. Ezt érzékeny, fotonszámlálónak nevezett szenzorokkal érzékeljük, majd a jel
erősítése és digitalizálása után a csillagászati szempontból gyanús jeleket helyben tároljuk, vagy közvetlenül egy rádiómodul
felé továbbítjuk” – idézi a közlemény a rendszer fejlesztését vezető Pál Andrást, a csillagászati intézet munkatársát.
A világűrben keringő GRBAlphától a hétfői nap várták az
első jeleket. (MTI)

A GRBAlpha kisműhold tesztelése

(Forrás: Origo/Nanosats Database)

Átlagosan 10 perccel nőtt
az emberek napi alvásideje
2020-ban

Az előző évhez képest átlagosan csaknem 10 perccel nőtt tavaly az emberek napi alvásideje 14 országban – derül ki egy új tanulmányból, amely
azzal magyarázza a növekedést, hogy a járványügyi korlátozások miatt
az emberek nem maradnak ki késő éjszakáig, hanem otthon töltik az estéket.
Az egészségfigyelő eszközöket gyártó Withings francia cég több mint
ötmillió vásárlójának adatait elemezve arra jutott, hogy az emberek átlagosan 9 perccel és 50 másodperccel aludtak többet naponta 2020-ban,
mint 2019-ben, és a vizsgált 14 ország egyikében sem csökkent a vásárlók
alvásideje.
A tanulmány szerint a jelenség hátterében az állhat, hogy a járványügyi
intézkedések, így a kijárási korlátozások miatt drasztikusan csökkentek a
késő éjszakába nyúló programok.
A jelentés szerint számos vállalkozás átállt a távmunkára, lehetővé téve
alkalmazottai számára, hogy a munkába járás idejét megspórolva tovább
aludjanak. A házibulik és egyéb összejövetelek elmaradásával az embereknek lehetőségük van rá, hogy a hét minden napján tartsák magukat az
alvási szokásaikhoz.
A napi alvási idő Olaszországban emelkedett a legjobban (12 perc 52
másodperc), utána Nagy-Britannia (12 perc 27 másodperc) és Belgium
(11 perc 5 másodperc) következik a sorban. A sereghajtó Kína lett átlagosan 3 perc 38 másodperc növekedéssel.
A megnövekedett alvásidő valószínűleg jótékony hatással van az alvás
minőségére is. A megkérdezettek 62,27 százalékának volt nagyon jó az
alvásminősége tavaly, ami nagyjából 4 százalékpontos növekedés 2019hez képest. (MTI)
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Koronavírus a világban

A járvány japán nők ezreit hajszolja öngyilkosságba

Nemcsak Japánt, de az egész világot
sokkolta, amikor tavaly szeptemberben otthonában holtan találták a legnépszerűbb
és
legsikeresebb
színésznőt, a 40 éves Juko Takeucsit,
aki az HBO sztárja volt a Miss Sherlock című sorozatban.

Az olimpiai lángnak
szimbolikus jelentősége lehetne

Mózes Edith

A megdöbbenést tetézte, hogy a művésznő
egy tragikus névsor újabb tagja volt. Nem
sokkal előtte több celeb, így Asina Sei színésznő, Miura Haruma színész és Hana Kimura női pankrátor és Netflix-sztár is önként
távozott az élők sorából.

Drámai sorozatot robbantott be

Takeucsi halála drámai sorozatot robbantott be, aminek során a következő 10 napban
207 női öngyilkosságot jegyeztek fel a hatóságok, majd további 600-at a következő
három hónapban. A 2020-as összesített női
veszteség megdöbbentő: 6.976 személy, ami
messze meghaladja az előző évek adatait, miközben a mutató a férfiak körében enyhén
csökkent.
Megjegyzendő, hogy a Covid és az öngyilkosságok közvetlen összefüggéseire világszerte, így Európában is felfigyeltek. Az
Európai Parlament képviselői már novemberben jelezték, hogy sürgető szükség volna a
bevégzett és a megkísérelt öngyilkosságok
adatbázisára, a leginkább érintett csoportok
felkutatására és a megelőző erőfeszítésekre.

Miért nem a férfiak?

A veszteségek egy jól körülhatárolható
csoportot érintenek elsősorban, mégpedig a
40 év körüli nőket. Tacsibana Jun szociális
kutató és segítő szerint a drámai jelenséget
súlyosan tetézik a közösségi média pánikreakciói is, amiket a Covid–19-válság folyamatosan gerjeszt és áttekinthetetlenné tesz. A
társadalmi kríziseket kutató asszony megfigyelése szerint a vírus kíméletlenül szorítja a
kiszolgáltatottabbakat a társadalmi szakadék
pereme felé, megnövelve a potenciális öngyilkosjelöltek számát.
A havonta közzétett öngyilkossági adatokat látva világos az összefüggés, hogy a járvány legkeményebben az olyan ágazatokra
sújtott le, ahol eleve sok nőt foglalkoztatnak:
a turizmusra, az élelmiszeriparra, a kiskereskedelemre. Az egyik nagy vesztes itt is a
szexipar. A nehézipar vagy az autógyártás továbbra is megfelelően teljesít, de ezekben
eleve alacsonyabb volt a női munkaerő
aránya. A világ egészében észlelt felismerés,
hogy a nőket érő Covid-csapások erőteljesebbek, Japánra is jellemző.

bizottság korábbi elnöke, Josiro Mori többedik szexista kijelentése átlépte a tűréshatárt,
ezért távozásra kényszerült.
Utóda a játékokért felelős miniszter, az 56
éves Hasimoto Szeiko asszony lett, egy
gyorskorcsolyázó és teremkerékpáros hétszeres olimpiai veterán. Hasimoto szerint a játékokat mindenképpen megrendezik, bárhogy
is áll a vírushelyzet. A miniszter asszony
amúgy a közönség előtt megrendezett világjáték elkötelezett híve.

Régebben a kríziseket inkább a középkorú
férfiak szenvedték el, főleg a nagyobb gazdasági válságok során. A 2008-as pénzügyi
vihar után és szívós felvilágosító munkával
egyharmadnyi enyhülés mutatkozott a gyászos statisztikákban, és Japánnak sikerült
Dél-Korea mögé kerülni a 100.000 főre vetített esetek számában.

A Covid megszaggatta
az éledező reményeket

A nem házas, állásukat vesztő vagy elszigetelten élő nők öngyilkossági aránya döbbenetesen megnőtt, és ha a helyzet nem enyhül,
akkor még rosszabb adatokra kell felkészülni,
még akkor is, ha például a metrószerelvényeken kizárólag nőknek fenntartott vagonok is
futnak, hogy védettségüket növeljék. Az a
megfigyelés ugyanis, hogy a férfiak „lazábbak” a maszkviselés dolgában, és a csúcsforgalmi időszakokban az ő utaslétszámuk is
jóval magasabb, mivel többnyire ők járnak
munkába.

Szégyen, lenézés
és áldozathibáztatás

Az uralkodó társadalmi és családi szokások eleve a nőkre terhelik a háztartás és gyermeknevelés szinte minden feladatát, amiket
most tetéz a Coviddal kapcsolatos temérdek
új elvárás. A japán nők szégyenként élik meg,
ha a családban fertőződés fordul elő, főként
ha az az idősebb családtagokat vagy a gyerekeket érinti, és ezért őket teszik felelőssé. Ez
az érzet sokszorozódik, amikor őket magukat
éri vírustámadás.
Micsiko Ueda öngyilkosság-kutató szerint
a megugrott önpusztítások hatalmas része
nem is a betegségre vagy az elszegényedésre

Nyilvános árverés

A marosvásárhelyi Ghe. Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mures Insolvency SPRL, cégfelszámolóként nyilvános árverést hirdet a
marosvásárhelyi, Brăila utca 2–4. szám második emeletén levő STA Travel Services Kft. alábbi vagyonának értékesítésére. A cég kolozsvári és
marosvásárhelyi székhelyein levő javakat külön-külön termékcsoportként
egy tömbben bocsátják eladásra; darabonként a tárgyakat a cég volt alkalmazottai között értékesítik.
I. Ingóságok, forgóeszközök
a) irodai felszerelés (számítógépek, képernyők, kapcsolatteremtő eszközök, dokumentummegsemmisítők, vetítők, vetítőképernyők, laptopok
és tartozékok, televíziók, szerverek és tápegységek).
A Marosvásárhelyen levő javak kikiáltási ára: 24.301,68 lej. A Kolozsváron levő javak kikiáltási ára: 60.868,50 lej.
b) bútordarabok (konyhai, irodai bútorzat, ergonomikus irodai székek,
kerti (terasz-) bútorok, kanapék, különböző szekrények, páncélszekrények, digitális táblák stb.)
A Kolozsváron levő javak kikiáltási ára: 546 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
A javak teljes listája a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az árverést 2021. március 26-án 13 órától tartják a cégfelszámoló Marosvásárhely, Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és minden pénteken ugyanabban az időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig.
Részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, amelyek/akik a
versenytárgyalást megelőző napon 13 óráig megvásárolják a feladatfüzetet, és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi
díjat.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269700-as; 0265/261019-es;
0745-146-096-os telefonszámokon.

Fotó: Juko Takeucsi (aramajapan.com)

adott válasz, hanem a társadalmi megítélés, a
szégyenérzet és az áldozathibáztatás következménye. „Általában nem támogatjuk azt,
aki nem közülünk való. De ha ráadásul lelkileg zavart is, akkor nem is lehet közülünk
egy” – magyarázza a kutató.
Ebben a helyzetben állandó teher hárul az
állami és a társadalmi segélyszervezetekre,
ahová az öngyilkosságot fontolgató nők kétségbeesett hívásai befutnak.

Segít-e az olimpia?

Japán a Covid-fertőzések harmadik hullámánál tart, és a kormány meghosszabbította
a rendkívüli állapotot. Az ország határozottan
kezeli a válságot, a lakosság hatósági szigor
nélkül is tudatosan betartja a vírusvédelem
alapfeltételeit. Gyorsteszteket már köztéri automatákból is lehet vásárolni, ami csökkenti
az egészségügyi rendszerre rótt terhelést, és
javítja a távolságtartás feltételeit a rendelőkben. Az elővigyázat továbbra is első számú
követelmény, mivel a szigetországban új mutáns bukkant fel február közepén.
A kórházak továbbra is extrém terhelés
alatt állnak. Ezek nagy részben kis kapacitású
magánvállalkozások, ezért őket jelentős veszteségek vagy akár csőd is fenyegeti a Covidbetegek ellátásával.
A gazdaságot viszont nem érte végzetes
csapás, bár az exportbevételek kellemetlen
17%-kal csökkentek az utolsó negyedévben.
A gazdasági stabilitás fennmaradásához reménysugár lehet a tavalyról elhalasztott olimpia megrendezése, aminek előkészületei a
vírusválság közepette is zajlanak. Ez talán
enyhülést hoz a munkaerőpiacon a nők számára is. Bizarr egybeesés, hogy a szervező-

A visszafordíthatatlan határidő közeli, amikor Fukushima tartományból útjára indul az
olimpiai fáklya. Ennek fokozott szimbolikus
jelentősége lenne, mert a láng nemcsak az
olimpiai eszmét, de egyben a válságból való
kilábalást is jelképezné.
Ma még azért beszélnek feltételes módban,
mert egy februári felmérés szerint a megkérdezett 11.000 japán vállalat több mint fele az
esemény elhalasztását vagy törlését pártolja.
A cégek 20%-a szerint a nézők számát korlátozni kellene, 17%-uk pedig teljesen kizárná
a közönség jelenlétét.
A vállalatok több mint kétharmada úgy
számol, hogy az olimpia elmaradása vagy halasztása nem gyakorolna jelentős hatást a bevételeikre. A támogatási adatok hasonlók a
lakosság körében végzett felmérésekben is.

Harc az öngyilkosságok szítói ellen

Az olimpiától nem teljesen függetlenül a
kormány folytatja az úgynevezett „öngyilkosoldalak” elleni hajszát. Azokról a felületekről
van szó, ahol a kétségbeesett fiataloknak „tanácsokat és ötleteket” adnak az öngyilkosságok különféle módozataihoz. Ezek a
weboldalak sajnos világszerte léteznek, és
köztük több japán is akad.
Nem új figyelmeztetés, de egyelőre hatástalan, hogy fiatalok virtuálisan összeverődött
csoportjai úgynevezett öngyilkossági megállapodásokat kötnek, vállalva, hogy egyszerre
végeznek magukkal. Az önpusztításba menekült japán fiatalok 22%-a weboldalakról,
„öngyilkoskluboktól” vagy a közösségi médiából kapta meg a döntő lökést végzetes tettéhez.

Takahiro Sirahasi, a Twitter-gyilkos

Az már ritkább, hogy a csoport szervezője
maga gyilkolja meg a jelentkezőket, viszont
saját magát megkíméli. 2015 októberében
Tokió külvárosában kilenc főiskolás holttestét találták hűtőládákba és kartondobozokba
rejtve.
Kiderült, hogy egy bizonyos Takahiro Sirahasi (a „Twitter-gyilkos”) beszélte rá a
csoportot a kollektív öngyilkosságra. Saját
kezével végzett velük, és ő darabolta fel
a tetemeket is. Tettéért tavaly halálra ítélték, és eddig nem kért kegyelmet. Kilenc
áldozata közül nyolc tinilány volt. (Forrás:
Euronews)

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) április 7-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingatlanokat, a Sîntana Resort Kft. –
székhely: Bukarest, Spaiul Unirii utca 160. szám – adósságának behajtása céljából:
– 5800 négyzetméteres kültelek, Várhegyen (Maros megye), telekkönyvszáma 51769/Marosszentanna,
kataszterszáma 51769; kikiáltási ár: 6.654 lej, héamentes.
– földszintes vályog lakóház, azbocement lapokkal fedve, 68 négyzetméter, szoba-konyha-tornác, Várhegy 112. szám alatt (Maros megye), kikiáltási ár: 6.024 lej, héamentes.
– fából és vályogból készült melléképületek azbocement lapokkal fedve, 74 négyzetméter felületen, csűr
és istálló, Várhegy 112. szám alatt (Maros megye), telekkönyvszáma 51721/Marosszentanna, kataszterszáma 51721-C1 és 51721-C2; kikiáltási ár: 2.809 lej, héamentes.
– 22300 négyzetméteres kültelek Várhegyen (Maros megye), telekkönyvszáma 51495/Marosszentanna,
kataszterszáma 51495; kikiáltási ár: 29.691 lej, héamentes.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vételi ajánlatot, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentumot (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298,
adószám 4322637), esetenként az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési
okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát.
A jelen közleményben megfogalmazott eljárás ellen, a közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számított
15 napon belül az érdekeltek óvást nyújthatnak be az illetékes bíróságon az adózási eljárásra vonatkozó,
kiegészített és újraközölt 2015. évi 207-es törvény 260. és 261. cikkelyei előírásainak megfelelően. E törvény 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja előírja, hogy végrehajtás esetén az adóalany meghallgatása
nem kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, a 0265/250-982-es telefonszámon,
166, 369-es mellék.
A közlemény kifüggesztésének időpontja: március 23.
Sîntean Olivia hivatalvezető-helyettes
Ghira Dumitru Adrian osztályvezető
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybetéteket bármilyen méretben. 1989.
December 22. utca 113. szám
(22469)
ELADÓK használt ágybetétek,
lej/db. Tel. 0744-438-594. (11042)
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ELADÓ olcsón új, háromszintes,
multifunkcionális épület az 1989.
December 22. utcában. Tel. 0745-984363. (11042)

ELADÓ héjatlan tökmag, lucernamag,
valamint kukoricafejtő gép (800 kg/h).
Tel. 0747-480-255. (11174)

LAKÁS

VÁSÁROLOK tömbházlakást vagy
magánházat. Azonnali fizetési lehetőség. Tel. 0744-645-348. (11178-I)

OLCSÓN eladó ház Marosszentgyörgyön, 60 ár telek a Transilvaniei utca
218. szám alatt. Tel. 0744-438-594.
(11042)
SÜRGŐSEN bérbe vennék magánházat vagy tömbházlakást. Tel. 0755309-832. (11178-I)
KIADÓ hosszú távra 2 szobás lakás
a Rózsák terén. Tel. 0752-214-490.
(22561-I)
ELADÓ 2 szobás, III. emeleti tömbházlakás a November 7. piac mellett.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)
KIADÓ hosszú távra másfél szobás,
36 m2-es, bútorozatlan garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Érdeklődni a
0749-425-152
telefonszámon.
(10966-I)

TÁRSKERESÉS

65 ÉVES, független, igényes marosvásárhelyi férfi párját keresi őszinte
kapcsolatra. Levelet várok az „Együtt
jobb” jeligére a szerkesztőségbe.
(11212-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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

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

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

AMELINDASTEELacélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi telephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (MANIPULANT
MARFĂ) munkakörbe. Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Depozitelor
utca 45-47. szám alatt. További információk itt: 0742-146-910.
(65466-I)

ATRIPLASTKFT.alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare), VILLANYSZERELŐT és HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197.
szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a
hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-043as telefonszámon. (65456-I)

ÉPÍTŐCÉG kül- és beltéri munkát vállal. Tel. 0770-621-920.
(11099)

IRODAI-TELEFONOS MUNKÁRA jó kommunikációs készséggel
rendelkező SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Önéletrajzok: info@catalogafaceri.ro (11196)

Közlemény

A saját költségükön lakásaikat hőszigetelő marosvásárhelyiek a 2013. évi 12-es számú helyi tanácsi határozat értelmében 7 évig mentesülnek az épületadó fizetése alól. Az
adómentesség érvényesítése érdekében az igénylők a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóságán a következő iratok fénymásolatát kell benyújtsák:
kérvény; telekkönyvi kivonat; a hőszigetelési munkálatok kivitelezésére vonatkozó engedély; energiahatékonysági bizonylat;
a munkálat és a felhasznált anyagok beszerzését igazoló dokumentumok; a munkálatok befejeztekor kiállított jegyzőkönyv; a
tulajdonosi társulás által kiállított igazolás; saját felelősségre írt
nyilatkozat, amelyből kitűnik az épület lakás rendeltetése, a tulajdonosi társulás tanúsításával.
A követelményeknek eleget tevő iratcsomót összeállítók a felújítási munkálatok befejezését követő adóév január elsejétől épületadó-mentességben/kedvezményben részesülnek, ha az illető
személynek nincs elmaradása a helyi költségvetéssel szemben.
Megjegyezzük, hogy a városrendezési bizonylatot és a hőszigetelési munkálatok kivitelezésére vonatkozó engedélyt díjmentesen állítják ki, az érvényben levő törvényes előírások alóli
kivételezés értelmében.
A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)
ÉPÍTŐANYAGOK és bármilyen áru
szállítását vállaljuk 3,5 tonnás billenőautóval.
Tel.
0740-667-511.
(11145-I)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (11164-I)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (10984-I)
ENGEDÉLYEZETT
cég
vállal
tetőkészítést
bármilyen
anyagból,
mindenféle
kisebb
javítást,
cserépforgatást, ácsmunkát, festést,
vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0758-880-600. (10883)
FAMETSZÉST, permetezést vállalunk.
Tel. 0770-621-920. (11099)
TETŐFEDÉS hagyományos cseréppel, Bilka fémcseréppel, manzárdosítás, famunka A-tól Z-ig. Tel.
0758-637-095. (11061)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle munkát. Tel. 0747-508707, Misi. (11205-I)
TETŐFEDÉS profi szinten, tetőfelújítás azonnal. Ha a háza fedéséhez
hagyományos cseréptetőt szeretne,
vagy olyan tetőt, ami cserepes lemezzel van fedve, számíthat ránk.
Ha állókorcos lemeztető készítése a
cél, vagy valamilyen ácsmunka szükséges a tetőszerkezet felújításához,
mi megcsináljuk, és Önnek 100 %-os
garanciát vállalunk munkánkra. Tel.
0742-344-119. (11206-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„A halottat eltemették (…),
csakhogy az emlék nem
temethető…”
(Szabó Magda)
Hirtelen
halálod
örökre
megtörte szívünket, és az idő
múlásával egyre jobban kínoz
hiányod.
Mély fájdalommal emlékezünk
BENKŐ JÁNOSRA halálának
első évfordulóján.
Emléked örökre szívünkben
megmarad. Szerető feleséged
és gyermekeid. (11221-I)

Hirtelen halálod megtörte
szívünket,
örökké
őrizzük
drága
emlékedet.
Kegyetlen volt a sors, hamar
elvitt
tőlünk, de az emléked örökre
itt marad közöttünk!
Egy
életen
át
tartó
fájdalommal
emlékezünk
március 23-án id. BENKŐ
JÁNOSRA halálának első
évfordulóján.
Téged feledni nem lehet, csak
letörölni az érted hulló
könnyeket!
Emlékét őrzi fia, János,
menye, Anikó. (-I)
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„Kiment a kertbe. Lába alatt
füvek kacarásztak; a vén
diófa
meg-meghajolva
gordonkahúrként bongott...
Arcán mosoly suhant át: és
mosolya nyomán
halkan fényesedni kezdtek a
csillagok.
Csönd volt, hatalmas csönd.
– Virágok szirmain
a hűvös harmat ájultan hevert.
A növekvő estben
napos holnapokat dédelgetett
anyám –
s mintha ringatta volna, lassan elaludt a kert.”
Szilágyi Domokos verséből idézve emlékezünk
édesanyánkra,
PORTIK IBOLYKA – TATÓKA
tanító nénire.
Tíz éve, március 22-én végleg megpihent, és kedves kertje mellől átköltözött a református temetőbe, egy virágos hantba, szeretett szülei mellé.
Az örök csöndben, fényes csillagok közt járja a béke ösvényeit.
Akik ismerték, szerették, gondoljanak rá szeretettel.
Számunkra lénye megmaradt mindennapjainkban.
Öcsi, Baba és Péter (-I)
2021. március 23-án megtört szívvel
emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára, apósra, testvérre, a
marosszentkirályi
id. KÁDÁR MÁRTONRA
halálának második évfordulóján.
Nyugodjon békében az Úr Jézus szent
nevében!
Gyászoló szerettei.
„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna
még,
Megtölteni szépséggel a családod
életét.
Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,
De lelkünk egy darabja utadon elkísér.
Veled vagyunk most is, Te pedig velünk vagy,
Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.” (11200)

„Ha az Élet a legszebb ajándék,

Miért kell, hogy visszavegyék?
Hisz elmúlik egyszer az Élet,

A fájdalom a helyébe lép.”

Emlékezzünk közösen március

23-án,

BÁLINTH

SÁNDOR

(ÖCSI) elmúlásának 6. évfordu-

lóján.

„Én elengedném már, de úgyis

hiába… a múlt utána húz.

Kérlek, ne menjél, kérlek, ne

hagyj itt…

Már az sem érdekel, ha nem ér-

hetlek el,

Az ágyam mellett esténként
csak

a bánat térdepel.”

Feleséged, Erzsike.
*

„Rég nem vagy itt,

De érzem jól, hogy fentről

nézel rám.

Talán ma büszke lennél már.

Bár még egyszer újra halla-

nám,

Ahogy szólsz hozzám, Apám.

Szemedben égne a régi láng,

Az, amit rám hagytál…”

Fiad, Csaba, unokád, Erik.
*

Bár az Élet oda vezet, ahova

legkevésbé várnád, tudd,

hogy az a Te utad, azon kell
továbbmenned.
Sógornőd, Ibi.

*

Emléked soha nem múlik el,

Nyugodjál békében!

Szeretteid. (11186-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett Édesanyánk,
id. özv. CZARKA LÁSZLÓNÉ
született TANÁSZI EMÍLIA
életének 86., özvegységének 20.
évében, 2021. március 21-én súlyos szenvedés után megpihent.
Temetése 2021. március 23-án
délután 3 órakor lesz a nyárádkarácsonfalvi ravatalozóháztól. Búcsúzik
három
gyermeke,
családjuk, a közeli és távoli rokonok és a szomszédok. (Hsz.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, édesanya,
anyós, nagymama, dédnagymama és rokon,
ZSIGMOND IRÉN szül. Toth
életének 80. évében csendesen
megpihent.
Drága halottunkat március 24-én,
szerdán du. 2 órakor helyezzük
örök nyugalomra a sóváradi temetőbe, református szertartás
szerint.
A gyászoló család. (11218-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,
DÉNES MÁRIA-MAGDOLNA tanárnő temetésén részt vettek,
koporsójára virágot és koszorút
helyeztek.
Külön köszönet azok számára,
akik a viszontagságos időjárás
ellenére elkísérték utolsó útjára
a marosfelfalui református sírkertbe.
Hálás köszönet azoknak, akik e
nehéz percekben segítettek,
lélekben is kitartottak, vigasztaltak, bátorítottak.
Férje, Jóska, lánya, Emőke és
veje, Judson. (11201-I)

12 NÉPÚJSÁG_____________________________________________ REKLÁM–HIRDETÉS _________________________________________ 2021.március23.,kedd

CENTRUL MEDICAL

TOPMED

EGÉSZSÉGüGYI KÖZPONT
RT-PCRCovid–19-koronavírusteszt
MAROSVÁSÁRHELYEN,
aDorobanţilorutca1.számalatt.

Ár:270lej

Az eredmény, román és angol nyelven,
24 órán belül lesz kész.

Előjegyzés
a0365/911;0365/424-575;0265/225-002;
0728-800-699telefonszámokon.
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304

• Marmed

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

- 0265/250-344

koszorúk

- 0751-114-307

- 0729-024-380

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

Dr. Jeremiás István

- 0265/215-702

- 0265/208-888

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

- 0265/263-351

Labor

• Radiológia, echográfia

- 0800/800 928

- 0265/263 351

- 0756-468-658

• Dora Medicals

- központ

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0265/312 436

járóbeteg-rendelő:

• Dora Optics

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- 0365/400-404

- 0800-801-929

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

- 0265/266-801

- 0365/400-401

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0733-553-976

koporsók, kellékek,

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/215-119

- 0744-282-710

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

