
Célzott segítség-
nyújtásra van 
szükség 
Az ukrajnai háború miatti segítség-
nyújtás lehetőségeiről egyeztettek hét-
főn délután Szatmárnémetiben az 
erdélyi történelmi magyar egyházak 
vezetői és az egyházi segélyszerveze-
tek képviselői. 
____________4. 
Brassóban  
szervezik meg  
az idei GastroPant 
A sütő-, cukrász- és vendéglátóipar új-
donságait és tehetségeit népszerűsítő 
legrangosabb versenyekre a Gastro-
Pan szakmai kiállítás alkalmával kerül 
sor április 3-5. között Brassóban. A 
GastroPan versenyeire a legjobb ro-
mániai pékek, cukrászok és szakácsok 
neveznek be, akik országos és nem-
zetközi szinten elismert szakmai zsűri 
előtt csillogtathatják meg tudásukat.  
____________7. 
Senki sem hitte, 
hogy háború lesz  
Egy marosvásárhelyi tömbházlakás 
nappalijában fogadnak vendéglátójuk-
kal, Hermann Mark Christiannal 
együtt, akivel régóta baráti kapcsolat-
ban voltak. Arra kérik, csak becenevü-
kön említsük őket: Léna, lánya, Nika 
és az édesanyja, Ljuba, illetve Kuzja, 
a kutyus együtt menekültek Kijevből a 
háború kirobbanása utáni napokban. 
____________10. 
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Március 8-án, a nemzetközi nőnapon tette közzé az RMDSZ 
és az RMDSZ nőszervezete a felhívást, amelyben arra kérik a 
magyar közösség tagjait, hogy segítsenek a nehéz helyzetben 
lévő, háború elől menekülő anyákon és gyermekeiken azzal, 
hogy az általuk már nem használt, de jó állapotban lévő baba-

kocsikat, babahordozókat és autóüléseket az ukrajnai háborús 
konfliktus elől menekülő édesanyáknak adományozzák. 

Világjárvány után… szabadon? 

Ha nem is egy időben, de szinte egymást követően függesztették fel 
Európában a koronavírus-világjárvány miatti korlátozásokat. Talán 
legkorábban az angolok, de tegnaptól nálunk is visszatért az élet a 
„normális” kerékvágásba. Ha lehet ezt így mondani… 

Akik 2024-et jósoltak a járvány lecsengéséig, úgy látszik, tévedtek, 
de az is lehet, az ukrajnai háború mellett minden egyéb másodlagossá 
vált… 

Március 9-től tehát Romániában nincs többé kötelező maszkviselés 
a szabadban, az iskolákban, de még zárt térben sem, nem korlátozzák 
a magánrendezvények megszervezését, a résztvevők számát, nem kötik 
Covid-igazolvány felmutatásához az éttermekbe, kávézókba, szórako-
zóhelyekre és bevásárlóközpontokba való belépést, nincs nyitvatartási 
időkorlát a bárok, szórakozóhelyek, éttermek és bevásárlóközpontok 
esetében, megszűnik a fertőzöttségi aránytól függővé tett online okta-
tás – mindez csupán néhány a fontosabb, a mindennapi életünket ke-
serítő korlátozásokból, amelyek könnyen „törölhetők”. Azonban kissé 
nehezebb lesz visszaállítani a gazdasági életet, az egészségügyi rend-
szert „eredeti” formájába, hiszen a távmunka felszámolása, a kórházi 
részlegek visszaalakítása már bonyolultabb folyamat lesz. Az elmúlt 
két év alatt sok mindenben megváltozott mentalitásunk, megváltoztak 
fogyasztói szokásaink, átalakult a munkaerőpiac.  

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)
Menyhárt Borbála

Az Ukrajnából menekülő édesanyáknak 

Babakocsikat és -hordozókat 
gyűjt az RMDSZ 



Bírságolt a munkaügyi felügyelőség 
A Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőség ez év február-
jában 61 munkaviszonyokat vizsgáló ellenőrzést végzett. 
Mint kiderült, 9 személy érvénytelen munkaszerződéssel 
folytatott munkaviszonyt, 4 személy pedig nem jelentette 
be munkaviszonyát. Az ellenőrzések következtében 73 
szankciót róttak ki, melyekből 36 figyelmeztetés volt, 37 
pedig bírság 311.800 lej értékben. Ugyancsak február fo-
lyamán 31 munkaegészségügyi és munkabiztonsági ellen-
őrzést is végeztek a felügyelőség munkatársai, és 12 
szankciót róttak ki: 2 figyelmeztetést és 10 bírságot 71.000 
lej értékben.  

Átadják az Ezüstgyopár díjakat 
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége évente dí-
jazza a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diáko-
kat, valamint az önzetlen oktató-nevelő munka mellett a 
felelősségteljes közéleti tevékenységet is vállaló pedagó-
gusokat. Az Ezüstgyopár életműdíjban az RMPSZ megyei 
szervezeteinek javaslatára azok a pedagógusok részesül-
nek, akik több évtizedes oktató-nevelő munkájukkal lelki-
ismeretesen szolgálták a romániai magyar közoktatást, 
életpályájuk példaértékű, munkásságuk, alkotásuk mara-
dandóan értékmutató. A súlyosbodó járványhelyzet okán 
a tavalyi Ezüstgyopár díjak átadó ünnepségét nem tudták 
megtartani, így az elmaradt pedagógus-életműdíjakat már-
cius 12-én, szombaton 10 órától a szovátai Teleki Oktatási 
és Módszertani Központban tervezik átadni. Az ünnepsé-
gen 37 pedagógus veheti át az Ezüstgyopár díjat.  

Elektronikai hulladék begyűjtése 
Marosvásárhelyen  

A RoEcollect újrahasznosítási központ munkatársai március 
10-én, ma elszállítják a marosvásárhelyi háztartásokból a 
fölöslegessé vált elektronikai készülékeket. Az érintettek a 
következő telefonszámot hívhatják: 0755-406-406.  

Meghosszabbított program a vér-
központban  

Egy időre meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapon-
ként 7.30–17.30 óra között várják a véradókat a Marosvá-
sárhelyi Vértranszfúziós Központban. Az utóbbi időben 
jelentősen csökkent a véradásra jelentkezők száma, szük-
ség lenne készletekre az ukrajnai sérültek számára is. 

Akkreditált képzés a Bonus Pastornál  
A Bonus Pastor Alapítvány március 12-én Tanácsadás az 
addikciók terén címmel indít akkreditált képzést. A nyolc-
modulos, összesen 120 órás képzést egészségügyi és 
szociális területen dolgozó, felsőfokú végzettséggel ren-
delkező szakembereknek ajánlják. Sikeres vizsga esetén 
az Oktatási és Munkaügyi Minisztérium által hitelesített 
szakmai oklevelet kapnak. Jelentkezni a 
https://cutt.ly/UO4Bsc5 linken, érdeklődni a 0265/254-460-
as telefonszámon lehet.  

Esküvői kellékek vására  
Március 18-án 10 órakor nyílik meg a marosvásárhelyi Pro-
menada Mallban az esküvői kellékek vására. A kiállítók a 
legújabb ruha-, öltöny- és cipőkollekciókat, ékszereket, es-
küvői tortákat, dekorációkat, zenei és fényképészeti, vilá-
gosítási szolgáltatásaikat mutatják be. A kiállítás március 
20-án 22 óráig tart nyitva. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond 

Ma ILDIKÓ,  
holnap SZILÁRD napja. 
SZILÁRD: a nyelvújítás 
során keletkezett a Konstantin 
név magyarosításával, amely-
nek jelentése: szilárd, állhata-
tos, következetes. 

10., csütörtök 
A Nap kel  

6 óra 46 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 21 perckor.  
Az év 69. napja,  

hátravan 296 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. március 9.

1 EUR 4,9490
1 USD 4,5069

100 HUF 1,2947

1 g ARANY 291,8087
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Jó eredményeket értek el a megyénkbeli benevezők is  Fotó: facebook.com

Sikereket értek el a boraink a RibON versenyen 

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

Csütörtök a múzeumban 8#  
A Maros Megyei Múzeum Néprajzi és Népművészeti Osz-
tályán, a Toldalagi-palotában (Rózsák tere 11. szám) már-
cius 10-én, ma 17 órai kezdettel tárlatvezetés lesz a 
Maros mentiek a nagy háború lövészárkaiban című kiállí-
táson. A tárlatvezetést dr. Marc Dorel kutató, a kiállítás 
egyik kurátora tartja román nyelven. Belépő: felnőtteknek 
12 lej, nyugdíjasoknak 6 lej, tanulók és diákoknak 3 lej. A 
rendezvényen előzetes foglalás alapján lehet részt venni 
a szabad helyek függvényében (max. 15 fő/vezetés). Fog-
lalni a pr@muzeulmures.ro e-mail-címen vagy a 0749-
912-992-es telefonszámon lehet.  

Medve – könyvbemutató Szovátán  
Szováta önkormányzata és a Bernády Közművelődési 
Egylet szervezésében március 10-én, ma 18 órakor a szo-
vátai unitárius templomban bemutatják Dezső László ter-
mészetfotós Medve című könyvét. Levetítik a kötethez 
kapcsolódó Lekvár című filmet is, majd a Kusztos Endre 
Képzőművészeti Galériában megnyílik a fotóalbumot il-
lusztráló, nagyméretű medvefotókból összeállított kiállítás. 
A könyv a helyszínen megvásárolható, a kiállítás március 
30-ig látogatható.  

XX. Nyárádszeredai Kertésznap 
A hét végén, szombaton tartják a huszadik nyárádsze-
redai kertésznapot, rossz idő esetén a művelődési ház-
ban, jó időben annak előterében. A kertésznapra a 
kertészeti szaporítóanyagot, kertészeti, szőlészeti, mé-
hészeti és mezőgazdasági terméket, kelléket, kisgépet 
előállító, forgalmazó cégeket, magántermelőket és az 
érdeklődőket várják. Szaktanácsadást is lehet igényelni 
a kertészet valamennyi szakágában, beleértve az idő-
szerű növényvédelmi kérdéseket is. Kiállítófelületet 
március 11-ig lehet igényelni a 0748-620-908-as tele-
fonszámon.  

Pilinszky-est  
a Spectrum Színházban  
Idén Pilinszky János születésének 100. évfordulójára em-
lékezünk, ezért a színház ünnepi előadással tiszteleg a 
költő munkássága előtt. Az eseményre március 13-án, va-
sárnap 18 órakor kerül sor a marosvásárhelyi Spectrum 
Színházban. Fellép a marosvásárhelyi Művészeti Líceum 
drámatagozatos diákjainak egy csoportja, zenél Gyárfás 
Renáta, Tompa Sára és Oláh Csongor, illetve a Bolyai 
Farkas Elméleti Líceum zeneköre. Helyfoglalás a 0744-
301-875-ös telefonszámon. A belépés díjtalan. 

RENDEZVÉNY

A Garden Proiect Kft., a RibON Natúr Szövetkezet 
és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete idén 
elsőként rendezte meg a RibON ribizliborversenyt 
Csíkmadarason. A verseny elsődleges célja a ri-
bizliborok népszerűsítése, hiszen a régebben gyó-
gyászati céllal készült háztáji ital lassan 
mennyiségben és minőségben kinövi az otthoni 
szükségletet, és helyet keres magának a piacon.  

 A termelők február 21-ig adhatták le a mintákat, az elbí-
rálás február 26-27-én volt. Az öt bírából álló zsűrit elismert 
borszakértők és borkereskedők alkották, az ital megjelené-
sében, illatában és zamatában a tisztaságot, színt, intezni-
tást, karaktert, minőséget pontozták. Az előzetesen ötvenre 
becsült minta helyett 84 érkezett be, ami a szervezőket is 
meglepte, a bírákat pedig próbára tette. János Ferdinánd 
főszervező a sajtónak úgy nyilatkozott: kisebb bormustrát 
számítottak szervezni, de nagyon sok termelőt sikerült meg-
szólítani, és büszkék arra, hogy sokan felkarolták a világ-
viszonylatban is egyedinek számító versenyt. 

 A verseny díjkiosztó gálájára az elmúlt hétvégén meg-
rendezett V. Kertészeti Szakmai Napok és Konferencia ke-

retében került sor, ahol a versenyzők nemcsak azt tudhatták 
meg, hogy a szakma milyennek ítéli meg az ő termékeiket, 
hanem mindenki részletes visszajelzést kapott az általa ne-
vezett minták érzékszervi tulajdonságairól. A Kárpát-me-
dencei szintű versenyen az erdélyi és székelyföldi termelők 
mellett anyaországi és felvidéki borászok is voltak. Maros 
megyéből tizenhárom nevezést jegyeztek. Az eredmények 
pedig nem maradtak el, kilenc személy lett díjazott: Ko-
ronka Illa bora arany minősítést szerzett, ugyanígy a Báthori 
Zsolté és a Székely Lászlóé, míg Kilyén Ilka színművésznő 
Donna Divina bora arany és Champion díjat nyert. Ezüsttel 
minősítették Szabó Hajnalka, Joó József és Lőrincz Attila 
italait, Cseh János és Emese ezüst és bronz, Gyarmati Má-
tyás pedig bronz minősítést ért el – tájékoztattak a szerve-
zők. 

 Az eredményekkel minden termelő elégedett, így Cseh 
János is, aki az ezüsttel díjazott borától aranyat remélt. A 
kebelei Cseh-tanya idén már másodszor mérettette meg bo-
rait, múlt hónapban a délvidéki Temerinben rendezett 
Vince-napi nemzetközi borfesztiválon is kapott egy bron-
zot. (GRL)



A német szövetségi kormány elutasítja az orosz in-
vázió ellen küzdő ukrán hadsereg megerősítését 
harci repülőgépekkel – tette világossá Olaf Scholz 
német kancellár szerdán. 

A kancellár Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel tartott 
berlini tájékoztatóján arra a kérdésre, hogy támogatja-e a len-
gyel javaslatot, miszerint a lengyel légierő Mig-29-es típusú 
vadászgépeit át kellene adni az ukrán légierőnek a németor-
szági Ramstein amerikai légi támaszponton, felidézte az Uk-
rajnának évek óta nyújtott pénzügyi segítséget, és a háború 
február 24-i kezdete óta biztosított humanitárius támogatást 
és a fegyverszállításokat. Ugyanakkor „nagyon alaposan át 
kell gondolnunk, hogy mit teszünk konkrétan, és ebbe egész 
biztosan nem tartoznak bele harci repülőgépek” – fogalma-
zott. 

Hangsúlyozta, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió nem 
csupán a nemzetközi jog kirívóan súlyos megsértése, hanem 
korszakforduló Európa történelmében és az európai békerend-
ben, így „a világ, amelyben élünk, már nem ugyanaz”, mint 
előtte. 

A háború „katasztrófa az ukrán népnek, és az orosz nép is 
megszenvedi” – tette hozzá Olaf Scholz, felszólítva Vlagyimir 
Putyin orosz elnököt, hogy vessen véget a vérengzésnek, és 
rendelje vissza csapatait.  

Mint mondta, „a katonai megoldásnak nincs értelme”, ezért 
legelső lépésként meg kell állapodni a fegyverszünetről. 

Justin Trudeau kiemelte, hogy Oroszország Vlagyimir Pu-
tyin vezetése alatt fenyegetést jelent Európa és az egész világ 
békéjére. Elmondta, hogy országa továbbra is támogatja fegy-
verekkel az orosz invázió ellen harcoló ukrán csapatokat. A 
napokban 50 millió dollár értékű speciális felszerelést, köztük 
drónra való kamerákat indítanak útnak. 

Megjegyezte, hogy a szállítmány biztonságos átadása a ha-
tárvidéken „kihívás”, amellyel azonban a szövetségesek is 
szembesülnek, és Kanada együttműködik velük. 

Ugyanakkor minden kérdésben körültekintően kell eljárni, 
mert nem élezni, hanem enyhíteni kell a konfliktust – húzta 
alá Justin Trudeau. Arról is szólt, hogy Volodomir Zelenszkij 
ukrán elnök a meghívását elfogadva beszédet mond majd a 
kanadai parlamentben. (MTI)

„Törvénybe foglaltuk, hogy ezentúl a megyei nyug-
díjpénztárak öt napon belül kötelesek tájékoztatni 
a munkaadót, ha valamely alkalmazottja megkapta 
a nyugdíjazási határozatot, függetlenül attól, hogy 
ez öregségi, előzetes vagy részlegesen előzetes 
nyugdíjra, valamint rokkantsági nyugdíjra vonatko-
zik” – tájékoztatott Csép Éva Andrea, az RMDSZ mun-
kaügyekért felelős szakpolitikusa, Maros megyei 
törvényhozó azt követően, hogy a képviselőház dön-
téshozó fórumként megszavazta az általa kezdemé-
nyezett törvénytervezetet. 

A szakpolitikus elmondta, hogy egy olyan hiányosságot 
pótol a most elfogadott törvény, amely alapján könnyebben 
kiküszöbölhető a fizetés vagy más juttatások halmozása a 
nyugdíjjal: „Ez idáig például ha egy személy az előzetes  
nyugdíjazását kérte, akkor a nyugdíjazási határozat kibocsá-
tásáról csak a kérelmezőt értesítették a hatóságok, a munka-

adóval nem közölték hivatalosan. Így sok esetben az alkalma-
zottak halmozták a nyugdíjat a fizetéssel, holott ezt az állami 
nyugdíjakat szabályzó törvény tiltja. Ellenőrzéskor azonban a 
munkaadót is felelősségre vonták, holott hivatalosan nem kö-
zölték vele, hogy valamelyik alkalmazottja nyugdíjban is ré-
szesül”. 

Csép Éva Andrea rámutatott arra is, hogy a Számvevőszék 
ellenőrzései során, amennyiben hasonló esetet észleltek a ha-
tóságok, akkor annak a személynek, aki halmozta a nyugdíjat 
a fizetéssel, vissza kellett fizetnie a jogtalanul kapott összege-
ket: „A ma elfogadott törvény alapján kiküszöböltünk egy jog-
hézagot. Így, amennyiben a törvény életbe lép, elkerülhetők 
lesznek azok az esetek, amikor az alkalmazott, sokszor a tör-
vény ismeretének hiányában, halmozta a fizetést vagy más 
anyagi jogosultságot a nyugdíjjal”. 

 
(RMDSZ-tájékoztató)

Nem volt könnyű két évünk. Főként azoknak volt 
nehéz, akik elvesztették szerettüket a vírus miatt. A ható-
ságok szerint az elmúlt két évben 2,7 millióan fertőződtek 
meg koronavírussal, 64.094 személy hunyt el Covid 
miatt, a betegséggel összefüggésben – ahogy szokták 
írni. Talán egyszer az is kiderül, hogy ezekben az össze-
függésekben mekkora szerepe lehetett a kórházi fertőzé-
seknek, a felszereltség hiányának, a szakemberhiánynak, 
az inkompetenciának. Talán a következtetéseket is levon-
ják majd az illetékesek. Csak azért, hogy egy újabb vál-
sághelyzet – legyen az bármilyen – ne kapja 
felkészületlenül az egészségügyi ellátórendszert.  

Tegnap 4176 újabb koronavírusos megbetegedést je-
lentettek.  

De tegnap mégis oly hihetetlenül jó volt úgy érezni, 
hogy visszakaptuk szabadságunkat, régi életünket… 

Reménykedünk benne, hogy ez így is van. 

Marad a digitális beutazási adatlap 
Negatív eredményű teszt és Covid-igazolvány fel-
mutatását nem kérik többé a határon a hatóságok, 
de a Romániába érkezőknek továbbra is ki kell töl-
teniük a digitális beutazási adatlapot (PLF) – közölte 
szerdán a kormányszóvivő. Dan Cărbunaru emlé-
keztetett arra, hogy kedd éjfélkor véget ért a két évig 
tartó veszélyhelyzet Romániában. Az országos jár-
ványügyi testület (CNSU) törölte a koronavírus-jár-
vány miatt elrendelt karanténszabályokat, így nem 
kerülnek többé karanténba a külföldről érkező sze-
mélyek. Hangsúlyozta, hogy a román hatóságok 
által kibocsátott uniós digitális Covid-igazolványok 
az év végéig érvényesek, és vannak olyan országok, 
amelyek a külföldiek beutazását ehhez az igazol-
ványhoz kötik. (Agerpres) 

Pomeloszállítmányt hívnak  
vissza 

Kínából származó pomeloszállítmányt hív vissza az 
Unifrutti Impex vállalat a növényvédőszer-maradvá-
nyok (klórpirifosz) megengedett szintjének túllépése 
miatt – közölte az Országos Állategészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA). A vissza-
hívott gyümölcsök az U89-17-es szállítmánnyal ke-
rültek a Profi és a Carrefour kínálatába, és 2022. 
február 7-e és március 5-e között értékesítették. A 
forgalmazó kéri mindazokat, akik 2022. február 7-e 
és március 5-e között az említett szállítmányból vá-
sároltak pomelót, hogy ne fogyasszák el a gyümöl-
csöt, hanem semmisítsék meg, vagy március 21-éig 
a nyugtával együtt vigyék vissza a boltba, ahol visz-
szakapják az ellenértékét. (Agerpres) 

Több mint 300 ezer menekült  
érkezett 

Az ukrajnai háború kezdetétől kedd éjfélig 319.969 
ukrán állampolgár érkezett Romániába – közölte az 
országos határrendészet az Agerpres hírügynökség-
gel. Ugyanakkor 234.369 ukrán állampolgár már el-
hagyta az ország területét. Kedden 24 óra alatt 
74.709 ember jött Romániába, közülük 28.888-an 
ukrán állampolgárok. Ez 2,5%-kal kevesebb az 
előző naphoz képest. Az ukránok közül 10.601-en 
Ukrajna felől, 16.465-en a Moldovai Köztársaság 
felől lépték át a határt egy nap alatt. Ugyanezen a 
napon 87.666-an távoztak az országból, 25.506-an 
ukrán állampolgárok. (Agerpres) 

Növelték Fehéroroszország  
kockázati besorolását 

A külügyminisztérium a kilences szintű figyelmezte-
tési skálán az ötödik veszélyességi fokozatra emelte 
kedden Fehéroroszország kockázati besorolását. A 
szaktárca azt tanácsolja a román állampolgároknak, 
hogy ne utazzanak Fehéroroszországba, azoknak 
pedig, akik jelenleg ott tartózkodnak, azt javasolja, 
fontolják meg, hogy a lehető leghamarabb hagyják 
el az állam területét. A döntést a régió biztonsági 
helyzetének romlásával magyarázzák, tekintve, 
hogy Oroszország Fehéroroszország területét is fel-
használja az Ukrajna elleni inváziója során. A fehér-
orosz–ukrán határ menti térségeket mindenképpen 
kerülni kell – figyelmeztet a külügy. A közleményben 
megjegyzik, Románia minszki nagykövetsége ké-
szen áll a konzuli segítségnyújtásra, ugyanakkor 
arra kérik a Fehéroroszország területén tartózkodó 
román állampolgárokat, hogy közöljék koordinátáikat 
az e-consulat.ro platformon vagy a nagykövetség 
+375291060090-s telefonszámán. (Agerpres)

Ország – világ 

Világjárvány után… 
szabadon
(Folytatás az 1. oldalról)
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A megyei nyugdíjpénztárak kötelesek  
a munkaadóval is közölni a nyugdíjazási határozatokat 

Németország elutasítja  
az ukrán hadsereg támogatását repülőkkel

Amikor a média tele van a közelünk-
ben zajló háború híreivel, amikor a me-
nekültek ezreinek befogadása példás és 
ámulatra méltó ebben az országban, 
ebben a kissé önös régióban, amikor a 
támadó félnek igazat adók elvakulnak 
és bedőlnek a Medve propagandájának, 
úgy gondolom, az olvasó felüdítésére, 
gondolatainak eltérítésére szükség is 
van egy kis lokálpatriotizmusra, helyi 
históriára. Nem oly régi, mint Robin 
Hood meséje vagy Bodor Péter kálvá-
riája, de talán megér kb. 4500 leütést 
– hogy korszerű mértékegységben fe-
jezzem ki magamat. 

A bonyodalomra a Reggeli Újságban 
(szerkesztő Gyulai Zsigmond) bukkan-
tam rá, éppen kilencven éve esett meg, 
aki most 95-100 éves, még vígan emlé-
kezhet rá. Biztosan mesélte nekik tréfás 
kedvű nagyapjuk, aki újságolvasó vá-
sárhelyi polgár volt. 

A Kultúrpalota földszintjének egész 
főtéri és Ferenc József utcai frontját 
hosszú évek óta a Székely és Réti bútor-
gyár iroda- és raktárhelyiségei foglal-
ják el. Eredetileg kávéháznak és 
cukrászdának készült ez a fényes csar-
nok, amely az emeleti részt is magába 
foglalja. Éppen ezért a város joggal 
számított bérlete révén egy olyan ösz-
szegre, amelyből az egész Kultúrpalota 
évi tisztes karbantartását fedezni tudja. 
A Székely és Réti cég a háború kitörését 
megelőző években 40 ezer aranykorona 
évi bért fizetett a hatalmas helyiségért.  

Azóta a cég egész Romániát behá-
lózó hatalmas részvénytársasággá fej-
lődött, a pénz értéke pedig erősen 
devalválódott. A fejlődő cég azonban a 
várossal szemben ragaszkodott a szer-
ződés betűihez. 1927-ben, az akkori vá-
rosi tanács, dr. BERNÁDY GYÖRGY 
polgármesterrel az élén, azt a jóindu-
latú megkeresést intézte a céghez, hogy 
tekintettel a város súlyos helyzetére és 
a pénznek mintegy 40-szeres elértékte-

lenedésére, méltányosan emelje a bér-
összeget. A Székely és Réti cég hosszas 
tárgyalás után ajánlott is 100.000 lejt, 
holott akkor már egy főtéri kicsiny üz-
lethelyiségért mások 100–120 ezer lej 
évi bért fizettek.  

Ekkor merült fel az a terv, hogy a 
város parcellázza szét a hatalmas üzlet-
területet, ahol az akkori boltszükségben 
hét-nyolc cég is elhelyezkedhetett 
volna. Nem ez történt. (Igaz, a raktár-

helyiség egy részét olykor kiállítási cé-
lokra is átengedték a városban 
megtelepülő vagy átutazó művészeknek, 
ui. saját, önálló kiállítóhelyisége nem 
volt Vásárhelynek.) 

Pályázatot hirdettek, melyből Székely 
és Rétiék kerültek ki győztesen 210 ezer 
lejes ajánlattal. A város jóváhagyás vé-
gett felterjesztette az eredményt a pénz-
ügyminisztériumba, itt azonban 
kevésnek találták a cég által ajánlott 
összeget, és a minisztérium nem járult 
hozzá a szerződés megkötéséhez. Az új 
árlejtésen azonban már nem volt kellő 
számú érdeklődő, és a bútorgyár tulaj-
donosai most már 160 ezer lejre szállí-
tották le ajánlatukat. Ez az 
eredménytelenség arra késztette a város 
vezetőségét, hogy a minisztériumtól 
szabadkézi (nyilvános) árverés megtar-
tását kérje. A minisztérium helyben is 
hagyta a város felterjesztését, kikötötte 
azonban, hogy 210 ezer lejes bérmini-
mumot kell elérni.  

1931. december elején a város meg-
hirdette a szabadkézi árlejtést. Akár az 
egész komplexumra, akár részekre par-
cellázva. Ezt az intézkedést a cég meg-
fellebbezte. A város megunta a 
szekatúrát, felszólította a bútoripari 
céget, hogy a szerződése lejárt, és 
hagyja el a helyiséget. Székelyék a 

város döntését a kolozsvári közigazga-
tási bírósághoz nyújtották be semmis-
ségi kérelemmel, de pert veszítettek.  

A tengeri kígyóvá dagadó ügyben 
egyetlen megoldásnak van helye, java-
solja a Reggeli Újság, tessék a hatal-
mas üzlet területét felparcellázni, és a 
kisebb helyiségekre írni ki bérletet. Hat-
hét helyiségre biztosan akad bérlő, aki 
a 30–40.000 lej évi bért megfizeti, még 
ebben a válságos időben is. Éppen ele-
get fizetett rá a város a rosszul kötött 
hosszú lejáratú szerződésre. 

Eddig az újságszöveg. Aki ma a Kul-
túrpalota földszintjét áttekinti, több in-
tézményt is talál, gyermekkönyvtárt, 
turisztikai információs irodát; egykor 
itt volt a város első légi forgalmi jegy-
irodája, majd a rendszerváltók tetteit 
dicsőítő és vitató sajtó boltja – évekig 
a legnépszerűbb üzlethelyiség, ami arra 
utal, hogy végül is megtörtént a parcel-
lázás. 

És hogy Székely és Rétiéknek sem 
volt minden fenékig tejfel, akarom mon-
dani fűrészpor és bútorpác, pont 1932 
márciusában többhetes sztrájk tört ki a 
gyárban, mert az igazgatóság a mun-
kások nyomorúságos béréből le akart 
vonni 10-15 százalékot. Egész ponto-
san: „Székely és Rétiéknél mintegy 100 
munkás dolgozott az utóbbi időkben, 
mert a vállalat a súlyos gazdasági vi-
szonyok dacára is el volt látva széles-
körű megrendelésekkel az ország 
minden részéből. A bútorgyár órabérei 
3-14 lei között mozogtak. Ez meglehe-
tős tág arány. Információink szerint a 
legtöbb munkásnak az órabére 3 és 6 
lei között mozgott. A cég pár héttel ez-
előtt közölte alkalmazottaival, hogy 
mindazoknak a munkásoknak, akiknek 
órabére 3 és 6 lej között van, 5%-kal, a 
6 és 9 lei között dolgozóknak 10%-kal 
és az ennél jobb javadalmazásúaknak 
15%-kal csökkenti jelenlegi munkabé-
rét”.

Egy régi história a Kultúrpalotáról  
és a bútorgyárról 



Az ukrajnai háború miatti se-
gítségnyújtás lehetőségeiről 
egyeztettek hétfőn délután 
Szatmárnémetiben az erdélyi 
történelmi magyar egyházak 
vezetői és az egyházi segély-
szervezetek képviselői. 

A tanácskozást követő sajtótájé-
koztatón a vendéglátó Schönberger 
Jenő szatmári római katolikus me-
gyés püspök elmondta: elsősorban 
tájékozódni kívántak, hogy a meg-
felelő segítséget nyújthassák. A 
püspök az imádság erejét is kie-
melte. Mint fogalmazott: „A béke 
Isten ajándéka, ezt nem lehet kierő-
szakolni politikai nyomással, csak 
imádsággal”. 

A kárpátaljai helyzetről beszá-
moló Popovicsné Palotay Márta, a 
Munkácsi Római Katolikus Egy-
házmegye válságstábjának vezetője 
elmondta: Kárpátalján ugyan eddig 
nem hullottak bombák, de ott is 
nyomasztó a háborús hangulat. A 
magyar közösség egy része elmene-
kült, és Ukrajna legnyugatibb me-
gyéjében más vidékekről érkezett 
menekültek torlódtak fel. Egyre ke-
vesebb az üzletekben az élelmiszer, 
fogy az üzemanyag, nem működ-
nek a bankautomaták, bezártak az 
iskolák, általános a szorongás, a lét-
bizonytalanság érzése. Aki otthon 
maradt, állandóan amiatt aggódik, 
hogy ha marad, holnap el tud-e még 
menni, nem záródnak-e el a mene-
külési útvonalak. 

A válságstábvezető azt kérte, 
hogy senki ne induljon el Erdélyből 
segélyekkel anélkül, hogy előzete-
sen fel ne vette volna a kapcsolatot 
a segélyszervezetekkel, és meg nem 
tudakolta volna, hogy éppen mire 
van szükség. 

Csaknem valamennyi egyházi 
vezető a tapasztalt szolidaritási hul-
lámról számolt be. Elmondták, 
hogy pénzgyűjtésbe kezdtek a baj-

bajutottak megsegítésére, és össze-
írták az egyházi szálláshelyeket, 
ahová menekülteket fogadhatnak 
be. 

Kovács István unitárius püspök 
fontosnak tartotta, hogy ne csak a 
menekülőket, hanem az otthon ma-
radókat is segítsék. 

Böcskei László nagyváradi római 
katolikus megyés püspök elmondta: 
tolmácsokat, fordítókat próbálnak 
toborozni, hogy szót tudjanak érteni 
a menekülőkkel – számol be a meg-
beszélésről Gazda Árpád, az MTI 
tudósítója. 
Erdély népében ezúttal sem  
csalódtunk 

A tanácskozásról, annak eredmé-
nyéről Kató Bélát, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület püspökét 
kérdeztük. 

– Erre a találkozóra azért volt 
szükség, hogy az első döbbenet 
után, amely mindannyiunkat érin-
tett, rendezzük sorainkat. Mindenki 
szeretett volna segíteni valamilyen 
módon: Hogy ne az történjen, hogy 
egy-egy helyen túl sok a segítség, 
máshol pedig kevés, egyeztetést 
folytatott a kárpátaljai Caritas kép-
viselője, online kapcsolódtak be a 
beszélgetésbe a református egyház 

képviselői, és ilyen módon élethű és 
pontos tájékoztatás hangzott el 
arról, hogy mi is történik, és hogyan 
lehetne jól segíteni. 

Belső-Erdélyből egy vagon 
krumplit eljuttatni Kárpátaljára igen 
költséges dolog. Megtudtuk vi-
szont, hogy abban az esetben, ha az 
ukrán hivatalosságok által kért for-
maságokat teljesítjük, akkor a cél-
állomásra is el lehet juttatni a 
segélyt. Ez azt is feltételezi, hogy az 
ottaniak kell megmondják, hol, 
mire van szükségük, hiszen Belső-
Ukrajnából ezekben a napokban in-
dultak el a menekülők karavánjai, 
közülük sokan Kárpátalján állnak 
meg, mert az még a béke szigetének 
tűnik. Tele vannak a panziók, egy-
házi, iskolai szálláshelyek. Fontos 
tudni azt is, hogy az idősotthonok 
és a gyermekeket nevelő intézetek 
kerültek a legnagyobb bajba. A sze-
mélyzet egy része eljött, és ha ez to-
vább folytatódik, az idősek és a 
gyermekek gondozás nélkül marad-
nak. Kárpátalján erdélyi, valamint 
magyarországi kezdeményezésre 
megszervezték a diakóniai szolgá-
latot, s bár a helyzetük egyelőre ren-
dezett, a házi beteggondozást ellátó 
személyzet számát duplázni, trip-

lázni kellene, olyan nagy szükség 
van rájuk. Vidéken, falun magukra 
maradtak az emberek, a lelkészek 
vannak még velük, és gyógysze-
rekre is szükség van. Azt is tudni 
kell viszont, hogy a jelenlegi hely-
zet nem áll meg ezen a ponton, 
hosszabb kimenetelű lesz, a segítsé-
get nyújtók buzgósága pedig kez-
detben nagyobb, majd az idő 
múlásával lankadni, fogyni kezd.  

Zán Fábián Sándor református 
püspökkel arról is beszélgettem, 
hogy abban az esetben, ha Kárpátal-
ján nem fognak vetni, akkor aratni 
sem lesz amit. Ezért arra is gondol-
tunk, hogy vetőmaggal segítsünk. A 
napról napra változó helyzetben 
meg kell találnunk azokat az utakat, 
amelyeken elérjük a célt. 

– Állítólag az alapvető élelmisze-
rek Kárpátalján is kifogytak az üz-
letekből. 

– Valóban így van, és annak elle-
nére, hogy a lakosság nagy részé-
nek még vannak tartalékai, 
utánpótlás hiányában az is elfogy. 

A jobb helyzetismeret alapján 
abban egyeztünk meg, hogy minél 
több pénzt kell gyűjtenünk, hogy a 
határ innenső oldalán tudjuk meg-
vásárolni mindazokat a dolgokat, 
amelyeket át lehet vinni, célba lehet 
juttatni. Nagy szükség van például 
pelenkára is, amihez Ukrajnában 
már nem lehet hozzájutni. Hasonló-
képpen elemlámpákra, elemekre, 
amit szintén át lehet vinni a határon.  

– Kértek, kérnek-e szállást a Kár-
pátaljáról érkezők? Van-e elegendő 
hely a befogadásukra?  

– Belső-Erdélybe nagyon kevés 
magyar menekült érkezett, azok, 
akik átlépték a határt, továbbmen-
tek-mennek az anyaországba vagy 
azon is túl. Nyilván nem az a szán-
dékunk, hogy csak rajtuk segítsünk, 
bárki, aki szállást igényel, befogad-
juk. Az Erdélyi Református Egy-
házkerület több mint 500 helyet 
azonosított, ahova szívesen fogad-
nak egy vagy több családot. Ren-
delkezünk az adatbázissal, és ahogy 
élessé válik a helyzet, aktiválni tud-
juk, az érkező adományokat pedig 
erre a célra fogjuk majd felhasz-

nálni. Ami a pénzadományt illeti, 
garanciát vállalunk arra, hogy nem 
fog semmilyen más célt szolgálni. 
A Belső-Erdélyből indított kamio-
noknak viszont kevés az esélyük, 
hogy eljussanak a határon túlra. A 
hozzánk érkező menekültek cso-
portjai, amelyek szinte valameny-
nyien tovább akarnak utazni, menet 
közben egy-egy ebédet vesznek 
igénybe az útravalóból, amit bizto-
sítani tudunk. Ez a helyzet változni 
fog, ahogy egyre többen menekül-
nek a humanitárius folyosókon. 
Akiknek nincsenek nyugati kapcso-
lataik, arra lesznek kényszerülve, 
hogy az első biztonságos helyen 
megálljanak, és szomszédos ország-
ként mi vagyunk azok.  

– A püspök úr mit üzen az erdélyi 
gyülekezeteknek? 

– Erdély népében ezúttal sem 
csalódtunk, kiderült, hogy a segít-
ségnyújtás kultúráját magas fokon 
tudjuk gyakorolni, és ebből min-
denki szeretné kivenni a részét. Az 
igyekezet azonban nem szabad kia-
ludjon, meg kell őriznünk, amíg 
szükség van a támogatásra, és a di-
akóniai szolgálat továbbra is egy ál-
landó segítségnyújtást kell hogy 
jelentsen. Gyülekezeti tagjainknak 
azt üzenjük, hogy akinek Istene 
nincs, aki nem tud imádkozni, az 
nehéz helyzetbe kerül, hiszen a fé-
lelem és pánik lesz úrrá az életén. 
Nekünk van Istenünk, akiben bízha-
tunk, aki gondot visel ránk, szá-
montart bennünket, bárhol éljünk is 
a világban, és számunkra az imád-
kozás és a munkálkodás együtt kell 
hogy járjon. Ahogy a sok lótás-fu-
tással eddig eltöltöttük az életünket, 
azon változtatni kell. El kell gon-
dolkodnunk, fel kell ismernünk 
annak fontosságát, hogy életünket, 
mindennapjainkat odavigyük Isten 
elé. Ahogyan azt is, hogy csak ösz-
szefogással, embertársaink iránti 
szeretettel vagyunk képesek vála-
szolni ennek a gyilkos világnak a 
kihívásaira. Éreznünk kell minden-
nap, hogy Isten kegyelméből élünk, 
és imádkoznunk kell azért, hogy a 
baj elmúljon el a fejünk felől – nyi-
latkozta Kató Béla, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület püspöke. 

Az igyekezet nem szabad kialudjon  
Célzott segítségnyújtásra van szükség 
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Kató Béla püspök Fotó: Kiss Gábor/Reformatus.ro

Bodolai Gyöngyi

Közép-európai ökocivilizációs versenyen 
vesz részt a nyárádszeredai Deák Farkas 
Általános Iskola 5-6. osztályos diákjainak 
csapata. Az elmúlt napokban négy helyszí-
nen mutatták be munkájukat. 

 A Green Team (Zöldcsapat) novemberben  
jelentkezett az Európai Magyar Fiatalságért Alapít-
vány által a Székely kapuk – Zöldkapuk projekt ke-
retében meghirdetett versenyre, azóta tanult és 
dolgozott. „A kapu két világ határa, az egyikben te 
laksz.” Ezzel a mottóval indított a tíz diákból álló 
csapat, erre építette fel bemutatóját: globális felme-
legedésről, erdőirtásról, levegő-, talaj- és környe-
zetszennyeződésről esik szó, miközben a jövőből 
érkező vendégek védőburokban jelennek meg a 
szennyezett bolygón. Ekkor döbbennek rá a gyere-
kek, hogy nem ülhetnek karba tett kézzel, mindany-
nyiuké a felelősség azért, hogy gyógyítani kezdjék 
a Föld sebeit. Eldöntik: nemcsak elmondják min-
denkinek, hogy mennyire fontos a környezet vé-
delme, hanem fákat ültetnek, ami élőhelyet, tiszta 
levegőt és táplálékot is jelent. Még a kétkedő vagy 
nemtörődöm társaik is rádöbbennek arra, hogy a 
Föld jövője nem tudományos 
kongresszusokon vagy szakér-
tők beszédein dől el, hanem 
összefogással tenniük is kell 
bolygónk megmaradásáért. A 
természet védelme nem 
egyéni érdek, mindenki tehet 
érte – fogalmazódott meg a 
bemutató végére, amire a jö-
vőből jött vendégek is levetet-
ték védőfelszerelésüket, 
miután a Föld tisztább és élhe-
tőbb lett. 

 A játék egyik követelmé-
nye az volt, hogy hat szug-

gesztív plakátot készítsenek a diákok megadott cím-
szavak alapján, majd ezeket előadások keretében 
mutassák be minél több, de legalább három alka-
lommal és helyszínen. Ezzel szemben a csapat négy 
bemutatót tartott: Nyárádszeredában az általános is-
kolában, a főtéri református egyházközség ifjúsági 
csoportjánál és a városi könyvtárban, továbbá a 
csíkfalvi általános iskolában. A bemutatók során 
adománygyűjtés is volt, saját iskolájuk javára, fa-
csemeték vásárlására. Antal Ilka felkészítő pedagó-
gustól megtudtuk: kezdetben a gyerekek nem 
igazán örültek a többletmunkának, hogy a szabadi-
dejükből időt áldozzanak, plakátokat készítsenek, 
műsort gyakoroljanak be, de a hetek múlásával 
megérezték a csapatmunka ízét, és egyre lelkeseb-
ben dolgoztak, ugrottak minden felkérésre. „Ösz-
szességében nagyon büszke vagyok rájuk, úgy 
érzem, a hetek alatt igazi csapattá kovácsolódtunk” 
– tette hozzá a tanárnő. 

 A versenyre az elmúlt években nyolc országból 
több mint tízezer diák 1152 csapatban 10.514 elő-
adást, 1920 médiaeseményt szervezett, elnyerve 
1440 közéleti személy támogatását.  

 A Tegyünk együtt a Földért! című előadásukkal 
a szeredai diákok nyerni szeretnének, ezzel jutalom-
táborozás is járna.

Gyógyítják a Föld sebeit

Négy helyszínen mutatták be munkájukat és üzenetüket a diákok  Fotó: Siklódi Réka 

 2013. június 22-én a Székely Nem-
zeti Tanács március 10-ét, a székely 
vértanúk emléknapját a székely sza-
badság napjává nyilvánította. 1854-
ben ezen a napon végezték ki 
Marosvásárhelyen Horváth Károlyt, 
Gálfi Mihályt és Török Jánost, a 
Makk-féle összeesküvés résztvevőit. 
A kivégzés időpontja nem volt vélet-
len: fenyegető üzenet volt a székely-
ségnek, a magyar nemzetnek: így jár 
az, aki március 15-ét, a magyar sza-
badság napját felidézve újra fel akarja 
lobbantani a szabadságharc lángját. 
Mára a történelem elválaszthatatlanul 
összefonta magyarok és székelyek 
szabadságát. Ma, a 21. században a 
magyar szabadság intézményi garan-
ciája a magyar állam. Folyamatosan 
meg kell küzdeni a magyar állami szu-
verenitás megőrzéséért, és ebben mi, 
székelyek küzdőtársai vagyunk anya-
országi honfitársainknak. Magyaror-
szág állami szuverenitását az Orbán 
Viktor vezette nemzeti kormány sza-
vatolja, és számunkra erkölcsi köteles-
ség a magyar szabadságot megvédeni.  

 Székelyföld Trianon óta Romániá-
hoz tartozik, a székelyek szabadságát 
Székelyföld államon belüli önrendel-
kezése szavatolná. A Székely Nemzeti 
Tanács célkitűzése, hogy alkotmányos 
eszközökkel, a román parlament által 
elfogadott törvénnyel valósítsa meg 
Székelyföld területi autonómiáját. 
Nehéz, de békés folyamat, amelyben 
mindenképpen számítunk Magyaror-
szágra is. Ez az elvárás, ez a kérés 

soha nem volt visszhang nélküli, hi-
szen a nemzeti régiókra vonatkozó eu-
rópai polgári kezdeményezés 
aláírásgyűjtési folyamata sem lehetett 
volna sikeres a közel egymillió ma-
gyarországi támogató aláírás nélkül. 
Sőt, a kezdeményezés bejegyzése sem 
történt volna meg, ha nem nyerjük 
meg a pert az Európai Unió Bírósá-
gán, és ez a győzelem egy közös küz-
delem eredménye a magyar nemzeti 
kormánnyal.  

 A továbblépés a nemzeti régiók 
ügyében akkor lesz sikeres, ha építhe-
tünk április 3-a után a nemzeti kor-
mányra, annak diplomáciai 
bölcsességére és nemzeti elkötelezett-
ségére. Ezért most az előttünk álló 
közös feladat: részt venni a választá-
sokon, és nemzeti érdekeinkre sza-
vazni.  

 Reménykedhetünk abban, hogy túl 
vagyunk a járvány nehéz megpróbál-
tatásán, és reménykedhetünk abban, 
hogy a közelünkben zajló háború 
minél hamarabb véget ér. 

 A székely vértanúk kivégzése óta 
eltelt 168 évben háborúk, járványok, 
forradalmak, a legváltozatosabb ter-
mészeti csapások tették próbára a 
nemzetet, de a székely vértanúk pél-
dája túlélt minden történelmi csapást, 
és rendületlenül él bennünk a vágy, 
hogy a kivívott magyar szabadságot 
megőrizzük, s megtegyünk mindent a 
székely szabadság kivívásáért. 

Izsák Balázs, 
a Székely Nemzeti Tanács elnöke 

Magyar szabadság  
– székely szabadság 

Gligor Róbert László



Ezzel a címen zajlik március 
hónap folyamán az RMDSZ 
marosvásárhelyi szervezete 
és nőszervezete által indított 
adománygyűjtő kampány, 
amelynek keretében arra 
buzdítják a segíteni vágyó-
kat, hogy a már nem hasz-
nált, de jó állapotban lévő női 
táskájukat töltsék meg olyan 
higiéniai kellékekkel, ame-
lyeket sok nőnek nélkülöznie 
kell. A „nem luxustáskákat” 
családon belüli erőszak áldo-
zataivá vált, valamint nehéz 
anyagi helyzetben élő nők-
höz juttatják majd el. 

 Talán meg sem fordul a fejünk-
ben, hogy ami számunkra termé-
szetes, az nagyon sok nő számára 
elérhetetlen. Amikor a polc előtt 
állva azon gondolkodunk, hogy 
melyik sampont, tusfürdőt vagy 
éppen egészségügyi betétet emel-
jük le, eszünkbe sem jut, hogy mi-
lyen sokan vannak, akik nagy 
szegénységben élnek, és nemhogy 
a márkák között válogatnának, 
hanem esetleg a legolcsóbb higié-
niai termékeket sem tudják megen-
gedni maguknak. 

Kakassy Blanka, a marosvásár-
helyi RMDSZ nőszervezetének el-
nöke lapunknak elmondta, a Nem 
luxustáska kezdeményezéssel a 
marosvásárhelyi, nehéz anyagi kö-
rülmények között élő, valamint 
családon belüli erőszak áldozataivá 

vált nőknek szeretnének segíteni. 
Mint mondta, a családon belüli 
erőszak áldozatait felkaroló védett 
házban általában biztosítják szá-
mukra az alapvető higiéniai kellé-
keket, viszont a város különböző 
részeiben nagyon sok nő él sze-
génységben, szinte hajléktalan-
ként, rajtuk is szeretnének segíteni. 
Március 31-ig az RMDSZ maros-
vásárhelyi szervezetének Dózsa 
György utca 9. szám alatti (föld-
szint) székházában várják azokat a 
tisztálkodási kellékeket tartalmazó 
táskákat, amelyeket majd a kam-
pány lejárta után civil szervezetek 
segítségével eljuttatnak a rászoru-
lókhoz. 

Kakassy Blanka rámutatott, a 
„nem luxustáska” nem kell vado-

natúj legyen, aki szeretne segíteni, 
az kiválaszthat egy, még használ-
ható állapotban levő női táskát, és 
olyan higiéniai kellékeket tehet 
bele, amelyekre egy nőnek a min-
dennapokban szüksége lehet: egész-
ségügyi betét, szappan, tusfürdő, 
sampon, fogkefe, fogkrém, zokni, 
papírzsebkendő, hajgumi, hajkefe, 
dezodor, nedves törlőkendő, pa-
pucs, WC-papír és akár egy kedves 
üzenet is. Fontos, hogy minden tás-
kába kerülő termék új, bontatlan és 
érvényes szavatosságú legyen. 

A Nem luxustáska jótékonysági 
akciót már februárban több helyen 
megszervezte az RMDSZ három-
széki, valamint csíki nőszervezete, 
több székelyföldi városban is ado-
mányozni lehetett.

 – Szívügyünk a család, ezért az 
RMDSZ és az RMDSZ nőszerve-
zete babakocsik, babahordozók és 
autóülések gyűjtésébe kezd. A hatá-
ron átkelő nők, anyák mindenüket 
hátrahagyva menekülnek a háború 
elől, hogy biztonságos környezet-
ben tudhassák gyermekeiket. Sokan 
kénytelenek otthon hagyni olyan 
alapvető eszközöket, amelyek a 
gyermekek jólétéhez és biztonságá-
hoz járulnak hozzá. Fontos, hogy 
babakocsival, -hordozóval és au-
tóüléssel segítsünk minél több édes-

anyát, hogy megkönnyítsük a to-
vábbutazásukat – áll a fehívásban. 
Mivel sürgős a segítség, az első 
adományokat már vasárnap szeret-
nék elszállítani a határ mentére. 
Marosvásárhelyen a Maros megyei 
RMDSZ, valamint a városi szerve-
zet székházában hétfőtől péntekig 
9–17 óra között fogadják a kisgye-
rekek szállításához szükséges kel-
lékeket, mindkettő a Dózsa 
György utca 9. szám alatt talál-
ható, a városi szervezeté a föld-
szinten, a megyei szervezeté az 
első emeleten. 
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Menyhárt Borbála

Szerkesztette: Menyhárt Borbála 

Hétfőn este indult útnak az 
első segélyszállítmány a 
Maros megyei Cukorbeteg 
Gyerekek és Fiatalok Egyesü-
letének (ASCOTID) marosvá-
sárhelyi székhelyéről egy 
ukrajnai, kórházzá alakított 
iskolába, ahová a lebombá-
zott harkivi és a kijevi kórhá-
zakból mintegy 1500 beteget, 
köztük cukorbetegeket mene-
kítettek át. A háború sújtotta 
országban nagy szükség van 
a cukorbetegek számára lét-
fontosságú inzulinra, az 
egészségügyi eszközökre, il-
letve az alacsony szénhidrát-
tartalmú élelmiszerekre, 
ezért a gyűjtés folytatódik. 

Románia-szerte több civil szer-
vezet fogott össze az ukrajnai cu-
korbeteg gyermekek megse- 
gítéséért, köztük a Maros megyei 
Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok 
Egyesülete, amelynek a székházá-
ból hétfőn útnak indult az első szál-
lítmány inzulinnal, vércukormérő 
tesztekkel és egyéb, a diabéteszes 
gyerekek számára létfontosságú 
egészségügyi fogyóanyagokkal, 
élelmiszerekkel, valamint higiéniai 
kellékekkel. A kezdeményezéshez 
csatlakozott az Elphin Family 

Egyesület és az Icelandic BHBL 
Románia Egyesület is. 

Benedek Huszár Botond, az AS-
COTID egyesület tagja lapunknak 
elmondta, a lebombázott harkivi és 
kijevi kórházakból mintegy 1500 
pácienst menekítettek át a határ 
menti Csernovicba, ahol egy isko-
laépületben alakítottak ki ideiglene-
sen egészségügyi központot. Oda 
küldik a segélyszállítmányokat, 
mert ott fogytán vannak a készletek, 
vannak gyerekek, akiknek csupán 
egy hétre elegendő inzulinjuk van, 
és az ukrajnai inzulingyárat bom-
bázták. Mint mondta, Stas Crigan, 
az Icelandic BHBL Románia Egye-
sület ukrán származású önkéntese 
vállalta, hogy hetente több városból 
összeszedi és elszállítja a civil szer-
vezetek által összegyűjtött adomá-
nyokat a csernovici egészségügyi 
központba. A segítők ismeretei sze-
rint Ukrajnában mintegy 400 ezer 
1-es típusú diabétesszel élő gyerek 
van. Rodica Molnár, a Maros me-
gyei Cukorbeteg Gyerekek Egyesü-
letének vezetője, valamint Simon 
Ilona, az egyesület alelnöke el-
mondta, együttműködnek az ország 
más városaiban működő, cukorbe-
tegeket felkaroló egyesületekkel, a 
gyűjtés folytatódik, jövő héten sze-
retnének újabb szállítmányt eljut-
tatni Ukrajnába. Adományozni 
lehet a cukorbetegek számára szük-

séges egészségügyi eszközöket, fo-
gyóanyagokat, egyebek mellett vér-
cukorszintmérő teszteket, 
vércukorszintmérő készüléket, ebbe 
járó elemeket, az inzulinpumpához 
szükséges fogyóanyagokat, kötsze-

reket, sebtapaszokat. Mindemellett 
cukorbetegnek való, alacsony szén-
hidráttartalmú tartós élelmiszereket 
is várnak. De szükség van higiéniai 
termékekre is, például fogkrémre, 
fogkefére, szappanra, samponra, 

nedves törlőkendőre. Az adomá-
nyozókat arra kérik, tegyék karton-
dobozokba az ukrajnai cukor- 
betegeknek szánt dolgokat, hogy 
könnyen szállíthatók legyenek.  

Az adományokat a marosvásár-
helyi ASCOTID egyesület székhá-
zában, a Călăraşilor utca 20. szám 
alatt lehet leadni hétfőn és szerdán 
15-18 óra között, valamint kedden 
és csütörtökön 10 és 13 óra között.

Vannak gyerekek, akiknek már csak egy hétre való inzulinjuk van 
Összefogás a cukorbeteg ukrajnai gyermekekért

A családon belüli erőszak áldozatainak  
és mélyszegénységben élő nőknek gyűjtenek 

Nem luxustáska

(Folytatás az 1. oldalról)

Babakocsikat és -hordozókat 
gyűjt az RMDSZ 

Menyhárt Borbála



A közvetlen szomszédunkban 
háború dúl, félelmetes hely-
zet, amivel a mai kiskorú gye-
rekek szülei eddig még nem 
szembesültek. Nagy a bizony-
talanság, mindenki erről be-
szél, a médiából áradnak 
felénk a biztonságérzetünket 
megingató hírek, képsorokat 
látni szétszakadt családokról, 
szeretteiket, életüket, ottho-
nukat hátrahagyó, egy táská-
val az ismeretlenbe menekülő 
nőkről és gyerekekről. Mindez 
a felnőttet is megviseli, nem-
hogy a gyerekeket, ezért 
rendkívül fontos, hogy beszél-
jünk velük erről, mert az isko-
lában vagy a barátoktól 
hallanak a háborúról. Hogy 
mit és mennyit mondjunk 
nekik róla, kezdeményezze-e 
a szülő a beszélgetést, vagy 
csak akkor hozzuk szóba, ha 
kérdezni kezd, erről beszél-
gettünk Nagy Laura gyer-
mekpszichológussal, a maros- 
vásárhelyi Noé Pszichocenter 
szakemberével.  

A hírekből ez árad, az utcán 
mindenki arról beszél, hogy a 
szomszéd országban háború dúl. 
Kisgyerekes szülőként nagy di-
lemma, hogy szóba hozzuk-e a 
gyerek előtt a riasztó eseményeket, 
vagy inkább ne beszéljünk róla, 
csak akkor, ha ő kezd kérdezős-
ködni. 

 – Manapság már tudjuk, hogy a 
titkolózás mérgezi a gyermekek lel-
két, mivel ők teljesen azonosulni 
tudnak a mi lelkiállapotunkkal. 
Nem azzal védjük meg a gyereke-
inket, hogy elhallgatjuk a helyzetet, 
hanem azzal, hogy biztosítjuk őt 
afelől, hogy ránk bármikor számít-
hat, hozzánk bármikor fordulhat a 
kérdéseivel, aggodalmaival.  

Azt gondolom, hogy jobb, ha a 
gyerek – bármely korosztályhoz 
tartozzon is – először a szülőtől sze-
rez tudomást az aktuális helyzetről, 
mivel úgyis hall valahol róla. Ha 
nem mi mesélünk neki a történtek-
ről, természetesen az életkorának 
megfelelően, megszűrve, akkor a 
hiányos információkat ő maga egé-
szíti ki a képzelete segítségével, és 
ez nagyobb szorongást okozhat 
benne.  

Természetesen nem kell elárasz-
tani a gyereket az összes, részle-
tekbe menő információkkal, nem 
kell a saját aggodalmainkról beszél-
nünk neki, de biztosíthatjuk afelől, 

hogy ami most történik, annak a 
megoldása, helyreállítása a felnőt-
tek feladata. Figyeljünk a gyermek 
reakciójára, és észre fogjuk venni, 
hogy mennyi az, amit be tud fo-
gadni a témáról. Ha azt látjuk, hogy 
például a beszélgetés közben is 
mással foglalatoskodik, elkezd ját-
szani, akkor valószínűleg elégséges 
volt számára a magyarázat.  

 – Milyen életkorban mit és 
mennyit mondjunk a gyereknek a 
háborús helyzetről, mi az, amit 
megért belőle? 

 – Vegyük figyelembe az élet-
korát, és ahhoz alakítsuk a monda-
nivalónkat. Óvodáskorban a 
gyerekek még nem értik a konkrét 
fogalmakat, mint a háború vagy a 
halál. Az ő elméjükben semminek 
sincs véglegesen vége, minden új-
rakezdhető, erre mondjuk, hogy 
mágikus gondkodással rendelkez-
nek ebben az életkorban. Egy óvo-
dáskorú gyereknek sokat segít a 
mesevilág, hasonlíthatjuk a helyze-
tet a mesékben történtekhez, amikor 
a jó és a rossz erők összecsapnak. A 
felnőttek világában a „háború, tan-
kok, fegyverek” szavaknak negatív 
jelentésük van, de az óvodás, kisis-
kolás gyermek számára nem társul-
nak szörnyű képekkel, egyszerűen 
a jó vagy a rossz értékeket képvise-
lik, így a mi feladatunk, hogy eze-
ket a fogalmakat a gyerek 
életkorának megfelelően megma-
gyarázzuk, jelentéssel töltsük meg. 
Fel kell legyünk készülve arra is, 
hogy szóba kerül a halál, ennek a 
gondolata is megfogalmazódik a 
gyermekben, amire magyarázatot 
kell adnunk. Segítsünk gyerme-
künknek kifejezni az érzéseit, gon-
dolatait, félelmeit játékkal, 
rajzolással, bábozással. 

Nagyobb gyerekeknél, akik már 
hozzáférnek a világhálón lévő tar-

talmakhoz, nehezebb meg-
szűrni az információkat, és 
biztonságot nyújtani szülő-
ként, mivel ők már találkoz-
hatnak az interneten, a 
médiában olyan képekkel, in-
formációkkal, amelyek nem 
az életkoruknak megfelelőek. 
Beszélnünk kell velük arról, 
hogy nem minden hírforrás 
megbízható az interneten. 
Kérjük meg őket, hogy ami-
kor felkavaró híreket halla-
nak, látnak, először beszéljék 
meg velünk, szülőkkel, hogy 
együtt próbáljuk kiszűrni az 
álhíreket. Ezzel a korosztály-
lyal már beszélhetünk arról, 
hogy mi az, amiben segíteni 
tudunk az érintetteknek.  

 – Milyen veszélyekkel 
jár, ha – gondolok itt elsősorban 
a kisebb, akár elemista – nem 
hozzuk szóba otthon, hogy ne ag-
gódjon feleslegesen, de esetleg az 
osztálytársaktól értesül a helyzet-
ről? 

 – Kisiskoláskorban a gyerekek 
örülnek annak, ha a szülők fontos 
dolgokról beszélnek velük, mint 
például a háború, viszont oda kell 
figyelnünk, hogy mit osztunk meg 
velük. Meg kell értetnünk velük, 
hogy mindazok ellenére, amit az is-
kolában, a kortársaktól vagy a hír-
adóból hallanak, ők biztonságban 
vannak mellettünk. Magyarázzuk 
el, hogy a híreket meg kell szűr-
nünk, meg kell bizonyosodnunk 

arról, hogy hitelesek, mielőtt elhisz-
szük.  

 – Mi magunk is félünk, hiszen 
nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, és 
semmiféle befolyásunk nincs a hely-
zet alakulására. Ilyen körülmények 
között hogy beszélgessen erről a té-
máról a gyerekkel a szülő úgy, hogy 
ne ijessze meg?  

 – A gyerek mentális egészsége a 
mi lelkiállapotunktól függ, ezért 
fontos, hogy magunkra is figyel-
jünk. Szűrjük meg mi magunk is az 
információkat, a híreket, nézzük 
meg, hogy a látottak, hallottak biz-
tos forrásból származnak-e.  

Fontosnak tartom, hogy mielőtt a 
gyerekünkkel ezekről az esemé-
nyekről beszélünk, saját magunkat 
nyugtassuk meg. Természetes, hogy 
ilyen bizonytalan helyzetben mi is 
rettegünk, arra kell fókuszálnunk, 
hogy mi az, amit kontroll alatt tu-
dunk tartani, mert ez az, ami segít a 
szorongás leküzdésében. Lehetőleg 
tartsuk meg a megszokott ritmusun-
kat, rutinjainkat. Ha sikerül a min-

dennapjaink megszokott kerékvá-
gásában maradnunk, a saját lelkivi-
lágunkat is védjük valamelyest a 
folyamatosan felénk áramló rémhí-
rektől. Nagyon fontos, hogy a gye-
rekeink számára érzelmileg 
elérhetők legyünk, és hogy érezzék: 
hitelesek vagyunk. 

 – Hogyan nyugtassuk meg, ha azt 
mondja a gyerek, fél attól, hogy ő 
meg a családja is veszélybe kerülhet? 

 – Mondhatjuk azt neki, hogy 
biztonságban vagyunk, hogy távol 
van tőlünk a háború. A holnapon fö-
lösleges aggódnunk, örüljünk, hogy 
jól vagyunk, biztonságban va-
gyunk. Tegyük meg, amit ma tenni 
tudunk, segítsünk, ahogy lehetősé-
günk engedi, és értessük meg a gye-
rekkel, hogy attól, mert háború dúl 
mellettünk, hálásak lehetünk azért, 
amink van, örülhetünk, és ez nem 
szabad lelkiismeret-furdalással el-
töltsön bennünket. Nem bűn jól 
érezni magunkat, viccelődni, mert 
ezzel is segíthetünk magunknak a 
feszültségoldásban.
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A téma kapcsán február végén az UNICEF gyermekjogvédelmi 
szervezet is közleményben fogalmazott meg néhány hasznos ta-
nácsot arról, hogy miként tálalják a szülők a jelenlegi helyzettel 
kapcsolatos információkat a gyerekeknek.  

„Az ukrán válság kirobbanása további kihívást jelent a hazai 
gyerekek mentális egészsége szempontjából is – várhatóan csak 
tovább terheli a két éve tartó világjárvány okozta rossz lelkiálla-
potukat. Ne csodálkozzunk, ha ez látszani fog a viselkedésükön. 
Legyünk velük türelmesek. 

A gyerekek között is biztosan téma lesz a háború, ezért fontos, 
hogy otthon is beszéljünk erről, ne csak a kortársaktól informá-
lódjanak. 

A gyerekeknek joguk van tudni, hogy mi történik a világban, 
ezért, ha kérdéseket tesznek fel, mindenképpen válaszoljunk. Fi-
gyeljük meg, mire kíváncsiak, és érezzük meg, mennyit bírnak 
befogadni, életkoruk és érettségük alapján. 

A szülők félelmei, valamint a túl sok információ a különböző 
médiumokból nem tartozik rájuk, mert nem értik, nem tudják 
feldolgozni, csak a szorongásukat növeli. A háborús képek meg-
ijesztik, traumatizálhatják a gyerekeket, ilyeneket semmiképp ne 
mutassunk nekik, ahogyan a híradót se nézzük együtt. Mondjuk 
el, hogy a világ vezetői azon vannak, hogy a helyzet minél hama-
rabb és békésen megoldódjon, mindenki arra törekszik, hogy ez 
egy rövid időszak legyen, mindenki ezt szeretné. Mesélhetünk a 
gyerekünknek olyan nehéz helyzetekről, amelyeket az emberek 
leküzdöttek, vagy felidézhetünk olyan korábbi, ijesztő életese-
ményt, amelyen túljutottunk. Beszélgethetünk arról, hogyan 
győztük le félelmeinket, aggodalmainkat. A kisgyerekek nem értik 
a bonyolult geopolitikai összefüggéseket (ahogy gyakran mi sem), 
ezért ne moralizáljunk, ne ítélkezzünk. A bizonytalan, szorongá-
sos időszakokban a gyerekeknek az a legfontosabb, hogy érezzék 
a törődést, legyünk együtt sokat, csináljunk olyan programokat, 
amelyek során levezethetjük a feszültséget, feltöltődhetünk. Sose 
felejtsük el, hogy a gyerek úgy van, ahogy mi, mi se keltsünk fö-
lösleges pánikot, ne dramatizáljunk, és gondoljunk a saját lelki 
egészségünkre is. Választhatunk nekik olyan mesét, ami segít fel-
dolgozni az ilyen típusú helyzeteket.” 

(unicef.hu)

Hogyan beszélgessünk a gyerekkel a háborús helyzetről? 

Nagy Laura 

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor 



A sütő-, cukrász- és vendéglátóipar 
újdonságait és tehetségeit népszerű-
sítő legrangosabb versenyekre a 
GastroPan szakmai kiállítás alkalmá-
val kerül sor április 3-5. között Bras-
sóban. A GastroPan versenyeire a 
legjobb romániai pékek, cukrászok és 
szakácsok neveznek be, akik országos 
és nemzetközi szinten elismert szak-
mai zsűri előtt csillogtathatják meg 
tudásukat. A GastroPan versenyeit 
három kategóriára osztották (pék-, 
cukrász- és gasztronómiai kategó-
riák). Kiderül, hogy ki nyeri a 2022. Év 
Kenyere és a 2022. Év Tortája díjakat. 
A versenyekre március 10-ig lehet je-
lentkezni. 

Amellett, hogy a szakmai fejlődést támo-
gatják, a GastroPan versenyei évente újdon-
ságokkal gazdagítják a romániai piacot, 
növelik az ipar vállalkozásainak versenyké-
pességét, és népszerűsítik a sütőipari, cukrá-
szati, közétkeztetési és vendéglátóipari 
vállalkozásokat. A szervezők számos trófeá-
val, diplomával és éremmel jutalmazzák a 
versenyzők teljesítményét, míg azokat a vál-
lalkozásokat, amelyek képviseletében a ver-
senyzők beneveztek, a szakmai sajtóban és 
más, a kiállításról tudósító sajtóban népsze-
rűsítik. 

A GastroPan versenyei újragondolt régi 
tortákkal, cukorpasztából készült művészi al-
kotásokkal és hagyományos húsvéti termé-
kekkel várják a látogatókat. 

Cukrászkategória, április 3.: a cukrászka-
tegóriába benevezett szakemberek már ké-
szítik, tökéletesítik receptjeiket a 2022. Év 
Tortája díj elnyeréséhez. Eredeti, kreatív és 
ízletes tortákat kell bemutatniuk a nemzet-
közi szakmai zsűrinek. Az év tortája ver-
senyszám tematikája: „Újragondolt régi 
torták”. A cukrászművészek a művészi al-
kotás cukorpasztából versenyszámban mu-
tathatják meg tudásukat. Ebben a 
versenyszámban a versenyzők teret enged-
hetnek kreativitásuknak és fantáziájuknak, a 
tematika „A jövő a modern cukrászművész 
szemében” lesz. 

Pékkategória, április 4.: idén is mind a 
kézműves, mind az ipari pékségeknek meg-
adatik a lehetőség, hogy elnyerjék Az Év 

Kenyere trófeát, ki-ki a maga versenykate-
góriájában, a napi kenyértermelés mennyi-
ségének és módjának függvényében. Két 
külön versenykategóriában lehet jelentkezni 
a díj elnyeréséért: kézműves és ipari módon 
készült kenyerek kategóriáiban. Szintén a 
pékkategóriában a versenyzők összemérhe-
tik tudásukat a legjobb péksütemény  
elkészítésével. Ebben a versenyszámban az 
idei tematika: Románia különböző régió-
iban jellegzetes hagyományos húsvéti ter-
mékek. 

Gasztronómiai kategória, április 5.: a sza-
kácsok egyénileg vagy csapatban is részt ve-
hetnek a kulináris fogások versenyszámban, 
amelyben ünnepi tálakat, hagyományos 
román ételeket, vegetáriánus fogásokat, fin-
ger food falatkákat és gourmet menüket ké-
szítenek. A beszállítóknak lehetőségük van 
kiállítóként részt venni a GastroPan 2022 
kiállításon.
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Enikő receptjei 

Finom kalács 

Hozzávalók: 1 kg liszt, csipetnyi só, 5 evőkanál cukor, 10 
evőkanál olaj, 1 citrom reszelt héja, 5 dkg élesztő, 2 tojás, 1 
tojássárgája, 5 dl tej. Az élesztőt felfuttatjuk a langyos tejben, 
majd összegyúrjuk az alapanyagokat. Puha, nem ragadó tész-
tát kapunk. Miután megkel, a tepsiben is kelesztjük kb. 20 
percet. Tepsibe téve felvert tojással vagy cukros tejjel meg-
kenjük, és 180 fokon 20 percig, majd 160 fokon kb. 15 percet 
sütjük. Régi családi recept. 

 
Parasztcsorba 

A képen látható leves pulykamellből készült, de készít-
hetjük borjú- vagy disznóhúsból is. Az alábbi mennyiség 
10 személyre elegendő: 1,5 kg pulykamell vagy disznó-

comb, lapocka vagy borjúhús kockára vágva.  A húst ola-
jon átforgatjuk, aztán az edényt félig töltjük vízzel. Három 
fej fehér hagymát apró kockára vágunk, és hozzáadjuk. A 
hagymával kb. fél órát főzzük. Ezután hozzáadjuk a követ-
kező, apró kockára vagy kis darabokra (nem karikára) vá-
gott zöldségeket: 1 közepes zeller, 2 petrezselyemgyökér, 
4 nagy sárgarépa, 2 friss paradicsom, 2 piros kápia paprika, 
1 csapott kávéskanál darált fekete bors, 6 cikk zúzott fok-
hagyma, 6 leveskocka. A zöldségekkel még 35 percet főz-
zük. Eközben 2 nagyobb murkot felaprózunk, és egy külön 
edényben, olajon, folytonos kevergetés mellett, lassú tűzön 
megdinszteljük, amíg szép sárga nem lesz az olaj. Ekkor 
hozzáadunk egy evőkanál pirospaprikaport és egy doboz 
paradicsompürét (1 dl), majd összekeverjük. Ezután hozzá-
adjuk a következőket: egy kisebb fej friss zöld káposzta 
felét nagyobb kockára vágva, majd öt perc múlva egy bögre 
mirelit zöldborsót és egy bögre mirelit zöldbabot, majd a 
legvégén a paradicsompürés murokmasszát. 2-3 kockára 
vágott krumplit is belefőzhetünk. Addig főzzük, amíg min-
den puha nem lesz. Még tölthetünk hozzá vizet, ha túl sű-
rűnek találjuk. A ,,Bors magic” fűszerrel legyünk óvatosak, 
ehhez az adaghoz két csapott evőkanál jár. Jó maréknyi friss 
lestyánt felaprítunk, és  beleszórjuk. Egy mokkáskanál csi-
pőspaprika-krémet is tehetünk hozzá. 

 
Abált húsos szalonna 

Körülbelül 1 kg tokaszalonnát főni teszünk annyi vízzel, 
hogy jól ellepje. Én most fele-fele arányban vizet és káposz-

talevet töltöttem rá. Két fej fokhagymát egészben, aztán kb. 
5 megtisztított fokhagymagerezdet, két babérlevelet, sót 
ízlés szerint és 1 mokkáskanál szemes borsot adunk hozzá. 
Ha már a bőre és a hús is jól megpuhult, szűrőbe tesszük, és 
alaposan lecsepegtetjük. Tányérra helyezzük, és ráaprítunk 
két nagyobb cikk fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk, őrölt pi-
rospaprikával behintjük, az oldalát is jól bekenjük. Ha kihűlt, 
hűtőbe tesszük, de télen a kinti hőmérséklet is megteszi. 
Friss kenyérrel, zöldséggel, mustárral, hagymával fogyaszt-
juk. 

 
Csokis sajttorta 

200 g zsíros vaj, 250 g darált Oreo keksz kell hozzá. A 
vajat felolvasztjuk, belekeverjük a kekszet, formába nyom-
kodjuk, és elősütjük 10 percig. Ráteszünk 8 dkg aszalt vörös 
áfonyát, fél tábla étcsokit darabokra törve az áfonyák közé 
szórunk. Aki szereti, friss fekete áfonyát is használhat, de ki-
hagyható a gyümölcs is, a csoki is.  

Krém: 600 g natúr Philadelphia sajtkrém, 400 g mascar-
pone, 1 lime héja és leve, 5 tojás, 20 dkg porcukor, 2 vanília. 
Kidolgozzuk és ráöntjük a kekszes alapra, majd 180 C-fokon 
50 percig sütjük.  

25 dkg étcsokoládét 1 evőkanál olajjal, 2 evőkanál tejjel 
gőz fölött felolvasztunk. Bevonjuk vele a kihűlt tortát.  

Most eperrel és sűrített tejjel díszítettem. 
Jó étvágyat kívánok!

Találkozik a cukrász-, sütő- és vendéglátóipar 
Brassóban szervezik meg az idei GastroPant 

Rózsa Enikő



 Negyvenéves korában Thomas 
Hobbes véletlenül meglátta Euklei-
dész geometriáját egy úr íróaszta-
lán. Beleolvasott, és nyomban 
szenvedélyévé vált a mértan. Kár, 
hogy előtte nem tanult elegendő 
matematikát, és emiatt néha téve-
dett. Életrajzírója azonban úgy vé-
lekedett, hogy ha hibázott is, olyan 
zseniálisan tévedett, hogy jobb volt 
a tévedés, mint ha elérte volna a cél-
ját. 

 Filozófiai nézetei szélsőséges-
nek számítottak, mert akik átvették 
és hirdették, azok közül többen a 
Towerben találták magukat. Tho-
mas Hobbes joggal tartott attól, 
hogy ő is oda kerül, ezért Francia-
országba menekült. Szokásává vált, 
hogy séta közben elmélkedett. 
Elmés sétapálcát készített magának, 
melyben volt egy kis tintatartó és 
egy toll is. Aztán, ha értékes gondo-
lat jutott eszébe, előkapta a jegyzet-
füzetét, és leírta a vázlatot. Így 
született meg 1651-ben fő műve, a 
Leviatán. A könyv eredeti borítója 
a szerző filozófiáját jeleníti meg. A 
város – vagy akár az ország – fölé 
emelkedő hatalmas emberi alak tes-
tét apró emberek alkotják. A kép 
tehát a közösség erejével ruházza 
fel a kormányzó szervet, amely 
karddal vigyáz a biztonságra, pász-
torbottal pedig a hitre. A különböző 
egyházi és világi szimbólumok az 
egyház és a politika közötti egyen-
súlyteremtést jelképezik. 

 Párizsban – valamikor 1648 előtt 
– a vegyészet és az anatómia is le-
nyűgözte. Párizsban ismerkedett 
meg II. Károly angol trónörökössel, 
aki apja kivégzése után felvette a 

királyi címet, bár még nem meré-
szelt hazautazni a közhangulat 
miatt. Thomas Hobbes 1650-ben 
vagy egy évvel később visszatért 
Londonba, ahol tanult és filozófiai 
értekezéseket írt. Költőként sem 
volt elhanyagolható. Ötszáznál több 
verset írt. 

 Tudósként fő elve a megfontolt-
ság volt. Kertre néző előszobájában, 
a bonyolultabb problémák fölött el-
mélkedve, akár két hétig is gondol-
kodott egy-egy problémán. Nem 
csoda hát, ha érvelése mindig kifo-
gástalan volt. 

 1660-ban az általa nagyon tisz-
telt II. Károly király egy átcsatázott 
évtized után Doverben partra szállt, 
és diadalmasan bevonult Londonba. 
A király érkezésének hírére min-
denki az utcára vonult. Thomas 
Hobbes is kiállt a kapuja elé, hogy 
üdvözölhesse tisztelt királyát. A ki-
rály megismerte tudós ismerősét, 
levette előtte a kalapját, és hogylé-
téről érdeklődött. Egy hét sem telt 
el, Thomas Hobbes a király társal-
kodója lett. A király medvének be-
cézte, mert a szócsatákban mindig 
könnyedén győzött. 

 1665-ben eldöntötte, hogy szü-
lővárosát egy ingyenes iskola alapí-
tásával lepi meg. A királynál is 
közbenjárt, hogy véghezvigye ezt 
az ügyet, de a király papjai, akik fi-
lozófiai munkái miatt ellenségei 
voltak, kiszimatolták a tervét, és el-
gáncsolták. 

 Ahogy idősödött, ijesztőnek vélt 
fiatalkori arckifejezése kimondottan 
barátságossá változott. Mogyoró-
barna szeméből életkedv, érző lélek 
és mély értelem sugárzott. Körülbe-
lül hat láb magas volt még idős ko-
rában is (kb. 180 cm). Érdekes 

módon nagyon kevés könyve volt, 
mert a tudást a fejében raktározta el, 
nem a könyvtárban. Sokat olvasott, 
de még többet elmélkedett. Gyak-
ran emlegette, hogy ha annyit olva-
sott volna, mint a többi tudósok, 
akkor csak annyit is tudna, mint ők, 
mert nem lett volna ideje gondol-
kodni. Fél tucat könyvnél soha nem 
volt több a szobájában, és e köny-
vek közül is egy-kettő daloskönyv 
volt. Különös, hogy egy ekkora 
tudós annyira becsülte az ének és a 
zene hatását, hogy íróasztalán állan-
dóan helyük volt az énekgyűjtemé-
nyeknek. 

 Szigorú és mértékletes életet élt, 
nem esett túlzásokba. Vacsoráját 
este tizenegyre időzítette, mert idő-
sen már nem tudott részt venni az 
éjszakába nyúló királyi mulatozáso-
kon. Vacsora után rágyújtott egy 
pipa dohányra, elmélkedett egyet, 
majd lefeküdt. Lefekvés után pedig 
hangosan énekelt. 

 Egészsége megőrzése érdekében 
mindennapi sétája mellett tenisze-
zett is. Ezt a szokását még 75 éve-
sen is megtartotta. Gyakran adott 
alamizsnát. Egyszer életrajzíró ba-
rátjával sétált, amikor egy szeren-
csétlen öregembert látott kéregetni. 
Azonnal kivett a zsebéből 6 fontot, 
és a koldusnak adta. A kérdésre, 
hogy „megtetted volna, ha nem 
Krisztus parancsa lett volna” az 
adakozás, igennel válaszolt, és 
azzal érvelt, hogy egyrészt segített 
az öregen, másrészt saját lelkiisme-
retét is megnyugtatta adakozásával. 

 Barátairól, ismerőseiről kataló-
gust vezetett. Abból derült ki, hogy 
Galileo Galilei és Descartes is a ba-
rátai között volt. 

 1679 őszén kezdett beteges-
kedni. Ágyban fekvő betegként is 
követte királyát. Az utazás után egy 
héttel valószínűleg agyvérzés kö-

vetkeztében jobb oldalára lebénult, 
beszélni sem tudott. Még néhány 
napot élt némán és mozdulatlanul, 
aztán december 4-én, 91 éves korá-

ban elhalványult és kialudt élete 
lángja. Gondolatainak fénye azon-
ban műveiben ma is világít a gon-
dolkodni szeretők számára.
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Szilágyi Mihály

A leviatán éneke (2.) 

Március 3-i rejtvényünk megfejtése: A hipochonder az az ember, aki csak akkor érzi jól magát, ha rosszul érzi magát.

Egy New Yorkról szóló  
véleményt idézünk  

a rejtvény fősoraiban.
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Bajnokok Ligája: Hét gólt l tt a Bayern, gy zött Liverpoolban az Inter
A Bayern München könnyedén, a Liver-

pool nehezebben jutott a nyolc közé a labda-
rúgó Bajnokok Ligája keddi játéknapján a 
Salzburg, illetve az Internazionale ellen. 

A bajorok ugyan idegenben csak döntetlent 
értek el osztrák riválisukkal szemben, amely 
azonban a nyolcaddönt  visszavágóján fe-
gyelmezetlennek bizonyult, mert b  húsz 
perc alatt két tizenegyest is összehozott, ame-
lyeket Robert Lewandowski értékesített. A 
lengyel csatár aztán ismét betalált, így 23 
perc alatt klasszikus mesterhármast ért el, 
Serge Gnabry találata pedig végleg szerte-
foszlatta a vendégek reményeit. 

A formalitássá vált második félid ben 
Thomas Müller növelte a bajorok el nyét, de 
a kieséses szakaszban el ször szerepl  oszt-
rák csapatnak sikerült megszereznie a becsü-
letgólt. Végül a slusszpoén a duplázó Mülleré 
és a kegyelemdöfést megadó Leroy Saneé 
volt. 

Az angol csapat kétgólos el nyr l várta a 
hazai visszavágót, amelyen stabilan véde-
kezve nem kapott gólt az els  félid ben. A ta-
lálkozó a 26. percben néhány percre 
félbeszakadt, mert egy néz  rosszul lett a le-
látón. Jürgen Klopp, a hazaiak vezet edz je 

kérte a partjelz t, hogy állítsák meg a  
játékot. 

A második játékrészben ugyan vezetést 
szerzett az olasz bajnok, de alig egy perc 
múlva megfogyatkozott, mert Alexis Sán-

chezt kiállította a játékvezet . Emberhátrány-
ban a milánóiaknak esélyük sem volt a hosz-
szabbítást jelent  találat megszerzésére, a 
Liverpool viszont többször is eldönthette 
volna a párharcot, azonban a kapufa három-

szor is megmentette a vendégeket. Bár a Vö-
rösök december 28. után ismét kikaptak, 
ennek ellenére negyeddönt be jutottak. 

A negyed- és az el dönt  sorsolását pénte-
ken tartják Nyonban. 

A nagy bukaresti klubok alakulatával ezúttal 
marosvásárhelyi medencében találkozik a CSM 
U19-es vízilabda lánycsapata: az együttes két-
szer-kétszer is összeméri erejét a Rapiddal, a 
Steauával és a Dinamóval. 

A megyeszékhelyi gárda a legutóbbi, f városi 
tornán valamennyi mérk zését elvesztette (2-26 
és 6-25 a Rapid ellen, 4-28 és 9-26-9 a Steauá-
val, illetve 6-14 és 7-12 a Dinamó-
val), azonban Ispir Cristian ennek 
ellenére sem elégedetlen. Egyrészt 
mert négy alapjátékosukat (Kovács 
Adrienn, Csifó Adél, Jakab Viola, 
Orza Adriana) nélkülözniük kellett, 
másrészt mert a társaságnak amúgy 
sem a feln ttbajnokságban kell bi-
zonyítania. Számára azt jelölték 
meg célként, hogy az U19-es pont-
vadászat tabelláján lehet leg dobo-
gós pozícióban végezzen. A 
„nagyok“ közötti szereplést els -
sorban tapasztalatszerzésnek szán-

ják, „csak a szakemberek tudják és értik, miért 
volt számunkra olyan fontos beiratkozni a fel-
n ttek közé is“, mondta a klub honlapjának a 
szakvezet . Hozzátette: komoly tornák állnak 
el ttük, például a nyári U19-es Európa-bajnok-
ság, ahol  másodedz ként lesz jelen, és való-
szín , hogy három-négy marosvásárhelyi 
játékos is helyet kap majd a keretben. 

Robert Lewandowski 23 perc alatt klasszikus mesterhármast ért el. Fotó: a Bajnokok Ligája közösségi oldala

Európa-ligás mérk zések  
ma este a televízióban 

* 19.55 óra, Pro X: Sevilla – West Ham United 
* 19.55 óra, RTL+: Vitesse Arnhem – AS Roma 
* 22.00 óra, Pro X: FC Barcelona – Galatasaray 

Eredményjelz  
Bajnokok Ligája, nyolcaddönt , visszavágók: 
* Bayern München (német) – Salzburg (osztrák) 

7-1 (4-0), továbbjutott: a Bayern München 8-2-es 
összesítéssel 

Gólszerz k: Lewandowski (12., 21., 23., az els  
kett t tizenegyesb l), Gnabry (31.), Müller (54., 
83.), Sane (86.), illetve Kjaergaard (70.). 

* Liverpool FC (angol) – Internazionale (olasz) 
0-1 (0-0). továbbjutott: a Liverpool 2-1-es össze-
sítéssel 

Gólszerz : Martinez (62.). Kiállítva: Sanchez 
(63., Internazionale). 

A Marosvásárhelyi CSM programja  
a helyi rendezés  bajnoki tornán 

Március 10., csütörtök: 
• 18:00 óra: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Rapid 
Március 11., péntek: 
• 10:00 óra: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Steaua 
• 18:00 óra: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Dinamo 
Március 12., szombat**: 
• Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi CSM 
• Bukaresti Steaua – Marosvásárhelyi CSM 
Március 13., vasárnap**: 
• Bukaresti Dinamo – Marosvásárhelyi CSM. 
** egyel re nem közölt kezdési id pont 

Európai focikörkép 
* Angol Premier Liga, 28. for-

duló: Newcastle United – Brigh-
ton & Hove Albion 2-1, 
Wolverhampton – Crystal Palace 
0-2, Watford – Arsenal 2-3, Nor-
wich – Brentford 1-3, Burnley – 
Chelsea 0-4, Tottenham – Everton 
5-0, Aston Villa – Southampton 4-
0, Leicester – Leeds United 1-0, 
Manchester City – Manchester 
United 4-1, Liverpool – West 
Ham United 1-0. Az élcsoport: 1. 
Manchester City 69 pont/28 mér-
k zés, 2. Liverpool 63/27, 3. 
Chelsea 53/26. 

* Spanyol La Liga, 21. forduló: 
Mallorca – Real Sociedad 0-2; 27. 
forduló: Athletic Bilbao – Levante 
3-1, Betis – Atlético Madrid 1-3, 
Osasuna – Villarreal 1-0, Celta Vigo 
– Mallorca 4-3, Alavés – Sevilla 0-
0, Espanyol – Getafe 2-0, Cádiz – 
Rayo Vallecano 2-0, Elche – FC 
Barcelona 1-2, Valencia – Granada 
3-1, Real Madrid – Real Sociedad 
4-1. Az élcsoport: 1. Real Madrid 
63 pont/27 mérk zés, 2. Sevilla 
55/27, 3. FC Barcelona 48/26 (48-
29), 4. Atlético Madrid 48/27 (50-
35). 

* Olasz Serie A, 28. forduló: Fi-
orentina – Hellas Verona 1-1, AS 
Roma – Atalanta 1-0, Cagliari – 

Lazio 0-3, Genoa – Empoli 0-0, Bo-
logna – Torino 0-0, Venezia – Sas-
suolo 1-4, Inter – Salernitana 5-0, 
Juventus – Spezia 1-0, Napoli – AC 
Milan 0-1, Udinese – Sampdoria 2-
1. Az élcsoport: 1. AC Milan 60 
pont/28 mérk zés, 2. Inter 58/27, 3. 
Napoli 57/28. 

* Német Bundesliga, 25. forduló: 
Hertha BSC – Eintracht Frankfurt 
1-4, Bayern München – Bayer Le-
verkusen 1-1, Wolfsburg – Union 
Berlin 1-0, VfB Stuttgart – Mön-
chengladbach 3-2, RB Lipcse –  
Freiburg 1-1, 1. FC Köln – Hoffen-
heim 0-1, Arminia Bielefeld – 
Augsburg 0-1, Bochum – Greuther 
Fürth 2-1. Az élcsoport: 1. Bayern 
München 59 pont/25 mérk zés, 2. 
Borussia Dortmund 50/24, 3. Bayer 
Leverkusen 45/25. 

* Francia Ligue 1, 27. forduló: 
St. Etienne – Metz 1-0, Lorient – 
Lyon 1-4, Nantes – Montpellier 
HSC 2-0, Bordeaux – Troyes 0-2, 
Nice – Paris St. Germain 1-0, 
Olympique Marseille – AS Monaco 
0-1, Lille – Clermont 4-0, Lens – 
Brest 0-1, Reims – Strasbourg 1-1, 
Stade Rennes – Angers 2-0. Az él-
csoport: 1. Paris St. Germain 62 
pont, 2. Nice 49, 3. Olympique 
Marseille 47.

A Bayern München labdarúgója, Thomas Müller 
a szerencse fontosságát is kiemelte azt követ en, 
hogy csapata kedden góler s játékkal legy zte a 
Salzburgot, és negyeddönt be jutott a Bajnokok Li-
gájában. 

A támadó a 7-1-re megnyert mérk zésen együt-
tese ötödik és hatodik találatát szerezte. Müller az 
összecsapás után viszont azt hangsúlyozta, hogy az 
osztrák vendégek a találkozó elején rögtön el nybe 
kerülhettek volna. „Mindig függsz az ilyen pillana-
toktól, de ezúttal mellettünk volt a szerencse is, ami 
Salzburgban teljesen hiányzott“ – utalt az 1-1-re 
végz dött els  felvonásra Müller. 

A Bayern vezet edz je, Julian Nagelsmann kie-
melte: játékosai a pálya minden részén nagyszer  
teljesítményt nyújtottak. „Rengeteg akciót kezde-
ményeztünk szép játékkal, ezekb l aztán nem is 
mindig voltunk eredményesek. Ennek ellenére hét 
gólig jutottunk. Ez egy kiváló mérk zésünk volt“ – 
értékelt a tréner. 

A bajorok kapusa és csapatkapitánya, Manuel 
Neuer kifejtette: ezúttal egy másik arcukat sikerült 
megmutatniuk. Stabil volt a védekezésük, ellenfe-
lüknek nagyon kevés esélyt adtak, ami bizakodásra 
ad okot számukra a folytatást illet en. 

A müncheniek gólfelel se, Robert Lewandowski 
három találattal és egy gólpasszal járult hozzá a 
gy zelemhez. A mérk zés legjobbjának megválasz-
tott lengyel támadó a klubszezonban 35 tétmérk -
zést követ en 42 találatnál jár, a BL-ben nyolc 
meccsen 12 gól a mérlege. A most zajló kupasoro-

zatban csak két összecsapáson nem volt eredmé-
nyes, és másodszor zárt mesterhármassal két dup-
lája mellett. Karrierje során a BL-ben 104 
mérk zésen 85 gólnál jár. 

A Salzburg vezet edz je, Matthias Jaissle a sú-
lyos vereség után próbált a pozitívumokba kapasz-
kodni, például abba, hogy a nyolcaddönt s csapatok 
közül az övé volt a legfiatalabb. „Persze, ett l most 
még nehéz és fájdalmas. Nagyon kemény este volt 
ez számunkra, de már más együttesekkel is történt 
hasonló. Egy ilyen élcsapat ellen kiváló teljesít-
ményt kell nyújtani, mi pedig ezzel most adósak 
maradtunk“ – mondta Jaissle. 

A Salzburg véd je, Rasmus Kristensen azt nyi-
latkozta: ezúttal egy másik szinten lév  riválissal 
mérték össze magukat, és bár voltak lehet ségeik, 
ha azokat nem használják ki, azzal nehéz helyzetbe 
hozzák magukat. 

Marosvásárhelyen folytatódik a n i vízilabda-bajnokság

RB Salzburg: nehéz és fájdalmas volt  
a kedd este

Méretes vereségek 
Az európai kupaporondon már több osztrák 

gárda futott bele méretes vereségbe. A negatív re-
kordot az FC Tirol tartja, amely 1990 októberében 
9-1-re kapott ki a Real Madridtól. Két együttes, 
az Austria Bécs és a Linzer ASK szenvedett vere-
séget hétgólos különbséggel – utóbbi 1977 szep-
temberében az Újpesti Dózsától kapott ki 7-0-ra 
–, míg a Salzburghoz hasonlóan hatgólos különb-
séggel maradt alul korábban a Wiener SC, az 
SSW Innsbruck, a Rapid Bécs és a Grazer AK.
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Marosvásárhelyre is megér-
keztek az orosz–ukrán konf-
liktus elől menekülő csonka 
családok. A Solidaris Egyesü-
let jóvoltából hat személy ka-
pott meleg szállást, jó 
higiéniai körülményeket, napi 
háromszori étkezést, emellett 
pedig felebaráti szeretetet és 
mély együttérzést.  

Egyelőre átutazókkal találkoz-
tunk, de akadnak olyanok is, akik az 
erdélyi emberek vendégszeretetét 
látva még az itt maradást is fonto-
lóra vették. 

Sajó Norbert, a Solidaris Egye-
sület ügyvezetője kérdésünkre el-
mondta, az ogyesszai ukrán 
nemzetiségű menekülteket – nagy-
mama a két lányával és három uno-
kájával – egy üzletember irányította 
az egyesülethez. Azt megelőzően 
egy marosvásárhelyi szállodában 
szálltak meg, az apa a családjával a 
frontvonalról próbált kapcsolatot te-
remteni, ami egy időre megszakadt, 
majd újra sikerült az elválasztott 

családtagoknak telefonüzenetben 
életjelt adni egymásnak. A két autó-
val érkező menekülők elmondása 
szerint több mint kilenc órát vezet-
tek, míg egy biztonságos helyre 
értek, ahol kipihenhették a kimerült-
séget és az eddigi megpróbáltatása-
ikat. A közös vacsora során 

elhangzott az asztali áldás és egy 
ukrán imádság, majd sírva borultak 
össze – ismerhettünk meg néhány 
mozzanatot az együtt töltött estékből 
a Marosvásárhelyen megszálló mene-
külteknek szállást és ellátást biztosító 
házigazdáktól. A Solidaris Egyesület 
vezetője a sorsszerűséget említette, 

az RMDSZ-frakció által felajánlott 
támogatást, amely épp a menekültek 
bejelentkezésekor érkezett a Mene-
dékszoba program és rászorulók el-
szállásolásának a költségeire.  

A jelek szerint ez idáig a jó 
anyagi körülmények között élők ér-
keztek Romániába, akik elegendő 
készpénzzel rendelkeznek ahhoz, 
hogy nyugat felé továbbmenjenek. 
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai 
Református Egyházkerület püspöke 
arról tájékoztatta a Solidaris Egyesü-
letet, hogy a nehéz anyagi körülmé-
nyek között élők, idősek, betegek, 
ágyhoz kötöttek és azok hozzátarto-
zói a háborús övezetben maradtak, 
helyzetük pedig egyre kilátástala-
nabb. Ezért gyorssegélyt szeretnének 
eljuttatni a kárpátaljai magyarok 
lakta régiókba. Annak érdekében, 
hogy olyan termékeket vásároljanak, 
amelyekre nagy szükség van, de hi-
ánycikknek számítanak, és ezeket 
személyesen juttathassák el a rászo-
rulóknak, a Solidaris Egyesület vil-
lámgyűjtést szervez. Amint Sajó 
Norbert hangsúlyozta, egyelőre nincs 
szervezett, egységes adománygyűjtés 
a kárpátaljai magyarok számára, ezt 
próbálják megszervezni és személye-
sen célba juttatni azoknak, akik a há-
ború kitörése óta még kilátástalanabb 
helyzetbe kerültek. Az utóbbi napok-
ban sokan megkeresték az egyesüle-

tet, ennek nyomán szervez a Solida-
ris villámgyűjtést. Használt ruhák és 
csomagok helyett pénzadományt 
várnak, a befolyt összegből matraco-
kat, konzerveket, porleveseket vásá-
rolnak és juttatnak el a 
rászorulóknak, ugyanakkor kész-
pénzt is szeretnének személyesen 
adományozni a fennálló veszély el-
lenére is otthon maradt kárpátaljai 
magyaroknak. Azokba a közössé-
gekbe juttatnák el az adományokat, 
ahol rendkívül nagy szükség van 
rájuk. Az adományozás egyik leg-
egyszerűbb módja egy SMS-üzenet 
– a 8864 számra elküldeni a SOLI-
DARIS szót –, mellyel havi 4 euróval 
támogatható az egyesület munkája, 
vagy az alábbi bankszámlaszámra 
lehet pénzt utalni: 

RO45 BTRL RONC RT02 2703 
8405 Asociatia SOLIDARIS, UC-
RAINA. 

A gyakorlat igazolja, hogy egyre 
nagyobb szükség van az ingyenes 
menedékszobákra, mivel sokan, 
akik hozzátartozóik kezelésére, mű-
téti beavatkozására várnak, vagy 
maguk érkeznek kórházi kezelésre, 
a panziók, szállodák árai miatt 
kénytelenek a járműveikben éjsza-
kázni. A Menedékszoba program 
Kolozsváron és Marosvásárhelyen 
segíti a betegek és/vagy hozzátarto-
zóik elszállásolását.

Ukrán menekültek a Solidaris vendégfogadásában 
Villámgyűjtés a kárpátaljai magyaroknak 

Egy marosvásárhelyi tömb-
házlakás nappalijában fo-
gadnak vendéglátójukkal, 
Hermann Mark Christiannal 
együtt, akivel régóta baráti 
kapcsolatban voltak. Arra 
kérik, csak becenevükön em-
lítsük őket: Léna, lánya, Nika 
és az édesanyja, Ljuba, illetve 
Kuzja, a kutyus együtt mene-
kültek Kijevből a háború ki-
robbanása utáni napokban. 
Léna egy nemzetközi reklám-
ügynökségnek dolgozik, ahol 
reklámgrafikát és marketing-
terveket készítenek, édes-
anyja nyugdíjas, lánya első 
osztályos. Leülünk. Aztán el-
kezd mesélni, miközben édes-
anyja és lánya némán 
hallgatja. A hitelességért áll-
jon itt történetük úgy, aho-
gyan elmondta Léna.  

– Ízig-vérig kijeviek vagyunk. 
Ott születtem, nőttem fel, jártam is-
kolába... A lányom is. Édesanyám a 
Donyeck vidéki Szlovjánszkból 
származik, de 40 éve Kijevben él. 
Számomra ez a világ legszebb vá-
rosa... Február 24-e előtt nem sok-
kal a hatóságok lezárták Ukrajna 
légterét, berepülési tilalmat rendel-
tek el. Nem tudtuk, mire véljük ezt 
az intézkedést. Február 24-én haj-
nalban öt óra körül ébredtem. Fur-
csa félelemérzés volt bennem. 
Kimentem a hálószobából a kony-
hába, és láttam, hogy a szomszé-
dok ablakában mindenhol égett a 
villany, senki nem aludt már. Egy-
szer csak azt hallottam, hogy egy 
repülőgép elhúz az épület felett, 
majd néhány perc múlva a közeli 
lakótelepen, ahol nagyrészt idősek, 
gyerekek laktak, bomba robbant. 
Elkezdődött a főváros bombázása. 
Ez volt a háború első lépése. Meg-
magyarázhatatlan érzés fogott el. 
Mindent elfelejtettem: a nevemet, 
hol vagyok. Csak annyit tudtam, 
hogy van egy gyerekem, egy édes-
anyám és a kutyám, akiket meg 
kell menteni. Azonnal üzentem te-
lefonon a kollégáimnak, és arról 
érdeklődtem, hogy mi történt. 
Megláttam az egyik üzenetet: „ki-
tört a háború, az oroszok megtá-

madtak minket!”... Kérlek, éljétek 
túl, éljétek túl!... Azonnal felköltöt-
tem a lányomat és édesanyámat, 
előkaptunk a szekrényből valami 
meleg ruhákat, kabátot, kutyaele-
delt és alapgyógyszereket pakol-
tunk egy táskába. Felhívtam a volt 
férjemet, és arra kértem, hogy vi-
gyen el az otthonunkból, mert a 
környékünkön egymást követték a 
légiriadók és bombázások. Nem 
messze a házunktól robbant egy lö-
vedék. A hálózat leterhelése miatt 
nehéz volt az első órákban telefo-
nálni. Csak néhány percet beszél-
hettem volt férjemmel, aki, amint 
tudott, eljött értünk az autóval, és 
a saját lakására menekített, szintén 
Kijevben. Közben Mark és a Lon-
donban élő élettársam állandó  
kapcsolatot tartottak velem, mind-
ketten folyamatosan küldték a tele-
fonüzeneteket, hogy hagyjuk el 
mielőbb az országot. Mark felaján-
lotta, hogy rendelkezésünkre bo-
csátja lakását, ahol biztonságban 
leszünk, csak érjünk el a román ha-
tárhoz, ő pedig értünk jön. Az élet-
társam március 4-én utazott volna 
Kijevbe, de mivel kitört a háború, 
és légtérzárlatot rendeltek el, nem 
tudott repülőre ülni. Nem akartam 
elmenni Ukrajnából, mert az elején 
mindannyian azt gondoltuk, hogy 

három nap alatt véget ér a fegyve-
res konfliktus. 

A volt férjem házában csak két-
három órát maradhattunk, mivel a 
lakónegyedét is elkezdték hevesen 
bombázni. Volt apósomék magán-
házába menekültünk, Kijev köz-
pontjához közel, a későbbiekben 
lebombázott hivatali épületek 
mellé. Éjjel-nappal tízpercenként 
riadóztattak és bombáztak. Négy 
felnőtt nő, két férfi, volt férjem hat 
hónapos gyereke, az én hétéves 
kislányom – mindannyian levonul-
tunk a ház mély, hűvös pincéjébe. 
Elviselhetetlenné vált az életünk. 
Éjjel sem tudtunk aludni, mert 
mindegyre behallatszott a géppus-
kák, a bombázások zaja. Olyan kö-
zelinek tűnt mindez, mintha a ház 
mellett dördültek volna el a fegy-
verek. Harmadik nap elszabadult a 
pokol. Lebombázták a közelünk-
ben levő házat, és felrobbantották 
a Rusanivka hidat. A bombázások 
napról napra erősödtek. Közben 
Mark és az élettársam továbbra is 
arra biztatott, hogy hagyjuk el az 
országot. Eldöntöttük, hogy nem 
maradunk. Gépkocsit kellett keres-
sek, amellyel távozunk a főváros-
ból. Nehezen találtam, mert még 
mindig nagyon sokan nem hitték 
el, hogy mi történik, ugyanakkor 

féltek elhagyni a várost, az orszá-
got. A volt férjem is marasztalt. Azt 
mondtam neki, hogy van egy kis-
gyerekem, édesanyám, akiket meg 
kell mentenem, és legalább értük 
meneküljünk el Kijevből egy 
másik városba. Március elsején 
végül elvitt Vinnyicába, amely 
akkor sokkal csendesebb volt 
(sz.m.: most már ezt a várost is 
bombázzák). Ott is hallottuk a 
rendszeresen megszólaló sziréná-
kat, de akkor még nem támadták 
meg a várost az oroszok. Másnap 
továbbmentünk Ungvárra. Azért 
irányultunk Ungvár felé, mert ott 
lehetőségünk volt három ország 
irányába átlépni a határt. Ugyanak-
kor a háború első napjaiban bizton-
ságosabbak voltak az arrafelé 
vezető utak és a város is. A hosszú 
utat egyvégtében tettük meg. 
Mindössze két alkalommal alig öt-
öt percre álltunk meg, mert attól 
tartottunk, hogy az oroszok lelő-
nek, ugyanis azokon az utakon, 
amelyeket elfoglaltak, megállítot-
ták az autókat, kiszállították a civi-
leket, és lelőtték őket. És ez most 
is így van. Nagyon féltünk, nehogy 
minket is kivégezzenek. Ungvárról 
a halmi határhoz utaztunk, ahol 
végül én útlevéllel, édesanyám 
személyi igazolvánnyal, kislányom 
pedig a születési bizonyítványával, 
kutyánk nemzetközi oltáskönyvé-
vel átléphettük a határt, ahol Mark 
várt ránk, és elhozott marosvásár-
helyi lakására. 

Néhány napja biztonságban van-
nak városunkban. Léna elmondta, 
a stressz miatt időszakosan káro-
sult az egyik fülére a hallása, lá-
nyának eleredt az orra vére, az első 
napokban rémálmaik voltak, és 
most is csak gyógyszerek segítsé-
gével tudnak elaludni. A kutya is 
folyamatosan reszket. Léna szereti 
országát, szülővárosá, és az otthon 
maradt barátainak segít abban, 
hogy minél több nő és gyerek jus-
son ki a háborús övezetből.  

– Biztos vagyok benne, hogy 
Ukrajna megnyeri ezt a háborút. 
Láttam, ahogy fegyver nélküli idős 
emberek puszta kézzel akartak 
megállítani egy tankot Kijev ut-
cáin. A civilek is összefogtak. 
Sokan lövészárkokat ástak a város 
határában. Menekülésünkkor, út-
közben ismeretlenek segítettek, el-
láttak élelemmel, vízzel. 
Megmagyarázhatatlan a bennem 
levő érzés, az anyanyelvemen sem 
kapok szavakat arra, hogy kifejez-

zem, mit érzek most. Minden apró-
ságért sírunk, de most már bizton-
ságban vagyunk, és ez a lényeg – 
foglalja össze a velük történteket 
Léna.  

Arra vagyok kíváncsi, hogy a 
háború előtt milyen viszonyban 
voltak orosz barátaikkal.  

– Nagyon sok orosz barátunk 
van, orosz rokonaink Novoszi-
birszkben laknak, egy másik uno-
katestvérem Moszkvában. 
Tartottuk a kapcsolatot. Édes-
anyám naponta beszélt húgával. 
Aznap, amikor kitört a háború, 
orosz unokatestvérem egy Viber-
üzenetben megkérdezte, hogy va-
gyunk. Azt válaszoltam, hogy 
fekszem a lakásunk padlóján, ria-
dóztattak, bombáznak, az oroszok 
megtámadták Ukrajnát. Erre lá-
nyomról érdeklődtek. És amikor 
hangsúlyoztam, hogy háború van, 
azt kérdezte: „Komolyan háború 
van? Honnan tudod, hogy orosz 
katonák lőnek?”  

Mikor nagybátyámnak megír-
tam helyzetünket, egyszerűen azt 
válaszolta, hogy hát ez nem jó... 
Amikor hangsúlyoztam, hogy há-
ború van, hogy orosz katonák ölik 
az embereket, egyszerűen nem ér-
tette, mi történik. Nem hitték el, 
hogy Oroszország tényleg megtá-
madta Ukrajnát. Nagynéném so-
káig támogató üzeneteket küldött, 
aztán, miután pincébe vonultunk, 
megszakadt a kapcsolat, mert ott 
nem volt térerő. Később láttam, 
hogy törölte a korábban küldött 
üzeneteit. Amikor megkérdeztem, 
miért, azt válaszolta: nincs szük-
séged az én üzeneteimre... – 
mondja könnybe lábadt szemmel 
Léna, majd egy kis szünet után, 
lányára nézve folytatja: – hétéves 
kislányom néhány nap alatt fel-
nőtt lett. Egyszer csak felém for-
dult, és azt kérdezte tőlem: 
anyuka, miért ilyen rossz velünk 
Putyin? Mit válaszolhattam volna 
neki?...  

Lénáék azt tervezik, hogy né-
hány hónapon belül Londonba 
mennek, de nem szeretnének nyu-
gatra telepedni. Mindenképpen ha-
zatérnének, ha véget ér a háború. 
Marosvásárhelyen lenyűgözte őket 
az a szeretet, ahogyan befogadták 
őket. Egyelőre biztonságban van-
nak, jó emberek segítik, veszik 
körül őket, és ez mindennél fonto-
sabb számukra. Mert egyelőre senki 
sem tudhatja, mit hozhat még a 
jövő... 

Rögös út Kijevtől Marosvásárhelyig  
Senki sem hitte, hogy háború lesz  

Fotó: Vajda György
Vajda György

Szer Pálosy Piroska 

Közös vacsora a vendégekkel Fotó: Solidaris



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (15130-I) 

ELADÓ cserép és csatorna. Tel. 
0265/318-260. (15224) 

LAKÁS 

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-653-
905. (sz.-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgősségi ja-
vítást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Mik-
lós. (14843) 

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Hívja-
nak bizalommal. Tel. 0767-837-782. 
(14836) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
György Attila. (15186-I) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15164) 

ELŐKÉSZÍTÜNK tömbházbeli pincé-
ket bármilyen eshetőségre: kitakarít-
juk, fertőtlenítjük, kifestjük, 
vészhelyzetre berendezzük. Tel. 
0743-512-168. (15187) 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Nyugszik a szív, mely értünk do-
bogott, pihen a kéz, mely értünk 
dolgozott, de te számunkra 
sosem leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok.” 
Fájó szívvel emlékezünk március 
10-én szeretett férjemre, PÁLFI 
ISTVÁNRA halálának első évfor-
dulóján. Emlékét szívében őrzi fe-
lesége, leányai: Gabriella és 
családja, Csilla és családja, uno-
kái: Andrea, István, Norbert és 
Helga, valamint dédunokája, Erik. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Nyugodjon békében! 
(15175-I) 

 
Szomorú szívvel emlékezünk 
március 10-én a backamadarasi 
SZŐCS ILONÁRA halálának első 
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Húga, 
Erzsike és családja, sógornője, 
Marika és családja, valamint a ro-
konság. (15072) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
március 10-én id. SZENTE  
JÓZSEFRE halálának tizedik év-
fordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Emlékét szí-
vünkben őrizzük. Szerettei. 
(15199) 

Ezen a napon, március 10-én két 
éve, hogy eltávozott közülünk a 
szeretett férj, édesapa, nagyapa, 
após, testvér, sógor, rokon és 
barát, JÓZSA ENDRE, a Metalo-
technika volt dolgozója. Akik is-
merték és szerették, kérjük, 
gondoljanak rá kegyelettel. Em-
léke szívünkben örökké él. Gyá-
szoló szerettei. (15185) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, 
dédmama, anyós és rokon,  

özv. FÁBIÁN LAJOSNÉ  
szül. SZÉKELY MATILD  

(Buba)  
életének 100. évében, 2022. már-
cius 8-án elhunyt.  
Temetése március 11-én 13 óra-
kor lesz a katolikus temető felső 
kápolnájából. Nyugodjon béké-
ben!  

A gyászoló család. (15226-I) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétünket és 
együttérzésünket fejezzük ki 
Bereczki Tünde kolléganőnk-
nek szeretett ÉDESAPJA el-
hunyta miatt érzett mély 
fájdalmában. Vigasztalódást 
kívánunk a gyászoló család-
nak. A Marosvásárhelyi 
Egészségügyi Biztosító mun-
kaközössége. (15230) 

Semmi sem fájdalmasabb az 
életben, mint a szeretett sze-
mély elvesztése. Osztozunk 
kollégánk, Birton Levente fáj-
dalmában, és  mély együttér-
zésünket fejezzük ki ezekben 
a szomorú és fájdalmas per-
cekben, amikor szeretett 
ÉDESANYJÁTÓL búcsúzik. A 
Gedeon Richter Románia Rt. 
munkaközössége. (sz.-I) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága halottunk, özv. 
DANGULY JOZEFINA temetésén 
részt vettek, sírjára virágot 
helyeztek és fájdalmunkban 
osztoztak. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! A gyászoló 
család. (15194)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Nyilvános bejelentés a besorolási  
szakasszal kapcsolatos döntésről 

Koronka község, a Vízelvezető árkok betonozása a Vácmány kör-
nyékén, a Kastély, az Akác és a Patak utcában, Koronka községben, 
Maros megyében elnevezésű projekt tulajdonosa értesíti az érde-
kelteket arról, hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ségnél a fenti projekt tekintetében, amelynek javasolt helyszíne 
Koronka község, Koronka falu, Maros megye, a besorolási szakasz-
szal kapcsolatban a környezetvédelmi hatóság úgy döntött, hogy 
nincs szükség hatásvizsgálatra.  

A besorolási döntés terve és az indoklás a http://apmms.anpm.ro 
címen tekinthető meg. 

Az érdekelt közönség hozzászólásokat/megjegyzéseket tehet a 
besorolási szakasszal kapcsolatos döntésről az 
office@apmms.anpm.ro e-mail-címen a nyilvános bejelentésnek a 
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség honlapján való köz-
zétételétől számított 10 napos határidőben.  

Takács Szabolcs István polgármester

Pontosítás  
A Népújságban február 23-án megjelent, a Marosvásárhelyi 
Transilvania Repülőtér reptéri utastájékoztatói állásának betöltésére 
meghirdetett versenyvizsgát elhalasztják április 4-én 10 órára. A 
jelentkezési dossziék leadási határideje: március 21., 16 óra.  

Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro  honlapon vagy  
a 0265-328-888-as telefonszámon. 

Nyilvános bejelentés a besorolási  
szakasszal kapcsolatos döntésről 

Koronka község, az Utcák korszerűsítése Koronka községben, 
Maros megyében elnevezésű projekt tulajdonosa értesíti az érde-
kelteket arról, hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ségnél a fenti projekt tekintetében, amelynek javasolt helyszíne 
Koronka község, Koronka falu, Maros megye, a besorolási szakasz-
szal kapcsolatban a környezetvédelmi hatóság úgy döntött, hogy 
nincs szükség hatásvizsgálatra.  

A besorolási döntés terve és az indoklás a http://apmms.anpm.ro 
címen tekinthető meg. 

Az érdekelt közönség hozzászólásokat/megjegyzéseket tehet  
a besorolási szakasszal kapcsolatos döntésről az 
office@apmms.anpm.ro e-mail-címen a nyilvános bejelentésnek a 
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség honlapján való köz-
zétételétől számított 10 napos határidőben.  

Takács Szabolcs István polgármester

MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 

 

KÖZLEMÉNY 
a nyilvános konzultáció  

megnyitására vonatkozóan 
 
A Maros Megyei Tanács 2022. március 8-án meg-
nyitotta a következő normatív jellegű okiratter-
vezetre vonatkozó nyilvános konzultációt: 
„Rendelkezéstervezet a Maros Megyei Tanács-
nál felállított Egységes Egyezménybizottság 
szervezeti és működési szabályzatának, vala-
mint név szerinti összetételének jóváhagyásá-
ról”.  
 
A normatív jellegű okirattervezethez tartozó do-
kumentáció tartalmazza: 
• a javasolt normatív jellegű okirat elfogadása 
szükségességének jóváhagyási jelentését; 
• a rendelkezéstervezet mellékletét. 
A dokumentáció megtekinthető: 
• az intézmény internetes oldalán, a  
www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű hatá-
rozattervezeteknél; 
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, 
Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda; 
• az okirattervezet másolata elkérhető az intéz-
mény iktatójába küldött kérés alapján. 
A nyilvános konzultáció tárgyát képező okiratter-
vezetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, 
indítványokat és véleményeket 2022. március 
19-ig lehet benyújtani: 
• az intézmény honlapján elérhető online űrla-
pon, amely a „Relaţii şi informaţii publice – Gu-
vernare transparentă, deschisă şi participativă, 
standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” 
rovatban található, a F.PS.19.07 – Formular 
pentru colectarea de propuneri néven; 
• elektronikus formátumú üzenetként a követ-
kező elektronikus postacímre: cjmures@cjmu-
res.ro; 
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 
1. szám, 540026; 
• az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, 
Győzelem tér 1. szám, 8.00 – 16.00 óra között. 
A benyújtott javaslatok mellé a következő meg-
jegyzést kell feltüntetni: „Rendelkezéstervezet 
a Maros Megyei Tanácsnál felállított Egységes 
Egyezménybizottság szervezeti és működési sza-
bályzatának, valamint név szerinti összetételé-
nek jóváhagyásáról” – Javaslatok. 
A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlap-
ján, a normatív jellegű határozattervezetek 
(Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) ro-
vatban. 
Az írásban megfogalmazott és beküldött, eluta-
sított javaslatokra a beküldők írásban kapnak in-
doklást.  
Az érdeklődők számára lehetőség van közvita 
szervezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről 
nyilvános vitát lehet folytatni abban az esetben, 
ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület 
vagy más hatóság írásban kéri 2022. március 19-
ig. 
További információk a következő telefonszámon 
kérhetők: 0265/263211, 1254-as mellék, vagy e-
mailben a belean.monica@cjmures.ro címen, 
kapcsolattartó: Monica Belean. 
 
 
Péter Ferenc Paul Cosma 
ELNÖK FŐJEGYZŐ

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!
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