
Negyedszer is 
közbeszerzést 
hirdetnek a piacra
Három eredménytelen eljárás után ha-
marosan negyedszerre is közbeszer-
zési eljárást hirdet a nyárádszeredai
önkormányzat a helyi hetipiac korsze-
rűsítési munkálataira.
____________2.
A fejlesztésektől
függ a településeink
jövője
Cseke Attila fejlesztési miniszter pén-
teken országos és Maros megyét
érintő, a közeljövőben sorra kerülő fej-
lesztési lehetőségekről, tervekről és
projektekről tárgyalt Péter Ferenccel, a
Maros Megyei Tanács elnökével, Mara
Togănel prefektussal és a megye tele-
püléseinek polgármestereivel. 
____________4.
Csendes, színes
forgatag
Ünnepi asztalra kívánkozó, szemnek,
szájnak tetsző vásárfia – ötletes dísz-
tárgyak és házi finomságok gazdag kí-
nálata – fogadta a hét végén a
marosvásárhelyi várba látogatókat. A
Parapács Egyesület első húsvéti vásá-
rának gazdag kulturális program köl-
csönzött volna fesztiváljelleget, a
fokozódó járványveszély miatt azon-
ban le kellett mondani a minden kor-
osztályt megszólító tevékenységekről. 
____________7.
275 éve született
Francisco Goya 
Huszonöt évesen Itáliába utazott, a le-
genda szerint torreádorként, avagy
utcai akrobataként lépett fel, mert szé-
pen énekelt és táncolt.
____________10.

Szeptemberig kell elkészüljenek a Kerelőszentpál községköz-
pontjában levő egykori katolikus iskolából lett óvoda felújí-
tási munkálataival. Az épület az államosításig egyházi
iskolaként működött, majd óvoda lett belőle. A rendszervál-
tás után adódott lehetőség arra, hogy az egyház visszaigé-
nyelje egykori épületét. Hosszabb folyamatot követően
2004-ben papíron visszaszolgáltatták az ingatlant, de gya-
korlatilag 2009 végén vehették birtokba. Azóta használatla-
nul állt a több mint 100 éves épület, amelyen még

állagmegőrzési munkálatokat sem tudtak végezni. A magyar
kormány 2017 óta támogatást nyújt a Kárpát-medencében
levő óvodák, bölcsődék felújítására, építésére. E segítséggel
újulhat meg az épület. 

Emlékműavatás
Szombaton jeles esemény színhelye volt Marosszentgyörgy. Er-

délyben egyedülálló emlékművet avattak az 1990 márciusában tör-
tént tragikus események magyar és roma áldozatai, sebesültjei,
meghurcoltjai tiszteletére és emlékére.

Mindenki tudja – hiszen akkoriban bejárta a világot a hír –, hogy
1990 márciusában Marosvásárhelyen a véres összecsapásokban ár-
tatlan emberek sebesültek meg és haltak meg, miközben egy békés
tüntetésen vettek részt, vagy éppen településüket, családjukat védték
a leitatott, felbérelt agresszív támadóktól.

A szomorú emlékű eseményeknek talán sokkal több áldozata le-
hetett volna – hangzott el az avatóünnepségen –, ha Marosszent-
györgy és a környező települések magyarjai és romái közös erővel
nem próbálják megállítani a Marosvásárhelyen garázdálkodó Gör-
gény-völgyiek megsegítésére küldött autóbuszokat. 

Az is nyílt titok, hogy az eseményeket követően a hatóságok csupán
magyarokat és magyar cigányokat ítéltek el, hurcoltak meg. Közülük
többen elmenekültek az országból, szülőföldjüktől távol érte őket a
halál. (Puczi Béla például, akit a román hatóságok börtönre és kár-
térítésre ítéltek, Magyarországra menekült, és ott halt meg 2009-
ben. 2017-ben a Nyugati pályaudvaron emléktáblát avattak a
tiszteletére.) Az akkori események résztvevői közül hárman vannak
még életben.

Mózes Edith
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Vajda György

Szeptemberre elkészül a katolikus óvoda Kerelőszentpálon

Lesz-e, akinek átadni?



Három eredménytelen eljárás után hamarosan
negyedszerre is közbeszerzési eljárást hirdet a
nyárádszeredai önkormányzat a helyi hetipiac
korszerűsítési munkálataira. A legutóbbi licitet
tervezési hiányosságok miatt fel kellett függesz-
teni, de a jó hír az, hogy nem kell tartani az ér-
deklődés hiányától. Ugyanis a harmadik kiíráson
hét építőcég jelezte részvételi szándékát, és re-
mélhetőleg ezek a következő eljáráson is megje-
lennek, sőt, talán más cégek is – mondta el 
Tóth Sándor polgármester.

A terv értelmében teljesen megújul a jelenlegi piactér a
Nyárád-pallótól az állatpiacig terjedő teljes területen, egyik
újdonsága az lesz, hogy hűtőházzal ellátott vásárcsarnok is
épül, a szabadtéri árusok számára fedett asztalok készül-
nek, parkolókat alakítanak ki, térköveznek, aszfaltoznak
és megoldják a csapadékvíz elvezetését. Egy másik újdon-
sága a beruházásnak, hogy a megújult téren minden nyá-
rádmenti közigazgatási egység, amelyet a piac kiszolgál,
ingyen kap egy-egy faházikót, hogy ide tudja irányítani a
helyi termelőit jellegzetes helyi termékeikkel. A többi, pi-
acon vagy vásárcsarnokban áruló termelő és kereskedő to-
vábbra is bért fog fizetni az elfoglalt asztalért vagy
területért.
Nagy értékű beruházás

A beruházás becsült értéke tízmillió lej, ugyanis nagy fe-
lületet kell korszerűsíteni és leburkolni, továbbá a csarnok
megépítése, a hűtőkamrák és egyéb felszerelések, valamint
egy transzformátor-állomás kialakítása hatalmas költsége-
ket jelent. Viszont a munkálat úgy van megtervezve, hogy
megvalósulása után nemcsak hogy néhány év múlva nem
kell beavatkozásokat végezni, hanem legalább ötven évre

meg lesz oldva a település eme gondja. Még nincs ugyan
eldöntve, hogy milyen forrásból fedeznek ekkora összeget,
de mindenképp a helyi költségvetésből, hiszen egyelőre
sem európai, sem hazai pályázati kiírások nem léteznek
ilyen irányú fejlesztésekre. Mindenképpen két lehetőséggel
számol az elöljáró: a közeljövőben várható gazdaságélén-
kítő országos programon is „versenybe szállna” a tervvel,
ha a kisvárosok számára lesz ilyen lehetőség. A másik le-
hetséges út, hogy az önkormányzat az államkincstárnál
vagy egy banknál nyit hitelvonalat erre a beruházásra. Nyá-
rádszereda a középkorban a vásárainak köszönhetően lett
mezőváros, ezért a piac egy igazi brandje kell legyen a te-
lepülésnek, és így „megérdemli”, hogy akár kölcsönhöz is
folyamodjanak erre a célra. Mindig vigyáztak arra, hogy a
kölcsön lehetőségével ne kisebb, 1-2 millió lejes terv ese-
tében éljenek, de egy ilyen, a kistérséget vagy legalábbis a
Nyárád völgye középső és felső részét kiszolgáló beruhá-
zásnál már elképzelhető ez a lehetőség is. Elöljárói tevé-
kenysége alatt háromszor döntöttek úgy, hogy hitelvonalat
nyitnak egy-egy fontosabb beruházás finanszírozására, de
eddig mindig megoldódtak a gondok, és nem kellett ehhez
az eszközhöz nyúlniuk. Remélik, hogy ez esetben is hason-
lóan kedvezően alakulnak majd a dolgok. Mire a közbe-
szerzési eljárás befejeződik, és megkötnék a kivitelezési
szerződést, addig kiderül, hogy melyik terv nyújt finanszí-
rozást erre a projektre.
Más rendeltetése is lenne

A piac korszerűsítésével egy másik vágyuk is valóra vál-
hat a szeredaiaknak. Ugyanis a piactér szerda délután kiü-
rül, és szinte egy teljes hétig üresen áll, így
rendezvénytérként is hasznosítható volna. Igazán kár lenne
egy ekkora teret csak heti néhány órára használni, és bizto-
sak abban, hogy tudnak ide olyan rendezvényeket tervezni
és szervezni, amelyek a helyiek és a többi nyárádmenti
ember számára is vonzóak – részletezte a polgármester.

Mesejátékok élő közvetítésben 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház tár-
sulata a járványhelyzet miatt áprilisban nem játszik kö-
zönség előtt. A betervezett mesejátékok élő
közvetítésben (live stream), illetve rögzített online elő-
adásként lesznek követhetők. Április 2-án, pénteken
18 órától a 4 éven felüli nézőknek szóló Lúdas Matyi
tekinthető meg a virtuális térben. 4-én, vasárnap dél-
előtt 10 órától az 5 éven felüli nézőknek ajánlott A kisfiú
meg az oroszlánok című előadás bemutatóját lehet

megtekinteni az interneten. A premierre online lehet
jegyet váltani. 

Előadás a biogazdálkodásról
A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete március 30-án,
kedden (ma) gazdafórumot szervez a biogazdálkodásról.
A rendezvényen szó lesz az idén igényelhető mezőgaz-
dasági támogatásokról és a tavaszi vetéshez szükséges
kukoricavetőmag-ajánlatokról is. Az előadások délelőtt 11
órától a héderfájai kultúrotthonban, 15 órától Marosluda-
son az RMDSZ-székházban kezdődnek. Érdeklődni dr.
Suba Kálmán (tel. 0744-500-593) és Dósa József Géza
(tel. 0756-726-291) falugazdászoktól lehet. 

IDŐJÁRÁS
Borús, ködös idő
Hőmérséklet:

max. 12 0C
min. -1 0C

Ma ZALÁN, 
holnap ÁRPÁD napja.
ÁRPÁD: régi magyar férfinév,
az árpa szó -d kicsinyítőképzős
származéka. A -d képző a vala-
miben bővelkedőt is jelenti, így
jelentése azonos lehet „árpás-ár-
pácska” jelentésével.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. március 29.

1 EUR 4,8972
1 USD 4,1570

100 HUF 1,3505
1 g ARANY 230,5418

Ötletbörze marosvásárhelyi 
sétálóutcákról 

Április 12-éig tölthető ki a marosvásárhelyi Bolyai és 
George Enescu utcák, valamint a Győzelem tér 3. szám
alatti parkosított tér átalakítására vonatkozó online kér-
dőív. Az említett utcák átalakításával a polgármesteri hi-
vatal barátságosabb, sétaterekkel, zöldövezetekkel
rendelkező, több mozgásteret biztosító, tisztább levegőjű
várossá szeretné átalakítani a megyeszékhelyt. Az ötlet-
börze jellegű kérdőív kitöltői a szóban forgó utcákkal kap-
csolatos javaslataikat közölhetik az ügyben érintett
szakemberekkel. A kérdőív a következő linken érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAyant6Zsla-
S0nb3KstUpjUTBigl38D-pgEfQ7MYurHhV0g/viewform.

Elektromos és elektronikai 
hulladékot gyűjtenek

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, az erre szakoso-
dott cégekkel együttműködve, elkezdte az elektronikai és
elektromos hulladékok begyűjtését, az akció öt héten át
szombatonként zajlik. Április 3-ára a Moldova utcát
(Super környéke), a Brassó utcát (Dacia, kazánház kör-
nyéke), a Maros Művészegyüttes székháza mögötti részt,
a Parâng utcát (a Profi üzlet), a Szentjánosbogár óvoda
melletti részt (Palas üzlet mögött), illetve a Koós Ferenc
és a Godeanu utca kereszteződését jelölték ki gyűjtő-
pontként. 

Online koncertek
A járványügyi helyzet alakulása és a vörös forgatókönyvnek
megfelelő hatósági intézkedések miatt egyelőre április 11-
éig szünetelnek a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia kö-
zönség előtt tartott koncertei. A meghirdetett koncerteket
online, a Filharmónia Facebook-oldalán és YouTube-csa-
tornáján lehet ebben az időszakban követni. Március 30-
án, kedden (ma) 19 órától húsvéti orgonahangversenyt
közvetítenek a Kultúrpalota nagyterméből. Molnár Tünde
Dandrieu-, Pachelbel-, Bach-, Albinoni-, Liszt-, Terényi-mű-
veket játszik. 31-én, szerdán, szintén 19 órától Mozart-mű-
veket hallgathatnak élő közvetítésben a klasszikus zene
kedvelői. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus
zenekarát Adrian Vinars vezényli, szólista a vadászkürtön
játszó Petrea Gîscă. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

30., kedd
A Nap kel 

7 óra 7 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 48 perckor. 
Az év 89. napja, 

hátravan 276 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647
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Nyárádszereda számára fontos volna a korszerűsítés 
Negyedszer is közbeszerzést hirdetnek a piacra

A korszerűsítéssel felszámolnák az ilyen piaci körülményeket Fotó: Gligor Róbert László

Folyamatosak a tanügyre vonatkozó módosítások
vagy az azokkal kapcsolatos bejelentések. Ezek nagy
valószínűség szerint tovább módosulnak, miközben sem
a diák, sem a szülő, sem a tanár nem tudja, mire ébred
reggel. Pedig örülnének, ha legalább az kiderülne es-
tére, hogy másnap jelenléti vagy online oktatás vár

rájuk, esetleg meghosszabbított vakáció. A tanügyet
érintő járványügyi intézkedések, az oktatási módosítá-
sok körüli huzavona kerül terítékre az Erdélyi Magyar
Televízió Metszet című műsorában, mely az Erdély TV
képernyőjén és Facebook-oldalán kedden este fél 9-től
követhető. 

Bizonytalanságok kereszttüzében az oktatási rendszer 
– az Erdély TV műsorában

Gligor Róbert László

Közlemény
A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára felkéri azokat a tagokat, akik elma-

radtak a havi hozzájárulás és a tagsági díj befizetésével, hogy az alapszabályzat előírásainak
megfelelően tegyék meg mielőbb.

A vezetőtanács  



Oroszországban a Joe Biden elnök vezette amerikai
kormányzat lépéseinek felülvizsgálata folyik, Vla-
gyimir Putyin orosz államfő az elemzést követően
fog dönteni a kétoldalú kapcsolatok folytatásának
mikéntjéről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml
szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

„Ennek az elemzésnek az elvégzéséhez időre van szükség.
Eszerint döntünk arról, hogy hogyan alakítsuk irányvonalun-
kat. Az alkotmány értelmében a külpolitikát az államfő hatá-
rozza meg” – mondta a szóvivő.

Biden az ABC amerikai televíziónak nyilatkozva március
16-án azt mondta, Oroszország „megfizeti az árát” annak,
hogy szerinte megkísérelt beavatkozni az egyesült államokbeli
elnökválasztásba. Az amerikai államfő az interjúban emellett
igennel felelt arra a kérdésre, hogy gyilkosnak tartja-e Putyint.

Ezt követően mind a Fehér Ház, mind az amerikai kül-
ügyminisztérium kifejezte készségét az együttműködésre a
kölcsönös érdeklődésre számot tartó területen, egyúttal azt is
jelezve, hogy nem készül elsimítani a kétoldalú kapcsolatok-
ban megmutatkozó ellentéteket. Ezután az orosz külügymi-
nisztérium konzultációra hívta Moszkvába Anatolij Antonov
washingtoni orosz nagykövetet, aki március 21-én tért vissza
állomáshelyéről.

Peszkov elmondta, hogy Antonov még nem tett jelentést
Putyinnak az orosz–amerikai kapcsolatok állapotáról.

A szóvivőnek nem volt tudomása arról, hogy kapott-e hi-
vatalos meghívást Putyin a Biden által április 22-23-án meg-
rendezendő online környezetvédelmi csúcsra. Az eseményre

a Fehér Ház korábbi közlése szerint 40 vezető, köztük az orosz
és a kínai elnök is meghívást kapott.

Peszkov azt mondta, hogy videókonferencia készül Putyin,
Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német
kancellár részvételével. A Kreml szóvivője szerint az eszme-
csere nem az ukrajnai rendezésről a „normandiai négyek” fel-
állásában folytatott tárgyalások része lesz, a
Donyec-medencei helyzetnél sokkal tágabb témakört fog 
felölelni.

Korábban Steffen Seibert német kormányszóvivő bejelen-
tette, hogy hétfőn nem jött létre az online egyeztetés Merkel,
Macron és Putyin között. Peszkov szerint Moszkva, Berlin és
Párizs között folytatódik a tárgyalás előkészítése.

Kijelentette, hogy Putyin nem tervez kapcsolatfelvételt Vo-
lodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de ilyen megbeszélés köny-
nyen megszervezhető.

Kérdésre válaszolva Peszkov azt mondta, nem a Kreml
dolga kommentálni, hogy megvizsgálhatják-e külföldi orvo-
sok a szabadságvesztését töltő Alekszej Navalnij ellenzéki po-
litikust. Mint mondta, nincs tudomása olyan esetről, hogy az
orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) ide-
genből hívott volna meg egészségügyi szakértőket.

Navalnij, akinek felfüggesztett börtönbüntetését a szabad-
lábra helyezés feltételeinek megsértése miatt változtatták le-
töltendőre, az elmúlt napokban erős hátfájásra és
lábzsibbadásra panaszkodott. Az Instagramján hétfőn megje-
lent bejegyzés szerint az elmúlt egy hónap alatt tíz fegyelmi
intést kapott. (MTI)

Az emlékmű tehát egyrészt erkölcsi elégtétel az áldo-
zatoknak és hozzátartozóiknak, ugyanakkor jelzés, hogy
az embereknek nem egymás ellen, hanem közös erővel,
egymást segítve kell küzdeniük a boldogulásukért. Egy-
ben intő jel az utókornak is. 

Hiszen a történelem kerekét ma is sokan visszafor-
gatnák. A kormány akkor is Magyarországot tette fele-
lőssé, állítva, hogy a március 15-i ünnepségek
alkalmából Romániába érkező magyar állampolgárok
„a román nép nemzeti érzelmeit sértő nyílt támadásokra
ragadtatták magukat”, az események fő oka pedig „a
Románia ellen irányuló nacionalista, soviniszta és re-
vizionista uszítás volt”. 

A véres marosvásárhelyi eseményeket a hatalom
ugyanakkor a frissen (újra)alakult titkosrendőrség lét-
jogosultságának igazolására használta fel. 

A román szélsőséges nacionalisták ma is – több mint
három évtizeddel az események után – mindenért, ami
„sérti” az „érzékenységüket”, a magyarok érdekvé-
delmi szervezetét és Magyarországot teszik felelőssé. 

Ezért van szükség erre az emlékműre: emlékeztessen
mindenkit, hogy az akkori események soha többé nem
ismétlődhetnek meg.

3825 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 3825 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint 14
ezer koronavírustesztet végeztek – közölte hétfőn a
stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetek-
kel 940.443-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált
fertőzöttek száma Romániában. 840.127 személyt
közülük gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig
6.658.431 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dol-
gozták fel Romániában, és 577.996 antigéngyors-
tesztet végeztek el. (Agerpres) 

Tiltakozás miatt büntettek
A temesvári csendőrök 122 személyt igazoltattak a
vasárnap éjszakai spontán utcai tüntetés résztvevői
közül, akikre bírságot fognak kiróni, és még folyamat-
ban van további személyek azonosítása. A megmoz-
duláson az új járványügyi intézkedések ellen
tiltakoztak az emberek. A tüntetésre nem volt enge-
dély, a közösségi oldalakon szervezték meg. A nagy-
szebeni csendőrség is bejelentette, hogy azonosítják
az éjszakai törvénytelen tüntetésen részt vett szemé-
lyeket, és bírságokat fognak kiróni mind a szerve-
zőkre, mind a résztvevőkre. Hétfőre virradóra több
százan tüntettek az utcákon az ország 24 települé-
sén, köztük Aradon, Temesváron, Nagyszebenben és
Konstancán is az új járványügyi óvintézkedések ellen,
amelyek értelmében azokon a településeken, ame-
lyeken a 14 nap alatt jegyzett új koronavírusos meg-
betegedések száma ezer lakosra vetítve meghaladja
a 4-et, pénteken, szombaton és vasárnap a kijárási ti-
lalom 20 órától lép érvénybe, az üzletek pedig 18
óráig tarthatnak nyitva; amennyiben egy településen
7,5 ezrelék fölé nő a fertőzöttségi arány, hétköznapo-
kon is 20 órától érvényes a lakhelyelhagyási tilalom
és az üzletek korai zárása. (Agerpres)

Mélyponton a lej
Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval
szemben, a Román Nemzeti Bank (BNR) által hétfőn
közzétett árfolyam szerint egy euró 4,8972 lej, azaz
1,03 banival (0,21%) több, mint pénteken volt. A BNR
pénteki árfolyama 4,8869 lej/euró volt. A bankközi 
tranzakciókon az eurót 4,8764 és 4,9009 lej közötti ér-
téken jegyezték. Az amerikai dollárhoz képest is gyen-
gült a lej, hétfőn az amerikai valuta 4,1570 lejt ér, azaz
0,98 banival (0,24%) többet a pénteken jegyzett 4,1472
lejnél.  A svájci frankhoz képest is hígult a lej, hétfőn
egy svájci frank 4,4321 lejt ért, míg a pénteki árfolyam
4,4120 lej volt. Egy gramm arany 37,34 banival, azaz
0,16 százalékkal kerül többe, a pénteki 230,1684 lejről
hétfőn 230,5418 lejre nőtt az ára. (Agerpres)

Raed Arafat lemondását követelik
Országszerte tüntetéseket tartott a Románok Egye-
süléséért Szövetség (AUR) hétfőn a prefektusi hiva-
talok székhelye előtt, 17 órától kezdődően Florin Cîţu
kormányfő és Raed Arafat belügyminisztériumi állam-
titkár lemondását követelve. Az alakulat szerint a
Cîţu-kormány intézkedései sértik a román állampol-
gárok alapvető jogait, ezért „az egészségügyi válság
ürügyén bevezetett törvénytelen, következetlen és ir-
racionális korlátozások azonnali eltörlését”, az ezek
elrendelését alátámasztó tudományos érvek ismer-
tetését kérik, illetve követelik Florin Cîţu miniszterel-
nök és Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár
lemondását. Közleményében az AUR tiltakozik „a kol-
lektív büntetésként elrendelt diktatórikus intézkedé-
sek” ellen és a koherens közpolitikák hiánya miatt,
továbbá a „vállalkozók elnyomása”, az üzleti szférá-
ban uralkodó katasztrofális állapotok, a bírságok
terén alkalmazott kettős mérce ellen, valamint „a mé-
diazsarnokság ellen, amellyel kísérleti fázisban levő
vakcinákat népszerűsítenek a sajtó cinkosságával”.
(Agerpres)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Emlékműavatás

Felmérés: 
A románok csaknem fele szerint 

Magyarország el akarja szakítani Erdélyt

Moszkva a Biden-kormányzat lépéseit felülvizsgálva
fog viszonyulni Washingtonhoz

Szlovénia szigorított határátlépési feltételein
Szlovénia hétfőtől szigorított határátlépési feltéte-
lein, a beutazáshoz a határon 48 órásnál nem ré-
gebbi PCR-tesztet kell felmutatni, amelyet
valamelyik európai uniós vagy schengeni tagállam-
ban kell elvégezni – közölte a helyi média.

Az új határrendelet szerint az összes volt jugoszláv tagállam
is vörös listára került, és – néhány kivétellel – a szlovén ál-
lampolgárok sem utazhatnak ezekbe az országokba.

Korábban antigéngyorsteszttel is be lehetett utazni az or-
szágba, de az említett államokból hamis tesztekkel érkezők
miatt szigorítottak a feltételeken. Azoknak, akik nem rendel-
keznek PCR-teszttel, tíz napig tartó kötelező hatósági karan-
ténba kell vonulniuk.

Például akik Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából vagy
Észak-Macedóniából szeretnének Szlovéniába belépni, többek
között Horvátországban vagy Magyarországon elvégzett teszt-
tel utazhatnak csak be Szlovéniába. Ljubljana vörös besoro-
lású országként tartja számon a szomszédos országokat is,
Magyarországot, Ausztriát és Olaszországot.

A PCR-teszt kiváltható oltási bizonyítvánnyal vagy igazo-
lással arról, hogy az illető már átesett a fertőzésen, de csak
abban az esetben, ha ezeket is valamelyik uniós vagy schen-
geni országban állították ki. A Pfizer/BioNTech oltóanyagának
második dózisától számítva hét napnak, a Modernáénak 14
napnak, míg az AstraZeneca vakcinája első dózisától számítva
21 napnak kell eltelnie, hogy elfogadják a bizonyítványt.

A határ menti területeken ingatlannal és mezőgazdasági
földdel rendelkezők és a napi ingázók hét napnál nem régebbi
antigéngyorstesztet is felmutathatnak. A nemzetközi fuvaro-
zókra, az átutazókra, a diplomatákra és a 13 év alatti gyerme-

kekre, akik iskolalátogatás miatt utaznak az országba, nem vo-
natkozik a karanténkötelezettség. Ők továbbra is korlátozások
nélkül léphetnek be az országba.

A szlovén kormány április 1-jétől 11-ig teljes zárlatot is el-
rendelt az országban: lakhelyelhagyási tilalmat vezetnek be,
és az iskoláknak ismét online oktatásra kell átállniuk. Korlá-
tozzák a tömegközlekedést, és hétvégi, ünnepnapi menetren-
det vezetnek be. A legtöbb üzletnek be kell zárnia, a
vállalatoknak és az intézményeknek pedig távmunkára kell át-
állniuk. Egyedül húsvétvasárnap lesznek enyhítések. Aznap
feloldják a lakhelyelhagyási tilalmat, és engedélyezik a családi
összejöveteleket legfeljebb öt felnőttig, a hozzájuk tartozó
gyerekekkel.

Szlovéniában hétfőre 287-tel több mint 210 ezerre nőtt a re-
gisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban hat beteg
hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 4024-
re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 526-an vannak
kórházban, 112-en intenzív osztályon.

Horvátországban az elmúlt napon 300 új fertőzöttet azono-
sítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 267 552-t. Az
elmúlt 24 órában 18-an haltak bele a fertőzés okozta Covid-
19 szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5911-re emelke-
dett. Kórházban 1247 beteget ápolnak, közülük 126-an vannak
lélegeztetőgépen.

A jelenlegi korlátozások március 31-ig lesznek érvényben
az országban. Ezt követően a válságstáb újabb két hétre meg-
hosszabbítja őket. Vili Beros egészségügyi miniszter a testület
hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: ez azonban nem jelenti
azt, hogy közben, ha a járványhelyzet azt megköveteli, nem
szigoríthatnak az intézkedéseken. (MTI)

Egy friss közvélemény-kutatás szerint a románok
túlnyomó többsége úgy érzi: másodrangú állampol-
gárnak tekintik Európában, csaknem ötven százalé-
kuk szerint pedig Magyarország Erdéllyel
kapcsolatos politikája az országrész „elszakítását”
célozza.

Az INSCOP közvélemény-kutató intézet hétfőn tette közzé
a Társadalmi bizalmatlanság: Nyugat vagy Kelet, a naciona-
lizmus térnyerése az álhírek és félretájékoztatás korában című
felmérésének harmadik, a nemzeti elfogultsággal kapcsolatos
részét.

A felmérés készítői arra voltak kíváncsiak: egyetértenek-e
a megkérdezettek azzal, hogy „Magyarország el akarja szakí-
tani Erdélyt Romániától”. A válaszadók 49,5 válaszolt igennel,
43,2 százalékuk nemmel, 7,4 százalékuk nem válaszolt, vagy
nem tudta, mit válaszoljon.

Azzal az állítással, hogy Romániának védenie kell a terüle-
tén élő nemzeti kisebbségek jogait, a megkérdezettek 87,2 szá-
zaléka értett egyet, 11 százalékuk viszont nem.

A felmérésből kiderült: a románok több mint felének az a
meggyőződése, hogy az ország schengeni csatlakozásának
megakadályozása hátterében egyes uniós tagállamok gazda-
sági érdekei állnak, míg 43,5 százalékuk véli úgy, hogy Ro-
mánia nem teljesíti az összes csatlakozási feltételt.

A megkérdezettek még nagyobb aránya – több mint 78 szá-
zaléka – szerint a románokat másodrangú állampolgároknak
tekintik Európában, valamivel több mint 20 százalékuk azon-
ban nem ért egyet ezzel az állítással.

A megkérdezettek csaknem 56 százaléka szerint főleg a kül-
földi cégek felelősek a romániai környezetszennyezésért, míg
csak 35 százalékuk véli úgy, hogy erről főleg a román válla-
latok tehetnek. Hasonlóképpen többen hiszik azt, hogy inkább
a külföldi cégek (47,3 százalék), mintsem a hazai cégek és
román állampolgárok (45,8 százalék) felelősek a romániai il-
legális erdőirtásokért.

A megkérdezettek több mint 35 százaléka azzal is egyetért,
hogy azért topog egy helyben az autópálya-építés, mert „ide-
gen hatalmak akarják megakadályozni Románia fejlődését”,
58,2 százalékuk szerint viszont ez nem igaz.

Az INSCOP felmérésének korábban közzétett első része rá-
világított: Románia lakóinak többsége úgy véli, hogy orszá-
gának a nyugati politikai és katonai szövetségekben a helye,
de akkor is érvényesítenie kell nemzeti érdekeit, ha emiatt az
Európai Unióból történő kizárását kockáztatja.

A múlt szerdán ismertetett második részből kiderült, hogy
az EU-ban a megkérdezettek 51,6 százaléka bízik (47,5 szá-
zalékuk nem), a NATO-ban pedig 49,4 százalékuk (47,9 szá-
zalékuk nem). Ami az egyes országokat illeti, a románok
körében Németország bizalmi indexe 58, az Egyesült Álla-
moké 47, Kínáé 19, Oroszországé pedig 16 százalékos.

A román–lett–amerikai partnerséggel létrehozott, a Fekete-
tenger térsége civil szervezeteit és médiaprojektjeit segítő
Black Sea Trust for Regional Cooperation alapítvány pénzügyi
támogatásával végzett INSCOP közvélemény-kutatást három-
százalékos hibahatárral, telefonos módszerrel végezték már-
cius 1–12. között. (MTI)



Cseke Attila fejlesztési minisz-
ter pénteken országos és
Maros megyét érintő, a közel-
jövőben sorra kerülő fejlesz-
tési lehetőségekről, tervekről
és projektekről tárgyalt Péter
Ferenccel, a Maros Megyei Ta-
nács elnökével, Mara Togănel
prefektussal és a megye tele-
püléseinek polgármestereivel.
A tárcavezető több helységbe
is ellátogatott, finanszírozási
szerződéseket írt alá, majd a
látogatás hivatalos része után
a marosvásárhelyi régi város-
háza belső udvarán jövetelé-
nek céljáról a sajtó
képviselőit is tájékoztatta. 

Sportcsarnok épül Erdőszentgyörgyön,
átadták a kelementelki művelődési
házat

– Azért vagyok Maros megyé-
ben, mert fontosnak tartom a köz-
vetlen kapcsolattartást; a gondokról
személyesen tájékozódom, hogy ne
csak az irodában, papírról olvassak
róluk – mondta a miniszter, aki Er-
dőszentgyörgyön egy 180 férőhe-
lyes sportcsarnok megépítéséről
szóló szerződést írt alá. 

– Az építkezést a fejlesztési mi-
nisztérium finanszírozza, a kivitele-
zési határidő egy év. A vállalkozó,
aki elnyerte a kivitelezést, több he-
lyen is épített hasonló sportcsarno-
kot, s ha jó lesz az időjárás, akkor
egy évnél hamarább is befejezi a lé-
tesítményt. Kelementelkén átadtuk
a közösségnek a fejlesztési minisz-
térium költségvetéséből megépült
művelődési házat. Az átadási-átvé-
teli jegyzőkönyv aláírásával jogilag
is megtörtént az átadás. Marosvá-
sárhelyen aláírtuk a katasztrófa-
védelmi felügyelőség (ISU) épüle-
tének a teljes felújítását, illetve
annak manzárddal való bővítését,
10,6 millió lejes befektetésről van
szó. Ezáltal egy régi, 1850-ben

emelt épületet is megmentünk Ma-
rosvásárhelynek – fogalmazott a
miniszter. 

A sajtótájékoztatón Péter Ferenc
megyei tanácselnök a marosvásár-
helyi fertőzőklinika intenzív terá-
piás részlege megépítésének
szükségességét emelte ki, tekintettel
arra, hogy már a koronavírus-jár-
vány idején is nagy szükség lett
volna erre a részlegre.
Az uszoda majdnem kész, 
a jégpályát is befejezik

Szászrégenben az épülő piacot
tekintette meg, Marosvásárhelyen
két létesítményhez is ellátogatott a
miniszter. Az első a fedett uszoda,
amely 98 százalékban készült el, s
rövidesen átadják. Az uszoda 52
millió lejes beruházással, a fejlesz-
tési minisztérium finanszírozásával
épült meg. A második meglátogatott
létesítmény a fedett jégpálya volt,
amelynek építése 2007-ben kezdő-

dött el, ugyancsak egy RMDSZ-es
miniszter idejében. Ennél a létesít-
ményél az építkezés 2013-ban le-
állt. Most lehetőség nyílik arra,
hogy a jégpályát végre befejezzék.
Cseke Attila miniszter köszönettel
nyugtázta a marosvásárhelyi pol-
gármester közbenjárását a telek jogi
helyzetének rendezése érdekében,
ami lehetőséget nyújt arra, hogy a
fejlesztési minisztérium a fennma-
radó munkálatokra kiírja a közbe-
szerzést. 
Bölcsődeépítésre lehet pályázni

A fejlesztési minisztérium pro-
jektjei közül az elmúlt kedden
mutatták be a bölcsődeépítési
programot. Országszerte 200
bölcsőde megépítésére 370 mil-
lió eurót irányoztak elő. A 
megépülő bölcsődék energiata-
karékos, napelemekkel és hőszi-
vattyúkkal ellátott, modern
épületek lesznek, tágas termek-

kel, saját konyhával és mosodá-
val, orvosi rendelővel. 

– Az RMDSZ kormányra lépését
követően prioritás a bölcsődeépítés.
Három típusú bölcsődét szeretnénk
építeni szerte az országban, az
egyik 4-5 csoportos, a másik 6-7, a
harmadik 10-11 csoportos. Az Or-
szágos Beruházási Társaság elkezdi
a szakmai, technikai dokumentáció
elkészítését. Kértem az önkormány-
zati vezetőket, hogy ahol erre igény
van, megfelelő a gyermeklétszám,
kezdjék el a szabad területek feltér-
képezését, amelyek átadhatók a mi-
nisztériumnak, hogy a bölcsődéket
meg lehessen építeni. Románia na-
gyon rosszul áll, a legutolsó az uni-
óban a bölcsődékben biztosított
helyek száma tekintetében, ami 4
százalék alatti. Bulgária az utolsó
előtti helyen van, 11 százalékkal.
Tehát nagyon nagy szükség van a
bölcsődékre! Mi felvállaltuk és meg
is valósítjuk ezeknek a megépítését.

Előreláthatólag az ősz folyamán
aláírhatjuk az első tervezési és kivi-
telezési szerződéseket. Számítása-
ink szerint az épületek
négyzetméterenkénti kivitelezési
költsége 1200-1300 euró körül lesz
– fogalmazott a miniszter. 
Hamarosan indul 
a kataszterezési program

A fejlesztési minisztérium hama-
rosan elindítja az országos finanszí-
rozású, parcellánkénti katasz-
terezési programot. E program ke-
retében 2371 önkormányzat
160.000 lejes támogatásban része-
sül, hogy a részleges katasztere-
zést önkormányzati szinten
megoldják, hiszen a tulajdonjog
helyzete nagyon fontos – mondta
a miniszter. Hozzátette: jelenleg a
regionális operatív program kere-
tében az uniós finanszírozási 
kataszterezési program is folya-
matban van. Ezzel Románia 660
közigazgatási egységében mérik fel
a földterületeket. 

Péter Ferenc a sajtótájékoztatón
– mintegy összegzésként – kifej-
tette: örül annak, hogy Cseke Attila
miniszter szívügyének tekinti a
Maros megyei fejlesztéseket, ame-
lyek révén azt szeretnék elérni,
hogy Maros megye a régió vezető
megyéjévé váljon. 

– Az idei a tervezések éve lesz, s
a következő négy év a megvalósítá-
soké kell legyen. Sok uniós forrás
lesz fejlesztésre, ezeket kell kihasz-
nálni, mindehhez a miniszter támo-
gatását kértük, hogy minél több
közösséget szolgáló projektet tud-
junk megvalósítani. Az önkormány-
zati vezetőkkel folytatott
megbeszélésen az országos telepü-
lésfejlesztési programok finanszíro-
zásairól egyeztettek, a miniszter a
tárca prioritásait ismertette. A meg-
látogatott megyei beruházások és a
közelmúltban aláírt szerződések ér-
téke több mint 144 millió lej. A be-
ruházások a közösség érdekeit
szolgálják – fogalmazott végezetül
a tanácselnök. 

Mezey Sarolta
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A fejlesztésektől függ településeink jövője

Megkezdődtek a nyolcadikosok
próbavizsgái

Egyetlen osztály 
hiányzott a megyéből

Március 29-én, hétfőn megkezdődött az országos
képességvizsgák előtt álló nyolcadikos diákok pró-
bavizsgáinak sorozata. A végzősök román nyelv- és
irodalomból adhattak számot jelenlegi tudásukról,
ma matematikából, szerdán anyanyelvből írnak. 

A nyári vizsgák ,,főpróbáján” a vesztegzár alatt lévő tele-
pülések diákjai nem vesznek részt, számukra egy későbbi idő-
pontban, legkésőbb május 15-ig szervezik meg a
próbavizsgákat. Országszerte 141 település 5576 iskolája van
ebben a helyzetben – nyilatkozta hétfőn médiaforrások szerint
Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter.

Maros megyében minden tanintézetben megtartották a kis-
érettségizők első próbavizsgáját, a megmérettetésen csak a
megyeszékhelyi Unirea középiskola egyik, karanténban levő
nyolcadik osztálya nem vehetett részt. Hétfő reggel 9 órakor
összesen 3567 Maros megyei nyolcadikos látott munkához,
524 végzős hiányzott – tudtuk meg Illés Ildikó megyei főtan-
felügyelő-helyettestől, aki azt is hozzátette, hogy a hiányzók
száma a megye körülbelül 500 nyolcadik osztályához viszo-
nyítva nem jelent túl nagy arányt.

A magyar és a román tagozaton más-más tételsorral kellett
megbirkózniuk a diákoknak, az új típusú tesztek megoldására
két óra állt rendelkezésre. Az első próbavizsga mindenhol fenn-
akadások nélkül zajlott, csalási kísérlet miatt senkit nem kellett
kizárni a bekamerázott tantermekből. 

Az eredményekről a húsvéti vakáció utáni héten, április 16-
án értesülnek a diákok. A jegyeket nem hozzák nyilvánosságra,
hanem kizárólag az érintett diákkal, szülőkkel közlik. A vizs-
gajegyek tájékoztató jellegűek, és csak a diák vagy a szülő írá-
sos kérésére kerülnek be az osztálynaplóba.

Az általános iskolai tanulmányaikat záró diákok számára az
igazi megmérettetések június 22-én kezdődnek a román nyelv
és irodalomvizsgával, 24-én matematikából, 25-én anyanyelvből
bizonyíthatják tudásukat a kisérettségizők. Az ideiglenes 
jegyeket június 29-én, a fellebbezések utáni végső vizsgaered-
ményeket július 4-én hozzák nyilvánosságra.

Az egyre romló járványügyi helyzet közepette me-
nedzser nélkül maradt a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház, miután március 27-én lejárt dr. Claudiu
Puiac mandátuma.

A dr. Benedek Imre professzor, a Maros Megyei Sür-
gősségi Kórház vezetőtanácsának elnöke által aláírt köz-
leményből kiderül, hogy rendkívüli gyűlést tartott március
29-én délben a Maros Megyei Sürgősségi Kórház vezető-
tanácsa. Az ülésen a tagok tudomásul vették, hogy 
dr. Claudiu Puiacnak, az intézmény menedzserének a
mandátuma március 27-én lejárt, 28-ától pedig pihenősza-
badságra ment. A jelenlegi helyzetben a kórház vezetőta-
nácsa határozatot fogadott el, amelynek értelmében
elindítják a folyamatot a kórházmenedzseri funkció betöl-
tését célzó versenyvizsga megszervezésére. A verseny-

vizsgára május 10-én kerülhet sor, ennek a pontos ütemét
utólag közlik, és a vizsgabizottság a romániai orvostársa-
dalom elismert személyiségeiből áll majd. A döntést a
jelen lévő igazgatótanácsi tagok többsége megszavazta, az
egyedüli ellenszavazat a dr. Szász József Attiláé volt, aki
a Maros Megyei Tanácsot képviseli a sürgősségi kórház
vezetőtanácsában.

Ugyanakkor a vezetőtanács kérte dr. Iuliu Moldovant, a
Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetőjét,
hogy sürgősen tájékoztassa az Egészségügyi Minisztériu-
mot, valamint a Maros Megyei Prefektúrát a sürgősségi kór-
házban kialakult helyzetről, hiszen a veszélyhelyzet
közepette, az egyre romló járványügyi helyzetben vezető
nélkül maradt az intézmény, nincsen aki meghozza a kórház
működéséhez szükséges intézkedéseket.

Menedzser nélkül maradt 
a Maros Megyei Sürgősségi Kórház

Fotó: Nagy Tibor 

Fotó: Nagy Tibor  (archív)

Nagy Székely Ildikó



A hagyományokhoz híven idén is átadják a Ma-
gyar Nyelvőr Díjakat 2021. december 16-án az Or-
szágházban. A Magyar Nyelvőr Alapítvány
Erdélyből is várja jelölőszervezetek és ma-
gánszemélyek javaslatait. A jelöléseket 
2021. október 31-ig lehet eljuttatni a 
nyelvor@magyarnyelvor.hu elektronikus címre.

Az aranyszínű talapzaton álló, gravírozott tollat ábrázoló
dekoratív díjat és az elismeréssel járó pénzjutalmat minden
esztendőben olyan személyek kaphatják, akik sokat tettek a
magyar nyelv ápolásáért és megőrzéséért a határon innen és
túl. A Magyar Nyelvőr Díj díjazottjait három terület képvi-
selői közül választja ki a Magyar Nyelvőr Alapítvány Ku-
ratóriuma, a külhoni magyarok köréből, a Magyarországon
élők köréből, valamint azok közül, akik a legtöbbet tették
az alapítvány céljainak megvalósításáért.

Néhány név a korábbi erdélyi díjazottak közül:
Péntek János nyelvész, a kortárs magyar nyelvtudomány

egyik legnagyobb formátumú személyisége, a Kolozsvári
Akadémiai Bizottság elnöke, egyetemi tanár. Tudományos
munkássága kiterjed a nyelvtudomány több ágára, de átfogó
érdeklődése, interdiszciplináris nyitottsága révén más tudo-
mányok területére is, szakterülete a nyelvtudomány, a szo-
ciolingvisztika, a dialektológia, a kisebbségi nyelvhasználat.

Iszlai Enikő tanár, a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti
Líceum kiváló magyartanára, korábban egyik vezetője.
Több évtizede az erdélyi anyanyelvi mozgalom, az anya-
nyelvi versenyek meghatározó közreműködője, a Simonyi
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny erdélyi for-
dulójának a főszervezője. A Romániai Magyartanárok Or-
szágos Bizottságának a tagja. 

Bernád Ildikó iskolaigazgató, aki a gyergyószentmiklósi
Salamon Ernő Elméleti Líceumban, majd a Vaskertes Álta-
lános Iskolában nevelte, neveli a diákokat. Elkötelezetten
dolgozik a magyar nyelvű oktatásért, s noha reál tárgyakat
oktat, mégis mellé állt az anyanyelvvel kapcsolatos kezde-
ményezéseknek, rengeteget tett és tesz azért, hogy iskola-
igazgatóként, pedagógusként magyarul beszélő, kiművelt
emberfőket neveljen.

Ördög-Gyárfás Lajos, az 1992-ben alakult Anyanyelv-
ápolók Erdélyi Szövetségének alapító tagja, 1993 és 1997
között főtitkára, majd ügyvezető elnöke. A nevéhez sok kül-
honi kezdeményezés fűződik, köztük „A magyar nyelv nap-
jai” vándorrendezvény, a Kőrösi Csoma Sándor anyanyelvi
vetélkedő, különböző helyesírási, nyelvhasználati és szép
beszéd versenyek, nyelvészeti konferenciák, a Kárpát-me-
dencei anyanyelvi tábor.

A Magyar Nyelvőr Alapítvány a pandémia idején tízmil-
lió forint értékű adománnyal segítette a rászoruló erdélyi és
felvidéki magyar családokat. Virtuálisan – társszervezőként
– megszervezte a legnagyobb középiskolai szónokversenyt.
Támogatta a Kossuth főiskolai és egyetemi retorikai verseny
megrendezését, a Kárpát-medencei mesemondó versenyt,
évről évre segíti a korrektorverseny megrendezését. 

Fókuszban: online címmel rendezi meg az I. Csoko-
nai színházpedagógiai és színházi nevelési konfe-
renciát a Csokonai Színház. A március 29-e és
április elseje között zajló online eseménysorozat
számos érdekes programpontot tartalmaz. 

Amint azt a szervező intézmény tudatja, a színházpedagó-
giai és színházi nevelési konferencia az Interreg V-A Romá-
nia–Magyarország együttműködési program keretein belül
megvalósuló, „A román–magyar határon átnyúló képzési
központ és értéktár a kulturális és történelmi örökség szá-
mára” elnevezésű projekt keretén belül valósult meg a Cso-
konai Színház szervezésében.

A konferencián való részvételt színházi neveléssel, szín-
házpedagógiával foglalkozóknak, színházi alkotóknak, drá-
mapedagógusoknak, színházzal, drámapedagógiával
kapcsolatos egyetemi szakok hallgatóinak, pedagógusoknak,
szakmabeli és szakmán kívüli érdeklődőknek ajánlják. A kon-
ferencia célja, hogy kerekasztal-beszélgetéseken, részvételt
kínáló online színházi előadásokon és egyéb programokon
keresztül bemutassák, közösen megvizsgálják, illetve meg-
vitassák a színházi nevelés, a színházpedagógia online-osí-
tása során szerzett tapasztalatokat. Az online platformban
való gondolkodást, alkotást a kényszer szülte: a Zoomra kel-

lett adaptálniuk programjaikat, drámás tevékenységüket –
ugyanakkor ez a helyzet új formák születését is eredmé-
nyezte. A konferencia keretében kerül sor például az Új mű-
fajok a piacon: Zoom-termi interaktív előadás, Zoom-termi
játék és egyéb online közösségépítő programok című kerek-
asztal-beszélgetésre. „Másfél évvel ezelőtt a Zoom felülete
szinte ismeretlen volt színházi alkotók számára. Talán nem
túlzás azt állítani, hogy járvány előtt senki nem álmodott
Zoom-előadást. Egy éve megkerülhetetlen, hogy online térben
is gondolkodjunk, alkossunk. Sokan átalakították előadásaikat,
és egyre több olyan előadással, játékkal, programmal találkoz-
hatunk, amelyek kifejezetten online platformokra készültek.
Mitől lesz egy előadás, játék, egy program természetes közege
az online tér? Mitől érezzük, hogy bizonyos előadások, játé-
kok, programok nem jobb híján valósulnak meg online? Van-
nak-e olyan interaktív formák, amelyek kifejezetten jól
működnek online? Vannak-e olyan témák, célok, amelyek on-
line platform után kiáltanak? A kerekasztal-beszélgetésben al-
kotókkal és elméleti szakemberekkel együtt ezekre a
kérdésekre keressük a választ” – tudatják a szervezők.

További részletek a csokonaiszinhaz.hu oldalon és a CSIP
(Csokonai Ifjúsági Program) Facebook-oldalán találhatók.
(Knb.)

Tavaly 7,4 százalékos növekedéssel 21,6
milliárd dolláros bevételt termelt a globális
hangfelvételipar. A magyarországi digitális
bevételek több mint 1 milliárd forinttal,
azaz 40 százalékkal nőttek, ennek köszön-
hetően a fizikai forgalom csökkenésével
együtt is 23,8 százalékkal magasabb lett a
2020-as magyarországi hangfelvétel-kia-
dói bevételek összege, mint egy évvel ko-
rábban.

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége
(MAHASZ) pénteken tette közzé a magyar hang-
felvételpiac fizikai és digitális értékesítésének
2020-ra vonatkozó statisztikáit. A közös jogkezelő
szervezet az MTI-hez eljuttatott közleményében tá-
jékoztatott a zeneipar nemzetközi szervezete, az
IFPI – amelynek magyar képviselője a MAHASZ
– napokban publikált éves jelentéséről is.

Az IFPI összegzése (Global Music Report) sze-
rint az összesített nemzetközi hangfelvételipar
immár hat egymást követő évben nőtt, 2020-ban
7,4 százalékkal. A rögzített zeneművek ezzel glo-
bálisan 21,6 milliárd dollárt termeltek tavaly.

A pozitív elmozdulás kulcsa a streamingből, kü-
lönösen az előfizetéses zenehallgatásból származó
bevételek 18,5 százalékos növekménye. A hirdetés-
sel támogatott (ingyenes) streamingbevétel 19,9
százalékkal ugrott meg.

A 13,4 milliárd dolláros árbevétellel a streaming
a teljes hangfelvételipar 62,1 százalékát teszi ki. A
2020-as év végén 443 millió fizetős felhasználó
vett igénybe streaming-előfizetést.

A fizikai értékesítés bevétele 4,7 százalékkal

esett vissza, ugyancsak csökkentek (10,1 százalék-
kal) a hangfelvételek nyilvános előadásának jogdí-
jai, amit a jelentés a koronvírus-járványnak tud be.

A MAHASZ 2020-as magyarországi statisztikája
szerint a magyarországi digitális zenei bevételek 40
százalékkal nőttek (2,96 milliárdról 4,15 milliárd
forintra).

Néhány éves stagnáló vagy kissé növekvő irány
után a fizikai értékesítés 10 százalékkal csökkent
(1,45 milliárdról 1,31 milliárd forintra), így a fizikai
és a digitális értékesítés összesített bevétele 2020-
ban 23,8 százalékkal lett magasabb az előző évhez
képest, azaz 4,41 milliárdról 5,46 milliárd forintra
nőtt.

Mint a jelentés figyelmeztet, a hangfelvételipar
kumulált bevétele felívelőben van – főleg a digitális
forgalmaknak köszönhetően – ám a 2000-es csúcs-
hoz és a 2013-as mélyponthoz képest ez még csak
korrekció. Az igen ígéretes 2020-as bevételi adatok
a 2007 és 2008 közötti értékekkel egyeznek meg –
emlékeztet a közlemény.

A MAHASZ összegzése szerint az előző évhez
képest a magyarországi piacon eladott fizikai hang-
hordozók száma 20,28 százalékkal csökkent, így
2020-ban 577 328 CD, 156 468 vinil, 73 514 egyéb
audio hanghordozó, valamint 10 125 video-adat-
hordozó fogyott.

Az előző évhez képest a digitális forgalom több
mint 1 milliárd forinttal nőtt. A letöltésekből szár-
mazó bevétel minimális növekedése mellett a strea-
ming folytatta az összértékben is igencsak
hangsúlyos térnyerését és növekedését – összegez
a MAHASZ 2020-as jelentése. (MTI) Forrás: Wikipedia

Zajlik az I. Csokonai színházpedagógiai 
és színházi nevelési konferencia

A romániai színjátszás remekei 
az Uránia új vetítéssorozatában
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Erdélyből is várja a jelöléseket 
a Magyar Nyelvőr Alapítvány

A zenei streamingnek köszönhetően növekedett a hangfelvételipar

Színház tele vízióval címmel a romániai színjátszás
emlékezetes előadásait mutatja be pénteken in-
duló, hatrészes vetítéssorozatában az Uránia Nem-
zeti Filmszínház és a romániai TVR Nemzeti
Tévészínház.

Romániában a színházi közvetítéseket és az önálló tévéjá-
tékokat egyértelműen színházi műfajnak tekintik. A televízi-
ózás kezdeteivel egy időben, az ötvenes évek végén,
többé-kevésbé külön entitásként született meg a mai is létező
Román Nemzeti Tévészínház, amelynek 2013 szeptemberétől
magyar igazgatója van Demeter András István színész, kul-
turális menedzser személyében – idézi fel az MTI-hez eljut-
tatott közleményében az Uránia.

A Darvay Nagy Adrienne színházkutató, színháztörténész
kurátorságával összeállított, hat előadást tartalmazó sorozat-
ban archív felvételről olyan rendezők munkái is közönség elé
kerülnek, mint Harag György, Vlad Mugur vagy Jurij Kor-
donszkij; a nézők olyan társulatok előadásainak lehetnek
tanúi, mint a hetvenes évek Kolozsvári Állami Magyar Szín-
háza, a Kolozsvári Nemzeti Színház vagy a bukaresti Bu-
landra Színház.

A június 30-ig tartó sorozat pénteken, a színházi világnap
előestéjén Sütő András Csillag a máglyán című darabjának
legendás, 1977-ben rögzített, Harag György rendezte kolozs-
vári előadásával indult.

A darabot Kálvin János és Szervét Mihály tragikus vég-
kifejletű hitvitája ihlette, de rengeteg áthallást rejt az 1970-
es évek Romániájára vonatkozóan, s mindezek felett
egyetemes üzenetű mű, amely ma is érvényes. A főszere-
pekben a korabeli romániai magyar színjátszás két nagy

alakja, Lohinszky Loránd és Héjja Sándor látható. Az elő-
adást rögzítő felvételről sokáig azt hitték, elveszett, de né-
hány éve előkerült a TVR Nemzeti Tévészínház
archívumának mélyéről, és most restaurálva, online közve-
títésben élvezhették a nézők az Uránia streaming csatorná-
ján – közölte az Uránia.

Április végén az európai hírű Vlad Mugur utolsó rende-
zése, a Kolozsvári Nemzeti Színház 2001-es Hamlet előadása
következik, amelyet Shakespeare halálának 405. évforduló-
jához időzítve vetítenek.

Ezután az egyik leggyakrabban játszott román színmű, Mi-
hail Sebastian Vakációsdi című darabja kerül műsorra, majd
két Csehov-dráma, a Harag György rendezte Cseresznyéskert
(amely Harag utolsó rendezése volt, 1985-ben a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház román tagozatával) és a Jurij Kor-
donszkij/Gini Ignat-féle Ványa bácsi a Bulandra Színház
társulatával. Végül pedig Demeter Andrással a főszerepben
egy vadonatúj előadás, Albert Camus Caligulája látható, a
TVR-előadás nemzetközi premierjeként.

A Csillag a máglyán kivételével az előadások román nyel-
vűek, a vetítések magyar felirattal láthatók.

A sorozat első két vetítése online valósul(t) meg. A szer-
vezők a további előadásokat már mozivásznon tervezik be-
mutatni, annak függvényében, hogy a járványügyi
intézkedések lehetővé teszik-e a mozik kinyitását. Amennyi-
ben nem, úgy online folytatódik a vetítéssorozat, melynek
részleteiről a http://urania-
nf.hu/esemenyek/1813/2021/03/26/szinhaz-tele-vizioval-az-
urania-es-a-tvr-nemzeti-teveszinhaz-kozos-teveszinhazi-film
sorozata linken tájékozódhatnak az érdeklődők. (MTI)
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Szerkeszti: Vajda György

Lesz-e, akinek átadni?

Folyamatban van egy uniós prog-
ram, amelynek köszönhetően 2,2
millió eurós beruházással felújítják
a község összes oktatási intézmé-
nyét. A kerelőszentpáli iskola udva-
rán lesz egy tornaterem,
Mezőszentmargitán bővítik az isko-
lát, Kerelőn még egy emeletet húz-
nak fel, ahol öt tantermet alakítanak
ki, Szentpálon is két teremmel
bővül az iskola, Búzásbesenyőben
felújítják és digitalizálják az okta-
tási intézményt, az iskolákban új
bútor is lesz. Jelenleg javában zaj-
lanak a szentpáli és a szentmargitai
iskolában a munkálatok, ha ezeket
befejezik, akkor Búzásbesenyőn és
Kerelőn is hozzáfognak az építke-

zéshez. Az iskolaigazgatóval való
egyeztetés alapján úgy ütemezték
be a munkálatokat, hogy egyeseket
el lehessen végezni az oktatási idő-
ben, így Kerelőn és Szentmargitán
a kultúrotthonokba költözött át ide-
iglenesen az iskola, míg a nagyobb
munkálatok a tavaszi vakációban
lesznek. Az építkezésre szánt ösz-
szeg mellett még mintegy 1,8 millió
lejt a belső berendezésre, bútorokra
és taneszközökre költhetnek majd
el, így várhatóan az idén szeptem-
berben már korszerű iskolaépüle-
tekben kezdhetik meg az új tanévet
a diákok, remélhetőleg már a zöld
forgatókönyv szerint – tájékoztatott
a polgármester. 

Folyamatban 
az iskolaépületek felújítása 

Kerelőszentpál község az
E60-as országút, a mellette
futó vasút és az autópálya kö-
zött mintegy 80 hektáros
saját ipari övezettel rendelke-
zik, ennek több mint felét el-
foglalták a cégek. A megyei
tanács által is adminisztrált
ipari park területének egy
része is a község tulajdona,
így bátran elmondhatjuk,
hogy a Marosvásárhelytől alig
20 km-re levő település a leg-
fejlettebb megyénkben. 

Simon István polgármester múlt
szerdán járt Bukarestben, és tárgya-
lásokat folytatott a repülésügyi ha-
tóságnál, illetve a Cseke Attila
miniszter által vezetett fejlesztési
minisztériumban. Mindkét helyen
az ipari park bővítéséhez szükséges
engedélyek beszerzése volt a téma.
Elmondta, hogy sikerült egyezségre
jutni a megyei ipari parkban levő,
amerikai tőkével működő Euro Gas
System – ipari kompresszorokat,
kőolaj- és gázipari berendezéseket
gyártó – cég érdekeit illetően. A
nagyvállalat bővíti telephelyét, és
ehhez megkapták a szükséges enge-
délyeket, ugyanis a repülőtér közel-
sége miatt igen szigorú feltételeket
szabnak bizonyos épületek felhúzá-
sához. A tervek szerint az Euro Gas
System még egy csarnokot épít,
ahol több mint száz újabb munka-
hely lesz. A polgármester hangsú-
lyozta: segítségével sikerült a
cégnek fejlesztenie beruházását. A
megyei telephelyen a kezdetekben
80 alkalmazottat foglalkoztattak, je-
lenleg több mint 200-an dolgoznak,
és amint említettük, a megépítendő
két csarnokban legalább 100-an
fognak még dolgozni. 

Fejlődik a község határában levő
Hirschmann Automotive cég is.
Szándékuk szerint kutató- és to-
vábbképző központot szeretnének
létesíteni. 12 millió euró uniós tá-
mogatást nyertek üzletfejlesztésre,
ezt kiegészíti a cég saját beruházá-
sával, így az elkövetkezendő idő-
szakban 28 millió eurót fektetnek
be. Ebből egy újabb gyártócsarnok
készül a saját területükre, hiszen a
cég 30 hektárral rendelkezik, ebből
mindössze ötöt használ, ugyanakkor
a műszaki felszereltséget is felújítja,
természetesen a legkorszerűbb gé-
pekkel. A cég megkapta a pályázati
pénzből az előleget, így hamarosan
hozzáfog az új csarnok felhúzásá-
hoz. Az új beruházásnak köszönhe-
tően újabb 400 munkahely lesz a
községben. Erről a beruházásról,
valamint az ipari park tervezett bő-
vítéséről tájékoztatta a polgármester
a fejlesztésügyi minisztert. 

Az autópálya melletti telken két
hét múlva hozzáfoghatnak a kecske-
méti Abrazív Kft. erdélyi telephe-
lyének a kialakításához. A kft.
malomiparnak gyárt felszereléseket,
ez a cég szerelte fel a szomszédban
levő UBM cégcsoport által működ-
tetett takarmánymalmot is. A kétlép-
csős fejlesztési terv alapján 1,5
millió eurós beruházással 12.000
négyzetméteres csarnokot húznak
fel, ahova teljes gyártóvonalat sze-
relnek fel. 

Még egy magyarországi cég be-
nyújtotta kérését az övezeti terület-
rendezési terv elkészítésére, aminek
alapján a Kerelőszentpáli Polgár-
mesteri Hivatal április 15-ig kiadja
az építkezési engedélyt egy 8000
négyzetméres szerelőcsarnok felhú-
zására, amelyben logisztikai köz-
pontokba szánt raktárrobotokat
állítanak majd össze. Ezek a robo-
tok automata módon megkeresik,
majd szállításra előkészítik a meg-
rendelt árut. Ezenkívül még egy
újabb cég is lefoglalt egy 8 hektáros
telket, ahova bútorgyárat építenek. 

Tavaly október 6. és 10. között a
polgármester a gyulafehérvári köz-
pontú 7-es számú régió igazgatósá-
gának képviseletében és csapatával
részt vett Münchenben az Expo
Real elnevezésű rendezvényen, ahol
a befektetőket kereső ipari parkok
kínálták ajánlataikat az érdeklődők-
nek. Konkrétan a kerelőszentpáli
ajánlat iránt egy németországi és
egy osztrák autóipari csarnokokat
építő cégvezető érdeklődött, te-
repszemlét is tartott, a tervek kivi-
telezése viszont a világjárvány miatt
fennakadt. A cég képviselői nemrég
újból érdeklődtek, így remény van
arra, hogy amint lehetővé válik, a
cég – amely a járművekhez lengés-
csillapítót készítene –, területet vá-
sárol Kerelőszentpálon. 

A nagy ütemű fejlesztés miatt
szükség van egy újabb ipari áramot
szolgáltató transzformátor-állo-
másra. Korábban sikerült egy 25
megawattost beindítani, most egy
50 megawattost létesítenének,
amely 6,2 millió euróba kerülne. De
ezt a beruházást – amennyiben erre
lesz pályázati lehetőség – felvállalja
az önkormányzat, ugyanis ennek az
áramátalakító egységnek a léte elen-
gedhetetlen az ipari park bővítésé-
hez. 

A szükséges engedélyek beszer-
zésével, a telek biztosításával és az
infrastruktúra kialakításával segít-
heti az önkormányzat az ipar és ez-
által a község általános fejlesztését
– tette hozzá Simon István. 

Zöld út a fejlődéshez 

A kerelőszentpáli egyházközség
az esperesi hivatalon keresztül pá-
lyázta meg a támogatást. Először
31 millió forintot kaptak, amiből
2018 végén elkezdhették a munká-
latokat. A tervek szerint a földszin-
ten három nagyobb csoport
számára lesznek termek, mosdók,
iroda és a kazánhelyiség, illetve az
étterem és a konyha is itt kap he-
lyet. A kezdéshez szükséges pénz-
összeg mellett még sikerült
támogatást kapni, és bár eredetileg
csak távlati elképzelésnek tűnt, ki-
alakíthatták a tetőtéri manzárdot is,
így bölcsődét is indíthatnak. 

Bertalan László plébános la-
punknak elmondta, hogy a kivite-
lezés közben – a rendelkezésre álló
pénzösszeg függvényében – alakí-
tottak még az eredeti terven. Pél-
dául a gázfogyasztásmérőket a
homlokzatra kellett erősíteni az
újabb rendelkezéseknek megfele-
lően, közben drágultak az építő-
anyagok, és a régi épület
megbontásakor is számtalan, előre
nem látható műveletet kellett még
elvégezni. Végül úgy tűnik, hogy
sikerül az idén szeptemberig befe-
jezni az építkezést. Az épület hom-
lokzati részén megmaradtak az
üzlethelyiségek, amelyeket még a
felújítás előtt használtak a bérlők.
Az ebből származó pénzből fede-
zik majd a fenntartási költségek
egy részét. A telekhez tartozik még
egy nagy udvar, ami jelenleg par-
lagon hever. Ide játszóteret szeret-
nének kialakítani, ha lesz erre
megfelelő finanszírozás. Az eddigi
támogatások nem fedezik a belső
berendezést, így újabb forrásokat
kell még keresni. Megtörténhet,
hogy amennyiben nem sikerül be-
szerezni a pénzt, elhúzódik az ava-
tás időpontja. 

Továbbra is megválaszolatlan
kérdés marad, hogy ki használja az
új katolikus óvodát. A pályázatnak
megfelelően ugyanis ez a magyar
anyanyelvet és kultúrát ápoló ok-
tatási intézményként kell működ-
jön. 

Elvileg gyerek lenne, csak a
nemzetiségi megoszlással van
gond, ugyanis a községközpontban
a magyarság kisebbségben él, a
többségiek romák, akiknek alig
10%-a ért magyarul, többségükben

azok a fiatalok, akik Magyarorszá-
gon vendégmunkások voltak, és
így meg kellett tanuljanak magya-
rul. Viszont nagyon kevesen adják
magyar iskolába a gyereküket, je-
lenleg alig kettő-három jár az isko-
láskorúak közül magyar tannyelvű
osztályba. Az egyházi statisztika
szerint, legalábbis a vírusjárvány
idején, nem volt keresztelés, felté-
telezhetően sokkal kevesebben
születnek, mint ahányan elhuny-
nak. Ez a folyamat egyik napról a
másikra nem változik meg –
mondja a plébános, majd elárulja,
azért van egy másik elképzelésük
is. 

Az egyházmegyében a Szent
Ferenc Alapítványnak Teremiújfa-
luban kéthektáros területen van
egy árvaháza. Ha helyi szinten
nem tudják az eredeti célnak meg-
felelően kihasználni az épületet,
akkor a plébános felveszi a kap-
csolatot Böjte Csaba szerzetessel,
és felajánlja számukra az épületet.
Az lenne az ideális, ha eredeti ren-
deltetésének megfelelően működ-
tetnék, egyházi iskolaként, de nem
lehet felvenni a versenyt az állami
oktatási intézményekkel, annál is
inkább, mivel jelenleg korszerűsí-
tik a községben az iskolaépülete-
ket, ugyanakkor egy magán
(katolikus) iskola akkreditálása
hosszú és bonyolult folyamat, és
nem garantált a hosszú távú fenn-
tartása. A születési arányokat te-
kintve sem biztos, hogy lesz elég
gyerek. 

Az egyházi élettel kapcsolato-
san a plébános elmondta, a gyüle-
kezetéhez mintegy 900-an

tartoznak, azonban rendszeresen
mintegy 50-en járnak templomba,
az idősebb korosztályból. A szi-
gorú járványhelyzet alatt Face-
book-csoportot hoztak létre, ahova
más templomokban felvett misé-
ket töltöttek fel. A szentpáli egy-
házközségnél nincs megfelelő
technikai felszereltség, így nem
tudnák megoldani az online mise
közvetítését. Amióta lehet, az
egészségvédelmi szabályokat be-
tartva, a templomban tartják a
misét. Úgy tűnik, hogy annyian lá-
togatják a szentmiséket, mint a jár-
vány előtt. Az egykori
leányegyház gyülekezetében Bú-
zásbesenyőn majdnem 50%-os a
részvétel, ami jóval több, mint a
községközpontban. 

Ilyen körülmények között a
templom is főjavításra szorul. Ko-
rábban sikerült központi fűtést sze-
relni, és lemeszelték a falakat, de
jó lenne renoválni az épületet,
azonban erre még nincs pénz, és az
engedélyeztetés is elhúzódhat,
mert műemlék épületről van szó. 

A jelenlegi templomot, amely-
nek a helyén valamikor a 14. szá-
zadban már állt egy másik, a
parókiát, a kastélyt és az uradalmat
birtokló Haller grófok építették, és
adományoztak az egyháznak, így
ún. kegyuraság volt, ami az egy-
házközség fenntartásának a bizto-
sítását is jelentette. Az államosítást
és a Hallerek kényszertávozását
követően azonban leszegényedett
az eklézsia, és az említett körülmé-
nyek között, a mai helyzethez iga-
zodva igyekeznek fenntartani az
egyházközséget. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotók: Vajda Györgyr
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Ünnepi asztalra kívánkozó,
szemnek, szájnak tetsző vá-
sárfia – ötletes dísztárgyak és
házi finomságok gazdag kíná-
lata – fogadta a hét végén a
marosvásárhelyi várba látoga-
tókat. A Parapács Egyesület
első húsvéti vásárának gazdag
kulturális program kölcsönzött
volna fesztiváljelleget, a foko-
zódó járványveszély miatt
azonban le kellett mondani a
minden korosztályt megszólító
tevékenységekről. 

Az – egyebek mellett lufizuha-
taggal, nyuszisimogatóval, mászó-
fallal, színházzal és bábszínházzal,
közérdekű előadásokkal, koncertek-
kel és kézműves-tevékenységekkel
készülő – szervezők egy nappal a
rendezvény előtt adták hírül Face-
book-oldalukon a sajnálatos prog-
ramváltozást, a közel 40 termelőt
felsorakoztató vásár azonban önma-
gában is népszerűnek bizonyult. Fő-
ként a legkisebb résztvevők
gondoskodtak arról, hogy az együttlét
többről szóljon egyszerű ,,adok–ve-
szek”-nél, és a tavaszi mesevilág dísz-
leteit magára öltő várudvaron – ha
halkan, visszafogottan is – megte-
remtődjön az ünnepvárás hangulata. 
Életfa a falon

A helyi termelők vásárain rend-
szeresen megforduló marosvásárhe-
lyiek jól tudják, mire számíthatnak
az ilyen alkalmakon, és sokan tuda-
tosan keresnek egy-egy jól bevált
árucikket – méhészeti terméket, sajt-
félét, péksüteményt, befőttet, házi
szörpöt, netán levendulaolajat vagy
ünnepi dekorációt. Ez alkalommal
azonban a hagyományos kínálat
mellett újdonságok is várták a néze-
lődőket. A megyeszékhelyi Szász
Ibolya asztalánál például tartósított
zuzmóból készült színes faliképek és
asztali díszek késztettek megállásra. 

Ibolya tavaly júliusban, a virág-
üzlete megnyitása után kezdett tájé-
kozódni a különleges látványt

nyújtó kompozíciókról, amelyek-
nek akkoriban főként Bukarest kör-
nyékén volt kialakulva a piacuk,
Maros megyében még senki nem
,,debütált” ilyen termékekkel.

– Az interneten láttam ötleteket,
és augusztusban már magam is ki-
próbáltam ezt a természetességen,
egészségtudatosságon alapuló tech-
nikát. A tartósított zuzmó az egyedi
látványvilág, illetve a hangulatja-
vító hatás mellett szabályozza a le-
vegő nedvességét, elszívja a port,
jól szigetel. Emellett nem igényel
karbantartást, rovarmentes és tűz-
álló. A jótállási ideje körülbelül 15
év – sorolta a virágbolt tulajdonosa
az újfajta kézművestermék előnyeit,
majd azt is elmesélte, hogy az alap-
anyagot egy jászvásári cégtől
szokta megvásárolni 500 grammos
kiszerelésben, színezetten. 

– A tízcentis növényeknek a ked-
vező esztétikai hatás érdekében saj-
nos csak a tetejük hasznosítható,
azokat lecsípem, és meleg szilikon-
nal, lépésről lépésre ragasztom egy-
máshoz, a kialakítandó formavilág
szerint. Egy félkilós zuzmóból így
legfeljebb egy 40 centis motívum
készül. Mivel az alapanyagok sokba
kerülnek, a kész terméknek is meg-
van az ára, egy kisebb dekoráció 50,
egy nagyobb 100 lejbe kerül – tud-
tuk meg Szász Ibolyától. Arról is
felvilágosított, hogy egy kisebb mo-
tívum körülbelül egy óra alatt készül
el, az egyre népszerűbbé váló, na-
gyobb felületet beborító alkotások-
hoz viszont több órára is szükség
van. A tartósított zuzmókreációkat
különféle alkalmakra – babavárásra,
születésnapra, házassági évfordulóra
– kérik a vásárlók, a legnépszerűbb
az életfamotívum. A lehetőségeknek
persze csak a fantázia szabhat határt,
ennek nyugodt szárnyalására, a kez-
deti kísérletezgetésre pedig ideális
volt a járványhelyzet okozta lassúbb
életritmus – tette hozzá a virágbolt
tulajdonosa.
Tökmagolaj és fűszerpaprika

A húsvéti vásáron több mezőpa-
niti termelővel is találkoztunk.
Bodó Zoltán standjánál számos tök-

magtermékből lehetett válogatni. A
vállalkozótól megtudtuk, hogy öt
éve termeszt tökmagot, jelenleg egy
7–8 hektáros területen gazdálkodik.
Fő terméke, a héjatlan tökmag és a
hidegen préselt tökmagolaj mellett
máriatövis- és lenmagolajat, illetve a
kenyérsütésnél adalékként használt
őrleményeket – tökmag-, lenmag- és
máklisztet – is kínál vásárlóinak.
Bodó Zoltán azt is elmondta, hogy a
tavalyi termés az esőzések miatt kö-

zepesre sikeredett. Ami az értékesí-
tést illeti, bár a járványhelyzet miatt
a vásárok elmaradtak, a régebbi
vevői kitartottak mellette, további
vásárlók bevonzására pedig az inter-
net kínált lehetőséget.

Nagy Dániel szintén Mezőpanit-
ból érkezett 100%-os fűszerpapri-
káival, amelyeknek termesztését hat
éve kezdte 17 ár területen. Ma már
58 ár földet művel meg – közben
szárítókat is épített –, ültetvényén
jelenleg százezer paprikapalánta ne-
velkedik. Bízik benne, hogy az idei
termés jobb lesz a tavalyinál – jegy-
ezte meg, majd azt is elmondta,
hogy a fűszerpaprikánál nem az ér-
tékesítés, hanem a termelés – a föld
megművelése, a kapálás, illetve a
betakarítás – jelenti a legnagyobb
kihívást, főleg mivel ez egy na-
gyobb munkaerőt igénylő folyamat.

A járványhelyzet kimondottan a fű-
szerpaprika-termesztésből szár-
mazó bevételt nem érintette, a
legtöbb vásárlója ugyanis házhoz
megy az áruért. Másik jövedelem-
forrása, az esküvői vőfélyi munka
szempontjából azonban jelentős
anyagi kiesése volt, és ez közvetve
a paprikatermesztésre is kihatott.
Illatos zsák, nyugipárna

Rózsa Csaba kendi levendulaül-
tetvényéről többször írtunk már la-
punkban, legutóbb tavaly júniusban
a Lavenderland Kulturális Egyesület
rendezvénye kapcsán, amely a jár-
vány miatt a megszokottnál szűkebb
keretek között zajlott. A népszerű
gyógynövényt hat éve termesztő vál-
lalkozó a hétvégi húsvéti vásárról
sem hiányzott, asztalán levendula-
olajat, illatos zsákocskákat, elalvást
segítő, úgynevezett nyugipárnákat,
levendulaszappant és -szörpöt kínált. 

Érdeklődésünkre elmondta, hogy
bár a legutóbbi termés sem adott
okot panaszra – a levendula időjárás-
tól függetlenül ,,teszi a dolgát”, talaj-
igénytelen és szárazságtűrő növény
–, a járványhelyzet miatt nem tudták
megfelelő módon értékesíteni.

– A betervezett negyven vásárból
mindössze négyet tartottak meg, ez
számunkra 90%-os visszaesést je-
lentett. Évente körülbelül 6000 tő
levendulánk terem, a termés három-
negyedét azonban fölöslegesnek
láttuk leszüretelni – tudtuk meg a
vállalkozótól, aki a húsvéti vásár
keresletéről elégedetten nyilatko-
zott. Mint mondta, az ő standjánál a

legtöbb vásárló a levendulaolajat
kereste és a szappant, ami szombat
délre már majdnem el is fogyott.
Magyardécsei almák 
,,sorsfordulata”

A gazdag kínálattól roskadozó
asztalok sorában egyedi színfolt volt
a marosvásárhelyi Sapientia egyetem
kertészmérnöki tanszékének standja,
ahol a tanszékhez tartozó szakokról
lehetett tájékozódni – ehhez elvihető
útmutató is szolgált –, és ahol a tan-
intézmény egykori hallgatói kínálták
eladásra termékeiket. 

Szabó Dorottya 2019-ben, párja,
Bala László 2015-ben fejezte be ta-
nulmányait a kertészmérnöki szakon.
Családi vállalkozásukat Magyardé-
csében működtetik, onnan hoztak
Marosvásárhelyre több láda almát,
nejlontasakokban pedig dióbelet. 

– László gyümölcstermesztő csa-
ládból származik, mindenfélét –
egyebek mellett almát, szilvát, mál-
nát, egrest, ribizlit – termesztenek.
Adott volt tehát a jövőépítés lehető-
sége, amihez az egyetemen alapoz-
tuk meg a tudást. Nyolc hektár
területen gazdálkodunk, ebből négy
hektár a miénk – mesélte Dorottya.
A fiatal kertészmérnököt a tavalyi
év kihívásairól is megkérdeztük.

– 2020 nehézkesen indult, egy jég-
eső ugyanis nagy kárt tett a termés-
ben, és magukat a fákat is
megrongálta. Ezt most, a tavaszi
metszéskor tudjuk igazán felmérni,
valószínűleg többéves a veszteség.
A koronavírus-járvány miatt, a ka-
rantén idején egy hónap kiesett az
értékesítésből, de utána kezdték
észrevenni a vásárlók, hogy meny-
nyire jó és egészséges a házi ter-
mesztésű gyümölcs. A nagyüzletek
külföldről behozott árucikkei iránt
akkoriban csökkent a bizalom, a
helyi termék pedig egyre jobban
megfelelt az igényeknek, már a kicsi
alma is jó volt mindenkinek. Most
viszont éppen ellenkező a helyzet.
Magyardécse számára Kolozsvár,
Dés és Szamosújvár jelenti a piacot,
és mivel a járványhelyzet alakulása
miatt az itteni létesítmények bezár-
tak, nincs hol értékesíteni az árut.
Sok gazdálkodónak a pincéjében
megy tönkre az alma ezekben a he-
tekben, a vásárlók ugyanis ezúttal az
importárut részesítik előnyben, nem
igazán próbálnak helyi termékhez
jutni. Mégis bízom benne, hogy a

több mint egy éve tartó járványhely-
zet hozott némi mentalitásváltást
ezen a téren, és kialakult egy olyan
vásárlóréteg, amely úgy gondolja,
hogy biza jó az itthoni gyümölcs is,
mi több, még ízletesebb és egészsé-
gesebb is a külföldinél – összegzett
Szabó Dorottya.

A hétvégi húsvéti vásár kínálatá-
ban természetesen még számos figye-
lemre méltó árucikk szerepelt. E heti
Harmónia mellékletünkben két to-
vábbi termelő kínálatát – Bereczki
Enikő dísztárgyait és Serban Márta
egyedi textilmunkáit – mutatjuk be,
húsvéti mellékletünkben pedig egy
megszemélyesített kézműves-termé-
keket kínáló marosvásárhelyi cég
egyik illetékese, Szabados Antónia a
vásárra kihozott újdonságok mellett
arról is mesél, hogyan telik családjá-
ban a feltámadás ünnepe.

Nagy Székely Ildikó

Húsvéti vásár járványidőben
Csendes, színes forgatag

Fotók: Nagy Tibor



A magyar labdarúgó-válo-
gatott 3-0-s győzelmet aratott
vasárnap San Marino vendé-
geként a világbajnoki selejte-
zősorozat második
fordulójában. Marco Rossi
együttese, amely immár nyolc
találkozó óta veretlen, a csa-
patkapitány Szalai Ádám ér-
tékesített büntetőjével
szerzett vezetést, a győzelmet
Sallai Roland fejese biztosí-
totta be a 71. percben, a vég-
eredményt pedig a hajrában
Nikolics Nemanja büntetőből
állította be. Az olasz szakve-
zető a csereként beállt Géresi
Krisztián személyében újon-
cot is avatott.

Az első percek tapoga-
tódzó játéka után a magyar
válogatott egyértelmű fö-
lénybe került, a hazaiak in-
nentől csak elvétve lépték át
a félpályát. A magyarok jobbára
meddő mezőnyfölénye szűk ne-
gyedóra alatt góllá érett, a csapatka-
pitány Szalai Ádám talált a kapuba
büntetőből. Az előnyt hamar meg-
nyugtatóvá tehette volna Sallai: sza-
badrúgását kézzel blokkolták a
büntetőterületen, a 11-esét pedig a
hazai kapus hárította a 20. percben.
A szünetig hátralévő időben ugyan
teljesen beszorult San Marino csa-
pata, de a betömörülő védekezésén

nem igazán talált rést a magyar csa-
pat.

Marco Rossi szövetségi kapitány
a szünetben kettős cserével frissí-
tette együttesét, amelynek játéka
kombinatívabbá, emiatt pedig
egyúttal veszélyesebbé vált. Ekkor
már akadt dolga a San Marinó-i ka-
pusnak, de a befejezések többsé-
gébe továbbra is hiba csúszott. A
meccset végleg eldöntő második
gólt aztán Sallai szerezte fejesből. A

hátralévő időben a fáradó házigaz-
dákkal szemben egyre több helyze-
tük volt a magyaroknak, de
Benedettini többször bravúrral vé-
dett, egy ízben pedig egy védő tisz-
tázott a gólvonalról. A vég-
eredményt a magyarok harmadik
11-eséből Nikolics állította be.

A csoportban a lengyelekkel
holtversenyben második helyen álló
magyarok holnap Andorra vendégei
lesznek.

Háromgólos győzelem San Marino ellen

A 2022-es világbajnokság eu-
rópai selejtezőinek 2. fordulós
mérkőzésein vasárnap este, a J
csoport rangadóján Németország
nehezen győzött Romániában 
1-0-ra, Észak-Macedónia ugyan-
akkor Enisz Bardi vezérletével
ötöt vágott Liechtensteinnek.

Az Izland elleni győzelemmel
kezdő Németország Bukarestben
lépett pályára az Észak-Macedó-
nia elleni sikerrel rajtoló Romá-
nia vendégeként. A németek
nagy lendülettel kezdtek, ennek
pedig hamar meg is lett az ered-
ménye: Antonio Rüdiger felíve-
lése után Kai Havertz középre
tette a labdát, amelyet Serge
Gnabry közelről a kapuba pasz-
szolt. A folytatásban is fölény-
ben játszottak a vendégek, több
helyzetet is kialakítottak, újabb
gól azonban nem született, első-
sorban azért, mert a románok ka-
pusa, Florin Ni\ă remek
formában védett, és legalább hat
veszélyes helyzetet hárított.
Nem mellékes ugyanakkor, hogy
a hajrában a románok akár
egyenlíthettek is volna, amikor
Stanciu lecsapott a Sane által
könnyelműen visszapasszolt lab-
dára, és rávezette a kapura, azon-
ban ahelyett, hogy vissza-
passzolta volna a középen ér-
kező Pușcașnak, inkább megpró-
bálta éles szögből bevarrni a
rövid sarokba. A labda azonban
oldalhálót ért, így a remek lehe-
tőség kimaradt, a németek pedig
1-0-ra nyertek.

A csoport másik mérkőzésén
Észak-Macedónia hazai pályán
5-0-ra kiütötte Liechtensteint. A
gólgyártást a korábban az Új-
pestnél is futballozó Enisz Bardi
indította, majd a második félidő-
ben Alekszandar Trajkovszki
három perc leforgása alatt dup-
lázott. A folytatásban Elif El-
masz és Ilija Nesztorovszki is
betalált, így simán győzött a há-
zigazda.

Románia kedden (ma) 19 órá-
tól Örményországban vendég-
szerepel.

Niță bravúrjai méretes zakótól mentették meg
Romániát

Ellenséges bíráskodásról és a
magyar játékosok rasszista meg-
nyilvánulásairól írt a román sport-
sajtó az U21-es labdarúgó-
Európa-bajnokság keretében szom-
bat este Budapesten lejátszott és
román győzelemmel zárult Ma-
gyarország – Románia mérkőzés
után. 

A mérkőzésről szóló román be-
számolók méltatták a román válo-
gatott teljesítményét, amely képes
volt fordítani, és „óriási győzel-
met” aratni Magyarország fölött. A
román sportsajtó egybecsengően
ellenségesnek ítélte Lawrence Vis-
ser belga játékvezető bíráskodását.
A román kommentátorok úgy lát-
ták, hogy a játékvezetőnek bünte-
tőrúgást kellett volna ítélnie az 50.
percben Ciobanu buktatásánál, és a
magyar válogatott gólját eredmé-
nyező támadást is le kellett volna
állítania a Haru\ ellen elkövetett
szabálytalanság miatt. 

A sportportálok idézték a
Román Labdarúgó-szövetség
(FRF) technikai igazgatójának,
Mihai Stoichi\ának a mérkőzés
után adott nyilatkozatát, amely sze-

rint a két említett eseten túl folya-
matosan ellenséges volt a bírásko-
dás a román válogatottal szemben.
„Egyszer rákiabáltam a bíróra a
mérkőzés alatt, de az UEFA képvi-
selői figyelmeztettek. (…) De mit
tehetek? Verjem meg? (…) Kije-
lenthetem, hogy rosszindulatú, el-
lenséges volt velünk szemben” –
idézték Stoichita televíziós nyilat-
kozatát a romániai sportportálok. 

A Pro Sport számolt be a romá-
nok csapatkapitányának, Marius
Marinnak az egyik közösségi por-
tálon posztolt mérkőzés utáni be-
jegyzéséről. „Ezek a cigányok,
ahogy neveztetek bennünket a pá-
lyán, 2-1-re legyőztek titeket.
Hajrá, Románia!” A beszámoló
szerint a rasszizmus vádját megfo-
galmazó bejegyzés csak néhány
percig volt olvasható, mert a román
labdarúgó törölte.

A DigiSport televízió kommen-
tátorai egyébként bírálták Marin
ötlettelen játékát, és Adrian Mutu
szövetségi kapitányt is, amiért nem
cserélte le a játékost azt követően,
hogy a román válogatott ember-
előnybe került.

Ellenséges bíráskodásról 
és rasszista megnyilvánulásokról 

ír a román sportsajtó 

Sallai Roland (j) gólt szerez a labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjében játszott San Marino –
Magyarország mérkőzésen Serravalle-ben 2021. március 28-án Fotó: MTI/AP/Marco Vasini

A belga Lawrence Visser játékvezető piros lapot mutat fel a Szőke Adriánnak, középen
Szendrei Norbert a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság második csoportkörében, az A cso-
portban játszott Magyarország – Románia mérkőzésen a Bozsik Arénában 2021. március 
27-én Fotó: MTI/Illyés Tibor

Egyetlen alkalommal bizonyult tehetetlennek a házigazdák derék hálóőre 
Fotó: Twitter/DFB Team

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-vb-selejtezők, I csoport, 2. forduló: San Marino – Magyar-
ország 0-3 (0-1)
Serravalle, zárt kapus, vezette: Nicholas Walsh (skót).
Gólszerzők: Szalai Á. (13., 11-esből), Sallai (71.), Nikolics (88., 
11-esből).
Sárga lap: Rossi (19.), Fabbri (20.), Lunadei (36.), Battistini (58.), il-
letve Cseri (30.), Botka (76.).
San Marino: Benedettini – Battistini, Fabbri, Brolli, Rossi, Palazzi –
Lunadei (53. Zonzini), Golinucci, Mularoni – Nanni (80. Hirsch), Be-
rardi (80. Bernardi).
Magyarország: Dibusz – Botka, Orbán, Szalai Attila – Nego (46. Kal-
már), Gazdag (62. Kleinheisler), Sigér, Cseri (46. Nikolics), Varga
Kevin (72. Varga Roland) – Sallai, Szalai Ádám (85. Géresi).

Mestermérleg
Marco Rossi: „Az első félidőben egy kis nyugalom hiányzott a játé-

kunkból. Ha meglett volna a második gól, könnyebb lett volna a foly-
tatás, de kihagytuk a második tizenegyesünket. A cserék után sokat
javult a játékunk minősége, sokat elárul a mérkőzés képéről, hogy a ha-
zaiak kapusa volt a mezőny legjobbja ezen a mérkőzésen. Ugyanilyen
hozzáállást várok játékosaimtól Andorrában is, ahol a német klubokkal
kötött megállapodás értelmében Willi Orbán és Sallai Roland már nem
állnak majd rendelkezésre – Gulácsi Péterhez hasonlóan, aki csak Len-
gyelország ellen segítette a válogatottat, majd visszatért Lipcsébe, most
így tesz az említett két labdarúgó is, akiket várnak vissza a Leipzighez,
illetve a Freiburghoz.”

Mestermérleg
Mirel Rădoi (Románia edzője): „Nem tudom, hogy a második félidei

játékunknak örüljek, vagy inkább azon töprengjek, hogyan kaptuk a gólt,
és miként tudott Németország olyan sokszor helyzetbe kerülni? Hiába mu-
tattuk meg, hogy tudunk küzdeni, és megpróbálunk egyenlő félként har-
colni, ha nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel. Kár azért a gólért, mert egy
egyszerű akció végén jött, könnyedén háríthattunk volna, ha jól döntenek
a védőink. De el kell ismernünk, hogy a németek jobbak voltak, és meg-
érdemelték a győzelmet. Nekünk ma ennyire futotta. A határozottságunkat
azonban át kell mentünk az örmények elleni meccsre, ott kötelező a három
pont megszerzése.”

Az I csoport állása
1. Anglia 2 2 0 0 7-0 6
2. Lengyelország 2 1 1 0 6-3 4
2. Magyarország 2 1 1 0 6-3 4
4. Albánia 2 1 0 1 1-2 3
5. Andorra 2 0 0 2 0-4 0
6. San Marino 2 0 0 2 0-8 0

A csoport állása
1. Németország           2         2 0 0 4-0 6
2. Örményország        2         2 0 0 3-0 6
3. Észak-Macedónia   2         1 0 1 7-3 3
4. Románia                 2         1 0 1 3-3 3
5. Izland                      2         0 0 2 0-5 0
6. Liechtenstein          2         0 0 2 0-6 0
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó-vb-selejtezők, J csoport,
2. forduló: Románia – Németország
0-1 (0-1)
Bukarest, Nemzeti Aréna, zárt
kapus, vezette: Clement Turpin
(francia).
Gólszerző: Gnabry (17.).
Sárga lap: O. Popescu (16.), illetve
Kimmich (90+3.).
Románia: Niţă – O. Popescu, Chiri-

cheş, Toşca, Camora (46. Burcă) –
Stanciu, R. Marin – I. Hagi (83.
Maxim), Fl. Tănase (83. Cicâldău),
Mihăilă (66. Man) – Keşerü (66.
Puşcaş).
Németország: Neuer – Kloster-
mann, Ginter, Rudiger, E. Can –
Goretzka, Kimmich, Gündogan –
Havertz (77. Werner), Gnabry
(90+2. Neuhaus), L. Sane (90+4.
Younes). 



Tavaly 58 százalékkal
nőtt az agrár külkereske-

delmi mérleg hiánya
Tavaly 58,1 százalékkal, 1,937 milliárd euróra
nőtt az agrár külkereskedelmi mérleg hiánya,
miután csökkent a búza és a kukorica kivitele –
közölte hétfőn a mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési minisztérium.

Az agrárexport értéke tavaly 2,9 százalékkal, 6,99 mil-
liárd euróra csökkent, ugyanakkor a behozatalé 6 száza-
lékkal, 8,92 milliárd euróra emelkedett. A kivitel
csökkenése főleg a búza, a kukorica, a napraforgómag 
és a szójabab exportja visszaesésének tulajdonítható. Ta-
valy rossz évet zárt a román agrárium a szárazság miatt,
ami az agrár külkereskedelem mérlegében is éreztette ha-
tását. Az EU-tagállamok viszonylatában a deficit 3,175
milliárd euró volt a 2019-ben jegyzett 2,654 milliárd eu-
róhoz mérten, míg az EU-n kívüli országok viszonylatá-
ban jegyzett agrár külkereskedelmi többlet 1,236 milliárd
euróra csökkent a 2019-ben jegyzett 1,428 milliárd eu-
róhoz mérten. Románia 4,4 milliárd euró értékben expor-
tált uniós tagállamokba, míg az unióból érkező import
7,58 milliárd euró volt. Az EU-n kívüli export értéke 2,58
milliárd euró volt, a behozatalé 1,346 milliárd euró. A
mezőgazdasági minisztérium szakértői szerint az agrár-
export és -import közötti különbség azzal magyarázható,
hogy míg Románia főleg nyersanyagot exportál, maga-
sabb hozzáadott értékű késztermékeket importál. A kivi-
tel értékét tekintve első helyen a kukorica áll, amiből
5,71 millió tonnát exportáltak 1,08 milliárd euró érték-
ben, búzából 4,33 millió tonnát 844,3 millió euró érték-
ben. (MTI)

Március 29-én megkezdődött a ma-
gyar nyelvű felsőoktatás idei legna-
gyobb hallgatói tudományos
seregszemléje, a 35. Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencia, amely-
nek Biológia Szekcióját a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) rendezi. A COVID-helyzetre
való tekintettel, az idén 70 éves tudo-
mányos diákköri mozgalom történe-
tében először online formában
rendezik meg a több mint 5000 hall-
gató részvételével zajló, nagyszabású
rendezvénysorozatot.

Az Agrártudományi Szekció rendezvénye-
ivel március 29-én megkezdődött a magyar
nyelvű felsőoktatási tehetséggondozás idei
legnagyobb és legrangosabb seregszemléjé-
nek számító 35. Országos Tudományos Di-
ákköri Konferencia (35. OTDK). A fiatal
tudósjelöltek számára 16 nagy tudományte-
rületi szekcióban megmérettetési lehetősé-
get kínáló és 2018-ban Magyar Örökség
díjjal elismert OTDK ez évi programjain
több mint 5000 tehetséges hallgató – az
1858 intézményi TDK-konferencián szerzett

jogosultságok alapján – mutathatja be pálya-
munkáját szakértő zsűrik előtt. A COVID-
helyzet miatt az OTDK az idén 70 éves
tudományos diákköri mozgalom történeté-
ben először online formában zajlik, ami ko-
moly kihívást jelent szervezőknek és
résztvevőknek egyaránt. Ezért az Országos
Tudományos Diákköri Tanács központi
kommunikációs anyagokkal segíti a virtuális
térben bemutatkozó tehetségeket abban,
hogy jól tudjanak alkalmazkodni a rendha-
gyó körülményekhez. Emellett a rendező in-
tézményekkel összefogva azt a célt tűzte ki
– kihasználva az online rendezést –, hogy
minél több emberhez eljusson az OTDK,
ezért sok szeretettel várják az online előadá-
sokra a fiatal tehetségek szüleit, nagyszüleit,
barátait.

A 35. OTDK Biológia Szekciójának ren-
dezési jogát a BBTE nyerte el. A szekció elő-
adásaira május 3. és 6. között kerül sor. A
rendezvény sikeres lebonyolításáról a BBTE
Magyar Biológiai és Ökológiai Intézete a Ko-
lozsvári Magyar Diákszövetséggel és a Sapi-
entia Hungariae Alapítvánnyal karöltve
gondoskodik. A szervezők arra törekszenek,

hogy az online tér adta lehetőségeket maxi-
málisan kihasználják, és a jelentkezőkkel
éreztessék egy személyes részvétellel zajló
konferencia hangulatát. A rendezvény Face-
book-oldalán az érdeklődők napi rendszeres-
séggel olvashatnak ténykártyákat,
hallgathatnak tudományos előadásokat, emel-
lett betekintést nyerhetnek a kolozsvári 
diákéletbe is. 

A rendezők 162 hallgató részvételére szá-
mítanak a programon. A résztvevők között ta-
lálunk határon túli felsőoktatási
intézményekben tanuló hallgatókat és kie-
melkedő eredményeket elért középiskolai ta-
nulókat is. A Roska Tamás tudományos
előadás keretében pedig egy olyan doktorje-
lölt /fiatal doktor színesíti az előadók palet-
táját, aki a kutatói életpályán a graduális
képzést követő időszak tudományos eredmé-
nyeinek bemutatásával népszerűsíti a kutatói
életpályát.

Az eseményhez kapcsolódó friss informá-
ció, valamint az előadások, további érdekes-
ségek elérhetők az Országos Tudományos
Diákköri Konferencia – Biológia Szekció Fa-
cebook- (https://www.facebook.com/biotdk)

és Instagram-oldalain (otdk_biologia). Az
előadások felkerülnek a Biológia Szekció 
YouTube-csatornájára.

Az OTDK-n való részvétel lehetőség az
egyetemisták és főiskolások számára a bemu-
tatkozásra, a fejlődésre, a visszajelzésre és a
kapcsolatépítésre. Az egyetlen alkalom, ami-
kor a különböző felsőoktatási intézmények-
ben tanuló, hasonló érdeklődésű, kiváló
eredményeket elért fiatalok szervezett kere-
tek között találkoznak egymással, megisme-
rik és megvitatják egymás munkáját,
elismert szakemberek közreműködésével.
Mint az OTDT elnöke, prof. dr. Szendrő
Péter mondta: „Az OTDK, ez a minden má-
sodik évben megrendezésre kerülő, alkal-
manként 10.000 fő részvételével zajló
rendezvénysorozat a tehetségek bemutatko-
zása mellett kiváló lehetőséget kínál a követ-
kező tudósnemzedék tagjai közötti
párbeszéd, több évtizedes szakmai együtt-
működés, vagy akár barátság kialakulására
is. Így volt ez az elmúlt több mint hatvan
évben, és a rendhagyó körülmények ellenére
nem lesz másként 2021-ben, a 35. OTDK-n
sem.” (közlemény)

Fiatal tudósjelöltek online seregszemléje:
Megkezdődött a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
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Március 19-én mutatta be Romá-
nia kormánya az utóbbi idők leg-
jelentősebb EU-s finanszírozási
csomagjának, a helyreállítási és
rezilienciaépítési tervnek (PNRR)
az újabb változatát, amelyet újra
nyilvános vitára bocsátanak.
Habár ez a jelenlegi legfontosabb
finanszírozási eszköz, amely az
Európai Unió országaiban szerke-
zeti reformok végrehajtását hiva-
tott szolgálni, viszonylag kevés
információ áll a lakosság rendel-
kezésére, ezért talán nem árt né-
hány adat ezzel kapcsolatban. 

A helyreállítási és rezilienciaépítési
eszközt 2020 májusában az Európai Bi-
zottság javasolta ideiglenes sürgősségi
segítségként a koronavírus-járvány
okozta károk kiküszöbölésére. Ez az esz-
köz 672,5 milliárd euró összegű támoga-
tás és kölcsön formájában valósul meg
az EU tagállamai számára. Ezeket a tá-
mogatásokat és kölcsönöket a következő
többéves pénzügyi kerettel együtt lehet
felhasználni a válság hatásainak kezelése
és a zöldebb, digitálisabb, szociálisabb
és ellenállóbb európai gazdaságba tör-
ténő befektetés érdekében.

Az Európai Unió rendkívüli jelentő-
ségű gazdasági helyreállítási csomagjá-
nak lehívása bizonyos szabályok szerint
történik, és az éghajlatsemleges EU felé
kell vezessen minden ország estében: a
finanszírozás és az ösztönzők az európai
zöldmegállapodásban és helyreállítási
tervben kell szerepeljenek. 

Ahhoz, hogy az EU elérje az éghajlat-
semlegességet, jelentős változásra lesz
szükség az állami finanszírozásban és az
ösztönzőkben. A következő többéves
pénzügyi keret több mint 1000 milliárd
eurót tesz ki, és így a helyreállítási és re-
zilienciaépítési eszközzel együtt megha-
tározó jelentőségű lehet az
éghajlatvédelemben. Egyúttal a 2021–
2027 közötti többéves pénzügyi keret
valószínűleg az utolsó beruházási ciklus,
amely érdemben elősegítheti a klímaka-
tasztrófa elkerülését, az EU 2030-as ég-
hajlatvédelmi céljainak az elérését.

Románia számára a helyreállítási és
rezilienciaépítési terv 30,5 milliárd eurót
biztosít, amelyet ha okosan használnak
fel, sok minden pozitív irányba változhat
az országban. A rendelkezésre álló ösz-

szeg 37%-át zöldberuházásokra kell for-
dítani, a fennmaradó 63%-ot pedig úgy
kell felhasználni, hogy ne okozzon jelen-
tős kárt a környezetnek. 

A civil társadalom számára most óri-
ási lehetőség nyílt: hatékonyan léphet fel
az uniós költségvetés olyan átalakításá-
ért, amely jelentősen hozzájárul az uniós
éghajlatvédelmi, környezetvédelmi
célok eléréséhez. Elősegítheti, hogy
megváltozzon a jelenlegi uniós gyakor-
lat, ugyanis az uniós pénzeket sokszor
alacsony hatékonysággal, pazarlóan
használták fel, sőt sok esetben a környe-
zetre káros beruházásokra költötték.

Európa legnagyobb környezetvédelmi
civil szervezete, az Európai Környezet-
védelmi Iroda (EEB) lengyel, cseh, bol-
gár, szlovén szervezetek részvételével
konzorciumot hozott létre – amelynek
tagja a Fókusz Öko Központ, és veze-
tője a magyarországi Levegő Munka-
csoport –, 2020 októberében új projektet
indított. A projektet a Német Szövetségi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Nukleáris Biztonsági Minisztérium
(BMU) támogatja. A projekt célja előse-
gíteni, hogy a többéves pénzügyi keret
(azaz az EU 2021–2027 közötti idő-
szakra szóló költségvetése), valamint a
helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz
felhasználása összhangban legyen az
EU éghajlatvédelmi, környezetvédelmi
céljaival. Ezt a projekt készítői javasla-
tok készítésével, a döntéshozók és a
közvélemény tájékoztatásával kívánják
elérni.

A konzorcium támogatásával Romá-
niában a Fókusz Öko Központ koordiná-
lásával egy környezetvédelmi civil
szervezetekből álló csoport javaslatcso-
magot nyújtott be a minisztériumhoz, és
szerencsére számos javaslat visszakö-
szön az új dokumentumban, de az új
nyilvános vita szakaszában is megtesz-
szük javaslatainkat azokon a területeken,
amelyek véleményünk szerint nem felel-
nek meg az eredeti célkitűzéseknek.

Ha konkrétan megnézzük a jelenlegi
tervet, akkor azt látjuk, hogy számos le-
hetőséget biztosít közösségünk számára. 

Marosvásárhely esetében pl. a megye-
székhelyekre vonatkozó fejezet kereté-
ben lehetőség nyílik több projekt
megvalósítására, amelyek már régen ak-
tuálisak.

A zöldinfrastruktúra fejlesztésére vo-
natkozó projektek kertében lehetőség
nyílik finanszírozást szerezni:

– Föld alatti, illetve emeletes parkoló-

helyek létesítésére és az így felszabadult
parkolóhelyeken zöld felületek létesíté-
sére;

– Intelligens/zöld negyedek építésére,
illetve a létező negyedek átalakítására;

– Zöld területek, parkok létesítésére,
pl. ebben a keretben meg lehetne valósí-
tani a Maros és a volt Ritz-fürdő közötti
központi parkot, kiterjesztve gyaloghíd-
dal a Maros túlsó partjára, beleértve a
Maros-part rendezését, parkosítását; 

– Zöldfolyosók létesítésére, pl. ebben
a keretben meg lehetne valósítani a Pok-
los-patak rehabilitálását.

A városi mobilitás keretében:
– A közszállításhoz használt autópark

(buszpark) felújítására;
– A közszállítási infrastruktúra moder-

nizálására: a közszállítás céljaira fenn-
tartott sávok, internodális pontok
létrehozására;

– Bicikliutak építésére;
– Valószínűleg beleférne a repülőtér –

Marosszentgyörgy vonal modernizálása,
HÉV típusú vonallá való alakítása.

Sajnos a PNRR új variánsában szá-
mos olyan javaslat is van, amelyek nem
felelnek meg a stratégiai célkitűzések-
nek, és ezekben az esetekben megtesz-
szük javaslatainkat. 

Például a vízgazdálkodás területén
most is szerepel a mocsaras területek
lecsapolása, ami a jelenlegi helyzetben
nem megfelelő irányzat, hiszen éppen
arra lenne szükség, hogy a vízszabályo-
zási munkálatok a vizes élőhelyek reha-
bilitására, az integrált megközelítésre
irányuljanak, amelyek keretében a me-
zőgazdasági és a rekreációs tevékenysé-
gek összhangban vannak a
vízgazdálkodással. 

A vízgazdálkodás területén a másik ja-
vaslatunk a vízügyi igazgatóságok át-
szervezésére vonatkozik, hiszen a
jelenlegi minisztériumi javaslat szerint
ezen igazgatóságok önfinanszírozásának
a mechanizmusát szeretnék javítani, és
véleményünk szerint a közintézmény ön-
finanszírozása a gazdaságilag jövedel-
mező tevékenységek előnyben
részesítését jelenti, a vízgazdálkodásban
annyira szükséges ökológiai szempontok
figyelembevételével szemben.

A szennyvíztisztítás esetében a falusi
közös emésztőgödrök létrehozásával
sem érthetünk egyet, ebben az esetben
inkább az ökológiai szennyvíztisztításra
kellene fektetni a hangsúlyt.

Javaslatainkat közzétesszük a Fókusz
Öko Központ honlapján (focuseco.ro)

Nyilvános vita az EU legjelentősebb 
finanszírozási csomagjának felhasználásáról

Hajdu Zoltán, a Fókusz Öko 
Központ vezetője 

Fotó: Nagy Tibor  (archív)
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Kétszázhetvenöt éve, 1746.
március 30-án született Fran-
cisco José de y Lucientes
Goya, a 18-19. század legje-
lentősebb spanyol festője. 

Egy kis aragóniai faluban, Fuen-
detodosban látta meg a napvilágot,
egy aranyozómester hat gyermeke
közül negyedikként. A család még
abban az évben Zaragozába költö-
zött, Goya itt végezte iskoláit, és
kötött életre szóló barátságot a gaz-
dag kereskedő Martin Zapaterrel,
későbbi levelezésük bepillantást
enged a festő legendákkal övezett
életébe. Művészi tanulmányait
1759-ben José Luzán rajzakadémi-
áján kezdte, később majdani sógora,
Francisco Bayeu madridi műtermé-
ben dolgozott, de összekülönbözött
vele, és távoznia kellett, s az akadé-
miára nem vették fel.

Huszonöt évesen Itáliába utazott,
a legenda szerint torreádorként,
avagy utcai akrobataként lépett fel,
mert szépen énekelt és táncolt. Ró-
mában festett Hannibál-képe elis-
merést kapott, de díjat nem, s
visszatért Zaragozába. 1774-ben fe-
leségül vette Bayeu nővérét, és hat
gyermekük született, de csak egy
élte túl a festőt.

Goya 1775-ben Madridban tele-
pedett le, a királyi szövőműhelynek
tervezett a spanyol nép életét meg-
örökítő kartonmintákat. Bejáratos
lett a királyi udvarba is, Krisztus a
kereszten című képe alapján 1780-
ban a San Fernando művészeti aka-
démia tagjává választották.
Keresett, népszerű portréfestő lett a
királyi udvarban és a spanyol ne-
messég körében is, 1786-ban a go-
belingyár udvari tervezőjének
nevezték ki. Pannója, a San Izidoro

napi búcsú a táj-, városképet s a tö-
meget harmonikusan hangolja
össze, nagy szeretettel ábrázol gyer-
mekeket, mellékalakjait is kitűnően
jellemzi. Utolsó szőnyegtervei már
enyhén szatirikusak.

1786-ban megkapta a királyi
festő címet, a dinasztia tagjairól fes-
tett portréi és csoportképei leleplező
erejű, szinte karikatúraszerű alkotá-
sok, dekadencia, degeneráltság, bu-
taság sugárzik róluk. Amikor az
1790-es években a francia felvilá-
gosodás spanyolföldön is elterjedt,
Goya a nép sorsát örökítette meg

Nagypénteki processzió és Az ink-
vizíciós törvényszék ülése című
vásznain. Grafikai sorozata, a 80
lapból álló Szeszélyek (Los Capri-
chos) szörnyei és démonjai a zsar-
nokság, inkvizíció, őrültség,
börtönök, kínzókamrák és kivégzé-
sek világát idézik, s mivel számos
ismert személyt ábrázolt a metsze-
teken, hamarosan le is állították for-
galmazásukat.

Portréi mellett, mint az Alba her-
cegnője, az 1780-as évek végén fes-
tette fő egyházi művét, a madridi
San Antonio de Florida kupolafres-

kóját. A királyi tulajdonú templom-
ban mellőzte az egyházi piktúra kö-
töttségeit, képét az utca alakjaival
népesítette be. 1800 körül festette
meg talán leghíresebb képét, A
meztelen Mayát, mely a női test áb-
rázolásának velázquezi és tizianói
hagyományait vitte tovább, mitoló-
gia és allegóriák nélkül. A prűd és
konzervatív Spanyolországban a
kép nagy felháborodást keltett, még
az inkvizíció is Goya nyomába
eredt. Ő nem volt hajlandó eleget
tenni a Maya felöltöztetéséről szóló
követeléseknek, inkább egy új
képet festett A felöltözött Maya
címmel. Egy másik elmélet szerint
a kép modellje, egy arisztokrata fe-
lesége a szeretője lett, s mikor az el-
húzódó munka eredményét a
megrendelő látni akarta, gyorsan
egy „szalonképes” művet is meg
kellett festenie.

1792-ben súlyosan megbetege-
dett, és elvesztette hallását, vélhető-
leg a festékektől kapott ólommér-
gezés miatt. Betegsége és felesége
1812-ben bekövetkezett halála miatt
egyre inkább magába fordult, kerülte
a külvilággal való kapcsolatot. A vál-
tozás művészetében is megmutatko-
zott, egyre sötétebb hangulatú
képeket festett. A napóleoni hódító
seregek ellen 1808 és 1814 között
zajló háború jeleneteit is megörökí-
tette, a Harc a mamelukok ellen, va-
lamint a Madrid védőinek kivégzése
megrendítően ábrázolja az erősza-
kot. Megdöbbentő erejű fantáziájáról
tanúskodik az 1810-es Kolosszus,
Napóleon Európa feletti uralmának
jelképe. A háború borzalmai címmel
82 lapból álló rézkarcsorozatot ké-
szített, amelyen a harcokat, az éhín-
séget, a győztes reakció rémuralmát
adja vissza, sajátos démonvilágával.
Az öreg Goya 1814-től magányo-
san és süketen élt Madrid mellett, a

restaurációval nem tudott megbé-
kélni, s állandóan az őrültségtől ret-
tegett. A nép által a süket házának
(Quinta del Sordo) nevezett otthona
falára festette meg a baljóslatú fe-
kete festményeket, a 14 freskó
önnön meghasonlását és népe sorsát
ábrázolja, a legismertebb a Saturnus
felfalja gyermekét. A freskókat
ötven évvel halála után megpróbál-
ták vászonra menteni, de a folyamat
közben több is károsodott, ma a
madridi Prado féltett kincsei.

Utolsó éveiben a feleségére rend-
kívül hasonlító, elvált Leocadia Zo-
rilla gondoskodott róla, akit
többször megfestett, egyes feltéte-
lezések szerint a nő harmadik gyer-
mekének Goya volt az apja. A festő
1819-ben újabb súlyos betegséget
kapott, Goya és orvosa című képén
szenvedéseit adja vissza. Vallásos
képei (Krisztus az olajfák hegyén)
korábbi műveinél őszintébb áhítat-
ról tanúskodnak, Bikaviadal című
rézkarcsorozatának 32 lapja nagy
népszerűségnek örvendett a spanyol
közönség körében. Az idős és kiáb-
rándult művész 1824-ben a francia-
országi Bordeaux-ba költözött, két
évvel később lemondott a királyi
festői címről. Goya 1828. április
16-án halt meg Bordeaux-ban.

Goyát sokáig nem ismerték hazá-
ján kívül, csak a 19. század végén
fedezték fel. Képei Londonban,
Berlinben, Bécsben is óriási sikert
arattak, s ekkor kezdődött a mára
hatalmasra duzzadt Goya-irodalom
virágzása, Picasso és Dalí is sokat
merített Goya művészetéből. 2006-
ban Milos Forman forgatott életéről
filmet Goya kísértetei címmel. Mű-
veiből jelentős gyűjteménye van a
budapesti Szépművészeti Múzeum-
nak is, ahol Leány korsóval és Kö-
szörűs című képeit, illetve számos
grafikáját őrzik. (MTI)

275 éve született Francisco Goya 

Húsvét közeledtével a felelős nyúltartásra
hívja fel a figyelmet a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert: aki nyulat vagy más társállatot
szeretne tartani, előbb gondolja végig, hogy
tudja-e vállalni hosszabb távon is az állattar-
tással járó kötelezettséget és az életmódvál-
tozást.

Az intézmény pénteki közleményében arra hívja fel
a figyelmet, hogy a nyúl nem játékszer, hanem élő-
lény, amelynek tartása felelősséggel jár.

A nyúltartás sok örömmel is jár, de egy felelős gaz-
danák mérlegelnie kell, hogy pontosan miért szeretne
állatot tartani, és meg kell fontolnia, hogy tudja-e vál-
lalni az állattartással járó életmódváltozást. Egy nyúl
akár egy évtizedig is élhet, és már előre tudni kell, ki
gondoskodik majd róla, ha a család például nyaralni
megy. Jó, ha előzetesen mindenki rendelkezik az ál-
lattal kapcsolatos ismeretekkel is – hangsúlyozzák a
közleményben.

A gazda köteles az állat elhelyezéséről, táplálá-
sáról, felügyeletéről, tisztán tartásáról, szükség ese-
tén pedig a gyógykezeléséről is gondoskodni. Ezt

az állatvédelmi törvény írja elő – hívják fel a fi-
gyelmet.

Mint írják, az állatkert nyúlvédelmi tevékenységé-
nek legfontosabb eleme, hogy mindenki figyelmét
igyekszik felhívni a felelős állattartásra és arra, hogy
alaposan meg kell fontolni a húsvéti nyuszi vagy bár-
milyen más állat megvásárlását. Az intézmény taná-
csokkal segíti a felelős nyúltartást, amelyről az
intézmény honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.
A zoopedagógiai programkínálatában pedig olyan ta-
nulmányi csoportoknak szóló foglalkozások szerepel-
nek, amelyek témája a házikedvencekkől való felelős
törődés.

A tájékoztató szerint az állatkert évtizedek óta al-
ternatív lehetőségeket is kínál azoknak, akik nem vá-
sárolnak élő állatot, például a nyuszisimogatást, amely
a járvány miatt szünetel, de az állatok jelképes örök-
befogadására most is van lehetőség. Április 1-ig az
Állatkerti Alapítvány húsvéti képeslapküldő szolgá-
lata is várja az érdeklődőket, az alapítvány Facebook-
oldalán pedig a nagy nyúlnévválasztó játékon lehet
részt venni. (MTI)

Húsvét 
A felelős nyúltartásra hívják fel a figyelmet 

Megszületett a brit uralkodó
tizedik dédunokája: Zara 
Tindall, II. Erzsébet király-
nő legidősebb leányunokája
egészséges fiúgyermeknek
adott életet.

A család szerdai bejelentése sze-
rint a kisfiú még vasárnap jött a vi-
lágra 8 font és 4 uncia –
hozzávetőleg 3742 gramm – súly-
lyal.

Az újszülött, Lucas Philip Tin-
dall, Zara Tindall és férje, Mike
Tindall harmadik gyermeke.

A Philip névvel a házaspár a déd-
nagypapának, Fülöp edinburghi
hercegnek, a királynő 100. életévé-
ben járó férjének kívánt kedves-
kedni, de így hívják Mike Tindall
édesapját is.

Mike Tindall szerdán közzétett
podcastjában elmondta: a kisfiú
olyan gyorsan érkezett, hogy nem
jutottak el a kórházig, a gyermek
otthon, a fürdőszobában jött a vi-
lágra.

II. Erzsébet királynőt – aki ápri-
lisban ünnepli 95. születésnapját –
másfél hónap alatt a második déd-
unokával örvendeztették meg le-
származottai: február 9-én született
meg Eugénia hercegnő első gyer-
meke, August Philip Hawke 
Brooksbank.

Eugénia a királynő harmadik
gyermekének, András yorki herceg-
nek a másodszülött leánya, és gyer-
meke a 11. a brit trónutódlási
sorban.

Zara és Mike Tindall újszülött
kisfia messze lemarad mögötte:
Lucas Philip jelenleg a 22. a trón-
öröklési sorrendben.

Zara Tindall is szerepel a hivata-
los brit trónutódlási sorban, a 17.
helyen, nem valószínű azonban,
hogy valaha is az ő vagy három
gyermeke valamelyikének fejére
kerülne a korona.

A 39 éves kismama a brit királyi
család legmagasabb rangú „polgári”
tagja. Jóllehet a királynő egyenesági
leszármazottja – édesanyja Anna
hercegnő, az uralkodó egyetlen
leánya –, Zarának azonban nincs
semmilyen királyi titulusa, és ilyes-
mire kifejezetten nem is tart igényt.

Kilenc éve házasodott össze pol-
gári származású férjével. A 42 éves
Mike Tindall 2003-ban a világbaj-
nok angol rögbiválogatott tagja
volt.

A házaspár hivatalos megszólí-
tása Mr. és Mrs. Tindall, két kislá-
nyuk, Mia és Lena egyaránt Miss
Tindall.

Zara Tindall – férjéhez hasonlóan
– sokkal inkább ismert kiemelkedő
sportteljesítményéről, semmint a
brit királyi családhoz fűződő kap-
csolatairól. Zara – aki esküvője óta
is gyakran leánykori nevén, Zara
Phillipsként szerepel nyilvános ese-
ményeken – világbajnok díjugrató,
aki a 2012-es nyári londoni olimpiai
játékokon csapatban ezüstérmet, a
2006-os németországi világbajnok-
ságon egyéni aranyat nyert. (MTI)

Megszületett a brit uralkodó 
tizedik dédunokája

Goya: Önarckép (Forrás: Wikipedia)

Forrás: ZooZoo.hu



ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybe-
téteket bármilyen méretben. 1989.
December 22. utca 113. szám
(22469)

ELADÓK használt ágybetétek, 200
lej/db. Tel. 0744-438-594. (11042)

ELADÓ olcsón új, háromszintes,
multifunkcionális épület az 1989.
December 22. utcában. Tel. 0745-984-
363. (11042)

ELADÓ héjas dió. Tel. 0740-707-
347. (11292-I)

ELADÓ AV-025 típusú TRIPLEX
masszázseszköz. Tel. 0747-351-543.
(p.-I)

ELADÓ nemes szőlőből készített mi-
nőségi vörösbor és 52 fokos szilva-,
alma-, körte-, törkölypálinka. Tel.
0740-808-298. (11327-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti tömb-
házlakás 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)

OLCSÓN eladó ház Marosszent-
györgyön, 60 ár telek a Transilvaniei utca
218. szám alatt. Tel. 0744-438-594.
(11042) 

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

BÉRELNÉK üzemen kívüli konyhát,
kis házat vagy nyaralót akár Maros-
vásárhely környékén is. Tel. 0756-
680-226. (11309-I)

KOMOLY asszonyt keresünk idős
asszony mellé, napi 6 órára, hétfőtől
péntekig április 4. – május 4. között.
Tel. 0745-622-655. (11308-I)

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

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (10984-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

ÉPÍTŐANYAGOK és bármilyen áru
szállítását vállaljuk 3,5 tonnás bille-
nőautóval. Tel. 0740-667-511.
(11145-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalagfüg-
gönyöket, belső redőnyöket, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714, 0766-214-
586. (11305)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csatorna-
javítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747-
508-707, Misi. (11205-I)

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

TETŐFEDÉS profi szinten, tetőfelújí-
tás azonnal. Ha a háza fedéséhez
hagyományos cseréptetőt szeretne,
vagy olyan tetőt, ami cserepes le-
mezzel van fedve, számíthat ránk.
Ha állókorcos lemeztető készítése a
cél, vagy valamilyen ácsmunka szük-
séges a tetőszerkezet felújításához,
mi megcsináljuk, és Önnek 100 %-os
garanciát vállalunk munkánkra. Tel.
0742-344-119. (11206-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0741-699-761. (11312-I)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, fametszést (szőlő). Autót
vásárolok ócskavasnak. Tel. 0741-352-
972. (11321)

MEGEMLÉKEZÉS

Meggyötört, fájó szívvel emléke-
zünk a 2019. március 30-án el-
hunyt KOVÁCS ATTILÁRA
halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Gyászoló szülei, testvérei, fele-
sége és gyermekei.
„Hiányod tátongó űr a lelkünk-
ben,
miért kellett ennek így lennie?
Szavakkal el nem mondhatjuk,
versben le nem írhatjuk,
nincs rá szó, és nincs rá hang,
nincs senki, aki visszaad,
amíg élünk, erre nincs vigasz.”
(11316)

Fájó szívvel emlékezünk a ha-
vadtői KOVÁCS ATTILÁRA halá-
lának második évfordulóján.
Szeretett keresztszülei, két uno-
katestvére és családjuk. Nyugod-
jál csendesen, emlékedet örökre
megőrizzük. Szeretteid. (11197)

Fájó szívvel emlékezünk március
30-án, halálának 16. évfordulóján
MURÁR ANNÁRA, aki egy könny-
csepp maradt az arcunkon, és
egy fénykép, ami régi utat mutat
számunkra. Emlékét őrzi mind-
örökké férje és leánya, Anna és
Călin Crişan. (11242)

Csendesen alszik, megpihent
végleg, angyalok bölcsője rin-
gatja már. Nem jöhet vissza,
hiába várjuk, emléke szívünkben
otthont talál.
Kegyelettel emlékezünk DÓSA
MARGITRA szül. Suka halálának
9. évfordulóján. Édesanyja, test-
vére, Sanyi és családja, fia, Ti-
bike. (mp.-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
30-án BOGDÁN ÉVÁRA halálá-
nak első évfordulóján. Emléke
szívünkben örökké megmarad.
Nyugodjon békében! Gyászoló
szerettei. (11314)

„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.”

(Wass Albert)
Szívünk mély fájdalmával emlé-
kezünk március 30-án a jó férjre,
drága jó édesapára, unokáját na-
gyon szerető nagytatára, 
KELEMEN MÓZESRE halálának
második évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Áldott, szép emlékét őrzik egy
életen át szerettei. (11298)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 30-án az udvarfalvi
NAGY SÁNDORRA halálának
első évfordulóján. Nyugodjon bé-
kében! Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
megőrizzük. Felesége, fia,
menye, leánya, három unokája,
két unokamenye, két déduno-
kája, rokonai és ismerősei.
(11318)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
papa, dédnagypapa, após, 

BEREI ENDRE 
életének 80. évében, 2021. már-
cius 27-én elhunyt. Temetése
március 30-án, kedden 15 órakor
lesz a marosszentgyörgyi unitá-
rius temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (11325-I)

Megrendülve és fájdalomtól meg-
tört szívvel tudatjuk, hogy a for-
rón szeretett férj, édesapa,
nagytata, após, testvér, sógor,
nagybácsi, apatárs, jó barát, kö-
zeli és távoli rokon, a marosvá-
sárhelyi születésű 

SZILÁGYI ENDRE 
kanadai lakos,

a TCM volt dolgozója 
tragikus hirtelenséggel, életének
73. évében, március 26-án el-
hunyt.
Szomorú szívvel búcsúzik tőle
szerető felesége, Gyöngyike, fiai:
Bandika, Lóri és Berni, drága
unokái: Edvinke, Robika, Bella és
Norbika. Drága halottunkat szü-
lőföldjétől távol, Kanadában he-
lyezzük örök nyugalomra.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (11332-I)

Megrendült, fájó szívvel búcsú-
zunk 

SZILÁGYI ENDRÉTŐL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Babika, férje, Gábor, valamint
Csabi, felesége, Erika, leányuk,
Ágota. (11330-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel és mély megren-
düléssel vettük tudomásul
tragikus halálhíred, drága
BÁLINT ERZSIKE, mindenki
Erzsikéje. Együttérzésünket
fejezzük ki a gyászoló
családnak. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szomszédai. (-I)

A Marosvásárhelyi Postahivatal
(OZP) munkaközössége őszinte
részvétét fejezi ki a gyászoló
családnak kolléganőnk,
BÁLINT ERZSÉBET, a gálfalvi
postahivatal volt alkalmazottja
elvesztése miatt. Nagyon fog
hiányozni mindenkinek a
becsületes, őszinte, odaadás-
sal végzett munkája. Isten
vigasztaló szeretete legyen a
gyászoló családdal. (sz.-I)
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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)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
ÉPÍTŐCÉG kül- és beltéri munkát vállal. Tel. 0770-621-920. (11099)
MAGÁN ÉPÍTŐCÉG SZAKMUNKÁSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz. Tel. 0742-664-124.
(11299)
A marosvásárhelyi THERÉZIA tejipari vállalat KERESKEDELMI IGAZGATÓT alkalmaz. Elvárások: ki-
terjedt üzleti ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező, dinamikus, kreatív személyiség; felsőfokú végzett-
ség; minimum 3 év tapasztalat KERESKEDELMI IGAZGATÓI minőségben előző munkahelyén. Előnyben
azok a jelentkezők, akik számottevő tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi kereskedelmi hálózatokkal
való együttműködés területén; idegennyelv-ismeret – az angol vagy német nyelv előnyben. Önéletrajzát,
kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon.
(65485-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801

• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928

• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 

- közönségszolgálat - 0265/208-888

- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710

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

koporsók, kellékek, - 0745-606-215  

koszorúk - 0745-606-269 

és halottszállítás - 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 

állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 

Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Részvényesközgyűlés
A marosvásárhelyi Gedeon Richter Romania Rt. igazgatótanácsa

a 2021. március 26-i 1-es számú határozata alapján összehívja a
részvényesek soros közgyűlését 2021. május 19-én 9 órára, a vál-
lalat Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 99–105. szám alatti szék-
helyére.

Abban az esetben, ha a közgyűlés nem lesz határozatképes az
adott időpontban, 2021. május 20-án reggel 9 órára újra összehív-
juk, ugyanazon helyszínre és ugyanazzal a napirenddel.

Napirenden:
1. A 2020-as gazdasági tevékenységi beszámoló elfogadása.
2. A 2020-as pénzügyi évi auditjelentés elfogadása.
3. A 2020-as pénzügyi évi jelentés elfogadása.
4. A Deloitte Audit Kft. pénzügyi auditor mandátumának meg-

hosszabbítása 2022. május 23-ig.
5. A 2021-es évi büdzsé és beruházási terv elfogadása.
6. A 2021. január 1-től érvényes számviteli politika elfogadása. 
A közgyűlésen azon részvényesek vagy felhatalmazással meg-

bízott képviselőik vehetnek részt, akik 2021. május 5-én szerepel-
nek a részvényesek jegyzékében.

A meghatalmazás-nyomtatványok a valentina.santa@gedeon-richter.ro
e-mail-címen kérhetők, illetve a cég székhelyén vehetők át a kap-
csolattartó személlyel történt egyeztetés alapján. 

A meghatalmazást 2021. május 17-én 8 óráig kell benyújtani a
vállalat székhelyén, vagy e-mailen elküldeni. 

Az ülésterembe személyazonossági igazolvánnyal lehet 
belépni.

A napirendről a részvényesi irodában adnak tájékoztatást áp-
rilis 16-ától, munkanapokon 9–12 óra között, vagy a 0740-028-
967-es telefonszámon, illetve a valentina.santa@gedeon-richter.ro
e-mail-címre írva lehet érdeklődni.  Kapcsolattartó: Şanta Valen-
tina jogász.

Majnár Mihály, az igazgatótanács elnöke
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MAROS MEGYEI TANÁCS

KÖZLEMÉNY
A Maros Megyei Tanács 2021. 04. 21-én versenyvizsgát szervez toborzás útján a Maros
Megyei Tanács szakapparátusa, a Műszaki Igazgatóság – Adminisztratív Beavatkozási
Szolgálat keretében egy II. fokozatú szakfelügyelői állás betöltésére.

Általános követelmények:
Egy betöltetlen állást elfoglalhat az a személy, aki teljesíti a következő feltétele-
ket:

a) román állampolgár, az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai Gazda-
sági Térséghez tartozó államnak az állampolgára, és romániai lakhellyel ren-
delkezik;

b) ismeri a román (írott és beszélt) nyelvet;
c) megfelel az alsó korhatárra vonatkozó törvényi követelményeknek;
d) teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
e) az egészségi állapota megfelel az állásnak, amelyre jelentkezik, és ezt bizo-

nyítja a családorvos vagy az erre jogosult egészségügyi egységek által kiadott
egészségügyi igazolással;

f) teljesíti a tanulmányi és esetenként a szolgálati időre vonatkozó feltételeket
vagy más sajátos követelményeket a meghirdetett állás követelményei sze-
rint;

g) nem volt elítélve jogerősen az emberiség ellen, az állam és a hatóságok ellen
elkövetett szolgálati vagy a szolgálattal kapcsolatos, az igazságszolgáltatást
akadályozó, hamisítási vagy korrupciós bűncselekményért vagy szándékosan
elkövetett bűncselekmény miatt, amely miatt összeférhetetlenség állna fenn
a tisztség gyakorlásával, kivéve, ha rehabilitálták. 

Sajátos követelmények:
Ahhoz, hogy részt vehessenek a versenyvizsgán, a jelentkezőknek teljesíteniük kell
az összes sajátos követelményt:

– egyetemi végzettség licencdiplomával vagy azzal egyenértékű diplomával szá-
mítástechnikai szakterületen (A 2020. évi 299-es, az egyetemi szakterületek
és egyetemi szakok/oktatási programok jegyzékének, valamint a 2020–2021-
es egyetemi tanévre a felsőfokú tanintézetek szerkezetének jóváhagyására
vonatkozó kormányhatározat alapján, beleértve az azokkal egyenértékűeket,
az egyetemi oktatási egységeknek a szerkezete és az egyetemi szakképesíté-
sek/tanulmányi programok alapján, a végzés időpontjában);

– a tisztség gyakorlásához szükséges gyakorlat/szolgálati idő a szakterületen: leg-
alább 1 év. 

A versenyvizsga lebonyolításának körülményei:
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti
székhelyén kerül sor:
Az írásbeli próba 2021. 04. 21-én 11 órától lesz.
A gyakorlati próba 2021. 04. 27-én 11 órától lesz, a vizsgáztató bizottság által meg-
határozott terv alapján, amely a következő értékelési kritériumokat foglalja magá-
ban:

a) alkalmazkodó képesség;
b) a váratlan helyzetek kezelése;
c) kellő gyakorlati ismeret;
d) kommunikációs készség;
e) a gyakorlati próbán a rendelkezésre álló eszközök megfelelő kezelése.

Az interjúra a gyakorlati próba után négy munkanapon belül kerül sor. Időpontját és
helyét a gyakorlati próba eredményeinek a kifüggesztésekor közlik.
A pályázati dossziét a közlemény kifüggesztésétől 10 munkanapon belül lehet be-
nyújtani, azaz 2021. 04. 13-ig.
Jelentkezni a Maros Megyei Tanács székhelyén, elérhetőség: Marosvásárhely, Győze-
lem tér 1. sz., 63. sz. iroda, Kutasi Melinda, a Humánerőforrás-osztály tanács-
adója, telefon: 0265-263-211, 1234 mellék, fax: 0372-651-236, e-mail: 
kutasi.melinda@cjmures.ro. 
A versenyvizsgára jelentkezők a következő dokumentumokat kell benyújtsák:

a) a versenyvizsgára való jelentkezési kérvény a szervező intézménynek a veze-
tőjéhez címezve;

b) a személyazonossági iratnak vagy bármely más, a személyazonosságot igazoló
dokumentumnak a másolata;

c) a végzettséget igazoló okiratoknak és más szakosodást igazoló iratnak a má-
solatai, valamint az intézmény által kért, az állás sajátos feltételeinek a tel-
jesítését igazoló dokumentumok másolatai;

d) a munkakönyv vagy esetenként a szolgálati időt, a szakmában és/vagy szak-
területen szerzett gyakorlatot igazoló bizonyítványok másolata;

e) erkölcsi bizonyítvány vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy
nem büntetett előéletű, amely összeférhetetlenné tenné a tisztséggel,
amelyre jelentkezett;

f) orvosi igazolás, amely igazolja a megfelelő egészségi állapotot, és legtöbb 6
hónappal a verseny lebonyolítása előtt volt kibocsátva a jelentkező családor-
vosa vagy az illetékes egészségügyi egységek által;

g) önéletrajz.
Az egészségi állapotot igazoló bizonyítvány tartalmazza olvashatóan a számát, a dá-
tumot, a kibocsátónak a nevét és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által meg-
határozott szabvány szerint. 
Az erkölcsi bizonyítvány esetében, a pályázati dossziék válogatásakor bejutottnak
nyilvánított jelentkező, aki saját felelősségére tett nyilatkozatot arról, hogy bün-
tetlen előéletű, köteles kiegészíteni a dossziét az erkölcsi bizonyítvány eredeti pél-
dányával, legkésőbb az első versenypróba lebonyolításáig.
A b) –d) pontban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni, a másolataikkal
való összevetés/ellenőrzés érdekében.

A Helyi Közszállítási Vállalat 
közli 

az 55 éven felüli nyugdíjasokkal, hogy az ingyenes
buszbérletek érvényesek maradnak június 30-áig.

A vezetőség. 


