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A telek ügyében tárgyalnak

Parkolóház építését tervezi a marosvásárhelyi önkormányzat

Négy beruházást
támogat
a szolidaritási alap

Egyértelműen fontosnak és hasznosnak tartják a kedvezményezettek azt a
kisebb-nagyobb támogatást, amelyet
a Maros megyei magyar polgármesterek által létrehozott szolidaritási alapból megszavaztak számukra az idei
évre – derül ki körképünkből. Ezek az
összegek messze nem fedezik a teljes
szükségletet, de löketet adnak a tervezett vagy a folyamatban levő közösségi beruházásoknak.

____________4.
Megyei
állatvédőrségek
akcióban
Fotó: Nagy Tibor (archív)

Közölte, elképzelése szerint a színház mögötti téren épülne emeletes
A helyi költségvetésből nem jut pénz parkolóház építésére,
erre a célra az önkormányzat banki hitelt venne fel – nyilat- parkolóház, a terveket már megrendelték, a terület ügyében még tárgyalnak
kozta a Népújságnak szerdai sajtótájékoztatóján Soós Zoltán a tulajdonosokkal. „Abban az esetben folyamodunk bankhitelért, amennyiben olyan beruházást eszközölünk, amely jövedelemtermelő; öt-hat év alatt
polgármester.

Antalfi Imola

megtérül a beruházás. Ilyen például egy parkolóház építése,
(Folytatás a 2. oldalon)

Március 27-én, szombaton 11 óra
körül Nyárádmagyarós községből állatkínzásnak tűnő eset miatt értesítették a rendőrséget. A bejelentés szerint
egy jármű után kötött állatot vonszolt a
tulajdonosa, a helyszínre érkező
Maros Megyei Állatvédőrség ennek
próbált utánajárni.

____________8.

Gázszivárgás a bal féltekén

Benedek István

Kétségtelenül politikai hátszele is van az ügynek, de kirakatba illő
módja egy állami beruházás zátonyra futtatásának az épülőben levő
radnóti hőerőmű kapcsán kialakult botrány, amiről a román sajtó
mérvadó gazdasági napilapja szellőztetett meg részleteket.
Adott egy építtető, az állami gázvállalat, meg egy építő, amelyik valamikor szintén állami cég volt, de már jó ideje magánkézben van, az
igazgatói vásárolták fel. Az építő tulajdonosai a szocdem párt Pontavonalához kötődtek, nem véletlen, hogy a „dottore” kormányzása alatt
futószalagon nyerték el a kivitelezési szerződéseket, köztük a radnótit
is. Aztán változtak a szelek, a doki kikopott a pártból, és az előző kormányzati ciklusban az újabb szocdem kabinet jelentősen megemelte az
építőipari minimálbért. Egy ilyen lépésnek az egyik azonnali hatása,
hogy a már folyamatban levő beruházásoknál is megnőnek a kivitelező
személyzeti kiadásai, itt is ez történt. Ilyenkor a kormány – logikusan
– az állami pénzen már zajló munkálatok kivitelezőit mentesítheti az
új bérrendelkezés érvénye alól, az adott projektre vonatkozóan, és
egyes esetekben ezt meg is tették. Azonban ennek az építőnek nem
adtak ilyen enyhítést, így az a megrendelőre, az állami gázvállalatra
próbálta hárítani a megnőtt költségeket. Mivel az nem volt hajlandó
szerződést módosítani, az ügyből végül per lett. Az új erőművet 2019ben már át kellett volna adni, de egyelőre az sem biztos, hogy ki folytatja a munkát, az meg még kevésbé, hogy mikorra fejezi be.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 51 perckor,
lenyugszik
19 óra 59 perckor.
Az év 97. napja,
hátravan 268 nap.

A telek ügyében tárgyalnak

Ma HERMAN,
holnap DÉNES napja.
DÉNES: a görög Dionüszosz
latin alakjának rövidülése. Jelentése: a bor és szőlő istenének
ajánlott.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. április 6.

Havazás várható
Hőmérséklet:
max. 6 0C
min. 0 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9170

4,1629
1,3619
231,6833

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Ötletbörze a marosvásárhelyi
sétálóutcákról

Április 12-éig tölthető ki a marosvásárhelyi Bolyai és George
Enescu utca, valamint a Győzelem tér 3. szám alatti parkosított tér átalakítására vonatkozó online kérdőív. Az említett
utcák átalakításával a polgármesteri hivatal barátságosabb,
sétaterekkel, zöldövezetekkel rendelkező, több mozgásteret
biztosító, tisztább levegőjű várossá szeretné alakítani a megyeszékhelyt. A kérdőív kitöltői a szóban forgó utcákkal kapcsolatos javaslataikat közölhetik az ügyben érintett
szakemberekkel. A kérdőív a következő linken érhető el:
bit.ly/31knupB

Meghosszabbítják a nyugdíjasok
buszbérletének érvényességét

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

Segítenek bejelentkezni az oltásra

Az RMDSZ egy éve nyújt segítséget a járvánnyal kapcsolatos magyar nyelvű tájékoztatásban, mostantól pedig az oltással kapcsolatos regisztrációból is kiveszi a részét –
tájékoztat a szövetség közleménye. Ezért első körben a járványnak leginkább kitettek két csoportját, a 65 év felettieket,
valamint a krónikus betegeket várják az RMDSZ helyi székházaiba, illetve az Eurotrans Alapítvány irodáiba, ahol segítenek az online regisztrációban. Maros megyében
Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám alatt, a
földszinten, hétfőtől péntekig 9-15 óra között várják az érdekelteket, akik a 0265-264-442, 0752-668-949 telefonszámokon is érdeklődhetnek.

Elekes Gyula tűzzománc-kiállítása

Székelyudvarhelyi művész a Bernády-galéria új vendége.
Örökség című tűzzománc-kiállítása nemrég nyílt meg a marosvásárhelyi Bernády Házban. A kiállító Marosvásárhelyen
a Művészeti Líceum diákja volt, a tűzzománc technikával
1980-ban kezdett el foglalkozni, azóta is folyamatosan tovább képezte magát német, spanyol magániskolákban és
alkotóműhelyekben, valamint a Kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelyben. Az utóbbi alkotótelepen
díjakkal is elismerték munkásságát. A Magyar Zománcművészek Társaságának tagja. Számos egyéni tárlata volt itthon,
Németországban,
Spanyolországban,
Oroszországban, Magyarországon.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

A parkoló látványterve

(Folytatás az 1. oldalról)
amire nagy szükség van Marosvásárhelyen. Aszfaltozásra
vagy ehhez hasonló beruházások megvalósítása céljából
nem veszünk fel kölcsönt, ezek finanszírozását uniós forrásból, kormánypénzből vagy helyi költségvetésből biztosítjuk. Van elképzelésünk, a színház mögött szeretnénk egy
emeletes parkolóházat építeni. A tervek meg vannak rendelve, ahogy elkészülnek, és megvan a teljes összeg, elkezdjük a beruházást” – mondta Soós Zoltán. Kérdésünkre, hogy
sikerült-e megvásárolnia az önkormányzatnak a szóban forgó
telket, a polgármester közölte, tárgyalnak a két tulajdonossal.
„Amennyiben nem tudunk megegyezni az árban, kisajátítást
kezdeményezünk, hiszen a városnak szüksége van a területre

Interkulturalitás, imagológia

ahhoz, hogy beruházzon” – tette hozzá Soós Zoltán.
A polgármestert a köztisztasági szolgáltató kiválasztására kiírt közbeszerzésről is megkérdeztük. Soós Zoltán
elmondta, a licit meg van hirdetve, jövő héten az utcai takarításra is kiírják a pályázatot. Szerinte a Sylevy Salubriservvel történt szerződésbontástól számított 90 nap nem
jelent „korlátot”, mert amennyiben 3 hónapon belül nem
zárul le a közbeszerzés, 30 naponként meghosszabbítható
a jelenlegi szolgáltatói szerződés. Hogy a szolgáltató is
akarja-e ezt, a polgármester bízik benne, szerinte „egy
havi több millió lej értékű szolgáltatásról van szó, egyetlen
vállalkozó sem fog ennyi pénzt otthagyni, főleg, hogy feltételezhetően részt szeretne venni az új közbeszerzésen”.

Megjelent a Korunk áprilisi száma

A mentális képek kutatása, a másság értelmezéseinek
követése egyre aktuálisabb egy olyan társadalomban és interkulturális mediális közegben, ahol a másságok érintésközelbe kerülnek. Az imagológia interdiszciplináris
jellegű, filozófiai, pszichológiai, szociológiai és irodalomtudományi szempontokat egyaránt érvényesítő módszer
szerint vizsgálja a kérdéskört. A lapszám írásai művészeti
alkotásokban (irodalmi művekben, filmekben) elemzik a
megjelenített mentális képeket, illetve az interkulturális
viszonyrendszert, amelyben ezek létrejönnek, és amelyek
fogadtatásukat is befolyásolják. A cikkek olyan témákat

RENDEZVÉNYEK

Tekerj egy jó célért!

Idén április 17-18-ára hirdette meg a Marosszéki Közösségi Alapítvány a Tekerj egy jó célért! elnevezésű
jótékonysági kerékpáros rendezvényt. Az esemény
keretében összesen kilenc projektet lehet támogatni,
az adomány a benevezési díj összege. A támogatandó célt mindenki maga választja ki, a következő
projekteket lehet felkarolni: Tekerj a Down Egyesület
nappali központjáért!, Tekerj a Philothea Klub ifjúsági
táboráért!, Fedett rollertárolót a Bernády György iskolának, Tekerjünk mezítlábas ösvényért!, Tekerj a
Yuppi Camp diabéteszes gyerekeiért!, Előzzük meg a
szurit! A cukorbeteg fiatalokért tekerek!, Nem hallszik
a muzsika!, A város segít – elérhető egészségügyi
szolgáltatások, valamint a Nem félek! Rákos gyerekért tekerek! elnevezésű projektek várják a támogatóikat.

Versmondó és versklipverseny

Az idén is meghirdetik a Nemzeti Színház és a Magyar
Versmondók Egyesülete versmondó és versklipverse-

érintenek, mint az Iowai Nemzetközi Íróprogram, a kulturális emlékezet rései, a középkor-képzeteink alakulása,
Henrik Ibsen és riválisai, Kazuo Ishiguro művészete vagy
Radu Jude Arany Medve díjas filmrendező munkái. Szerzők: Asztalos Veronka Örsike, Balázs Imre József, Bence
Erika, Beretvás Gábor, Blénesi Éva, Fehér Imola, Gömöri
György, Holicska István, Keszeg Anna, László Szabolcs,
Medgyesi Emese, Gellu Naum, Pap József, Pieldner Judit,
Pócs Veronika, Rabocskai Zsófia, T. Szabó Levente, Tapodi Zsuzsa, Tárnok Attila, Tompa Andrea, Válas Péter,
Várallyay Gyula, Vojna Andrea Zsuzsanna.
nyét, a Nemzeti VERSenyt, amelyre április 30-ig várják
a benevezéseket. A tavalyi verseny élő szuperdöntőjét
novemberben a rendkívüli jogrend életbe lépése miatt
el kellett halasztani, az idei verseny azonban elindul,
az elődöntő és a középdöntő az idén is online zajlik.
Októberben, ha a járványhelyzetből kilábal a világ, a
budapesti Nemzeti Színház színpadára léphetnek az
V. és VI. Nemzeti VERSeny legjobbjai. További információk a www.vers.hu/nemzetiverseny2021 oldalon és
a verseny Facebook-oldalán.

XXV.

Jubilál a Maros megyei textilművészek Ariadnae rendezvénysorozata. A Romániai Képzőművészek Szövetségének Marosvásárhelyi Fiókja 25. alkalommal
rendezi meg a hagyományossá vált országos kiállítást.
A Kultúrpalota Art Nouveau Galériájában április 3-tól,
szombattól tekinthetők meg a tíz megyét, illetve kulturális központot képviselő több mint félszáz textilművész
Hagyomány – kutatás – kísérletezés címszó alatt született alkotásai. A tradicionális faliszőnyegek, újító kárpitok, tértextilek és minitextilek színes gyűjteményét
április végéig lehet megnézni, a járványügyi előírások
betartásával.
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A legfelsőbb bíróság érvénytelenítette
a Dabis Attilát kitiltó iratot

A szerdán kimondott jogerős ítélet kivonatát a legfelsőbb
bíróság közölte honlapján. A bíróság részlegesen érvénytelenítette a Bukaresti Táblabíróság – Dabis Attila számára kedvezőtlen – 2019. május 13-i ítéletét, elrendelte a
határrendészet által kiállított kitiltási határozat érvénytelenítését, és azt is, hogy a román hatóság fizessen ki 2000 lej perköltséget Dabis Attilának.
A legfelsőbb bíróság az egyéb vonatkozásokban helyben
hagyta a korábbi ítéletet. Dabis Attila az MTI-nek elmondta:
kártérítést is igényelt kitiltása miatt a román államtól. Ezt a
kérését azonban a legfelsőbb bíróság figyelmen kívül hagyta.
Az SZNT külügyi megbízottja a román hatóságok megfontolt lépésének tartotta, hogy bő három héttel azután született
az ítélet, hogy kitiltása lejárt. Megjegyezte: a kezdettől fogva
tettenérhető volt a kitiltása mögötti politikai motiváció.
„Abból, ahogy mi a jogvédelmet felépítettük, hamar fel kellett
hogy ismerjék az illetékesek, hogy nagyon nagy bakot lőnek,
ha engedik, hogy ezt az ügyet kivigyem az Európai Unió Bírósága elé. Így egy idő után az vált érzékelhetővé, hogy időhúzásra játszanak, és arra, hogy belföldi bírói fórumon tartsák
az ügyemet” – nyilatkozta.
Az SZNT pénteki közleményében azt a következtetést
vonta le, hogy még reménytelennek látszó helyzetekben is érdemes jogorvoslatért folyamodni a bírósághoz, ha közösségi

ügyről, illetve alapvető jogok védelméről van szó. Azt is tanulságként vonta le, hogy egy jogsértő intézkedés sem akadályozhatja meg az SZNT-t abban, hogy a megváltozott
körülmények között is folytassa jogszerű érdekérvényesítő tevékenységét.
A román határrendészek 2018. március 9-én az Ártánd–
Bors határátkelőhelyen akadályozták meg Dabis Attila Romániába való belépését. Az SZNT magyar állampolgárságú
külügyi megbízottja Marosvásárhelyre utazott volna a székely
szabadság napja alkalmából szervezett másnapi autonómiatüntetésre. A román határrendészet később azt közölte vele,
hogy olyan cselekedetek következtében járt el, amelyek veszélyeztetik Románia nemzetbiztonságát. Azt is megjegyezte:
ezek a cselekedetek „valós, súlyos és érvényes fenyegetést jelentettek a törvényességre, a szociális, gazdasági, politikai
egyensúlyra és stabilitásra, mely a román nemzetállam szuverén, független, egységes és oszthatatlan jellegének a fenntartásához és fejlesztéséhez, valamint a törvényes rend
megőrzéséhez szükséges”.
Dabis Attila Izsák Balázzsal együtt támadta meg az Európai
Unió luxembourgi bíróságán az Európai Bizottságnak azt a
2013-as határozatát, amelyben elutasította a nemzeti régiókról
szóló európai polgári kezdeményezés bejegyzését. A pert –
melybe Románia az EB oldalán avatkozott be – Dabis és Izsák
2019 márciusában megnyerte. A 2019 májusában indított aláírásgyűjtés során sikerült teljesíteni a megszabott feltételeket,
így az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell majd a nemzeti régiók kérdésével. (MTI)

A szálloda-, étterem- és kávéház-működtetők (HoReCa
ágazat) felvállalják a vendégek gyorstesztelésének költségeit,
anélkül, hogy mindez visszaköszönne az árakban – nyilatkozta két munkáltatói szövetség képviselője a kormányfővel
folytatott keddi egyeztetést követően. A romániai hotel- és étteremüzemeltetők munkáltatói szövetségének (HORA) képviselője, Dragoş Petrescu rámutatott, a vendégek tesztelése
egyelőre lehetőségként merült fel, a június 1-jétől kilátásba
helyezett újranyitással kapcsolatos minden döntést az erre a
célra létrehozott minisztériumközi tanácsban hozzák meg.
A szakember úgy véli, nem lesz magas azoknak a vendégeknek a száma, akiket érkezéskor tesztelni kellene, mert
egyre többen megkapják a koronavírus elleni oltást, és sokan
igazolni tudják, hogy átestek a betegségen. A gyorstesztelés

vendégenként 2-3 eurós költséget jelentene, amit a létesítmény
működtetője fedezne, nem növelnék az árakat emiatt – nyomatékosította. A Romániai Szállodaipari Szövetség (FIHR)
elnöke, Călin Ile elmondta, arra biztatják a HoReCa-szektorban dolgozókat, hogy az ágazat minél biztonságosabbá tétele
érdekében oltassák be magukat koronavírus ellen, de senkit
nem fognak kötelezni erre. Ugyanakkor tárgyalásokat folytatnak a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló bizottság
illetékeseivel, hogy azok a vendéglátóipari alkalmazottak,
akik fel akarják venni az oltást, jussanak hozzá könnyebben a
vakcinához. Ile arról is beszámolt, hogy az oltottságot bizonyító, uniós szinten bevezetendő zöldigazolványt Románia is
alkalmazni fogja, de csak külföldi utak esetén, az országon
belüli üdüléshez nem lesz szükség erre. (Agerpres)

A legfelsőbb bíróság jogerősen érvénytelenítette
azt az iratot, amellyel 2018. március 9-én három
évre kitiltották Romániából Dabis Attilát, a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottját.

Elképzelhető, hogy júniustól gyorstesztet végeznek
a vendégeken a pincérek

Júniustól jöhet a lazítás

Florin Cîțu miniszterelnök szerint Románia június elsején
lazít a járványügyi korlátozásokon, és megteszi az első lépést
a normalitás felé.
Hétfői sajtótájékoztatóján a miniszterelnök elmondta: olyan
tárcaközi bizottságot hoz létre, amelyben valamennyi minisztérium képviselője jelen lesz, és mérlegelik, hogy a munkáltatói szövetségek, valamint a szakszervezetek képviselőit is
meghívják. Ez a miniszterelnök által vezetett testület fogja kidolgozni a lazítás szabályait.
A miniszterelnök szerint az üzletek hétvégi nyitvatartására
és az esti kijárásra vonatkozó, múlt héttől bevezetett korlátozások eredményesek voltak.
„Láthatták, hogy ilyen körülmények között is meg lehet ünnepelni a húsvétot, két vallásfelekezetnek ez már sikerült, és
biztos vagyok abban, hogy így lesz a következő időszakban
is” – utalt a miniszterelnök a katolikusok és protestánsok mostani ünnepére és az ortodoxok május eleji húsvétjára.
A miniszterelnök szerint azért lehet a lazításon gondol-

kozni, mert az adatok azt jelzik, hogy Romániában egy hete
tetőzött a járvány harmadik hulláma. Bukarestben stabilizálódott a helyzet, Temesváron és Temes megyében csökkenni
kezdett a fertőzöttek napi száma. Türelmet kért, és az érvényes
szabályok betartását, hogy a jelenlegi irányt sikerüljön megtartani.
Florin Cîțu arra is kitért, hogy a legpesszimistább forgatókönyv esetén is május végéig ötmillió személy (a beoltandó
lakosság 35 százaléka) kaphatja meg a védőoltást. Jó esetben
azonban a beoltottak száma akár a 6,3 milliót is elérheti. Hozzátette: ez azáltal válik lehetővé, hogy április–májusban az
ütemterv szerint 8-8,3 millió adag oltás érkezik az országba.
Szerinte július végére már tízmillió romániai beoltására lesz
elegendő oltóanyag.
A miniszterelnök arra buzdította a politikusokat, közéleti
személyiségeket, egyházi vezetőket, hogy népszerűsítsék az
oltási kampányt, és értessék meg az emberekkel, hogy ez vezeti ki az országot a járványból. (MTI)

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) vizsgálja azokat a jelentéseket, amelyek az Oxfordi
Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari csoport
által a koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag alkalmazásából eredő kockázatokról érkeznek, de az
már most kijelenthető, hogy ez a vakcina több ezer
ember életét megmentette – mondta kedden Nadhim Zahawi, a brit oltási program irányításáért felelős egészségügyi államtitkár.

szen Nagy-Britanniában eddig csaknem 20 millió adagot
adtak be az Oxford/AstraZeneca-oltóanyagból. Hozzátette: szakértői becslések szerint a nagy-britanniai oltási kampány december
8-i kezdete és február vége között az Oxford/AstraZeneca-vakcina és a Pfizer/BioNTech-oltóanyag egyenként hozzávetőleg
6300 emberéletet mentett meg Nagy-Britanniában.
Az MHRA legújabb vizsgálatában kimutatta, hogy az Oxford/AstraZeneca-oltóanyagból március 24-ig több mint 18
millió adagot adtak be Nagy-Britanniában, és az e vakcinával
beoltottak közül harmincnál fordult elő vérrögképződés, az
esetek zömében az agyi trombózis egy ritka formája. Hét páciens meghalt. A hatóság a vizsgálati eredményt ismertető minapi közleményében kiemelte: továbbra sincs bizonyíték arra,
hogy okozati összefüggés lenne az Oxford/AstraZeneca-vakcina alkalmazása és a vérrögképződéses esetek között, az adatok viszont változatlanul arra vallanak, hogy e vakcina
alkalmazásának előnyei messze felülmúlják az esetleges kockázatokat. A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint
Nagy-Britanniában eddig csaknem 31,6 millióan kapták meg
a koronavírus elleni vakcina első dózisát, a második adagból
több mint 5,4 millióan részesültek.
Nagy-Britanniában jelenleg az Oxford/AstraZeneca-vakcinát és a Pfizer/BioNTech-oltóanyagot használják.
A brit kormány célkitűzése az, hogy július végéig a teljes
brit felnőtt lakosság – hozzávetőleg 52,7 millió ember – megkapja az oltás első dózisát. (MTI)

A brit gyógyszerfelügyelet vizsgálja az AstraZenecaoltóanyag kockázatairól szóló jelentéseket

Zahawi nyilatkozatának előzményeként Marco Cavaleri, az
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) oltásstratégiai irodavezetője egy olasz lapnak adott, kedden megjelent interjúban
tényként jelentette ki, hogy „van összefüggés” a Oxford/AstraZeneca-vakcina és az utóbbi hetekben tapasztalt vérrögképződéses esetek között.Cavaleri hozzátette ugyanakkor: azt még
nem tudni, hogy pontosan mi váltotta ki ezeket a reakciókat.
Nadhim Zahawi a BBC brit közszolgálati rádió keddi hírműsorának nyilatkozva azt mondta: a brit felügyeleti hatóság
nagyon szoros figyelemmel követ minden olyan bejelentést,
amely a vakcina alkalmazása után jelentkező esetleges negatív
reakciókról érkezik.
Az államtitkár felidézte: June Raine, az MHRA vezérigazgatója előző napi felhívásában mindenkit arra kért, hogy továbbra is adassa be magának a vakcinát, amikor értesítést kap
arról, hogy felkeresheti a helyi oltóközpontot.
Zahawi szerint meg kell vizsgálni az összefüggéseket, hi-
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Több mint ötezer új eset

Az elmúlt 24 órában 5231 új koronavírus-fertőzéses
esetet diagnosztizáltak, ezzel a nyilvántartott fertőzöttek száma a járvány kezdete óta 983.217-re emelkedett – közölte kedden a stratégiai kommunikációs
törzs (GCS). Elhunyt az elmúlt napon 196 személy,
így az áldozatok száma 24.386-ra nőtt. A járvány kezdete óta 880.429-en gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek száma 78.402-re csökkent. Jelenleg 1466
beteget kezelnek intenzív osztályon, valamivel kevesebbet, mint előző napon. Az elmúlt 24 órában 37.530
teszt eredményét dolgozták fel. Jelenleg 14.052 személyt kezelnek kórházban Covid–19-cel. Románia területén 67.046 igazoltan koronavírus-fertőzött
személy van otthoni, 16.724 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 47.882 személy van házi,
122 pedig intézményes karanténban. (Agerpres)

Nagy hideg, sok hó várható
a héten

Jelentős havazásra és megerősödő szélre vonatkozó
sárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai
Szolgálat (ANM) húsz megye hegyvidéki térségére.
Az előrejelzések szerint csütörtök reggelig országszerte nagyon hideg lesz, és helyenként csapadék is
várható. Szerdára virradóra a délnyugati, a központi
és az északkeleti országrészben, valamint a hegyés dombvidéken havazni fog, helyenként – főleg a
hegyvidéki térségekben – jelentős friss hóréteg képződik. Szinte mindenhol megélénkül a szél, 45-55
km/órás, a hegyekben több mint 70 km/órás széllökések várhatók. Az évszakhoz képest nagyon hideg
lesz országszerte, éjszaka fagypont alá csökken a
hőmérséklet. A hideg idő április 10-éig, szombatig kitart. (Agerpres)

Április 20-tól beüzemelik a mobil
oltóközpontokat

A tervek szerint április 20-ától mobil oltóközpontokban is elkezdenek oltani koronavírus ellen, első fázisban húsz ilyen oltópontot állítanak fel – jelentette ki
kedden Valeriu Gheorghiţă, a romániai oltáskampány
koordinátora. A szakember azt is elmondta, hogy a
tervek alapján a mobil oltópontokhoz a védelmi minisztérium biztosítja a személyzetet, és itt egyelőre az
olyan vidéki települések lakóit tervezik immunizálni,
amelyek távol esnek a többi oltóközponttól, és akiknek családorvosuk sincs. Ezeknél az oltóközpontoknál többnyire a Johnson&Johnson koronavírus elleni
vakcinájával oltanak majd, ez ugyanis egydózisú –
tette hozzá a katonaorvos. (Agerpres)

A WHO nem támogatja
a vakcinaútlevél bevezetését

Az Egészségügyi Világszervezet nem támogatja a
vakcinaútlevél bevezetését az utazások megkönnyítésére – nyilatkozta kedden a WHO egyik szóvivője.
Margaret Harris azzal érvelt, hogy még mindig nem
tudni teljes bizonyossággal, fertőznek-e a koronavírus ellen beoltottak. Emellett az útlevél méltányossági
kérdéseket is felvet. „Hátrányos helyzetbe hozza azokat, akik ilyen vagy olyan okokból nem kapták meg
az oltást” – idézte az Agerpres a szóvivőt. Margaret
Harris a keddi sajtótájékoztatón elmondta azt is, hogy
a WHO várhatóan április végéig dönt két kínai vakcina, a Sinopharm és a Sinovac vészhelyzeti engedélyezéséről, egyelőre még gyűjtik az információkat
a két oltóanyagról. Mint ismert, az Európai Bizottság
május 14-től vezetné be az EU területén a vakcinaútlevelet. (Agerpres)

Gázszivárgás a bal féltekén
(Folytatás az 1. oldalról)
Az ügy első vitatható mozzanata a politikai szálaknak
köszönhetően elnyert kivitelezési szerződés, de ez a világon bárhol így megy. A működő demokráciáktól a banánköztársaságokig a mindenkori kormányok barátai
előnyben lesznek az állami szerződéseknél, csak a
mesék változnak, amelyekkel az adófizetőt traktálják.
Ennél viszont nagyságrendekkel rosszabb, amikor már
folyamatban levő szerződéseknél adminisztratív lépésekkel babrálnak ki a lejárt szavatosságú haverokkal,
mint itt az ágazati minimálbér-emeléssel történt. Amikor
a megrendelő állam egyoldalú lépéssel kihúzza a szőnyeget az építő alól, az elvileg a bíróságon tánclépésben nyerhet ezért kártérítést, mert a menet közbeni
egyoldalú szerződésmódosítás bárhol a civilizált világban elfogadhatatlan. Itt a feltételes módot csak az indokolja, hogy ebben az országban és bíróságain bármi
lehetséges, és annak az ellenkezője is, szóval a per végkimenetele rejtély. Ami viszont tény, hogy a kibabrálós
játék következtében álló beruházásban az adófizetők
pénze potyára áll, és ha az építő majd kártérítést kap,
azt szintén ők fogják lepengetni, az állam fenntartóiként.
És miközben csak ennek az építőnek a tucatnyi megrendelésénél áll a munka ugyanebből az okból, még a megemelt minimálbérű építőmunkások sem visznek többet
haza. Mert amíg a politika csupán az állami megrendelések kivitelezőinek kijelölésénél játszik szerepet, az még
hagyján, de amikor a dolgok már átcsapnak adminisztratív álca mögé rejtett leszámolásba, azon mindenkinek
csak vesztenivalója van.
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Mindenki örömmel fogadta

Négy beruházást támogat a szolidaritási alap

A Szoboszlay-ház egy részét a napokban meg is vásárolta Nyárádszereda önkormányzata

Egyértelműen fontosnak és
hasznosnak tartják a kedvezményezettek azt a kisebb-nagyobb támogatást, amelyet a
Maros megyei magyar polgármesterek által létrehozott
szolidaritási alapból megszavaztak számukra az idei évre
– derül ki körképünkből. Ezek
az összegek messze nem fedezik a teljes szükségletet, de
löketet adnak a tervezett
vagy a folyamatban levő közösségi beruházásoknak.

Gligor Róbert László

Amint arról beszámoltunk az elmúlt napokban, elosztották a Maros
megyei RMDSZ-es polgármesterek
által létrehozott szolidaritási alap
idei keretét, amelyből négy közösségi célt szolgáló ingatlanra fordíthatnak
pénzt
az
idén.
Nyárádszereda ingatlanvásárlásra,
Ákosfalva és Gyulakuta folyamatban levő felújítási munkálatra, míg
Küküllőszéplak új építményre kapott támogatást. Az RMDSZ Maros
megyei szervezete 2018-ban döntött egy szolidaritási alap létrehozásáról, amellyel elsősorban a Maros
megyei települések életében jelentőséggel bíró, közösségformáló
erejű, közérdekű beruházásokat támogatnak. Az alapot az RMDSZ-es
polgármesterek a megyei költségvetésből a településeiknek visszaosztott keretösszeg egy bizonyos
százalékával támogatják.

Hétfőn már vásároltak is
A legnagyobb pénzösszeget ezúttal Nyárádszereda kapta egy ingatlan
megvásárlásához. Az önkormányzat
az egykori Szoboszlay-házat vagy a
„régi kórház”-ként ismert helyi impozáns épületet szeretné megszerezni. Ehhez nyújt hathatós
támogatást a közös alapból megszavazott 650 ezer lejes összeg. Az épületben két család lakik, az
önkormányzat egyikkel múlt hétfőn
meg is kötötte a vásárlási szerződést,
ha pedig a tárgyalások úgy alakulnak,
hogy a másik család is eladná a rá eső
épületrészt, akkor annak értékét is elő
fogják teremteni – tudtuk meg Tóth
Sándor polgármestertől, aki köszönetet mondott elöljáró kollégáinak
azért, hogy megértették, Nyárádszereda társadalmi életében mennyire
fontos egy ilyen épület megszerzése.
Az önkormányzatnak régi álma ez a
vásárlás, rá is dolgozott, és pénzt is
takarított meg erre a célra. A Kós Károly tervei alapján épült B kategóriás
műemlék épület rendeltetése akkor
dől el véglegesen, amikor az ingatlan
másik része is a város tulajdonába
kerül – mondta el a település elöljárója, leszögezve: nem kulturális
célra fogják hasznosítani.
„A befektetésnek akkor lesz értéke, ha – megtartva az épület jellegét – gazdaságilag is segíteni tudja
Nyárádszeredát, de ez egy jövőbeli
döntés lesz, akkor fogja elhatározni
az önkormányzat, hogyan hasznosítja észszerűen, a település számára
hasznosan az épületet”. Mivel a

Nyárádszentbenedeken a Tholdalagi-kastély felújítását folytatja az önkormányzat

Fotó: Gligor Róbert László

nak elmondta: nagyon hálásak, és
köszönik ezt a támogatást, a község
részéről hasonló hozzáállást élvezhetnek más községek is. Ákosfalva
már tavaly igényelt támogatást, de
a szolidaritási alapot a Marosszentgyörgyre tervezett jégpálya építésére engedték át az elmúlt évben.
Mindenképp most is nagyon sokat
segít ez a támogatás, mert még sok
munka van hátra, és sok pénz szükséges a kastély felújítására. Az önkormányzat az elmúlt években nem
kis összegeket fordított az épület
külső felújítására, mint pl. a tetőszerkezet, térrendezés, most a belső
munkálatok – a villanyhálózat kiépítése, padlózat – következnek. A
községnek szándékában állt, hogy
az idei költségvetésből is fordítson
egy bizonyos összeget az ingatlan
munkálatainak folytatására, de ha
már részesültek ebből az alapból,
akkor ebben az évben többet nem
költenek rá az amúgy is szűkös
helyi költségvetésből. Nem lesz
elég a hátralevő munkálatokra, de
igyekeznek jól gazdálkodni az öszszeggel – ígérte a polgármester.
Fedezi a kiadások egy részét
Gyulakután februárban kezdődött el a református templom felújítása, majd a kötelező régészeti
ásatások során rábukkantak két korábbi templom alapjaira, egy 17.
századi kriptára, valamint értékes
falfestményekre, befalazott gótikus
ablakokra. Honfoglalás kori sírok is
vannak a templom alatt, a falakon
belül és kívül. Így az eredetileg a

zottakhoz is fordulni támogatásért,
de jónak látta, hogy az RMDSZ-es
polgármester-kollégáihoz, a megyei
elnökhöz és helyetteséhez is forduljon a kérdésben – ismertette lapunkkal Varga József polgármester, aki
egyben az egyházközség főgondnoka is. Hálásan köszöni az összefogást, a nagylelkű adományt, a
megértést, hogy mások is támogatták az ősi templom felújítását, hogy
a tavasz folyamán befejezhessék a
munkálatokat. Minden bizonnyal a
helyi tanács is támogatni fogja a
nemes ügyet, és figyelembe veszi
az egyházközség igényeit az idei
községi költségvetés összeállításánál – emelte ki az elöljáró, megjegyezve, hogy ha a helyzet úgy
kívánja, Gyulakuta is támogatni
fogja mások ilyen jellegű kérését a
jövőben a szolidaritási alap felhasználását illetően.
„Állni fog a falu jelképe!”
A Küküllőszéplakhoz tartozó Héderfája református egyházközsége
is 50 ezer lejnek örülhet. Szakács
Béla polgármester köszönetét fejezte ki az RMDSZ-es polgármestereknek azért, hogy együttéreznek
a kárvallottakkal, és úgy gondolták,
hogy a leégett haranglábat újra fel
kell építeni, és ebben támogatást
nyújtottak a reformátusoknak. Köszönet jár a megyei elnöknek, Péter
Ferencnek is, amiért a szolidaritási
alapot létrehozta, amellyel kultúránk emlékeinek megmaradásához
járulnak hozzá. Ugyanakkor köszönet jár a megyei RMDSZ-nek is,

Gyulakután nemcsak templomfelújítás folyik, hanem vele párhuzamosan Héderfáján jelenleg egy kis haranglábat használnak, de
hamarosan újjáépítik a tavaly leégett harangtornyot
régészeti ásatások is – erre költik a kapott pénzt

szomszédos épületben inkubátorház
fog működni, a polgármester úgy
látja, ehhez kapcsolódó rendeltetése
lesz a Szoboszlay-háznak is, ehhez
pedig egy lehetőséget jelent ez a
lépés.
Folytatnák a belső munkálatokat
Ákosfalva számára 170 ezer lejt
hagytak jóvá, amelyet a nyárádszentbenedeki Tholdalagi-kastély
felújítási munkálataira költenek.
Osváth Csaba polgármester lapunk-

magyar kormány részéről megítélt
60 ezer eurós támogatás messziről
nem tudná fedezni a tervezett és
időközben szükségessé vált költségeket, ezért nagyon jól fog az egyházközségnek ez a támogatás –
fejtette ki Kulcsár Rabocskai Levente lelkipásztor. Azt is elmondta:
a szolidaritási alapból megítélt 50
ezer lejből kifizetik a a templomfalakon kívülre előírt ásatásokat,
amelyeket a Maros Megyei Múzeum végez, a megmaradó összeget
pedig a belső falak meszelésére fordítják. A feltárt falfestményeket épp
a napokban takarják le a szakemberek. A lelkész biztató információkat
osztott meg lapunkkal: a magyarországi Teleki László Alapítvány részéről
a
következő
évben
számítanak támogatásra, amelyet a
17. századi festett kazettás mennyezet felújítására és a feltárt falfestmények konzerválására fordítanának.
A templom külső és belső javítását időközben folytatni kell, a külső
meszelésekre és a villámhárító felállítására a román kormány vallásügyi államtitkárságától szeretnének
pályázat révén pénzt igényelni.
Számos olyan költség jelentkezett egy ekkora beruházás során,
amelyet a magyarországi pályázat
nem tudott fedezni, ezért kénytelenek voltak a hívekhez és elszárma-

amely a tavaly felvállalta az új harangtorony tervének nem kis értékű
költségeit is – mutatott rá az elöljáró. „A harangláb a falu jelképe
volt, és remélem, hamarosan újra
ott lesz a domboldalon” – adott hangot derűlátásának a községvezető.
Úgy véli, már májusban megépülhet a torony alapja, majd augusztusban a faszerkezet felállításához is
hozzáláthatnak, a kapott összeg fedezni fogja a kivitelezési költségek
egy bizonyos részét. Az önkormányzat egy ugyanekkora összeggel fog hozzájárulni a helyi
költségvetésből a gyülekezet költségeihez – ígérte meg Szakács Béla.
Nagy Csaba lelkipásztor is úgy
véli, a kivitelezés és a munkadíj fedezésére fordítják az adományt.
Megszerezték az építési engedélyt,
elkészült az építkezés végleges
költségvetése is, amely sokat változott az eredeti tervhez képest, hiszen nőttek az anyagárak, a
költségek, munkadíjat kell fizetni,
villamosítani kellene a harangokat,
vannak előre nem látott költségek
is. Ez a támogatás és egy hasonló
mértékű önkormányzati hozzájárulás már jelentős részét fedezné a
szükséges 160 ezer lejnek. „Most
már jó reménységgel tekintünk a jövőbe” – fűzte hozzá a lelkipásztor,
akit éppen a tervezett építkezés
ügyintézése közben értünk utol.
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Közösen kitakarítjuk!

Hulladékgyűjtési akció

A járványügyi szabályokat betartva az idén is
megszervezi a Marosvásárhelyi Rádió az
egyre népszerűbb Közösen kitakarítjuk! szemétgyűjtési akciót, amelynek egyik célja a környezettudatos szemlélet népszerűsítése.
A rendezvényt a Föld napja tiszteletére szervezik.

Vajda György

Az idén az esemény április 17-én, szombaton reggel
10-től délután 4 óráig tart. A zsúfoltság elkerüléséért
az önkéntesek több munkaponton várják a jelentkezőket a Maros egykori Hétfák és a szentkirályi új gát közötti szakaszának mindkét partján. A kitakarítandó
partszakasz Marosszentgyörgy, Marosszentanna, Marosszentkirály és Marosvásárhely területeit érinti.
Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségének vezetője elmondta: az érdeklődőket a
megadott időben több pontban felállított sörsátraknál
várják. Az első a Gokart mellett a kompnál, a következő a régi gát szomszédságában (a Maros Vízügyi
Igazgatóság épületének bejáratánál), a harmadik a gyaloghíd marosszentannai hídfőjénél, a következő az
Árvíz (Potopului) u. 10. szám alatti épület mellett (az
Outdoor Experience székhelye), valamint az új gát közelében, a Black Lord szállodával szemben lesz felállítva. A szervezők arra kérik a jelentkezőket, hogy az
előző évektől eltérően ne a kompnál, hanem ezeknél a
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idámak voltak és szabadok – éppen
mint két, frissen egymásra talált tizenéves. Játékos, áprilisi fény
lengte körül őket, ahogy kéz a kézben lépkedtek egymás mellett a sétányon. Az ősz hajú,
alacsony férfi állán halványkék egészségügyi
maszk, a karcsú, szemüveges nőén hímzett,
virágos védelem. Csak akkor húzták a szájukra, ha járókelő közelített feléjük vagy a
távolban feltűnt egy rendőrautó.
– Nem voltunk mi mindig ilyen engedetlenek, de most már kicsit elegünk lett a levegőtlenségből – emelte rám derűs tekintetét
az asszony. – Tavaly tavasszal szigorúan betartottunk minden előírást, nem érintkeztünk
senkivel, csak őriztük a házat kitartóan. A
párom akkor még nem töltötte be a 65. életévét, mégis az idős korosztálynak fenntartott
két órában ment bevásárolni, azt is csak hetente kétszer. A gyerekeinkkel telefonon tartottuk a kapcsolatot, az unokákat sem láttuk
hónapokig. Még nyáron sem igen változtattunk ezen a ,,begubózott” életmódon, legfeljebb tízperces sétára mentünk le a tömbház
elé, pedig akkoriban enyhültek a szabályok.
Úgy szeptember közepén kezdtük érezni,
hogy belefáradtunk ebbe az egészbe.
– Mintha hirtelen a saját otthonunk foglyaivá váltunk volna – szólalt meg rekedtes
hangján a férfi is. – Sehogy sem találtuk a
helyünket, és egymással is egyre ingerültebbekké váltunk. Akkor határoztuk el, hogy elutazunk egy kicsit a hegyekbe, hátha ott
visszatér az életkedvünk. A lányomék és a
feleségem fia, szóval az aggódó fiatalság
persze mindenáron meg akart akadályozni

munkapontoknál jelentkezzenek, ott vehetik át a szemeteszsákokat és a gumikesztyűket. Lehetőleg a lakhelyhez közelebb eső munkapontot válasszák majd
kiindulásként. Az idén szelektíven gyűjtik a hulladékot: a színes zsákba kell a pillepalackokat, míg a feketébe az egyéb szemetet tenni. A megtöltött zsákokat
nem egy helyre kell vinni, hanem egy-egy pontba gyűjteni, ahonnan majd a szervezők elszállítják. Kerékpáros önkéntesek is gondoskodnak majd a zsákok
kiosztásáról, amennyiben elfogynak a munkapontokon
átvettek.
Arra hívják fel a figyelmet a szervezők, hogy a
résztvevők feltétlenül viseljenek védőmaszkot, és
amennyiben lehet, ne tartózkodjon majd egy helyen
háromnál több személy.
Az idén is, mint az előző években, a kezdeményezés
partnerei az Ecolect Mures, a Salvamont, a Mures
Runners Egyesület, a Vizit Maros, a Bioeel, az Outdor
Experience és sokan mások. Természetesen a megyei
média képviselői is a kiemelt partnerek közé tartoznak
– jegyezte meg a szerkesztőség vezetője.
Mint ismeretes, a Marosvásárhelyi Rádió 2017-ben
szervezte meg első szemétgyűjtő akcióját. Tavaly, a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorítások miatt nem
volt rendezvény. 2019-ben összesen 2.500 zsák hulladék
gyűlt össze egy, a most kiszemeltnél jóval kisebb szakaszon. Az előző alkalmakkor azonban jóval hosszabb szakaszt takarítottak meg, most a járványügyi szigorítások
miatt nem szerveztek kiterjedtebb hulladékgyűjtést.

Fotó: Vajda György

Lázadók derűje

a – szerintük – őrült ötletünk megvalósításában, de mi nem sokat teketóriáztunk. Kinéztünk az interneten egy távoli kis panziót
egy festői falucskában, lefoglaltunk egy
szobát, és pár nap múlva szedtük is a sátorfánkat.
– Felejthetetlen hetet
töltöttünk el kettesben a
világ végén, ahol mobiljel sem volt, és a televízió
is
néma
dekorációként szolgált
– vette át újra a történet fonalát az asszony.
– Teljes biztonságban éreztük magunkat a
vendégszeretű, szelíd természetben, ami elhalmozott minden szépségével, nyugalmával.
Boldogan, feltöltődve jöttünk haza, és pár
napig úgy gondoltunk a világjárványra, mint
egy homályos, kellemetlen álomra. Persze,
amint újra kitettük a lábunkat az utcára,
azonnal szembejött velünk a valóság. Elfogadtuk, és azóta is igyekszünk alkalmazkodni
hozzá, amennyire csak tudunk, de néha engedélyeznünk kell magunknak egy kicsi lazaságot. Legalább amikor magunkban
vagyunk a szabadban.
– Tudja, kedves, nem jó görcsösen ragaszkodni semmihez, még a szabályokhoz sem.
Elmondok magának egy történetet, abból
mindjárt megérti, miért gondolom így – nézett rám okos, mély tekintetével a férfi. – Hét
éve kötöttük össze az életünket a feleségemmel, mindkettőnk mögött van egy zátonyra

Erről jut eszembe

Kisfiam, így szólt hozzám a dédapám… Megtörténhetett, sőt mesélhetett is sok szép, színes csodát,
de nem emlékszem, mert amikor
meghalt 94 évesen, még nem voltam egészen kétesztendős. Furcsa,
ha az ember elkezd játszadozni a
számokkal, egyből rádöbben, milyen viszonylagos az idő, mennyire
egybefolynak a különböző korszakok. Fogarasi Albert rektorprofesszor 170 éve, 1851-ben
született, és még a II. világháború
idején is élt, amikor én 1943-ban
a világra jöttem. Apó, ahogy a
családban nevezték, tényleg szólhatott hozzám, még ha az ki is
esett a memóriámból, így lényegében ketten három évszázadot ölelünk át. Hát nem döbbenetes?
Persze számomra nem túl hízelgő
ez az összevetés, jelzi, hogy milyen öreg vagyok én is, de mégis
jó tudatosítani magunkban, hogy
tulajdonképpen majdnem karnyújtásnyira vagyunk, voltunk XIX.
századi nagy történelmi elődeinktől. Folytatva a dátumosdit, az is
érdekes kuriózum, hogy a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium
300. évfordulóján dédapám tartotta az ünnepi beszédet, és ha szerencsém van, jövőre én is jelen
lehetek az ősi alma mater 400. jubileumán. Eszembe jut nyilván az
is, hogy mennyi érdekességet, különleges történetet tudhattam
volna meg tőle, ha valamivel korábban születek. Már ha kérdezgetem. Mert sajnos többször rá
kellett jönnöm, rengeteg tudnivalót
elszalasztottam azzal, hogy nem
faggattam, nem bombáztam kérdésekkel a szüleimet, nagyszüleimet,
az idős rokonokat az életeseményeikről, azokról a dolgokról,
amik velük estek meg, és amikről
csak ők tudtak volna mesélni. Szomorú, de általában akkor derül ki
a mulasztásunk, amikor már késő.
Attól tartok, minden újabb generáció beleesik ebbe a hibába.
Kérdezés nélkül kevesen mesélnek emlékeikről, élményeikről.

futott házasság. Egy kulturális rendezvényen
ismerkedtünk meg, és percek alatt ráéreztünk
arra, hogy nekünk van valami dolgunk egymással. Találkozgatni kezdtünk, először csak
mint barátok, aztán egyre inkább mint lelki
társak. Rengeteg közös tulajdonságot fedeztünk fel egymásban,
ugyanazokat a könyveket, filmeket, zenét szeretjük, rajongunk a
természetért, és abban
is egyetértünk, hogy a
legfontosabb emberi érték az őszinteség. Világéletünkben mindketten nagyon sporlósak
voltunk, mi több, régen túlzásba is vittük a
kuporgatást, amiből a korábbi párkapcsolatainkban különféle konfliktusaink is adódtak. Amikor egymásra találtunk, erről a
közös vonásról is örömmel vettünk tudomást, és szenvedélyesen láttunk hozzá a
gyűjtögetéshez. Sok mindent megvontunk
magunktól, még színházi előadásokra sem
igen mentünk el, közben azt mondogattuk,
milyen jól fog majd az egyre gyarapodó
megtakarítás a gyerekeinknek, unokáinknak.
Aztán a vidéken élő lányom, aki már nagyon
kíváncsi volt a választottamra, és akivel, különféle családi és munkahelyi kötelezettségei miatt elég ritkán találkozom, meghívott
magukhoz egy hétvégére. Nagy izgalommal
készülődtünk a péntek délutántól vasárnap
estig tartó látogatásra, aminek minden percét élveztük. Amikor azonban hazajöttünk,
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Még kevesebben írják meg élettörténetüket. Fogarasi Albert történész volt, főleg a helytörténet és a
régi diákélet izgatta, ezekkel kötetekben is foglalkozott. De egyiptológusként is számontartják, noha
ő abban az időben járt a Nílus
mentén, és igyekezett alaposabban
megismerni az ókori birodalom
múltját, összevetve azt a jelenével,
amikor a szó valódi értelmében
még nem beszélhettünk magyar
egyiptológiáról. 1896-ban volt ott
csoportos tanulmányúton, a kolerajárvány miatt egy évvel később
a tervezettnél, a tapasztaltakat rá
egy évre kiadott könyvében örökítette meg. Az Egyiptom földjén
című útleírás ma a Bethlen Kollégium dokumentációs könyvtárának
egyik
becses
kötete.
Napjainkban, amikor újra gyakran szóba kerül Egyiptom és a
„fáraók átka”, összefüggésbe
hozva a Szuezi-csatorna eldugulását, valamint a tömeges halált
okozó kairói épület-összeomlást
meg egy vasúti balesetet a 22
fáraó múmiájának múlt szombati
ünnepélyes elköltöztetésével, erről
a kiadványról se feledkezzünk
meg. Nem tartalmaz hátborzongató eseményeket, vészjósló felfedezéseket, hiszen a modern
egyiptológia csak később virágzott
fel, és Tutanhamon sírjára is csak
jó negyedszázaddal később bukkantak rá, de érdekes nyomon követni, mi tárult akkoriban az
utazók szeme elé. Egy olyan korban, amikor Egyiptomban még zavartalanul
zajlott
a
múmiakereskedelem, és szabad
préda volt a régészeti leletek kiapadhatatlannak tűnő sokasága.
Szelíd, visszafogott lehetett a magyar tanárdelegáció, és alighanem
szegény is, mert tudtommal utóbb
egyiküket sem érte el „a végzetes
átok”. Bár ki tudja, mi okozta,
hogy szegény dédapám a századik
esztendejét már nem érhette meg,
elhunyt 1945 novemberében.
(N.M.K.)

már a tömbház előtt láttuk, hogy a földszinti
lakásunk konyhaablaka tárva-nyitva van.
Rosszat sejtve léptünk be az ajtón, de még
reménykedtünk abban, hogy talán a huzat
volt a ludas. Odabent aztán mindent felforgatva találtunk. Természetesen a nagyszoba
fiókos szekrényében őrzött vagyonkánk sem
volt a helyén.
– A párom egészen magába roskadt, és
nekem is elszállt minden erőm. De igyekeztem tartani magam – gombolyította tovább
az asszony a történetet. – Az első rémület
után aztán lassan magunkhoz tértünk. Ültünk egymás mellett a földön, a káosz közepén, és arról beszélgettünk, hogyan tovább.
Akkor mondta ki a párom a nagy igazságot,
miszerint a Miatyánkban is a ,,mindennapi”
és nem az e heti, e havi, netán ez évi kenyerünket kérjük az Úrtól. Azóta nem a közeli,
távoli jövőnek, hanem kizárólag a jelennek
élünk, és köszönettel elfogadjuk az élet minden apró ajándékát, legyen az egy kirándulás, egy jó koncert vagy egy színdarab. Vagy
éppenséggel egy jó kis séta a környékünkön,
csak kettesben, egészen szabadon. Igaz, ez
nem kerül pénzbe, a maszk nélkül lopott friss
levegőért viszont, ha lefülelnek, jó mélyen a
zsebünkbe nyúlhatunk.
Nevetgélve köszöntünk el egymástól, közben azon gondolkoztam, hogy minden bizonnyal sok olvasóból ellenszenvet vált majd
ki ez a maszktagadó, különös házaspár. Titokban mégis bízom benne, hogy lesz, aki
megérti, netán kicsit a szívébe is zárja őket.
Nekem legalábbis ez a legkisebb erőfeszítés
nélkül sikerült.
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A hosszabbításban kaptak ki az éllovastól

A labdarúgó 3. liga 9. csoportját vezető Dési Unirea otthonában a hosszabbításban maradt alul a Nyárádtői Unirea 2018.
A vereséget követően kilenc pontra nőtt Adrian Pop tanítványainak hátránya a rájátszást érő második helyen álló Kudzsirral szemben. Mivel már csak négy forduló van az alapszakasz
zárásáig, ez a különbség most már gyakorlatilag behozhatatlannak tekinthető.
Döntő fontosságú mérkőzést vívott Désen a Nyárádtői Unirea 2018 a labdarúgó 3. liga 9. csoportjának 14. fordulójában.
A házigazdák számára a rájátszásba jutás biztosítása volt a cél,
míg az Unirea 2018-nak feltétlenül győznie kellett volna, hogy
ne szakadjon le az élen álló párostól. A Gyulafehérvártól elszenvedett váratlan vereség után azonban az éllovas otthonában is alulmaradt.
A házigazdák fölényével rajtolt a mérkőzés, és Cocian már
az első percben kihasználhatott volna egy védelmi hibát. Dés
folytatta a nyomást és az 5. percben Chira fejese a kapu fölé
szállt. A jobb kezdés a 14. percben érett góllá, amikor Cocian
egy újabb nagy védelmi hiba után már nem hibázott (1-0). Dés
legalább kétszer növelhette volna még az előnyét, míg a nyárádtőiek Rotaru lövésével hozták nehéz helyzetbe Georgescut.
Szünetig még kétszer forgott veszélyben a vendégek kapuja.
Előbb Feier blokkolta Blajt, majd az utóbbi találta el a kapufát
szabadrúgásból.
Újrakezdés után az Unirea 2018-nak sikerült kiegyensúlyoznia a meccset, és Vidrăsan kihagyott egy jó helyzetet. Miután
a désiek kétszer is kihagyták a második gól lehetőségét, az
egyenlítés a 81. percben következett be: ekkor Petriș érintés
nélkül küldte a kapuba szögletből a labdát (1-1). A pontszerzés
reménye azonban a hosszabbítás első percében szertefoszlott,
amikor a tizenhatosba ívelt labdát a védők nem tudták felszabadítani, az szerencsével Chira elé pattant, aki belőtte csapata
győztes találatát (2-1).
A IX. csoport következő fordulójában a nyárádtői csapat
ismét idegenben, a kiesés szélén álló Marosújvár otthonába látogat.
A másik Maros megyei csapat, a Szászrégeni CSM Avântul
Nemeszsukon 2-1-re nyert a Kolozsvári Sănătatea ellen, és
pontszámban beérte a nyárádtőieket.

Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: amint biztossá vált a felsőházban
való részvétel, fejben vakációt vettek
ki a Sepsi OSK labdarúgói. Az Aradi
UTA elleni találkozón, az 1. liga 29.
fordulójában
egy
motiválatlan,
álmos, mintegy kényszerből futballozó háromszéki együttes lépett pályára.

1. Dés
2. Kudzsir
3. CSM Avîntul
4. Unirea 2018
5. Torda
6. Gyulafehérvár
7. Vajdahunyad
8. Sănătatea
9. Marosújvár
10. Alsógáld

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

A bajnokság állása
11
10
7
7
6
6
4
4
3
1

1
2
2
2
3
2
4
4
1
1

Jegyzőkönyv

2
2
5
5
5
6
6
6
10
12

32-15
33-14
26-17
23-23
23-18
23-26
14-16
23-30
15-31
11-33

34
32
23
23
21
20
16
16
10
4

Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 14. forduló: Dési Unirea – Nyárádtői Unirea 2018 2-1 (1-0)
Dés, labdarúgópálya, zárt kapu. Vezette: Răzvan Lădar (Zilah) –
Doru Zamfir (Slatina), Cristian Ilinca (Craiova). Ellenőr: Ioan Duma
(Nagyszeben).
Gólszerzők: Cocian (14.), Chira (90+1.), illetve Petriș (81.).
Dés: Georgescu – Al. Blaj, Papp, Kereki, I. Rus, Cătinean, Cocian,
Fl. Blaj, Frăsineanu, Chira, A. Pop. Cserék: B. Pop, Serediuc, Péter,
Sabo.
Nyárádtő: Feier – Aldea, Birtalan, Dumbrăvean, Bucur, Roșca,
Vidrăsan, Pogăcean, Caliani, Potor, Rotaru. Cserepad: Eremiaș,
Negrușa, Iușan, Miclean, Laczkó, Iliescu, Solymosy, Petriș,
OneWiu.

Eredményjelző

* 3. liga, IX. csoport, 14. forduló: Dési Unirea – Nyárádtői Unirea
2018 2-1, Gyulafehérvári Unirea 1924 – Marosújvári CS 2-1, Kolozsvári Sănătatea – Szászrégeni CSM Avântul 1-2, Kudzsiri CSO
– Alsógáldi Industria 2-0, Vajdahunyadi CS – Tordai Sticla Arieșul
0-1.

Felsőház, szép álmokat!

A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis
Hamilton, a Mercedes brit versenyzője
nyerte vasárnap az izgalmas hajrával zárult
Forma–1-es idénynyitó Bahreini Nagydíjat
Szahírban. A 36 éves Hamiltonnak ez pályafutása 96. futamgyőzelme, Bahreinben pedig
immár ötödször diadalmaskodott.
A címvédőnek nagyot kellett küzdenie a
hajrában Max Verstappennel, a Red Bull holland pilótájával, aki végül másodikként zárt.
A harmadik helyen Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője végzett, aki az utolsó
körben megfutotta a leggyorsabb kört, ezért
megkapta a plusz egy világbajnoki
pontot.
Negyedikként Lando Norris (McLaren),
ötödikként pedig Sergio Pérez (Red Bull)
zárt, a két Ferrarinak szintén sikerült az első
tízben célba érnie: Charles Leclerc hatodik,
Carlos Sainz Jr. nyolcadik lett. A most debütáló újoncok közül a japán Cunoda Juki
(Alpha Tauri) teljesített a legjobban, kilencedikként
két
világbajnoki
pontot
szerzett.
Mick Schumacher (Haas) élete első
Forma–1-es versenyén 16. lett, csapattársa,
a szintén újonc orosz Nyikita Mazepin rögtön a rajt után kiesett.
A szezon két hét múlva folytatódik Imolában, az Emilia Romagna Nagydíjjal.

dül kapura törő csatárt. Ő már nem úszta
meg, mint Bouhenna, villant a piros lap, és
mert már minden cserét elvégzett az OSK,
Fofana állt kapuba. Gólt ugyan nem kapott,
de egyik vetődése mosolyt fakasztott (keserűt, a Sepsiszentgyörgynek szurkolók esetében).
Mondható, hogy a mérkőzésnek nem volt
tétje, de ez nem igaz, hiszen a felsőházban
minden pontra szükség van, ha európai kupában szeretne játszani a csapat. Még
akkor is, ha ezeket a rájátszás előtt megfelezik.
Az alapszakasz utolsó fordulójában a hétvégén az OSK a FCSB-t fogadja, a mérkőzést
szombaton 19 órától rendezik.

Bálint Zsombor

Egyetlen csapat, a házigazda UTA létezett
a gyepen a találkozó első félórájában, miközben a háromszéki játékosok minden passzról
lekéstek, a labdában is megbotlottak, apatikusan nézelődtek, amint az aradiak támadnak. Bouhenna hálát adhat a fennvalónak,
hogy a 4. percben megúszta egy sárga lappal,
amikor cinikusan felrúgta a kapura egyedül
törő Buhăcianut. Miután az OSK néhányszor
szerencsével nem kapott gólt, az elkerülhetetlen a 23. percben bekövetkezett: Tomozei
zavartalanul fejelt a hálóba egy bal oldali
szögletet követően (1-0).
Enyhén magukhoz tértek a góltól az OSK
játékosai, de csak annyira, mint egy pohár
víztől ájulás után. A második félidőben némi
mezőnyfölényt is mutattak, épp hogy bizonyítsák, mégis ők a képzettebb csapat, csupán futballozni nincs kedvük. Így nem is
tudták igazán veszélybe sodorni Iacob kapuját, mert a tizenhatos vonalán túl több kell,
mint a kényszeredett rutin. Így nem az
egyenlítés, hanem a második aradi gól következett. Sljakov kényszerítőzött Figueirával a jobb szélen, Florin Ștefan és Mitrea is
csúnyán bevette a cselt, és Sljakov akadálytalanul törhetett be az ötös sarkáig, ahonnal
elgurította Niczuly alatt a hosszú sarokba
(2-0).
A hab a tortán Niczuly kiállítása volt a
87. percben. Buhăcianu kiugrott a leshatárról, és Niczuly 25 méterre elütötte az egye-

Izgalmas hajrában
Hamilton nyerte
az idénynyitó
Bahreini Nagydíjat

Jegyzőkönyv

Felejtendő hozzáállásuk miatt könnyedén térdre kényszerítették az aradiak a háromszékiek játékosait.
Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

1. FCSB
2. Kolozsvári CFR
3. CSU Craiova
4. Sepsi OSK
5. Botosán
6. Clinceni
7. Târgovişte
8. Astra
9. FC Argeş
10. UTA
11. Viitorul
12. Voluntari
13. Medgyes
14. Dinamo 1948
15. Nagyszeben
16. Jászvásár

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29
29
29
29
28

Ranglista

20
19
16
10
11
9
10
9
9
9
6
8
8
7
5
5

4
6
9
14
8
14
9
10
10
9
13
7
6
6
11
4

5
4
4
5
10
6
10
10
10
11
9
14
15
16
13
19

56-21
42-15
33-14
42-30
38-35
27-25
23-23
38-39
30-40
26-36
35-33
31-39
31-41
25-38
28-39
26-63

64
63
57
44
41
41
39
37
37
36
31
31
30
27
26
19

Labdarúgó 1. liga, 29. forduló: Aradi
UTA – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-0
(1-0)
Arad, Neumann Ferenc-stadion, zárt
kapu. Vezette: Horia Mladinovici (Bukarest) – Bogdan Gheorghe (Bukarest), Tunyogi Ferenc (Zilah). Tartalék: Florin
Marcu (Nagyvárad). Ellenőr: Adrian Comănescu (Rm. Vîlcea).
Gólszerzők: Tomozei (23.), Sljakov
(80.).
Sárga lap: Hora (71.), illetve Bouhenna
(4.), Fofana (53.).
Kiállítva: Niczuly (87.).
UTA: Iacob – Tomozei (80. Rrumbullaku), Benga (64. Erico), Ilie, Sljakov, Figueira, Iasc (46. Vorobjovas), Albu,
Miculescu (72. A. Petre), Hora (72. Bustea), Buhăcianu.
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Bouhenna (46. Vașvari), Mitrea, Fl. Ștefan
(82. Ștefănescu), Achahbar (68. Eder),
Fofana, Petrila, Šafranko (68. Fülöp Loránd), Tamás Nándor (46. Golofca).
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Nézők előtt játszhatják
a futball-Eb
bukaresti mérkőzéseit

A kormány döntése alapján
nézők előtt játszhatják a nyári labdarúgó-Európa-bajnokság bukaresti
mérkőzéseit – közölte kedden a
honlapján a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ),
Novák Eduárd ifjúsági és sportminisztert idézve.
A kormány elrendelte, hogy a
bukaresti találkozókra a férőhelyek negyedére lehessen nézőket
fogadni. Ez azt jelenti, hogy a
Nemzeti Arénában legfeljebb 13
ezer szurkoló vehet részt a mérkőzéseken, betartva az egészségügyi előírásokat. Az európai
szövetség (UEFA) által is elfogadott forgatókönyv szerint a nézőket tesztelni és ellenőrizni fogják
a meccsek napján, az ezzel járó
költségekhez pedig az UEFA is
hozzájárul.
„Szeretnénk az EURO-2020
házigazdái maradni, hogy élvezhessük ezt a különleges sporteseményt,
amelynek társszervezői lehetünk.
Ennek feltétele, hogy vállaljuk
annak felelősségét, hogy a nézők
egy bizonyos százalékban visszatérhessenek a lelátókra. Az elmúlt napokban több találkozót tartottunk,
hogy a legbiztonságosabb forgatókönyvet tudjuk kidolgozni, ezért
nagyon jó hír, hogy a kormány elfogadta a javaslatunkat, és a mecscseket a nézők jelenlétében tudjuk
megszervezni“ – idézte az RMDSZ
közleménye az ifjúsági és sportminisztert.
Novák Eduárd szerint az Eb történelmi esély a romániai sport szá-

mára, hiszen az ország bebizonyíthatja, hogy képes eleget tenni a
legmagasabb szintű követelményeknek. Úgy vélte, a sikeres szervezéssel növelhetők annak az
esélyei, hogy Románia ezután is
szervezhessen hasonló rangú sporteseményeket. Hozzátette, hogy a
különleges élmény mellett a legfontosabb a szervezők, önkéntesek,
nézők és sportolók biztonsága, ezért
mindent megtesznek, hogy a megfelelő körülményeket biztosítsák
számukra.
Korábban a román sportsajtó
arról cikkezett, hogy Bukarest elveszítheti a szervezői szerepét, ha nem
tudja biztosítani, hogy nézők előtt
rendezzék meg a román fővárosba
tervezett négy mérkőzést.
Az Európa-bajnokságon júniusban az Ausztria–Észak-Macedónia,
az Ukrajna–Észak-Macedónia és az
Ukrajna–Ausztria csoportmérkőzéseket, valamint az egyik nyolcaddöntőt játsszák Bukarestben.
A torna összecsapásait a tervek
szerint a kontinens 12 városában –
köztük Budapesten – rendezik.

Bajnokok Ligája: a mai műsor

Ma újabb két mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligájának
negyeddöntője: a címvédő Bayern München tavalyi döntős ellenfelét, a
Paris Saint-Germaint fogadja, az FC Porto – Chelsea összecsapást pedig
Sevillában rendezik, egyaránt 22 órai kezdettel.
Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések:
* Bayern München (német) – Paris Saint-Germain (francia) – TV: M4
Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +
* FC Porto (portugál) – Chelsea (angol) – TV: DigiSport 2, Telekom
Sport 2, Look Sport

Simán győzött a listavezető FTC Budafokon

Az éllovas Ferencváros 4-0-ra
győzött a Budafok vendégeként
vasárnap a labdarúgó OTP Bank
Liga 27. fordulójában. Az FTC
ezzel sorozatban 12. bajnokiján
maradt veretlen, öt döntetlen mellett ez volt a hetedik sikere.
A kezdés után a zöld-fehérek ragadták magukhoz az irányítást, s
az első félidő alatt végig fölényben
játszottak, ugyanakkor hiába jutottak el néhányszor helyzetig, gólt
nem tudtak szerezni.
A második félidőt is az FTC
kezdte jobban, komoly nyomás alá
helyezte a hazaiakat, ennek pedig
kevesebb mint tíz perc után meglett az eredménye, amikor Huszti
kezezéséért büntetőhöz jutott,
Uzuni pedig értékesítette a 11-est.
A sok hiányzó miatt eleve nehéz
helyzetben lévő budafokiak a gólhátrány után szinte azonnal emberJegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 27. forduló: Budafoki MTE – Ferencvárosi TC 0-4 (0-0)
Budafok, zárt kapus, vezette: Farkas.
Gólszerzők: Uzuni (55.,
büntetőből), Boli (61.), Sigér
(88.), Haraisvili (90.).
Sárga lap: Huszti (54.,
57.), illetve Tokmac (57.),
Isael (85.).
Kiállítva: Huszti (57.).
Budafok: Bese – Huszti,
Nikolics, Romic, Medgyes –
Lőrinczy (65. Takács), Oláh
– Kulcsár (60. Iharos),
Csonka, Skribek – Kovács
(81. Fekete).
Ferencváros: Dibusz –
Lovrencsics (79. Wingo),
Blazic, Botka, Civic – Haratin, Lajduni – Mak (64.
Isael), Tokmac (63. Sigér),
Uzuni (71. Haraisvili) – Boli
(70. Baturina).

A budafoki kapus, Bese Balázs nem tudja kivédeni a ferencvárosi Uzuni tizenegyesét az
OTP Bank Liga 27. fordulójában játszott Budafoki MTE-Ferencvárosi TC bajnoki labdarúgó-mérkőzésen a Budafoki MTE Sporttelepen 2021. április 4-én.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

hátrányba is kerültek, Huszti
ugyanis kakaskodásért megkapta
második sárga lapját, ami gyakorlatilag eldöntötte a találkozót. A ferencvárosiak növelték előnyüket,
majd a lefújásig még kétszer ered-

ményesek voltak. Az FTC így a két
csapat ötödik élvonalbeli mérkőzésén is legyőzte a Budafokot, amely
ellen a mostani kiírásban decemberben 2-1-re, majd januárban 3-0ra nyert.

Eredményjelző
* NB I, 27. forduló: Kisvárda Master Good – MOL Fehérvár FC
0-0, Budafoki MTE – Ferencvárosi TC 0-4, Puskás Akadémia FC
– Mezőkövesd Zsóry FC 2-0, Paksi FC – MTK Budapest 3-1, ZTE
FC – Diósgyőri VTK 2-0, Budapest Honvéd – Újpest FC 2-2.
* NB II, 30. forduló: Debreceni VSC – Soroksár SC 2-0, BFC
Siófok – Pécsi MFC 1-4, Szolnoki MÁV FC – Kaposvári Rákóczi
FC 0-0, Aqvital FC Csákvár – Kolorcity Kazincbarcika SC 4-1, Békéscsaba 1912 Előre – DEAC 3-0, Gyirmót FC Győr – FC Ajka 10, Szentlőrinc – WKW ETO FC Győr 0-0, Budaörs – Dorogi FC
1-0, Szombathelyi Haladás – Nyíregyháza Spartacus FC 0-0, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Vasas FC 0-1. Az élcsoport: 1.
DVSC 63 pont, 2. Vasas 59, 3. Gyirmót 56.
1. Ferencváros
2. Puskás AFC
3. Fehérvár FC
4. MTK
5. Mezőkövesd
6. Paks
7. Újpest
8. Kisvárda
9. Honvéd
10. ZTE
11. Budafok
12. Diósgyőr

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

19
16
11
10
10
10
10
9
7
8
7
6

A tabella
7
3
8
8
8
7
5
8
9
5
5
5

1
8
8
9
9
10
12
10
11
14
15
16

Könnyed magyar győzelem Andorrában, Kalmár megsérült

A magyar labdarúgó-válogatott
4-1-re győzött Andorra vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat
harmadik fordulójának múlt szerdai
játéknapján.
A magyarok, akik immár kilenc
tétmérkőzés óta veretlenek, az első
félidő hosszabbításában Fiola Attila
fejesével szereztek vezetést, a második játékrész elején pedig Gazdag
Dániel és Kleinheisler László találata eldöntötte az összecsapást. A
magyarok utolsó gólját Nego Loic
szerezte a 90. percben, a végeredményt pedig a hosszabbításban
Marc Pujol állította be büntetőből.
A mérkőzésen súlyos sérülést
szenvedett Kalmár Zsolt: a középpályásnak elszakadt a külső oldalszalagja, emiatt a 25 éves
labdarúgót a 29. percben le is kellett
cserélni. A játékost képviselő EM
Sports Consulting szombaton bejelentette, hogy a DAC futballistája
hosszabb kihagyásra kényszerül,
azaz valószínűleg lemarad a nyári
Európa-bajnokságról.
„Az első félidő nehéz volt, mert
Andorra jól védekezett, próbált magasan letámadni bennünket, mi
pedig engedtük ezt azzal, hogy

7

sokat passzoltunk hátrafelé. El kell
ismerni, ez eleinte okozott némi zavart. A második félidőben sokat javult a játékunk, jobb helyeken
játszottuk meg a labdákat. Szeret-

Fotó: MLSZ/NSO

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-vb-selejtezők, I csoport, 3. forduló: Andorra–Magyarország 1-4 (0-1)
Andorra La Vella, 300 néző, vezette: Vilhjalmur Thorarinsson
(izlandi).
Gólszerzők: Pujol (93., tizenegyesből), illetve Fiola (45+2.), Gazdag (52.), Kleinheisler (58.), Nego (90.).
Sárga lap: San Nicolas (15.), Jimenez (36.), Vales (73.), Pujol
(83.), illetve Nagy (34.), Hangya (88.).
Andorra: Gomes – San Nicolas (61. Rubio), Llovera, Garcia, Jimenez (77. Rebes) – Alexandre Martinez (61. Cristian Martínez),
Vieira (77. Pujol), Vales, Cervos – Cucu (82. Sanchez), Alaez.
Magyarország: Dibusz – Fiola, Lang, Szalai Attila – Lovrencsics
(83. Varga Kevin), Kleinheisler (83. Nego), Nagy Ádám (61. Sigér),
Kalmár (29. Gazdag), Hangya – Nikolics (61. Varga Roland), Szalai
Ádám.

59-18
39-31
50-32
39-36
31-34
55-53
37-53
23-34
39-39
44-50
31-52
28-43

64
51
41
38
38
37
35
35
30
29
26
23

tem volna kapott gól nélkül zárni“
– értékelt a magyarok olasz szakvezetője, aki hozzátette, az andorrai
találatnál sokkal fájóbb Kalmár
Zsolt sérülése.

Örményország fordulatos mérkőzésen
múlta felül Romániát
A labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőinek múlt szerdán
kora este rendezett mérkőzésén, a J csoportban Örményország Jerevánban 3-2-re legyőzte Romániát. A fordulatos meccsen a hazaiak a szünet után megszerezték a vezetést, ám a vendégek Cicîldău
két találatával a második félidő közepén fordítottak. A hajrában a
sárga lapos George Puşcaş durva szabálytalanságát kiállítással
büntette a játékvezető, a románok beszorultak a térfelükre, és nem
bírták ki gól nélkül az örmények rohamait. A házigazdák gyors
ütemben kétszer is betaláltak, így megszerezték a három pontot.
Labdarúgó vb-selejtezők, J csoport, 3. forduló: Örményország–
Románia 3-2 (0-0)
Jereván, Köztársasági stadion, 4300 néző. Vezette: Andris Treimanis (lett).
Gólszerzők: Spercian (56.), Harojan (87.), Barseghian (89 – büntetőből), illetve Cicîldău (62., 72.).
Sárga lap: Barseghian (22.), Bajramian (27.), Harojan (40.), illetve Mogoş (24.), Puşcaş (40.), Maxim (59.), Bancu (66.).
Kiállítva: Puşcaş (78.).
Örményország: Jurcsenko – Hambarcumian, Calisir, Harojan,
Hovhanisian – Barseghian (90+2. Udo), Grigorian, Muradian (46.
Spercian), Bajramian – Karapetian (46. Sagojan), Briasco (46.
Adamian).
Románia: Niţă – Mogoş, Chiricheş, Toşca, Bancu – Stanciu (73.
Tănase), Marin – Man (81. Mihăilă), Cicîldău (81. Creţu), Maxim
(73. Keşerü) – Puşcaş.
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Állatvédő csoportok nélkül boldogulnának?

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Megyei állatvédőrségek akcióban

Március 27-én, szombaton 11
óra körül Nyárádmagyarós
állatkínzásnak
községből
tűnő eset miatt értesítették a
rendőrséget. A bejelentés
szerint egy jármű után kötött
állatot vonszolt a tulajdonosa,
a helyszínre érkező Maros
Megyei Állatvédőrség ennek
próbált utánajárni.

Szer Pálosy Piroska

A rendőrség közleménye szerint
egy nyárádmagyarósi 65 éves férfi
személyautója után kötötte a kutyáját, és úgy vonszolta. A férfit a
2004. évi 205-ös számú állatvédelmi törvény 5. cikkelye alapján
3.000 lejre megbírságolták, ugyanakkor az állat sérülései miatt bűnügyi dossziét nyitottak. Az ügyben
vizsgálódnak annak érdekében,
hogy kiderüljön, visszakerülhet-e a
gazdájához az állat, vagy a 2020.
évi 175-ös sürgősségi kormányrendelet értelmében menhelyen kell elhelyezni.
Az akció keretében az állatvédőrség értesítette és felkérte a marosvásárhelyi székhelyű Save & Smile
Állatvédő Egyesületet annak érdekében, hogy vegyék kezelésbe a sérült állatot, és mindaddig, míg
felépül, gondoskodjanak róla.
Amint az állatmentő egyesület képviselői elmondták, az állatőrséget
első alkalommal félrevezették,
mivel egy sértetlen állatot mutattak
munkatársainak, így ők megállapították, hogy a kutya nem szorul ellátásra, a rossz egészségi állapota
miatt azonban megbírságolták a tulajdonost. Néhány órával később
azonban az állatvédők újabb esetről
értesültek, a Facebook közösségi
oldalon megosztott videófelvétel
szerint ugyancsak mozgásban lévő
jármű után kötött állatot vonszoltak.
Amikor újból kiszálltak a helyszínre, kiderült, hogy ugyanarról az
állatról van szó, amely miatt a délelőtti órákban értesítették őket. A
rendvédelmiek és az állatvédő
egyesület képviselői közösen arra
jutottak, hogy a délelőtt 11 órakor
felmutatott állat nem azonos a felvételen látható vonszolt állattal, az

érvényes jogszabályok szerint
mindkét állatot 45 napra lefoglalták,
de a tulajdonos kérésre visszakaphatja őket. Az állat sérüléseit ellátták, és jelenleg dr. Ramona Dan
szászrégeni állatklinikáján lábadozik, a napokban az állat születésnapját is megünnepelték, amelyet
az állatnak az országos nyilvántartásban szereplő adatai alapján tartottak. Amint az állatvédők
kifejtették, rendkívül rossz a törvénynek azon előírása, hogy 45 nap
múltán a gazda visszakaphatja a
mostoha körülmények között tartott
állatát. A hasonló beavatkozások kiadásait pedig számukra nem téríti
meg az állam, az állatvédő egyesület költségeit terhelik, ami szponzorok adományaiból gyűl össze.
„Baleset történhetett”
Az eset kapcsán szerettük volna
megszólaltatni az érintett gazdát is,
de nem érezte szükségét annak,
hogy álláspontját a nyilvánossággal
ismertesse.
A község polgármestere, Kacsó
Lajos megkeresésünkre elmondta,
hogy aznap oltották a kutyákat veszettség ellen. Véleménye szerint
nem lehet szó szándékos állatkínzásról, a tulajdonos azzal érvelt,
hogy baleset történt, állítólag a ko-

csiban szállította az állatokat, és kinyílt az ajtó, a kutya pedig kiesett.
A község állatorvosa az eset időpontjában azonban nem tartózkodott a községben, ezt bizonyítani is
tudja, a technikus oltotta az állatokat. A déli órákban érkezett a településre, és őt 16–17 óra között
kereste meg az állatőrség, akkor
kérték a segítségét, hogy állapítsa
meg, szükség van-e beavatkozásra.
Az előhozott kutyán kezeletlen
sebet látott ugyan, amit szóvá is tett,
de nem olyan mértékű horzsolásokat, amilyeneket az állatvédő egyesület által gondozásba vett állaton
látni. A közösségi oldalon megjelent állításokkal ellentétben semmiféle kezelést nem alkalmazott
egyetlen kutyán sem. Amint kifejtette, nem volt tudomása arról sem,
hogy két állatról van szó, és a kevésbé sérültet mutatták meg neki. A
szakember is kétségbe vonja a szándékosságot, mint kifejtette, a tulajdonost
becsületes
állattartó
gazdának ismerik a környéken, aki
nem bántaná ilyen módon a gondozásában lévő állatokat.
Megalakult az állatvédőrség
– a szervezés hiányosnak tűnik
A Román Rendőrség keretében
megalakult az Állatvédelmi Igazga-

tóság, melynek területi kirendeltségei vannak, és próbálnak tevékenykedni, annak ellenére, hogy még
számtalan olyan hiányosságról van
tudomásunk, amelyek csak részleges tevékenységet tesznek lehetővé,
például az állatok elhelyezésének,
gondozásának módja egyelőre
nincs szabályozva. A Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség keretében működő állatvédelmi osztály tavaly
decemberben külsős személyzet
számára hirdetett versenyvizsgát az
állások betöltésére. Két rendőrtiszti
állásba állatorvosi képesítéssel rendelkezőket vártak, illetve egy rendőrtiszti és három rendőrbiztosi
állást lehetett betölteni az említett
osztályon.
– Sikerült-e a megyei állatvédőrség szervezési kérdéseit megoldani?
Mennyire tudnak hatékonyan tevékenykedni az állatvédelmi őrség
munkatársai? – kérdeztük a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség vezetőit.
– Az állatvédelmi őrség működését a 2020. évi 175-ös számú sürgősségi kormányrendelet szabályozza. Ennek értelmében, amikor a rendőrtiszt megállapítja, hogy
egy állat veszélyhelyzetben van,
azonnal elrendelheti a menhelyre
való szállítását 45 napra. Ezt az illető település menhelyének a személyzete
végzi
a
rendőr
jelenlétében.
– Vadállatok mentési akcióiban is
részt vesznek?
Az állatvédelmi törvény a háziés vadállatok helyzetét egyaránt
szabályozza, ezért a tulajdonos és
az állami intézmények, hatóságok
jogait és kötelezettségeit egyaránt
leszögezi. Az állattartóknak kötelességük felelősségteljesen gondoskodni és felügyelni az állataikat, és

A száraz növényzet égetése miatt is bírságolnak

úgy bánni velük, hogy elkerüljék a
kegyetlenség és agresszivitás bármilyen jelét.
– Milyen költségvetésből gazdálkodnak, és van-e kialakult infrastruktúrája a rendőrségnek? –
kérdeztük.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség vezetője, Bîltag Dumitru
főfelügyelő és Nicuşan Adrian kabinetfőnök hangsúlyozta, hogy az
állatőrség a Maros Megyei Rendőrfelügyelőség keretében működik, a
kiadásaikat az országos rendőr-felügyelőség biztosítja.
– Mi a teendője annak, aki állatkínzás szemtanúja, vagy rossz körülmények között tartott állatról
szerez tudomást?
– Amennyiben valaki tudomást
szerez arról, hogy egy állat rossz
bánásmódban részesül, hívhatja a
112-es egységes sürgősségi számot,
értesítheti a legközelebbi rendőrséget, vagy írásban jelezheti a rendellenességet bármelyik rendőrségen.
A 2004. évi 205-ös számú törvény
6. cikkelye szerint rossz bánásmódnak minősül a brutalitás, az állat
erején felül való kihasználása (igásállatok esetében), valamint a nem
megfelelő tartási körülmények is.
– Milyen bánásmód lépi át a kihágás határát, és minősül bűnügyi
cselekménynek?
– A törvény 25-ös cikkelye értelmében bűnügyi esetként sorolja be,
és 3 hónaptól egy évig tartó börtönre vagy pénzbírságra számíthat
az, aki szándékosan megöl egy állatot, céllövészetre használ mind
házi-, mind vadállatot, állatviadalokat szervez, agresszivitásra neveli
kutyáját, akárcsak az állat megsebesítése, kínzása, az állatok megcsonkítása (fülcsonkítás, hangszálak
elvágása stb.)

A Save & Smile Állatvédő Egyesület felvételei

Tarlótüzekhez engedély kell(ene)

A Maros megyei tűzoltóknak a
múlt héten újra több ízben kellett
száraz növényzet, tarlótűz égetése miatt a helyszínre sietniük,
mert fennállt a veszély, hogy a felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjed, illetve a közúti forgalmat is
veszélyeztette. Annak ellenére,
hogy a felügyelet nélküli tarlótüzek miatt bírságolnak, a tűzoltóknak ősszel és tavasszal egyre
gyakrabban kell beavatkozniuk.

Pálosy Piroska

Fotó: ISU/illusztráció

A dicsőszentmártoni 107 D megyei terelőút mellett múlt héten szerdán este a
nádast gyújtotta fel valaki, a sűrű füst
miatt egyik forgalmi sávon a rendőrség
le kellett zárja a járműforgalmat. Másnap
Ratosnyán, pénteken pedig Szászrégenben kellett tarlótüzet oltsanak. A felügyelet nélkül hagyott tarlótüzekre és a nyílt
láng használatára vonatkozó jogszabály
szerint, mivel a tűz veszélyezteti a környezet növényzetét és élővilágát, magas
bírságokat helyeztek kilátásba.

Tilos nyílt láng használata lakóházak,
takarmánytárolók, üzemanyagtárolók,
gyúlékony épületek és tárgyak szomszédságában. A mezőgazdasági területek
vagy erdőhöz közeli felügyelet nélküli
tarlótüzek miatt is bírságolnak.
Növényi maradványok, hulladék vagy
gyúlékony anyagok égetéséhez a polgármesteri hivatal által jóváhagyott engedéllyel kell rendelkezni, ugyanakkor
óvintézkedésekkel biztonságossá kell
tenni az égetést. Meg kell bizonyosodni
arról, hogy a tűz nem terjedhet át a szomszédos épületekre, gabonatáblákra, ültetvényekre, erdőre stb., ellenkező esetben
1.000–2.500 lej közötti bírságokat szabhatnak ki.
Február végén lépett érvénybe az a törvény, amellyel megtiltják a kertek, udvarok takarítása nyomán keletkező növényi
hulladék elégetését is a magángazdaságokban.
A levegő védelméről szóló kormányrendelet értelmében amennyiben az illegális avarégetés bizonyítást nyer, a
szabálysértő magánszemélyek akár

nyolcszáz lejes bírságra is számíthatnak. Egyelőre azonban nem hallani a
megoldások kidolgozásáról, a közösségi elszállításra és feldolgozásra vonatkozó útmutatókról. Az európai uniós
normákra épülő törvény értelmében
minden háztartásban külön kellene
gyűjteni a hulladék komposztálható részét. Az új törvény értelmében 2021.
február 20-ától tilos az avar, illetve az
egyéb kerti hulladékok (ágak, gallyak,
lomb- és fűnyesedék, kerti gaz), illetve
a komposztálható hulladék elégetése, ez
ugyanis nagymértékben szennyezi a levegőt, egészségkárosító hatására hivatkozva tiltanák meg az égetést és teszik
kötelezővé a lakosság számára a lebomló háztartási hulladék komposztálását. A környezetvédelmi őrség végez
majd ellenőrzéseket, különösen tavasszal és ősszel, és amennyiben avarégetésen kapnak egy magánszemélyt,
400–800 lej közötti bírsággal is sújthatják, a jogi személyek esetében pedig
akár 10–20 ezer lej közötti is lehet a
büntetés.
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Vödörrel, fecskendővel, szódáspalackkal járták a falvakat

Ismét locsolkodtak a Nyárádmentén

9

udvarra, hanem inkább
meglocsolták őket a fecskendős autóról. A szokatlan gesztus annyira
tetszett a helyieknek,
hogy a tűzoltók idén is
útnak indultak: hétfőn
két, színes szalagos fenyőágakkal díszített autóval és húsvéti zenével
járták be a kisváros utcáit, de az ide tartozó
Székelytompa, Székelysárd és Demeterfalva sem
maradt locsolók nélkül,
a tavalyi tapasztalatok
nyomán odafigyeltek,
hogy egyetlen mellékutcát se kerüljenek el. Ahol
fogadták
a locsolókat, ott
Nemcsak feldíszített fenyőágat kaptak, hanem meglepő locsolásban is volt részük idén a selyei lányoknak, nőknek
Fotó: Kacsó Attila ezt a kapuban álló, kezében egy pohár bort tartó
A tavalyi tavasszal elmaradt, idén vi- csoport, amely a hagyományok újjáélesztését nő jelezte. Idén jóval töbszont helyenként ismét örülhettek – tűzte ki célul, és innen jött a férfiak ötlete, ben, felkészülve várták a
főként a nők – a húsvéti locsolás szép hogy visszahozzák az „öntözést”, főleg a vö- köszöntő zenével érkező
szokásának. A nyárádmenti falvakban dörrel való locsolást. „Meg is lepődtünk ren- autókat, amelyekről a felnémi változásokat tapasztalhattunk a desen, hiszen ilyen még nem volt a faluban, nőttcsapat 11 önkéntese
hagyományos mozzanatokban, néhol és nem számítottunk rá. A legfelemlőbb és az utánpótláscsoport öt
egyszerűbb formában vagy csak rész- dolog, hogy újra mosolyt és vidámságot csal- tagja szórta a vízsugarat,
leteiben jelentkeztek a szokásjátékok tak a falu lakói arcára” – mondta el Kis Lidia, és egyre többen állították
és rítusok, de néhol új hagyomány ki- aki fantasztikus élményként könyvelte el az meg a locsolókat néhány
idei locsolást, és hiszi, hogy közösségben az percre. Mivel a járványalakulásának tanúi lehetünk.
erő.
helyzet itteni adatai (ezek
Gligor Róbert László
Új hagyomány van születőben Nyárádsze- a települések zöld besoA felső-nyárádmenti, bekecsalji falvak ka- redában is, ahol a tavaly húsvétkor fennálló rolásúak – a szerző megFotó: Csíki Ilona
tolikus közösségeiben, mint Nyárádselye, szigorú kijárási tilalom miatt nem indulhattak jegyzése) miatt nem volt Nyárádszeredában másodszor indultak locsolni a tűzoltók
kisebb
adományt
is
tettek
a
tűzoltó-egyeegy
locsolni
még
a
gyerekek
sem,
azonban
a
helyi
Nyárádremete, idén is sor került a húsvéti üntilos a kínálgatózás, volt, ahol nemcsak a tálnepkörhöz tartozó határkerülés rítusára, bár önkéntes tűzoltók gondoltak egyet, és nem cára került egy-egy pohár bor, hanem a kapu- sület javára, de sütemény, kalács, tojás is fela megszokottnál jóval szűkebb körben. Ezzel engedték elhervadni a hölgyeket: autóval jár- ban terített asztalról kínálták az ital mellé az került az autóra, amit délután, a locsolás
ellentétben a hagyományos húsvéti, nagyobb ták végig az utcákat, és ahol lányokat, nőket ünnepi kalácsot és a piros tojást. Mindenki- végén a tűzoltók a helyi idősotthon lakóinak
csoportos locsolkodás elmaradt az olyan fal- láttak a kapu előtt, nem bekergették őket az nek jólesett a köszöntő, ezért többen egy- adtak át, hogy számukra is vigyenek egy csipetnyit a húsvéti örömhangulatból – tudtuk
vakban, ahol ennek hagyománya van. A jármeg az önkéntes tűzoltókat vezető Kacsó Istványhelyzet
miatt
Jobbágyfalván,
ván parancsnoktól. A locsolásnak nemcsak
Nyárádgálfalván idén szóba sem került ez,
az újszerű rítusa volt a lényeg, hanem egycsupán a fiúgyerekek vittek a kislányok kafajta üzenetet is vittek a tűzoltók: az autó
pujára feldíszített fenyőágat. Szentháromsápiros színe Jézus kiontott vérére, míg az
gon is régi hagyomány a húsvéti virágozás,
örökzöld fenyőágak az állandó reményre fimajd a húsvéthétfőn szokásos csoportos logyelmeztetik az embereket ezekben az emcsolás. Ezt régebb a berukkolás előtt álló lebert próbáló nehéz időkben. A húsvéti
gények szervezték, ma a 18 évesek
hagyományok kissé háttérbe szorulnak már,
korosztálya. Idén azonban itt sem volt zenede az önkéntes tűzoltó-egyesület másodlagos
szótól és a „kókos” mókájától hangos a falu,
feladatának érzi ezek éltetését, ezért is álltak
csupán a virágozásra került sor: néhány leelő ezzel az új kezdeményezéssel, ami elgény fenyőágakat szerzett be, és az éj leple
nyerte az emberek tetszését – mondta Kacsó
alatt feltűzte azokat a kapukra – itt nemcsak
István.
a lányos házakhoz, hanem minden portához
A nyárádszeredai tűzoltók példájából tavisznek fenyőágat.
nultak a szomszédos nyárádgálfalvi önkénteNyárádselyében, ahol eddig nem volt szosek is, hétfőn heten pattantak fel az
kás a csoportos locsolás, új mozzanattal gazugyancsak szalagos fenyőággal díszített esetdagodott a közösség: hétfőn tucatnyi fiatal
kocsijuk tetejére, így járták be a község hét
legény és házasember indult el a faluban zetelepülésének főutcáit, és ahol lányokat,
neszóval és vödörrel, majd betért a lányos hánőket találtak a kapuba kiállva, ott szódavízzakhoz, ahol zenés, énekes köszöntő után
zel locsoltak – tudtuk meg Német Zsolt panemcsak megszórta a lányokat, nőket egy kis
rancsnoktól, aki szerint a tavalyi szigorú
vízzel, hanem mire azok észbe kaptak, a
intézkedések miatt kimaradt húsvéti locsolvödör egész tartalma is rájuk zúdult. A megkodást hiányolta, ezért idén várta a lakosság,
lepett és eláztatott hölgyek mégsem vették
és a megöntözöttek több helyen meg is kínálzokon a tréfát, jövőben is szívesen látják a
Fotó: Kacsó Oltyán Erika
ták a locsolókat.
locsolókat. Nemrég alakult a faluban egy Nyárádselyében tucatnyi fiatal elevenítette fel a húsvéti közös locsolás szokását

Különleges húsvéti szokások

Furcsa hagyományok a nagyvilágban

A húsvét a keresztény világ
legfontosabb ünnepe, ez a keresztény hit egyik pillére. A
furcsának tűnő hagyományok
sora könnyen illeszkedik a
feltámadás hitéhez, mivel az
a földi élet ciklusosságában a
megújulással van összefüggésben

Mózes Edith

Fülöp-szigetek: keresztre feszítés
Az európai keresztények számára
visszatetsző a kereszthalál szinte
pontos megrendezése, a Fülöp-szigeteken azonban bevett szokás,
gazdag külsőségek között minden
évben húsvétkor több tucat ember
feszítteti magát keresztre, igyekezve pontosan megidézni, hogy mi
történt a kereszténység hajnalán.

Franciaország: húsvéti omlett
4500 tojásból
Nyugat-Európában az omlett a
húsvéti specialitások egyike. A
francia húsvéti omlett Haux-ban
méretében különleges: a településen arra vállalkoztak, hogy elkészítik a világ legnagyobb omlettjét.
Körülbelül 4500 tojást használtak
fel, egy óriási serpenyőbe öntve
őket. Sütés után több mint ezer városlakó lakhat jól a készítők szerint.
Magyarország: húsvéti piknik
A koronavírus-járvány miatt jelent meg a köztéri húsvéti piknikezés, amikor a fertőzések elkerülése
érdekében a családok és közeli barátok egy városi parkban vagy vidéki kirándulóhelyen találkoznak.
Magyarországon az ebédlőasztalt
második éve váltja fel a pokróc, hi-

szen így a nem egy háztartásban
élők a legkisebb kockázat mellett
ünnepelhetnek együtt.
Csehország:
a nők megvesszőzése
Furcsának tűnő húsvéti hagyomány a cseheknél a nők megveszszőzése, ami egy hajlékony, zsenge
fűzfavesszőkkel (esetleg friss nyírfaágakkal) történő lágy suhintás. A
vesszőzés célja a nők szépségének
és frissességének fokozása, ezáltal
a termékenység elősegítése.
Oroszország: vajból készült
bárányok
A hagyomány szerint a bárány látása szerencsés jel. Oroszországban,
ahol még tartják a hagyományt, a
húsvéti vacsorához felszolgált vajat
formázzák bárány alakúra. Házilag
történő elkészítése időigényes, ezért

egyre többen vásárolnak bolti vajat,
amit már eleve bárány alakban kínálnak.
Olaszország: a menekülő Madonna
Az olaszországi Abruzzo régióban még manapság is élénk a menekülő Madonna néven emlegetett
menet hagyománya, arra a pillanatra emlékeznek, amikor Mária
feltámadni látta fiát, azt követően,
hogy szemtanúja volt halálának a
kereszten.
Az ősi dél-olaszországi Sulmona
város minden húsvétkor megtartja a
La Madonna Che Scappa (a szó
szoros értelmében fordítva ez azt jelenti, hogy a menekülő Madonna)
éves felvonulását. A hívek a feltámadott Krisztus, Szent János és
Szent Péter szobrát a városon át a
San Filippo Neri templomig viszik.
Itt hirdetik Jézus feltámadásának
örömhírét.
Új-Guinea: dohányfák feldíszítése
A csokoládé helyett dohányfák a
húsvéti hagyomány kellékei Pápua

Új-Guineában, ahol a dzsungelben
honos fákat dohány- és cigarettarudakkal díszítik.
A feldíszített fákról a dohánykészítményeket a húsvéti istentisztelet
után átadják a gyülekezetnek.
Sokan felvetik a dohányzás egészségkárosító hatását, de a helyiek
azzal érvelnek, hogy a csokoládé és
cukor fogyasztása is káros, ma már
az elhízással járó betegségek öszszességében nagyobb bajt okoznak
a világon, mint a rákos megbetegedések.
Új-Zéland: húsvéti nyúlvadászat
Míg a világ nagy részén kedves,
szeretni való kis állatként jelenik
meg a húsvéti hagyománykörben a
nyuszi, Új-Zélandon a vadászatukra indulnak. Mint minden hagyomány keletkezésének, ennek is
van magyarázata. A kártevők elleni
védekezés a célja a tavaszi vadászatnak, a gazdák így védik terményeiket.
Forrás: Euronews
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Javított idei világgazdasági növekedési előrejelzésén az IMF

Az IMF által eddig vártnál is
nagyobb lendületet vesz idén
a világgazdaság, részben a
gazdaságösztönző költségvetési és jegybanki monetáris
intézkedéseknek, illetve a tömeges oltások megkezdésének a hatására.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF)
kedden kiadott, Világgazdasági kilátások, 2021. április (World Economic Outlook, WEO april 2021)
című tanulmányának januári adatokat aktualizáló áprilisi előrejelzése
szerint idén a globális gazdaság 6
százalékkal nőhet a januárban várt
5,5 százalékkal szemben, a jövő évi
GDP-növekedési adatot a jelentés
összeállítói 4,2 százalékról 4,4 százalékra javították.
Tavaly 3,3 százalékkal zsugorodott a globális gazdaság.
A dokumentum ugyanakkor arra

figyelmeztetett, hogy a kilátásokat
nagyban befolyásolhatja, hogy milyen sikeresen nő a beoltottság a világon. Krisztalina Georgieva, az
IMF vezérigazgatója a minap azt
mondta, hogy szélesedik a rés a lakosságát gyorsan beoltani képes
gazdag országok és a szükséges források szűkében lévő szegényebb országok között.
Januári becsléséhez képest 0,8
százalékponttal, 4,3 százalékról 5,1
százalékra javította a fejlett országok idei évi és 0,5 százalékponttal,
3,1 százalékról 3,6 százalékra a
jövő évi növekedésére vonatkozó
várakozását a valutaalap. Az országcsoport hazai összterméke
(GDP) 4,7 százalékkal csökkent tavaly.
Az euróövezetben a tavalyi 6,6
százalékos GDP-csökkenés után
idén 4,4 százalékos növekedést vár

az IMF, 0,2 százalékponttal magasabbat a januári prognózisban jelzettnél, 2022-ben pedig 3,8
százalékos növekedést, szintén 0,2
százalékponttal magasabbat.
Az idei németországi növekedési
prognózisát 0,1 százalékponttal javította az IMF 3,6 százalék növekedésre, a jövő évit pedig 3,4
százalékra a januárban becsült 3,1
százalékról. A német GDP tavaly
4,9 százalékkal csökkent.
Részben az amerikai kongresszus
által március elején jóváhagyott
újabb, ezúttal 1900 milliárd dolláros
gazdaságösztönző csomag hatására
az IMF jócskán javított az Egyesült
Államok idei és jövő évi GDP-növekedési kilátásán. Az ideit a januári 5,1 százalékról 6,4 százalékra, a
jövő évit pedig 2,5 százalékról 3,5
százalékra változtatták. Tavaly 3,5
százalékkal csökkent az amerikai

GDP. A fejlődő országokban 6,7
százalékos növekedést vár az idén
az IMF és 5,0 százalékos növekedést jövőre. Az idei prognózist 0,4
százalékponttal megemelte, a jövő
évin viszont nem változtatott. Az
országcsoport GDP-je 2,2 százalékkal csökkent tavaly.
A világkereskedelmi forgalom tavaly 8,5 százalékkal csökkent, az
idén az IMF prognózisa szerint 8,4
százalékkal, jövőre 6,5 százalékkal
nő. Az idei forgalom 0,3 százalékpontos, a jövő évi pedig 0,2 százalékpontos növelés a januári
becsléshez képest.
A Brent, a Dubai Fateh, és az
amerikai WTI nyersolajak árának
átlaga 41,29 dollár volt tavaly. Az
idén 58,52 dollár, jövőre pedig
54,83 dollár lesz. A tavalyi olajár
32,7 százalékkal volt alacsonyabb
az előző évinél. Az idén 41,7 száza-

Népmozgalmi folyamatok 2020-ban, a járvány évében

A 2020. évi előzetes adatok
szerint Romániában 296.711
elhalálozást regisztráltak. Az
már az előzetes adatok alapján megállapítható, hogy a
halálozások
ilyen
magas
száma abszolút negatív rekordot jelent Románia rendszerváltás utáni történetében.
Erdélyben
tavaly
97.636
haláleset történt, ez az előző
évi előzetes adatokhoz képest 16,3%-os, az országos
átlagot valamivel meghaladó
növekedést jelent az elhalálozásokban. Ezek az adatok arra
utalnak, hogy a járvány közvetett hatása a lakosság
egészségi állapotára és a halálozások alakulására akár
nagyobb mértékű lehet, mint
a közvetlen, a Covid–19-betegségre visszavezethető halálozás.

Ezzel szemben csak 62.713 gyermek jött világra Erdélyben, ami
3.906 fővel, azaz 5,9%-kal múlta
alul az egy évvel korábbi, 2019-es
születésszámot. A népességfogyás
mértéke csaknem 35 ezer fő volt, bő
duplája az előző évinek. Erdélyben
tavaly 27.716 házasságot kötöttek,
36%-kal kevesebbet, mint 2019ben.
Módszertani, adatminőségi
kérdések
A koronavírus-járvány idején kiemelt figyelmet fordítanak az úgynevezett természetes népmozgalmi
mutatószámokra. A legfontosabb
kérdés a halálozások számának alakulása, de a születések számának
változása és a járvány alatt megtorpanó házasságkötési számok is sokakat érdekelnek. Az adatok
értelmezésekor azonban sohasem
szabad elfelejteni, hogy a „körtét a
körtével”, az „almát az almával”
szabad csak összehasonlítani. A romániai statisztikai gyakorlatban
leggyorsabban az úgynevezett előzetes népmozgalmi adatokat (date
provizorii) közlik. Ezen adatok még
több szempontból pontatlanok, nem
teljes körűek. A végleges adatok
(date definitive) közlésére csaknem
egy évet kell várni, és később még
ezeket az adatokat is felülvizsgálják
(date revizuite). Ezen folyamatok
során a számok jellemzően magasabbá válnak, mint a korábban közöltek. 2017-ben például az előzetes
adatok még 191.496 születésről és
260.775 halálozásról számoltak be,
míg a végleges, felülvizsgált adatok
immár 214.928 születésről és
262.811 halálozásról.1 Amennyiben

az egyes évek adatait hasonlítjuk
össze, akkor emiatt érdemes hasonlót a hasonlóval összevetni. Jelen
elemzésünkben így járunk el: a
2020-ra vonatkozó előzetes adatokat a 2019-re vonatkozó előzetes
adatokkal vetjük össze.
Romániában
A 2020. évi előzetes adatok szerint Romániában 296.711 elhalálozást regisztráltak, ez 14,1%-kal
haladja meg a 2019. évi előzetes
adatokat. Már ezek alapján megállapítható, hogy a halálozások ilyen
magas száma abszolút negatív rekordot jelent a modern kori Románia történetében. 1990 óta a
legmagasabb évi halálozásszám
1996-ban volt, 286.158 fő (felülvizsgált adat).
Az
élveszületések
száma
(178.124) szintén mélypontot jelenthet az elmúlt 31 évben. Azonban a 2019-es és 2020-as előzetes
adatok összevetése alapján kalkulált
5,3%-os apadás, bár jelentős, nem
kirívó az elmúlt évekhez képest.
Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy
a 2020-as születésszám végleges
korrekciókkal együtt is 200 ezer
alatt marad majd. Legutóbb 2011ben történt ilyen, akkor 196.242
születést (felülvizsgált adat) regisztráltak Romániában.
A házasságkötések száma extrém
módon csökkent: az előzetes adatokban szereplő 81.209 házasságkötés 36,8%-kal (!) marad el a 2019-es
előzetes adatoktól. Ez szintén abszolút negatív rekord lesz a modern
Románia történetében – 2020-ig
még nem volt olyan év, amelyben
kevesebb mint százezer házasság
köttetett volna az országban.

Erdélyben
A megyei statisztikai hivatalok
előzetes adataiból az Erdélystat által
készített összesítés szerint Erdélyben tavaly 97.636 haláleset történt,
ez az előző évi előzetes adatokhoz
képest 16,3%-os, tehát az országos
átlagot is valamivel meghaladó növekedést jelent az elhalálozásokban.
Ezzel szemben csak 62.713 gyermek jött világra, ami 3906 fővel,
vagyis 5,9%-kal múlta alul az egy
évvel korábbi, 2019-es születésszámot. A népességfogyás mértéke
34.928 volt, bő duplája az előző
évinek. Erdély 16 megyéjében
27.716 házasságot kötöttek, 36%kal kevesebbet, mint 2019-ben.
Székelyföldön
Hargita és Kovászna megyékben
2020-ban 7100 halálesetet jelentettek, ez „csupán” 12,3%-kal haladja
meg a tavalyi előzetes adatokat,
tehát a halálozási növekmény
arányában Székelyföldön alacsonyabb volt az országos és az erdélyi
átlagnál. A születéseket tekintve viszont átlagosnál kedvezőtlenebb a
kép: Székelyföldön az előzetes adatok szerint csupán 4890 gyermek
jött a világra, ami 424 gyermekkel
kevesebb, vagyis 8%-kal alacsonyabb az előző év ugyanilyen adataihoz
viszonyítva.
A
házasságkötéseket tekintve még az
erdélyi trendeknél is valamivel kedvezőtlenebbek a székelyföldi adatok: 1648 pár mondta ki a boldogító
igent, ami csaknem 40%-os visszaesés.
Partiumban
Erdély másik, nagyobb arányban
magyarlakta régiójában, a Bihar,
Szatmár és Szilágy megyékből ösz-

szesített Partiumban 2020-ban
16.916 halálozás történt, ami
15,1%-os növekmény, a születésszám pedig 10.888 volt, amely
5,5%-os egy év alatti csökkenés.
Közép-Erdélyben
Erdély harmadik jelentősebb magyar lakosságot tömörítő régiója a
Kolozs és Maros megyéből álló
Közép-Erdély. Itt az előzetes adatok
szerint 12.126 gyermek született,
ami 387 gyermekkel kevesebbet jelent a 2019-es év hasonló adatközléséhez viszonyítva, így a csökkenés
„csak” 3,1%-os. A halálozások
száma 17.490, vagyis 2232-vel többen haltak meg 2020-ban, így a halálozások 14,6%-kal ugrottak meg.
A házasságkötések száma 5.017
volt, a visszaesés mértéke 35,7%.
Következtetések: a koronavírus
hatása
Már az előzetes adatokból bizonyosan megállapítható, hogy a halálozások számát tekintve a
2020-as év abszolút negatív rekordot jelentett Romániában. A 2019es
év
előzetes
adataihoz
viszonyított 36.775 fős országos,
ezen belül 13.692 fős erdélyi halálozási többlet azonban csak részben
írható közvetlenül a koronavírus
számlájára (2020. december 31-éig
15.767 Covid–19-áldozat volt Romániában). Ezek az adatok arra
utalnak, hogy a járvány közvetett
hatása a lakosság egészségi állapotára és a halálozások alakulására
akár nagyobb mértékű lehet, mint a
Covid–19 betegség. Az egészségügyi ellátás akadozása, az egészségi problémák elhanyagolása, a
krónikus betegségek kezelésének
megszakítása, a szűrővizsgálatok

lékkal emelkedik az olajár, ami a januárban becsülthöz képest 20,5 százalékponttal magasabb növekedés.
Jövőre 6,3 százalékkal lesz alacsonyabb az olajár, ami 3,9 százalékpontos lefelé módosítás a januárban
jelzetthez képest.
Az IMF a fejlett országokban 1,6
százalékos inflációt vár az idén és
1,7 százalékosat jövőre. Az idei inflációs előrejelzését 0,3 százalékponttal, a jövő évit 0,2
százalékponttal módosította felfelé.
A fejlődő országokban az idén
4,9 százalékos, jövőre pedig 4,4
százalékos inflációra számít az
IMF, az idén 0,7 százalékponttal,
jövőre 0,2 százalékponttal magasabbat a januárban jelzettnél.
Tavaly a fejlett országokban 0,7
százalékkal, a fejlődő országokban
5,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. (MTI)
elhalasztása a népesség egészségi
állapotának jelentős hanyatlásához
vezethet.
A halálozásokkal szemben a születésszámok alakulását csak az év
utolsó hónapjaiban befolyásolhatta
közvetlenül a járvány. Így a 2020.
évi születésszám-csökkenés elsődleges oka nem a járványban keresendő, hacsak nem oly módon,
hogy a járvány következtében megnehezedett a külföldön élő román
állampolgárok gyermekeinek itthoni anyakönyvezése. (Ezen a téren
majd a végleges adatok ismeretében
látunk tisztábban. A jelenlegi előzetes születési adatok kapcsán nem
zárható ki, hogy azok a véglegesítés
folyamán érdemben javulnak
majd.) A járvány és következményeinek (munkanélküliség, bizonytalanság
stb.)
esetleges
termékenységi hatásai majd a 2021.
évi születésszámokban lesznek
megfigyelhetőek.
A házasságkötések számának zuhanása egyértelműen a járványhelyzet
következménye.
Ez
a
házasságon kívüli gyermekvállalások – jelenleg Romániában és Erdélyben az európai átlagnál még
lényegesen alacsonyabb – arányának növekedését hozhatja magával Erdélyben és Székelyföldön
is.
Közzététel: 2021. március 4.

Korábbi Erdélystat-közlemények
és -elemzések, módszertani leírások
megtalálhatók a www.erdelystat.ro
honlapon.

1
Ennek okait, a publikációs eljárásrendet bemutatja az Erdélystat magyar
nyelvű módszertani ismertetője.

2021. április 7., szerda ________________________________________________ HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

ADÁSVÉTEL
A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybetéteket bármilyen méretben. 1989.
December 22. utca 113. szám
(22469)

LAKÁS

ELADÓ I. emeleti garzon a Valpet
mellett. Tel. 0751-504-271. (11366-I)
ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.
Tel. 0749-425-152. (11348-I)

MINDENFÉLE

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

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65548-I)

A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésben szakosodott
és minősített cégek tudomására hozza, hogy 2021 minden hétfőjén
zárt árverésen 2021-ben kitermelhető, lábon álló fát értékesít. Az
árajánlatokat minden héten legkésőbb az árverés előtti pénteken 13
óráig kell benyújtani a közbirtokosság Szováta, Iszujka utca 1.
szám alatti székhelyén. Az árajánlatok elbírálása hétfőnként 10 órai
kezdettel az ajánlattevő cégek jelenlétében történik a
közbirtokosság székhelyén. Az árverésre kerülő fatömeg
jegyzékéről, illetve az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a
közbirtokosság fenti címén, valamint a 0743-757-035-ös és a 0744248-686-os telefonszámon tájékoztatunk. (22571)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési
csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni.
További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG üzleteibe alkalmaz ELADÓKAT. Érdeklődni
a 0756-128-310-es telefonszámon. (65550-I)
A TIMKO alkalmaz FÉRFI munkatársat a pékségbe, három váltásba.
Érdeklődni a cég székhelyén, Marosvásárhely, Bodoni utca 85. szám
alatt, vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (65453-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)
A marosvásárhelyi THERÉZIA tejipari vállalat KERESKEDELMI
IGAZGATÓT alkalmaz. Elvárások: kiterjedt üzleti ismeretekkel és
kapcsolatokkal rendelkező, dinamikus, kreatív személyiség; felsőfokú
végzettség; 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)
TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ KERTÉSZT keresünk igényes munkára, heti többszöri foglalkoztatásra. Érdeklődni a 0733990-055-ös telefonszámon. (sz.-I)
MAGÁN ÉPÍTŐCÉG SZAKMUNKÁSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz. Tel. 0742-664-124. (11299)
TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciával. Telefon 0740-680-648,
0722-693-866. (sz-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag és alumíniumredőnyöket, szalagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)
CSERÉPFORGATÁS, szigetelés kátránynyal, új tető készítése Lindab lemezből,
bármilyen javítás. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0754-952-299. (11067)
BÉRELNÉK üzemen kívüli konyhát,
kis házat vagy nyaralót akár Marosvásárhely környékén is. Tel. 0756680-226. (11309-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747508-707, Misi. (1390-I)

TETŐFEDÉS fém- és hagyományos
cseréppel, ácsmunka, tetőjavítás,
szigetelés kartonnal, gyors kisebb javítások. Tel. 0749-689-653. (1399)

MEGEMLÉKEZÉS

„Aki ember volt, küzdő, tiszta
ember,
változzék át bár porladó rögökké,
az élőkben tovább él mindörökké.”
(Csepeli Sz. Béla)
Fájó szívvel emlékezünk az április
5-én
elhunyt
id.
SÓLYOM
JÁNOSRA halálának 2. évfordulóján. Emléke szívünkben mindig
megmarad, hiánya potolhatatlan.
Nyugodjon békében! Szerettei. (-I)
„Az igaz ember emlékezete áldott.”
Kegyelettel emlékezünk a mezőcsávási NAGY ROZÁLIÁRA halálának 5. évfordulóján. Emlékét
őrzik szerettei. (sz-I)

Megerősítették az együttműködést
aA román
romániai
és moldovai vámhatóságok között
és a moldovai vámhatóságok több olyan intézkedést hoztak, amelyekkel megerősítették a

két ország közötti határon átnyúló együttműködést. Az intézkedéseket Marcel Simion Mutescu, a romániai Adó- és Pénzügyi Hivatal vámügyi vezérigazgatóságának vezérigazgatója és Sergiu Burduja, a
Moldovai Köztársaság vámügyi hivatalának igazgatója közötti tárgyalást követően foganatosították.
A kisinyovi megbeszélésen jelen volt Bogdan Ionel Floricel, a román Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF)
helyettes főtitkára is.
A napirendre tűzött fontosabb témák közül megemlíthetjük a kétoldalú együttműködési szerződés
eddigi eredményeinek felülvizsgálatát, a forgalmasabb átkelőhelyek infrastruktúrájának javítását, a
közös vámolási eljárásokat és a Covid–19-világjárványt megelőző intézkedések hatákonyabbá tételét a
határállomásokon.
Miután a felek elemezték a hatóságok közötti kétoldalú együttműködési szerződést, megegyeztek
abban, hogy a jelenlegi helyzetnek megfelelően kiegészítik a dokumentumot. Többek között a csempészet megelőzéséért új alapokra helyezik az információcserét, amely operatívabbá teszi a kommunikációt
a két fél között.
Tárgyaltak a legforgalmasabb határátkelőhelyek – Sculeni–Sculeni, Leuşeni–Albiţa és a Giurgiuleşti–Giurgiuleşti – rehabilitációjára, korszerűsítésére vonatkozó beruházásokról. Mivel nemsokára
hozzáfognak a sculeni-i átkelőhely újjáépítéséhez, a tárgyaló felek megegyeztek abban, hogy ideiglenesen a forgalmat a Lipcani–Rădăuţi Prut átkelőhely felé irányítják.
Végül aláírtak egy akciótervet a Covid–19 elterjedését meggátoló járványügyi intézkedésekről,
ugyanakkor arról is, hogy ortodox húsvétkor zökkenőmentesebbé teszik a gépkocsiforgalmat, amennyiben ez idő alatt a megszokottól eltérően többen közlekednének a határátkelőhelyeken.
Marcel Mutescu, a vámigazgatóság vezérigazgatója hangsúlyozta: kiváló az együttműködés a moldovai vámhivatallal. Elmondta, hogy továbbra is nyitott arra, hogy bővítsék a hosszú távú partnerkapcsolatot a két ország vámhivatalai között. Mindkét fél közös erőfeszítéseket tesz a vámolási folyamat
felgyorsításáért, amely megkönnyíti, folyamatossabbá teszi a határátkelést, ugyanakkor biztonságosabbá teszik az országhatárt.
Közkapcsolati és sajtóosztály
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„Kiket szeretünk, mindenben ott vannak – bármit teszünk és
bármit nem teszünk –, bennünk élnek.”
(Szabó Magda)
Bennünk él egyetlen testvérem, JÁSZBERÉNYI EMESE, a
Marosvásárhelyi Rádió egykori szerkesztő riportere, aki négy
éve hagyott itt minket.
Emlékét szeretettel őrizzük.
Nyugodjál békében!
Testvére és szerettei. (11378-I)
Szívünk örök fájdalmával emlékeztünk április 6-án FÜLÖP RUDOLFRA halálának hatodik évfordulóján. Nyugodjon békében!
Emlékét egy életen át őrzi bánatos felesége,
Rózsika, lányai, vejei és unokája, Gyopár.
(1391)

Fájó szívvel emlékezünk április
5-én
a
nyárádszentmártoni
TÖRÖK TIBORRA halálának 12.
évfordulóján. Emlékét őrzik szerettei: felesége, leánya, veje és
unokája, Albertke. Nyugodjon békében! (11368-I)
Mély fájdalommal, soha nem
múló szeretettel emlékeztünk április 5-én a backamadarasi születésű ZAJZON IMRÉRE halálának
első évfordulóján. Áldott emlékét
örökre őrzik lányai, vejei, unokái
és dédunokái. Nyugodjon békében! (11373-I)
Kegyelettel emlékezünk a nyárádgálfalvi születésű TÓTH
EMMA (szül. Fekete) tanítónőre
halálának második évfordulóján.
Áldott, szép emlékét őrzik szerettei. (-I)
Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük drága emlékedet. Kegyetlen volt a sors,
hamar elvitt tőlünk, de az emléked örökre itt marad közöttünk!
Egy életen át tartó fájdalommal
emlékezünk április 7-én a székelycsókai születésű SZABÓ
KÁROLYRA halálának első évfordulóján. Téged feledni nem lehet,
csak letörölni az érted hulló
könnyeket! Felesége, Jolánka,
leányai, Jutka és Tünde, unokái,
Hunor és István, vejei, sógornője. (p-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal veszünk végső
búcsút a szeretett édesapától,
nagybácsitól,
POTCOAVă SIMIONTÓL
aki 79 éves korában, hosszú,
nehéz szenvedés után eltávozott
közülünk.
Drága halottunk temetése április
7-én 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi (nagykórház mögötti) temetőben. Nyugodjon békében!
Lánya, Sárdi Aliz, unokaöccsei,
Potcoavă Călin, Mihai, Bogdan
családjukkal együtt. (1389-I)
Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. De te számunkra
sosem leszel halott, örökké élni
fogsz,
mint
a
csillagok.
Mély fádalommal búcsúzunk a
szeretett feleségtől, édesanyától,
SZILÁGYI MÁRIÁTÓL
szül. Imre
a konzervgyár volt dolgozójától,
aki türelemmel viselt betegség
után, életének 72. évében, április
3-án elhunyt. Temetése április 7én 13 órakor lesz a katolikus temető alsó kápolnájából, katolikus
szertartás szerint.
Gyászoló férje, Szilágyi Mihály,
és leánya, Szilágyi Erzsébet.
(1388-I)

Fájdalommal közöljük, hogy
BARÓTI-BALOG ÉVA
életének 92. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Temetése 2021. április 8-án 13
órakor lesz a marosszentgyörgyi
római katolikus temetőben.
Búcsúznak tőle testvérei és a
Baróti család. (-I)
Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon és
jó szomszéd,
CSEH DOMOKOS
az IMATEX volt dolgozója,
erdőcsinádi születésű, marosvásárhelyi lakos, e hó 6-án, 87 éves
korában elhunyt. Temetése a
nagykórház mögötti temetőben
lesz április 8-án 13 órakor.
Búcsúzik felesége, Márta, fia, Domokos és családja, unokája, Andi
és családja. Nyugalma legyen
csendes, emléke áldott! (1395-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj,
édesapa, testvér, nagyapa, dédnagyapa, rokon,
PETHŐ PÁL
szerető szíve életének 76. évében, 2021. április 3-án örökre
megszűnt dobogni.
Megpihent egy szív, mely értünk
dobogott, két szorgos kéz, mely
családjáért dolgozott.
Drága halottunk földi maradványait szűk családi körben április
6-án 15 órakor helyeztük örök
nyugalomra a marosszentgyörgyi
református temetőben. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (1396-I)
Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy 2021.
április 5-én délután a drága jó
édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon, szomszéd,
SZOBOSZLAI IBOLYA
(szül. Raffai)
életének 84. és özvegységének
22. évében rövid betegség után,
hirtelen visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi
maradványait 2021. április 7-én
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csókfalvi temetőben, unitárius szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, pihenése
csendes! Szívünkben és emlékeinkben mindig élni fog!
Búcsúzó gyermekei: Ilus és Éva
„Istennek köszönjük, hogy a
miénk volt, és az is maradt, mert
aki szeretettel szívünkben tovább
él, nem halt meg, csak távol van.”
Szent Ágoston (–I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának közössége
mély
megrendüléssel
vett
tudomást kedves kollégánk, a
Kertészmérnöki
Tanszék
oktatója, dr. OROSZ FERENC
elhunytáról.
Őszinte
részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családnak!
Emléke
legyen
áldott, nyugalma csendes! (sz-I)
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2021. április 22-én 10 órakor a Marosvásárhely, Pandúrok
sétánya 42. szám alatti székhelyén nyilvános árverést szervez a
Marosvásárhely, Rózsák tere 20-21. szám alatti ingatlanának eladására:
– 1.553 négyzetméter terület kizárólagos kvóta és 309 négyzetméter
osztatlan rész,

– A épületegyüttes: szuterén+földszint+emelet, rendeltetés: adminisztratív irodák, 746 négyzetméter hasznos felület az utcai fronton,

– B épületegyüttes: szuterén+földszint+3emelet+manzárd, rendeltetés: adminisztratív irodák, 1.561 négyzetméter hasznos felület az
utcai fronton,

– C épületegyüttes: szuterén+földszint+emelet és szuterén+földszint+2 emelet+manzárd, rendeltetés: adminisztratív irodák, 547 négyzetméter hasznos felület a belső udvarban,

– D épületegyüttes: földszint, rendeltetés: raktár, 367 négyzetméter
hasznos felület a belső udvarban,
– 15 parkolóhely a belső udvarban.

A teljes együttes megközelíthető gépkocsival a Nyomda (Poligrafiei)
utcából, gyalogos megközelítés a Rózsák teréről.
Kikiáltási ár 7.500.000 lej, héa nélkül.

Az árverésen való részvétel garanciája a kikiáltási ár 10%-a.

A licitre való feliratkozás és a garancia befizetésének határideje:
2021. április 19., 17 óra.

Az árverésen való részvétel feltételei a feladatfüzetben találhatók,
amelyet a mihaela.simion@delgaz-grid.ro e-mail-címről lehet kérni.

A Transilvania Repülőtér
versenyvizsgát szervez az alábbi állások
betöltésére:

• VILLANYSZERELŐ – COR-kód 741307, három állás. A versenyvizsga időpontja: 2021. április 29., 10 óra
• REPÜLŐTÉRI ELLENŐR – COR-kód 215312, egy állás.
A versenyvizsga időpontja: április 15., 10 óra.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

KOBAK KÖNYVESBOLT

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

