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Az üzemanyagárak nem haladták meg a literenkénti 10 lejt

Csütörtökre megszűnt a pánik

Önkitöltés
segítséggel
A szakemberek azoknak ajánlják az
önkitöltést, akik gyakran szoktak
számlákat fizetni, vásárolni vagy űrlapokat kitölteni az interneten. Akik bizonytalanok, bátran kérjenek
segítséget családtagjaiktól, ismerőseiktől. Ezenkívül a településszintű felelősök, a civil szervezetek, egyházak is
felkészültek a segítségnyújtásra.

____________4.
Lajos Anna
tűnemez képei
Fotó: Nagy Tibor

A szerda délutáni és esti pánikhangulatnak csütörtökre már
nyoma sem maradt. A tegnap kora reggeli órákban még helyenként álltak gépkocsik a töltőállomások előtt, de délelőtt
már „fújt a szél” még azoknál a benzinkutaknál is, ahol viszonylag alacsonyabb áron lehetett üzemanyaghoz jutni.

Antalfi Imola

Mint lapunk online felületén megírtuk, szerda délután, azt követően,
hogy egy Bihar megyei MOL töltőállomáson 11 lejes literenkénti áron
kezdték árusítani az üzemanyagot, pár óra alatt pánik tört ki, az esti órákban már kilométeres sorok alakultak ki országszerte a benzinkutaknál.
A marosvásárhelyi és a vidéki töltőállomásoknál sem volt másképp,
gépkocsival lépésben lehetett közlekedni a város egyes részein,
(Folytatás a 4. oldalon)

Érdekes, újdonságnak számító kiállítás megnyitóját tartották március 6-án,
vasárnap délelőtt a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében. Ezúttal a Női
Akadémia Ügyes Kezű Nők körének
képviselője, Lajos Anna mutatta be
nemezképeit.

____________15.

Álszentek tombolása
Kaáli Nagy Botond
Az elmúlt években valószínűleg sokunkban felerősödött az érzés:
kéne szerezni egy sziklás hegyek között megbúvó faházat a hatalmas
erdő mélyén, és egyedül vagy családostul elvonulni oda, kiszállni az
egyre őrültebb világból. Vagy vásárolni egy régi, olcsó, jó nagy vitorlást, és kihajózni a tenger közepére, elhagyatott nemzetközi vizekre,
ahol egy-két eltévedt tankeren kívül békén hagy mindenki. Leszállni a
térképről, már nem vitázni, harcolni, elvekbe kapaszkodni, csak egyszerűen létezni – békében, nyugalomban. Persze, ez lehetetlen, hosszú
távon talán nem is megoldás, de mégis megül az ember fejében a gondolat, amikor azt a rengeteg ocsmányságot, hazugságot, igazságtalanságot, képmutatást, szervilizmust és betonkemény kreténséget látja,
ami éppen körülveszi reggeltől estig. Ezek egyikét éppen a szomszédban zajló szomorú és véres háború robbantotta ki. Kultúrával foglalkozó szerkesztőként ömlenek hozzám a hírek a világ minden tájáról,
és immár nem lehet nem észrevenni azt a mintát, amely lassan mindent
elural, és olyan vadhajtásokat termel ki, hogy az ész megáll. Jelesül,
az igazság nyugati bajnokai az egyébként teljes mértékben elítélendő
háború miatt ámokfutó vendettát indítottak az orosz művészet és művészek ellen. Valerij Gergijevet, a világ egyik leghíresebb karmesterét
felszólították, hogy írásban is ítélje el a háborút. Nem tette meg, a karrierjének annyi. Ahogyan Anna Netrebko szoprán pályafutásának is.
Kirill Sokolov ukrán–orosz rendező nyilvánosan elítélte a háborút,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 44 perckor,
lenyugszik
18 óra 22 perckor.
Az év 70. napja,
hátravan 295 nap.

Ma SZILÁRD,
holnap GERGELY napja.
GERGELY: görög eredetű
név, amely latin közvetítéssel
érkezett hozzánk, jelentése:
ébren őrködő.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. március 10.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 0 0C
min. -7 0C

1 EUR

4,9488

1 USD

4,4859

100 HUF

1,2978

1 g ARANY

287,7500

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
20, 7, 1, 45, 24 + 17

NOROC PLUS: 5 0 9 9 9 3

19, 2, 36, 38, 16, 29

SUPER NOROC: 5 4 3 5 9 1

42, 24, 16, 48, 5, 4

NOROC: 3 6 5 9 3 8 8

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Maros megyében közel 4 ezrelék
a fertőzöttségi ráta
Bár a koronavírus terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokat feloldották, Maros megyében továbbra is 3,83
ezrelék a fertőzöttségi ráta. A legtöbb pozitív esetet Mezőpagocsán és Mezőkirályfalván jegyezték, ahol 8, illetve 7
ezrelék fölötti az arány. Marosvásárhelyen az utóbbi 14 nap
mozgóátlaga 994 fertőzött volt, a fertőzöttség itt a 7 ezrelékhez közelített. Segesváron is elég magas az esetszám,
a 176 fertőzött személy 5,37 ezrelékes arányt jelent.

EME-szakosztályi közgyűlés
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának tagjait számadó és tisztújító közgyűlésre hívja az elnökség március 19-én, szombaton 11
órától a marosvásárhelyi Deus Providebit Házba. Felhívják
a tagság figyelmét, hogy a részvételhez személyazonossági igazolvány szükséges.

Elkezdték a támogatások kifizetését
Az OTP Bank Románia március elején elkezdte a Szülőföldön magyarul program részeként nyújtott támogatások
kifizetését. Azok az igénylők, akik megkapják a pozitív elbírálásról szóló értesítőt, a levélben megadott dátumtól
kezdődően vehetik fel a 22.400 forintnak megfelelő oktatási-nevelési vagy hallgatói támogatást. Az OTP Bankba
csak akkor szükséges bemenni, ha új igénylőről van szó,
vagy a levélben a személyes adatok frissítésére, illetve új
szerződés aláírására vonatkozó felhívás szerepel. Ellenkező esetben a támogatás gyorsan, egyszerűen és ingyenesen felvehető bármelyik romániai OTP bankautomatából.

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

Március 15-én bezár
a marosszentkirályi oltóközpont
A oltóközpont munkatársai értesítik a lakosokat, hogy akik
2021. szeptember 3. és 2022. január 28. között kapták meg
a második oltást, szombaton 13.30 óráig jelentkezhetnek
a helyszínen az étkezési jegyek átvételére. Az érintetteknek személyazonossági és oltási igazolvánnyal kell rendelkezniük.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar
ünnepi hangversenye
Március 16-én 19 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalotában a Magyar Nemzeti Filharmonikus
Zenekar ünnepi hangversenyére kerül sor. A zenekar fontos küldetése a határon túli magyarsággal való kapcsolat ápolása. Az együttes örömmel
játszik az erdélyi közönség előtt, hogy felidézze
zenekultúránk legszebb értékeit. Március idusán,
nemzeti ünnepünk, az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc alkalmából az együttes muzsikusai három történelmi városban, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Nagyváradon idézik fel a 19. és
a 20. századi magyar zene néhány gyöngyszemét.

Erkel és Liszt, Bartók és Kodály művei méltó kifejezői
a magyar nemzet hagyományainak és gondolkodásmódjának: délceg vagy éppen melankolikus dallamaikban, feszes
ritmusaikban és élénk hangsúlyaikban ott a nép érzelemvilága, szabadságvágya, büszkesége – és szavak nélkül is
ott a történelem, a közösség minden nekibuzdulása, remé-

nye, harca, kudarca és a talpra állás ereje. Az Ünnepi nyitány, a Hunyadi László, a Magyar képek, a II. magyar rapszódia, a Székely fonó és a Fölszállott a páva
sokféleképpen mesél arról, kik vagyunk, honnan jöttünk,
milyen vágyakat hordoztak szívükben elődeink. Az egyetlen nem magyar mű, Beethoven Egmont-nyitánya sem illetéktelenül szerepel a programban, hiszen a nemes
indulatú műben kifejeződő szabadságvágy és hősiesség a
magyar nép második nagy forradalma, 1956 jelképévé vált.
Kocsis Zoltán centenáriumhoz közeledő egykori zenekara,
a Magyar Nemzeti Filharmonikusok karmestere a három
estén az egyik legkiválóbb magyar dirigens, a hetvenesztendős Kovács János, az operai és a szimfonikus repertoár
Európa-szerte megbecsült tolmácsa. A koncertek szoprán
szólistája a kincses város szülötte, Gebe-Fügi Renáta, a Kolozsvári Magyar Opera művésze.
Az ünnepi hangversenyre a belépés ingyenes, a helyjegyeket március 11-étől, péntektől lehet átvenni a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia jegypénztáránál. (mezey)

Nyílt láng okozhatta a bordosi tragédiát
Tűz ütött ki egy lakóház udvarán
szerda délután a Gyulakutához
tartozó Bordoson: két gyerek játéka tragikusan végződött, egyikük életét vesztette.

Az udvaron álló kis pajta és csűr
épületében játszott egy 4 és egy 5 éves
gyerek, egyikük a családi házban, a
másik a szomszédságban élt. Az otthoniak a házban tartózkodtak, így a fellángoló tüzet a szomszédok észlelték
délután fél ötkor – értesültünk Takács
Mózes községi katasztrófavédelmi parancsnoktól.
A faluba Marosvásárhelyről két,
Szovátáról négy hivatásos tűzoltó érkezett, valamint a kilenc erdőszentgyörgyi önkéntes. Parancsnokuk lapunknak
elmondta: a riasztástól számított negyedórán belül a helyszínre érkeztek,
az oltás pedig közel két órát tartott, ám
a szomszéd kislányt csupán egyórai keresés után találták meg a széna alatt. A
másik kislánynak a lába sérült meg súlyosan. A tűzoltók szerint a tragédia feltételezett oka a nyílt láng használata
volt, azaz a két gyerek játéka okozhatta,
hiszen az épületben van villanyvezeték,
de az nem volt rákapcsolva az áramforrásra, így kizárt, hogy ettől keletkezett
a tűz – mondta el Demeter Victor parancsnok, hozzátéve, hogy a lángokat
az egyik szomszéd és az utcán autójával érkező K. J. észlelte, ez utóbbi
azonnal berohant a csűrbe, és kimentette onnan az egyik kislányt, a másikon viszont nem tudtak segíteni.
A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye szerint a tűz
mintegy negyven négyzetméteren
borított el mindent, a tragédiát túlélő
nagyobbik gyerek másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett testfelülete mintegy egyharmadán, őt a
rohammentősök helikopterrel szállították a marosvásárhelyi sügősségi kórházba. (grl)

Közel két órába telt a tűz eloltása

RENDEZVÉNYEK
A Pro Musica Sacra zenekar
koncertje Mezőpanitban
Március 13-án, vasárnap 11 órakor a Pro Musica Sacra
fúvószenekar koncertjére kerül sor a mezőpaniti református gyülekezetben. Vezényel Sebastian Cazan.

Operettgála a Budapesti
Operettszínház művészeivel
A Kiss-B. Attila főigazgató által 2020-ra tervezett határon
túli Összetartozunk programsorozat a világjárvány miatt

Fotó: Katasztrófavédelmi felügyelőség

elmaradt, erre idén kerül sor. Az operettgálának március
28-án 19 órától a marosvásárhelyi sportcsarnok, március 30-án 19 órai kezdettel a sepsiszentgyörgyi Sepsi
Aréna ad otthont. Az est folyamán a magyar operettirodalom legnépszerűbb szerzőinek (Kálmán Imre, Lehár
Ferenc, Huszka Jenő, Kacsóh Pongrác) örökzöldjei
csendülnek fel a Budapesti Operettszínház szólistái,
Fischl Mónika, Kiss Diána, Dancs Annamari, Oszvald
Marika, Dolhai Attila, Vadász Zsolt, Peller Károly és Laki
Péter előadásában. Közreműködik a Budapesti Operettszínház énekkara, balettkara, valamint zenekara. Vezényel Pfeiffer Gyula, a gála rendezője Bori Tamás.
Jegyek válthatók a www.eventim.ro honlapon 30, illetve
60 lejes áron.
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Izsák Balázs: Ha egy közösség élni akar,
megszervezi önmagát

Ország – világ

Izsák Balázs szerint van tere az értelmes cselekvés- mint Székelyföld jövőjének ügye” – fogalmazott.
A havazásban tartott rendezvényen felolvasták Szili Katalin
nek Székelyföldön, és ha egy közösség élni akar,
miniszterelnöki megbízott beszédét. A politikus úgy vélte: a
akkor megszervezi önmagát, és cselekszik.

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a sepsiszentgyörgyi turulszobor mellett beszélt erről csütörtökön, a székely szabadság napja alkalmából tartott rendezvényen. A
közösségi vezető hangsúlyozta: a székelységnek van elképzelése a jövőjéről. Ezért indította el a nemzeti régiók európai
polgári kezdeményezését, ezért tett javaslatot a székely személyi kártya bevezetésére, mely megalapozza az önszerveződést, valamint utat nyit a székely nemzeti konzultáció és belső
választások felé.
„Ha megteremtjük Székelyföld regionális önkormányzását,
közelebb leszünk az autonómiához, ahhoz, hogy Székelyföld
autonómiastatútuma alapján közhatalommal is felruházza a
román parlament ezt a testületet” – jelentette ki Izsák Balázs.
Az ukrajnai háborúra utalva nyomatékosította: Székelyföld
területi autonómiája csak a béke és a biztonság körülményei
között valósítható meg.
„Csak a béke és a biztonság körülményei oszlathatják el a
gyanakvás szellemét egy olyan tiszta és demokratikus ügyben,

székely szabadság napja egyfelől a hatalom elnyomását elszenvedőknek a napja, másfelől viszont annak az ünnepnapja,
hogy a székelység a reménytelennek látszó célokat is képes
elérni. A székelység két új jelképének nevezte az 1112-es és a
1.269.532-es számot. Előbbi a terrorizmus miatt elítélt Beke
István és Szőcs Zoltán börtönben töltött napjainak a száma,
utóbbi pedig a nemzeti régiók európai polgári kezdeményezésére összegyűjtött hitelesített aláírások száma.
Szili Katalin a háborútól szenvedő kárpátaljai magyarság
megsegítésére hívta a jelenlevőket. Úgy vélte: jelen körülmények között a kiszámítható jövő és az állampolgárok védelme
a legfontosabb. „Bízom abban, hogy április 3-án ismét győzedelmeskedik a kiszámítható nemzetpolitika és biztonság” –
utalt a magyarországi parlamenti választásokra üzenetében a
miniszterelnöki megbízott.
A rendezvényen jelen volt Dabis Attila, az SZNT Magyarországon élő külügyi megbízottja, aki háromévi kitiltás után
jöhetett ismét Romániába. (MTI)

Megválasztotta köztársasági elnökké
Novák Katalint a parlament

Bukarestbe érkezik pénteken Kamala Harris. Mandátumának átvétele óta ez lesz az Amerikai Egyesült
Államok alelnökének első romániai látogatása. Kamala Harris csütörtökön Lengyelországban tartózkodik, pénteken utazik a román fővárosba, és 14
órakor Klaus Iohannis államfő fogadja a Cotrocenipalotában. A négyszemközti és a hivatalos megbeszéléseket követően, 15.30-kor Iohannis és Harris
közös sajtótájékoztatót tart. Az elnöki hivatal korábban közölte, hogy Kamala Harris romániai látogatása is igazolja a két ország közötti stratégiai
partnerség szilárdságát és az Egyesült Államok elkötelezettségét Románia és a NATO-szövetségesek
biztonságának támogatása mellett. A látogatás
ugyanakkor arról is árulkodik, hogy „az amerikai adminisztráció méltányolja Románia felelősségteljes
hozzáállását az Orosz Föderáció illegális agressziójából eredő biztonsági fenyegetésekkel összefüggésben, valamint a menekülthullám kezelése és a
humanitárius segítségnyújtás terén”. (Agerpres)

Március 28-án kezdődik
az iratkozás az előkészítő osztályba

Információs hadviselésre
figyelmeztet a kormány

Fotó: MTI

mandátuma. Novák Katalin idén januárban jelentette be, hogy
felfüggeszti párttagságát a Fideszben. Az új államfő férje Veres
István Attila közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank pénz- és devizapiac-igazgatóságának vezetője; két fiuk és egy lányuk van.
Novák Katalin az Egyesült Államokban, Franciaországban
és Németországban is élt, dolgozott. Anyanyelvén kívül angolul, franciául és németül folyékonyan, spanyolul társalgási
szinten beszél. Az Országgyűlés a rendszerváltás óta nyolcadik alkalommal választott köztársasági elnököt.
Az alaptörvény szerint a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, ő a Magyar Honvédség főparancsnoka. Az államfőt
az Országgyűlés öt évre választja, és legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani. (MTI)

Segíts, hogy segíthessünk!

A FUEN elindította a Kisebbségek Ukrajnáért
humanitárius segélykampányát
A háború egyik napról a
másikra megváltoztatta
az ukrajnai emberek
életét. Ukrajna minden
nemzetisége szenved az
orosz invázió miatt.
Amellett, hogy életük állandó veszélyben van,
gyakran a túléléshez
szükséges
legalapvetőbb dolgokat – víz, élelmiszer, fűtés vagy áram
– is nélkülözniük kell. Az
éjszakákat óvóhelyeken
töltik, siralmas körülmények
között.
Nincs
munka, nincs iskola,
ved. Erős szolidaritást érzünk tagjainkkal és Ukrajna minden
nincs biztonság. Több mint 1,5 millió ember már el- lakosával, és szeretnénk a szenvedők segítségére sietni. Ezért
menekült Ukrajnából, a határ menti országokban indítottuk el a
próbálnak menedéket keresni, de a többség marad.
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Az európai őshonos kisebbségek, nemzetiségek és nyelvi
csoportok legnagyobb ernyőszervezeteként a FUEN-nek
nyolc tagszervezete van Ukrajnában. Az elmúlt években többször jártunk az országban, és szerveztünk ott rendezvényeket,
hogy elősegítsük a szervezetek közötti kapcsolatépítést és a
döntéshozókkal való párbeszédet.
Miközben alapvető munkánk a kisebbségek jogainak biztosítása – mint például az anyanyelvi oktatás, saját kultúrájuk
és identitásuk megőrzése –, tisztában vagyunk vele, hogy a jelenlegi helyzetben minden ukrán állampolgár egyformán szen-

Bukarestbe érkezik
az Egyesült Államok alelnöke

Március 28-án kezdődik az iratkozás az előkészítő
osztályba – jelentette be csütörtökön az oktatási miniszter. Sorin Cîmpeanu közlése szerint az iratkozás
eljárása nem változott a tavalyihoz képest. A metodológiát közvitára bocsátották, jövő héten pedig
egyeztetnek róla a kormány keretében működő Társadalmi Párbeszéd Bizottsággal. „Ezeken a szakaszokon végig kell menni, hogy március 28-án
elkezdődhessen az iratkozás az előkészítő osztályba” – fogalmazott sajtótájékoztatóján a miniszter.
(Agerpres)

Megválasztotta köztársasági elnökké Novák Katalint az Országgyűlés csütörtökön.

A volt családokért felelős tárca nélküli miniszter 137 támogató szavazatot kapott a titkos voksoláson, amelynek eredményességéhez kétharmados többségre volt szükség a 199 fős
parlamentben. A szavazólapot 195 képviselő vette fel. A 188
érvényes voks közül Novák Katalin 137-et kapott. Az ellenzéki frakciók jelöltjére, Róna Péter közgazdászra 51 szavazat
érkezett. Az eredményhirdetésen nem vettek részt az ellenzéki
frakciók. A megválasztásáról szóló házelnöki bejelentés után
a nemzeti zászló és a történelmi zászlók előtt a megválasztott
köztársasági elnök letette államfői esküjét.
Novák Katalin május 10-én lép hivatalába, ő lesz a hatodik
köztársasági elnök a rendszerváltás után.
Novák Katalin 1977-ben született Szegeden.
A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetemen 2001-ben szerzett közgazdászi diplomát, majd a
Szegedi Tudományegyetem és az Université Paris X közösségi és francia jogi képzését is elvégezte. 2001-től 2003-ig a
Külügyminisztériumban referens, gyermekei születése után
2010-tól a Martonyi János vezette minisztériumban miniszteri
tanácsadó. 2012-től már az Emberi Erőforrások Minisztériumában (Emmi) dolgozik, Balog Zoltán miniszter kabinetfőnöke, 2014-től 2020-ig az Emmi család- és ifjúságügyért
felelős államtitkára, 2020-tól ezt a területet tárca nélküli miniszterként irányította 2021 végéig. 2017-től négy éven át a
Fidesz külügyekért is felelős alelnöke.
Orbán Viktor miniszterelnök tavaly december 21-én jelentette be, hogy a Fidesz Novák Katalint jelöli államfőnek, miután Áder Jánosnak lejár második köztársasági elnöki
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Kisebbségek Ukrajnáért humanitárius segélykampányt.
Számítunk a FUEN minden tagjának, támogatójának és barátjának, valamint minden európai embernek a szolidaritására.
Bízunk benne, hogy minél többen csatlakoznak ehhez a humanitárius segélykampányhoz, hogy segítsenek az ukrajnaiaknak. Kérjük, adományozzanak, és osszák meg üzenetünket!
A kampányból származó összes adományt az ukrajnaiak segítésére fordítjuk. https://www.fuen.org/hu/helpukraine/
(közlemény)

Azt üzente csütörtökön, a hivatalos Facebook-oldalán a kormány, hogy a törvény teljes szigorával készül megbüntetni a piaci zavarkeltésre és a
közvélemény félretájékoztatására irányuló próbálkozásokat. „Az ukrajnai orosz agresszió hatásai a manipuláció és a félretájékoztatás révén felerősödhetnek. Ezekre is odafigyelünk, és intézkedünk
az információs hadviselés (...) és az indokolatlan
pánik keltésére irányuló kísérletek ellen” – olvasható
a bejegyzésben, amely idézi a Romanian Business
Leaders csütörtöki közleményét, amely szerint Romániában léteznek olyan csoportosulások, amelyek
a putyini Oroszországnak kedvező hamis információkat vagy részigazságokat terjesztenek. (Agerpres)

Újabb orosz oligarchák ellen hozott
szankciókat a brit kormány
Újabb orosz oligarchák, köztük Roman Abramovics,
az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában játszó
Chelsea tulajdonosa és Alekszej Miller, a Gazprom
gázipari óriáscég vezérigazgatója ellen jelentett be
szankciókat csütörtökön a brit kormány. A külügyi
tárca ismertetése szerint a szankciókkal sújtott orosz
nagybefektetők együttes vagyona hozzávetőleg 15
milliárd font. A büntetőintézkedések alapján a brit
kormány mindegyikük nagy-britanniai vagyoneszközeit befagyasztja, és megtiltja, hogy beutazzanak az
országba. (MTI)

Álszentek tombolása
(Folytatás az 1. oldalról)
filmjét mégsem vetíti a glasgow-i filmfesztivál. Ugyanezen
szemle visszamondta Lado Kvataniya, hazájában cenzúrázott (!) orosz rendező alkotását, holott ő is bírálta a
háborút. Több fesztivál is úgy döntött, nem tűzi műsorára
az orosz filmeket, Angliában lemondták egy orosz klaszszikus zenekar turnéját, és egy angliai filharmónia többé
nem játssza Csajkovszkij műveit. Ugyancsak Angliában,
a bournemouthi szimfonikusok koncertjén kellett a vezényelő Madaras Gergely karmesternek kiállnia Csajkovszkij mellett, amikor a közönség huhogni kezdett az
orosz szerző miatt. A milánói egyetem betiltotta a Dosztojevszkijről szóló kurzust, és csak az óriási felháborodás
miatt visszakozott. A sort hosszan folytathatnánk.
Képzeletbeli rönkházunkból vagy ringó vitorlásunkból
futtassuk csak le röviden: a nyugati, bizonyos eszmék
irányába sok esetben szélsőségesen eltolódott
világ(nézet), amely szerint mindenki egyedi, mindenki
értékes, mindenki színes, mindenki egyéniség, mindenkinek joga van a saját véleményéhez, jövőjéhez, jólétéhez,
(nemi) identitásához, amely sivalkodva hadakozik mindenféle megbélyegzettség ellen, amely inkább történelmet hamisít, karaktergyilkosságot követ el és agymosást
végez, hogy a felnövekvő generációk számára evidencia
legyen a nagy, színes, békés és mindenekfelett toleráns
egység, most úgy húzza rá szemrebbenés nélkül a kollektív bűnösség elvét egy egész nemzetre és annak legkiválóbb kortárs (vagy egy évszázada halott – itt most
röhögnénk, ha nem sírnánk) alkotóira, mindannyiunk
lelkében nyomot hagyó művészeire, hogy arra még a
Hugo Boss kreációiban parádézó, és elrettentés céljából
az emlékezet fiókjaiból folyton előrángatott ősellenség
egykori vezérkara is csettintene.
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Csütörtökre megszűnt a pánik
(Folytatás az 1. oldalról)
de Nagyernye vagy Nyárádtő felé is hasonló volt a helyzet. Akkor még a 95-ös
oktánszámú benzin ára nem érte el a 9
lejt, a gázolaj viszont már megközelítette. Az emberek, attól tartva, hogy az
üzemanyag litere meghaladja a 10 lejt,
vagy kifogynak a készletek, megrohamozták a kutakat. Az országos tévéhíradók szerint már szerda este
megkezdték az ellenőrzéseket, az ISUalkalmazottak a tűzvédelmi szabályok
betartását ellenőrizték, vagyis azt, hogy
a vásárlók a gépkocsi tankján kívül még
milyen edényekbe (kaniszterekbe) töltik
az üzemanyagot. Az Országos Fogyasztóvédelmi Hivatal szintén ellenőrzéseket ígért, bár, mint elhangzott, a
bírságoláson kívül sokat nem tehet, és
az üzemanyag-forgalmazó cégek így
szerzett profitja messze meghaladhatja a
bírságok értékét.
A szerda esti pánikvásárlás a megemelt árak miatt volt, ami azért is különös, mivel a Kőolaj-exportáló Országok
Szervezete (OPEC) a termelést tíz százalékkal növelte, aminek hatására a kőolaj
világpiaci ára csökkent. Virgil Popescu
energiaügyi miniszter szerdán kijelentette, hogy a MOL töltőállomásoktól indult a drágulás, majd „megnyugtatta” a
lakosságot, hogy Romániában nincs
gond az üzemanyag-ellátással, elégséges
a készlet, erről biztosította tárgyalásai
során a Rompetrol és az OMV Petrom.
„Semmi ok arra, hogy a lakosság pánikoljon” – tette hozzá. A miniszter ugyanakkor ellenőrzéseket helyezett kilátásba
csütörtöktől, mondván, a spekulánsokat,
főleg válsághelyzetben, keményen meg
kell büntetni.
Mint tegnap tapasztaltuk, töltőállomásonként továbbra is eltérés volt ugyanannak az üzemanyagtípusnak az árát
illetően. A 95-ös oktánszámú benzin litere például a MOL-nál 8,47 lej volt, az
OMV-nél 8,07, a Lukoilnál 7,98.
A Maros Megyei Fogyasztóvédelmi
Hivatal vezetője, Marcela Achim a
Népújság megkeresésére elmondta,
Maros megyében elkezdték az ellenőrzéseket, négy felügyelő minden üzemanyag-forgalmazó céget ellenőriz, de
kizárólag fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szempontok szerint. A fogyasztóvédelmiekkel párhuzamosan a gazdasági
csalás elleni rendőrség is nyomoz az
üzemanyagárak emelése ügyében.

Népszámlálás

Gazdaságilag megalapozatlannak minősítette az üzemanyagpiacon pánikot keltő
jelentős áremeléseket, és
drasztikus szankciókat helyezett kilátásba csütörtökön Nicolae Ciuca miniszterelnök.

Fotó: Antalfi Imola

Karácsonyi Zsigmond
A szakemberek azoknak ajánlják az önkitöltést, akik gyakran szoktak számlákat fizetni, vásárolni vagy űrlapokat kitölteni az
interneten. Akik bizonytalanok, bátran kérjenek segítséget családtagjaiktól, ismerőseiktől. Ezenkívül a településszintű felelősök, a
civil szervezetek, egyházak is felkészültek a
segítségnyújtásra.
Első lépésként regisztrálni kell a
www.recensamantromania.ro honlapon. Családonként egy személy kell regisztráljon, de
a háztartás minden tagját, beleértve az időszakosan távollevőket (hosszabb ideig külföldön tartózkodókat is) be kell jelölni.
Regisztráláskor be kell írni a személyi számot (CNP), valamint egy e-mail-címet,
amelyre megkapjuk a kérdőív internetes linkjét. Az így kapott linket megnyitva kezdhetjük el a kérdőív kitöltését.

Az energiaügyi miniszterrel, illetve az adóhatóság, a versenytanács és a fogyasztóvédelem
vezetőivel folytatott csütörtöki tanácskozása után Ciuca közölte: kiterjedt és összehangolt ellenőrzést
rendelt el valamennyi, kőolajtermékeket forgalmazó cégnél, hogy
megakadályozzon minden visszaélést és olyan törvénytelen árképzést, amelynek nincs gazdasági
megalapozottsága.
Kijelentette: a román államnak
kötelessége megvédenie polgárait
és a gazdaságot, különösképpen
ebben – az ukrajnai háború miatti –
bonyolult helyzetben.
„Senkinek sem fogom megengedni, hogy visszaéljen ezzel a
helyzettel, hogy kapzsiságból vagy
más megfontolásból megpróbálja
destabilizálni Románia gazdaságát
és polgárai életét. Románia biztonságos ország, amely garantálja polgárai
védelmét
mindenféle
agresszióval szemben, és ezeknek a
garanciáknak a gazdasági stabilitásra is ki kell terjedniük” – szögezte le a miniszterelnök. Ciuca
hozzátette: a román kormány senkinek sem engedi meg, hogy instabilitást idézzen elő és szigorúan
megbüntet az ország gazdasági
egyensúlyának megbontására irányuló „minden további kísérletet”.
Korábban Virgil Popescu energiaügyi miniszter is arra utalt, hogy
Románia ellen irányuló „hibrid” tá-

A sikeresen kitöltött kérdőívről értesítést
kapunk a rendszertől, és 7 nap után a fent említett honlapon, a személyi szám segítségével
igazolást kapunk.
Most első alkalommal magyar nyelven is
A kérdőív kitöltésére szánjunk időt és fi- kitölthető a kérdőív.
Május 16-án kezdődik a hagyományos
gyelmet. Számítások szerint egy hagyományos család esetében több mint félórát vesz személyes lekérdezés időszaka, amikor népigénybe, hogy minden kérdésre pontos választ adjunk. Mivel az etnikumra, anyanyelvre és vallásra vonatkozó kérdések a
kérdőív vége felé találhatók, közösségünk
szempontjából fontos, hogy ne zárjuk le a folyamatot a BEKÜLDÉS gombot megnyomva. Ha valamiért nem tudtuk egy
alkalommal kitölteni a kérdőívet, bármikor
(de május 15. előtt) visszatérhetünk
az e-mailben kapott linkre kattintva.
Mielőtt megkezdenénk a kérdőívet költeni,
figyeljünk arra, hogy minden szükséges adat
(minden családtagé) a kezünk ügyében legyen. A következő adatokat kell ismernünk,
hogy gördülékenyen menjen a válaszadás:
minden családtag személyi száma (CNP); a
lakóépület építésének éve; szobák összterülete négyzetméterben megadva; ha van: napkollektor felülete, illetve napelem vagy házi
szélerőmű teljesítménye kW-ban; felsőfokú
végzettség esetén: milyen évben, milyen intézményben, milyen szakon végeztek; ha dolgoznak: foglalkozás, beosztás, azaz a
munkaszerződésben szereplő „funcţia”, „meseria”, román nyelven (foglalkozási jegyzék,
COR), a munkaadó fő tevékenysége, román
nyelven (ágazati besorolás, CAEN). Természetesen, ha a településünkön létrehozott öszszeírópont önkéntesei, munkatársai segítenek
a kitöltésben, akkor ne felejtsük magunkkal
vinni ezeket az adatokat.

Önkitöltés segítséggel
Hétfőn, március 14-én kezdődik a romániai népszámlálás önkitöltős szakasza, amely május 15-ig tart. Ekkor
egyénileg az internetes felületen vagy
a települési összeírópontokon lehet
kitölteni a kérdőíveket. Az RMDSZ létrehozott egy népszámlálásért felelős
munkacsoportot, valamint naprakész
információkat és online segítséget
biztosító
honlapot,
amely
a
https://www.nepszamlalas.ro címen
érhető el.

Drasztikus szankciókat helyezett
kilátásba a miniszterelnök
az üzemanyag árának
indokolatlan emeléséért
madást sejt az üzemanyagárak indokolatlan megemelése mögött.
Popescu szerda esti nyilatkozatában a MOL Romániát okolta a pánikért. A helyi sajtó szerint
valójában az egyik, Bihar megyei
(belényesi) MOL-partner töltőállomás volt az, amely elsőként emelte
árait 11 lejre, miután szerdán már
csak 8,6 lejért tudott a MOL lerakatából üzemanyagot vásárolni, és
arról értesült, hogy csütörtöktől már
tíz lej fölött lesz a nagybani ár.
Az energiaügyi miniszter szerint
nincs ok a pánikra, a termelés növekedése nyomán a világpiaci ár
csökkenése várható, és nem áll fenn
annak veszélye, hogy kifogyjon az
üzemanyag a lerakatokból.
„Elegendő tartalékokkal rendelkezünk, nincs ok a robbanásszerű
áremelésre, ne hagyjuk magunkat
belesodorni hibrid háborúba” – írta
közösségi oldalán az energiaügyi
miniszter.
A versenytanács csütörtöki közleménye szerint az ország nyugati
részén egyetlen benzinkútláncnál és
néhány független töltőállomásnál
regisztráltak nagymértékű üzemanyagár-emelkedést, amelyet a magyarországi üzemanyagárak befagyasztásának, illetve az emiatt kialakult állítólagos hiánynak tulajdonítottak.
Csütörtökre többnyire eltűntek a
sorok a benzinkutak elől, amelyek
továbbra is 8 lej körüli áron forgalmazzák az üzemanyagot. A román–
magyar közúti határátkelőkön
azonban többórás sorok várakoznak, mivel – az ukrajnai menekülthullám mellett – a Magyarországra
irányuló benzinturizmus is megnövelte a forgalmat. (MTI)

számlálási biztosok keresik fel lakásukban
azokat az állampolgárokat, akik nem választották az önkitöltéses lehetőséget. A számlálóbiztos-jelöltek toborzásánál a szükséges
digitális kompetenciák mellett figyelembe
veszik a magyar nyelv ismeretét is – tájékoztatta a sajtót Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke.
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Grodnóból Bukovinába
Nem tudok mélyen belátni a
magukat egykor egyöntetűen
lengyelnek valló ősök mai
grodnói leszármazottainak a
lelkébe. Nem is érdemes. De
érzem, hogy sok, általuk feledésre ítélt szenvedés határozza meg a múltjukat,
miközben a jelenben annak
igyekeznek örülni, ami van.
Marad a múlt visszavonhatatlan igazsága és a jelen lehetősége. II. János Pál pápa
áldást osztó keze valahol a
lelkek legmélyén. Nem lehettem, nem lehetek közömbös
hát a grodnói „elcsángósodott” lengyelek sorsa iránt.
Ezért a fehéroroszországi
Grodnóból a romániai Bukovinában folytatom időutazásom, és itt fejezem be
többrészes írásomat. Kacsikai
emlékem segít megérteni a
grodnói lengyelek csángó sorsát. A grodnói lengyelek és a
moldvai magyarok (lengyelek) közös identitását. Azt a
sajátos kisebbségi sorsot,
amikor a fokozott beolvasztási szinten túl már nem az
anyanyelv a legmegtartóbb
erő, hanem a vallás vagy éppenséggel a kultúra.

Dr. Ábrám Zoltán
II. János Pál kacsikai emlékezete
1904 óta Nagyboldogasszony
napján kerül sor Bukovina legnagyobb római katolikus búcsújára a
Radóc vonzáskörzetében fekvő,
lengyelek lakta Kacsika (Cacica,
Kaczyka) faluban. Az 1774-től
Ausztriához tartozó, Csernovic központú Bukovina tartomány az első
világháborúig a monarchia soknemzetiségű, virágzó csücske volt. A 18.
század végén a sóbányászat ide
vonzotta a lengyel szakembereket
és munkásokat, a wielyczkai lengyel bányászokat, akiknek az idetelepítésével jött létre a térséget
kiszolgáló sóbánya. Jelenleg az
egykori Habsburg-tartomány északi
fele Ukrajna része. A múltból átöröklött építészeti, kulturális háttér
visszaköszön arra, aki a Románia
északkeleti részén fekvő Bukovina
szemet gyönyörködtető tájaira kíváncsi, amelyek rendezett tájépítészeti megvalósításokat, kisvárosi
szecessziós házsorokat, szerteágazó
kulturális értékeket nyújtanak az
odalátogatónak.
Augusztus 15-én az egykori telepes lengyel közösség mai leszármazottai – akár Kacsikán élnek, akár
eltelepedtek már onnan az anyaországukba, esetleg máshova –, ma is
megtöltik a templomot a lengyel
nyelven celebrált szentmisén, miközben a szabadtéri román nyelvű
esti, hajnali és főleg déli szolgálatokon tízezernél is több moldvai
római katolikus hívő vesz részt. Beleértve a Somoskáról, Pusztináról
és máshonnan érkező moldvai
csángó magyarokat, akik számára
ma már megengedett a magyar
nyelvű szentmise megtartása.

A szerző és vendéglátói

Egyébként a fenti három nyelv
(román, lengyel és magyar) mellett
negyediknek német nyelvű szentmisére is sor kerül.
A világhálón megszerezhető adatok szerint a mintegy négy és fél
ezer lakosú községen belül a település központja, Kacsika falu 1640 lakossal rendelkezett a legutóbbi,
2011-es népszámlálás adatai alapján. Közülük majdnem ezren lengyelnek vallották magukat. A még
mindig jelentős lengyel lakosságú
Kacsika múltja és jelene egyaránt
visszatükrözi nemcsak római katolikus jellegét, hanem a lengyel identitáshoz való kötődését is. A
sóbánya lejárata közelében, a hatalmas méretű római katolikus templom előtt terjeszkedik a központi
tér, amelyet II. János Pál térnek neveztek el. A tér közepén a lengyel
pápa egész alakos szobra áll,
mintha a túlvilágról is azt üzenné
egykori lengyel híveinek, hogy számukra mindörökké ő a pápa. Egyúttal jelképesen megköszönve neki,
hogy az ezredfordulón, 2000-ben a
templomot basilica minor rangra
emelte. Ugyanarra a rangra, amelyet korábban megkapott Grodno
székesegyháza, a Szent Ferenctemplom. Újabb párhuzam, újabb
sorsközösség.
Lengyel pap sírköve
az andrásfalvi temetőben
Jó néhány emberöltővel ezelőtt
„az ördög nyelvét” beszélő Csángóföldre időnként magyarul beszélni
nem tudó lengyel papot küldött a

Szentszék. Ha „nem került” magyar
pap, a lengyel is megtette az akkoriban földrajzi szomszédságban
levő és a római katolikus hitet
mindmáig magas fokon gyakorló
Lengyelországból. A bukovinai székelyek, az öt településen élő és vallásukat gyakorló hívek sem voltak

Az orvostanhallgatók körében

kivételek. Az 1764. január 7-ei vérengzést, a mádéfalvi veszedelmet
követően a Csíki-havasokon keresztül Moldvába menekült székelyek
egy része – hozzájuk csatlakozó
más csoportokkal együtt – az
amúgy gyéren lakott Bukovinában
telepedett le. A Habsburg-udvar az
első telepesekkel még 1776–1777ben két falut (Istensegíts, Fogadjisten) hozott létre. Néhány évvel
később II. József császár Erdély gubernátorára, Hadik Andrásra bízta a
Moldvába menekült székelyek Bukovinába telepítését, ami 1786-ig
tartott, és újabb három bukovinai
székely falu, Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva megalapítását
eredményezte.
Az öt bukovinai székely falu lakossága – a korábbi áttelepítések
után – 1941-ben teljes mértékben
elhagyta szülőföldjét. A temetők
hosszú évtizedek alatt az elhunytakat gondozó leszármazottak
hiányában elburjánosodtak, elbokrosodtak. A szegények fakeresztje
elkorhadt, a módosabbak kőkeresztjét ellepte a gaz, a cserje,
vagy ha kidőltek, az édes anyaföld
temette be. A temetők ma is rendkívül szomorú látványt nyújtanak,
bár az utóbbi időben emléktáblák,
fakeresztek felállítására kerülhetett sor. A Radóc (Rădăuţi) szomszédságában fekvő Andrásfalva
temetője sem kivétel ez alól. Bizony sokat-sokat „mesélhetne” az
a mintegy kéttucatnyi kőkereszt,
amely a falu bukovinai székely eltávozottainak állít emléket, és kilátszik a burjánok, a méteres
bokrok közül. A kívülálló csak
annyit állapíthat meg, hogy akkoriban elég keveset éltek az emberek. A magas halálozási mutatók
ellenére a sok szülés mégis pozitív
szaporulatot eredményezett. Hogy
végül kivétel nélkül mindenki elhagyja a falut.

Andrásfalva temetőjében egy, a
többinél magasabb sírkő hívja fel
magára a figyelmet. A bozót és a
magasba szökő gaz közül még kilátszik a 19. század végén ott szolgáló lengyel pap síremléke. Ez a
legmagasabb, a gazból az ég felé
meredő, keresztben végződő sírkő
az egész temetőben. A legalább két
és fél méter magas sírkő talapzatán
az alábbi adatok olvashatók egyszerű betűkkel: Wisniewski Antal
plébános, 1866-1914. Lengyel pap
a bukovinai csángó faluban, élt az
Osztrák–Magyar Monarchia idején,
elhunyt a „nagy háború” kitörése
táján. A lengyel pap egykori híveivel együtt nyugszik a részben elhanyagolt, részben görögkeletivé
átalakított temetőben. Sírkeresztje
egykori híveinek ma már felismerhetetlen sírjai fölé magasodik.
Akkoriban Andrásfalva a monarchiához tartozott, Grodno pedig Oroszország része volt, majd a két
világháború között újra Lengyelország keleti városa lett. Napjainkra
az öt bukovinai székely falu teljesen
kihalt, eközben pedig a grodnói lengyelek is „elcsángósodtak”. Azoknak viszont, akik a sok nehézség és
viszontagság ellenére – szülőföldjükön vagy attól távol – megmaradtak
székelyeknek, magyaroknak, avagy
lengyeleknek, mindenkor lelki forrásként szolgál az egykori szülőföld
tisztelete, az abban elvetett mag áldása.
A fehéroroszországi lengyelek elcsángósodása egy újabb példa arra
nézve, hogy méltatlan és nagy kár,
ha veszélybe kerül a kisebbségi lét.
Miközben a moldvai és a fehéroroszországi római katolikus templomok
ma is büszkén hirdetik az igét: „A
keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által
feltámadt a halálból, úgy mi is az élet
újdonságában járjunk.”
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Csak tiszta forrásból
Látogatóban a 80 éves Józsa János korondi kerámiaművésznél,
a népművészet mesterénél
Február 20-án, 80. születésnapján köszöntötték Budapesten
Józsa
Jánost,
a
Népművészet Mestere díjjal
kitüntetett korondi kerámiaművészt. Köszöntőlevelet küldött neki Orbán Viktor is. Ez
alkalommal nyílt meg a Józsa
János 80 – Csak tiszta forrásból!
című kiállítás. E sorok írója
február 24-én kereste fel otthonában, Korondon, s egy
csésze kávé mellett – régebbiújabb emlékeket felidézve –
elbeszélgettünk.

Székely Ferenc
– Milyen volt a budapesti ünnepség?
– Csodálatos! Judit lányom (Józsa
Judit kerámiaszobrász, művészettörténész – szerk. megj.) galériájában
volt megtartva múlt vasárnap. Ünnepi köszöntőt mondott Kövér
László, az Országgyűlés elnöke,
Pávai István, az MTA Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa, a Zeneakadémia professzora.
Ezután Kovács Gergelyné Szabó
Irén nyitotta meg a kiállítást.
– Mit tartalmaz a kiállítás?
– A Józsa János 80 – Csak tiszta
forrásból! című tárlat 80 darab 40
cm átmérőjű, máz alatti festésű majolika dísztányért tartalmaz, amelyek a fiatalkori székely balladás
iparművészeti terveknek és porcelántárgyakra festett munkáimnak a
továbbfejlesztései. Ezenkívül Judit
kiállította a saját gyűjteményéből a
Magyarország-Anyaország és Erdély szobrot, valamint az Édesapám,
Édesanyám című kisplasztikákat.
– Milyen tematikát választott?
– Magyar történelem, erdélyi népviseletek, népi életképek, szülőföld,
magyar örökség.
– Mikor készültek ezek a darabok?
Mondana néhány címet is?
– 2019-től errefelé, a világjárvány
idején, amikor be voltunk zárva,
nem lehetett járkálni, de a magam
csendjében lehetett dolgozni, alkotni. Ezek akkor születtek. Néhány
cím: Úton a Hargitára, Jobbágytelki
népviselet, Székely betlehem, Nyárádmagyarósi népviselet, Énekes
madár stb.
– Kitől ered a kiállítás címét adó
tiszta forrás eszméje?
– Bartók Bélától, aki nemcsak a
magyar és az európai, hanem az
egyetemes kultúra korszakalkotó zeneszerzője. Egy 1931-ben írt levelében így vall: „A népek testvérré
válásának eszméje, a testvérré válásé minden háborúság és minden
viszály ellenére. Ezt az eszmét
igyekszem – amennyire erőmtől
telik – szolgálni zenémben; ezért
nem vonom ki magam semmiféle
hatás alól, eredjen az szlovák,
román, arab vagy bármiféle más forrásból. Csak tiszta, friss és egészséges legyen az a forrás!”
– Hol található a kiállítás, és meddig lesz nyitva?
– A helyszín a Józsa Judit Galéria,
Budapest, V. kerület, Városház u. 1.
A tárlat április 30-ig látogatható.
– Kedves Józsa János, gratulálok,
Isten éltesse sokáig! Beszéljünk a régebbi évekről is…Melyek a legrégebbi adatok a korondi kerámiáról?
– Már az 1600-as évekre visszamenőleg vannak bizonyítékok, hogy
Korondon készítettek kerámiát.
Ezek számozott kályhacsempedarabok voltak. Egy részük fundamentumok, épületek alapásásakor került
elő. Ilyenek vannak az 1780–90-es
évekből is.
– Hol őrzik ezeket a darabokat?
– A székelykeresztúri és a székelyudvarhelyi múzeumban, a Páll
Lajos-gyűjteményben, Tófalvi Zoltánnál s az én gyűjteményemben is
vannak régi darabok. Nekem volt
olyan csempém, amelyiken azt írta:
Nemes Monus de Korund. Az 1700-

as évekből való. Korondon rengeteg
kályhának való cserepes csempe készült már az 1500-1600-as években.
De ne feledjük, hogy a használati
edényeknek nagy hagyománya volt
régebb is, persze most is...
– Ön kinek a motívumkincsét használta fel?
– A Huszka Józsefét. Sepsiszentgyörgyi rajztanár volt, s 1860 körül
bejárta a Székelyföldet, lerajzolta az
akkor még létező eredeti motívumkincset. Ez megjelent A székely ház
című kötetben. Nekem megvan az
eredeti kötet, de később többször kiadták reprint kiadásban. Ő mondta:
„Székelyországnak is van úgynevezett monumentális építészete (...)”.
– Hol árulják a korondi kerámiát?
– Szinte mindenütt Romániában.
(Megjegyzem: ez a világjárvány
előtti időszakra vonatkozik.) Minden fürdőhelyen találkozunk korondiakkal, Szebentől Bukarestig, a
tengerparton, s árulják külföldön is.
Ezenkívül vannak a heti, havi és az
évi vásárok, amit mind-mind jól tudnak a korondiak. A korondi ember
mindig igyekezett a kereslethez igazodni, s olyasmit is forgalmaz, amihez semmi köze Korondnak.
Régebb – dr. Kós Károly közléséből
tudjuk – a korondi kerámiaárus eljutott Vas megyébe is. Neves néprajztudósunk ott találkozott velük,
sőt egy 1943-as adat szerint Lőrincz
Kacor Árpád Berlinben árulta a korondi edényt.
– Említette a pandémiát… Menynyire befolyásolta a kerámia forgalmazását?
– Nagyon. Dolgoztunk, megteltek
a raktárak, de hetente egy-két autó
állt meg a kapu előtt. Most jött a villanydrágulás, alig tudjuk kifizetni a
fogyasztást, mert a kemencék mind
villannyal működnek. Reméljük,
hogy újból megindul a kerámiaipar
és a turizmus.
– Mit vásároltak a román ajkúak a
korondi fazekastól?
– Tálat és kancsót. Ezek voltak az
ún. halottasedények. A kancsóban
adták a bort, a tálban a főtt rizst –
pománába. Minden évben volt egy
ilyen osztás a halott emlékére. Ez
egy bizonyos napon volt, mint a
somlyói búcsú. Miután a rizst megették, s a bort kiitták, a két edényt
összetörték, nem volt szabad
egyébre használni. Ezért minden
évben mást kellett csinálni. Csak az
agyagedényt fogadták el, a porcelán
nem kellett nekik. Ez a múlt század
elején volt, s tartott az 1950–60-as
évekig.
– Miért pont Korond az erdélyi keramiakészítés fellegvára, mi ebben
a titok?
– Azért, mert az itteni agyag felel
meg a legjobban mind a mázas,
mind a máz nélküli edény készítésére. A sárga agyagból készül a máz
nélküli edény, a palából a mázas
edény. Gyermekkoromban én is készítettem máz nélküli edényt, ami
úgy történt, hogy a sárga agyagba

annyi homokot tapostam, amennyit
felvett. Erre azért volt szükség, hogy
főzés közben ne hasadjon el az
edény. Régebb vizeskorsóban vitték
ki a vizet a határba; sütötte a nap, de
ez nem számított, mert a korsó kívül
izzadott, s hidegen tartotta a vizet.
Ennek az a magyarázata, hogy átszivárog a víz az edény falán, s a kívül
lecsapódó víz hidegen tartja a benne
lévő vizet. Olyan, mint a hűtőszekrény! Bent a házban nem lehet vizet
tárolni, csak ha előbb főznek benne
valamit, s a pórusok betömődnek. A
mázas edény megtartja a vizet, bent
is lehet tárolni. Egész életemet arra
tettem fel, hogy tökéletesítsem a kaolin feltapadását a korondi agyagra.
A zománc és a máz összetétele
olyan kell hogy legyen – a feszültség a kettő között – , hogy amikor
lehűl, a máz ne repedezzen meg. Ha
nem repedezik meg a máz az edény
felületén, akkor az ital nem folyik ki
belőle. Ha túl kövér a máz, nem
felel meg kémiailag, megrepedezik,
hálós lesz, mint a szita. Ez a titka a
mázas edénynek.
– A termelő és a vásárló között –
mint tudjuk, legtöbb esetben nem a
termelő a forgalmazó – kik az ún.
„közvetítők”, az igények és formai
követelmények továbbítói?
– A szekeresek, az autósok, az eladók. Azok, akik elsőbben „vételezik”
a vásárlók véleményét, ízlését, s amikor hazajöttek, odaszóltak: ide tégy
még egy virágot, húzz több vonalat, a
füle legyen másképpen. Tudták, hogy
a szászoknak a tiszta fehér edény kell,
csak egy kis zöld levéldísszel középen, a mezőségi románok a virágos
edényt kedvelik, különösen kék színben, a magyarok pedig a barna, sárga,
zöld színezésű virágdíszt kedvelik,
főleg az edény felső részén.
– Miért és mennyiért árulták régebb a korondi edényt?
– Gabonáért, pénzért, szalonnáért,
élelemért. Amikor gabonáért adták:
egyszer töltve, kétszer töltve, háromszor töltve. Az edénytől függően. Az élelem maradt a
szekeresnek, a fazekas mindig gabonában egyezett ki a szekeressel. Egy
katlan főzőfazék ára öt véka búza
vagy tíz véka kukorica volt – ez az
edénytől függött. Ez 200 darabot tett
ki, ebben volt kisebb is, nagyobb is.
– Beszéljünk a gyermekévekről is.
– A gyermekkorról sajnos nem sok
jót tudok mondani; árvaságban nőttem fel. Mindjárt a második világháború után édesapám meghalt,
hatan maradtunk árván, anyám megzavarodott, nagybátyám egy átalvetőben hozott magához, mert nekik
nem volt gyermekük. Örökbe fogadott és maga után íratott. Az öreg
meg is veregetett; nem voltam édesfiuk. Féltem tőle, bujdostam, de
visszakerültem, s ő tanított meg a fazekasságra. Úgy tanított meg, hogy
a Jáhoros-völgyből hoztam a palát a
hátamon, meggyúrtam, s elkezdtem
korongozni. Az öreg nem nézte jó
szemmel, mert ő mezőgazdasággal

foglalkozott. Végül ángyom azt
mondta neki: eridj, na, mutasd meg
annak a gyereknek, hogy kell a palát
felhúzni! Odaállt, s azt mondta: úgy
nézd meg, hogy többet nem mutatom! Megfogta a kezem, s ketten
felhúztuk. Ez volt a tanítás.
– Kitől tanulta az állatfigurák mintázását?
– Ez magától jött. Mintáztam őzikét, szarvast, medvét, vaddisznót,
összeállítottam kompozícióba. De
ekkor már járt ki Bandi Dezső tanár
úr s Hunyadi László. Bandi Dezső
lerajzolta az eredeti motívumokat, s
odaadta a szövőasszonyoknak, a fafaragóknak, a keramikusoknak. Úgy
akarta, hogy a családok más-mást
csináljanak, más és más mintával
dolgozzanak. Azt akarta, hogy én
csináljam a szobrokat korongon, István Lajos kézzel mintázzon hamutálakat és állatfigurákat. A Pállokat
arra tanította, hogy milyen mintát
fessenek.
– És ez bejött?
– Nem! Elvittük kiállításokra, de
nem vették. Vissza kellett térjünk a
hagyományos kerámiához, hogy
meg tudjunk élni...
– Milyen kapcsolatot ápolt Hunyadi László szobrásszal?
– Ő vitt be a marosvásárhelyi művészeti iskolába, a szobrászati
szakra. Ott ismerkedtem meg Tompos Kálmánnal, aki egy személyben
volt nyomdász, festőművész, kémikus, cinkográfus. Fél lábú ember
volt, s volt egy akkora kemencéje,
mint egy ler. Gázzal ment. Képes
volt lefeküdni fél lábbal mellém,
hogy nézzük, mikor olvad a máz.
Valójában ott kezdtem el a festékek
gyártását. Adott egy levelet, hogy
menjek el Kolozsvárra a porcelángyárba Brünn Izsákhoz, aki a gyárat
vezette; mester volt. Ott tanultam
meg a porcelántechnológiát, a porcelánfestészetet. Ő is adott egy levelet, elküldött Bukarestbe Gotlieb
Antalhoz. Ő fotókeramikus volt, sírkövekbe beépített képeket csinált.
Tőle tanultam a fotókerámiát és a
festékkészítést a fotókerámiához.
Mikor eljöttem, ő is adott egy levelet, hogy menjek el Brassóba egy
szász üveg- és tüköröntőhöz, ahol
megtanultam, hogyan kell önteni és
csinálni a tükröt ezüst-nitrátból.
Amikor hazakerültem – ezek mind
1-2 éves időszakok voltak – hátizsákkal bejártam a vidéket, s elkezdtem gyűjteni a régi csempéket,
edényeket. Ha nem adták ide, lerajzoltam a mintát. A padláson most is
vannak töredékek. Még rajzoltam a
kolozsvári és a szebeni múzeumban
is. Mindez a katonaság előtt volt;
20-22 éves lehettem.
– Van-e folytatója ennek a művészeti ágnak?

– Nincs. Nem tudják! Mindig az
volt a vágyam, hogy porcelánkészítő legyek, porcelánt fessek. De
nem volt rá lehetőség. Nem volt
pénzem! Én ezt Marosvásárhelyen
tanultam Pécsi Károlytól, aki Herenden tanult meg porcelánt festeni.
Amikor Vásárhelyen voltam, ameddig mások futballoztak, addig bejártam ehhez a két emberhez:
Tomposhoz és Pécsihez.
– Melyik az a legtávolabbi pont a
világon, ahol találunk korondi terméket?
– Új-Zéland. Ahol magyarok élnek,
ott találkozunk korondi kerámiával
is. Pl. régebb itt járt a bangladesi
magyar nagykövet. A magyar nagykövetek gyakran jöttek hozzám vásárolni. Eléggé köröztek a szekusok,
figyeltek minden lepést, őrizték
őket, s amikor elmentek a vendégek,
bejöttek, érdeklődtek, de én nem
foglalkoztam politikával, csak a
munkával.
– Mondjon néhány híres embert,
aki megfordult a korondi Józsa-portán.
– Nap mint nap jönnek, megállnak,
szétnéznek, vásárolnak, kevesen
mutatkoznak be. Biztos van közöttük híres ember is... Többen névjegykártyát hagynak; egy rakás van
belőlük. Itt járt Orbán Viktor és kísérete, Áder János és sokan mások...
– A napokban töltötte a 80. évet, mit
szeretne még megvalósítani?
– Öröm a szívemben, hogy azt a
gondolatot, amit én valamikor dédelgettem – szobrász és porcelángyártó akartam lenni –, Judit lányom
örökölte. Mármint a kisszobrászati
részt. Emellett Budapesten elvégezte a művészettörténetet és a
kisplasztikát. Az Aquinói Szent
Tamás Egyetemen tanít. Mielőtt valamit megmintázna, előbb dokumentálja magát. Kisebbik fiam,
János itthon van, most ő dolgozik
korongon. A nagyobbik, Jenő faragász volt, de levágta az ujját, most
Székelyudvarhelyen van, operatőr.
Sok tervem van, mind egészségtől
függnek. A kerámiakészítés is örökösen változik, fejlődik. Zsolnay
Vilmos, a híres Zsolnay-gyár tulajdonosa a halálos ágyán azt mondta:
most már tudnám, hogy mit kell csinálni... Valahogy én is így vagyok.
Gondolom, visszatér a Kós Károlyféle népi építészet, a Makovecz-féle
építészet, s ebbe beleillik ez a domborműves díszítés. A marosvásárhelyi Kultúrpalota is Zsolnay-féle
domborműves díszítéssel készült,
félporcelán, tehát gránit – vízhatlan,
tartós darabok ezek. Jó volna ezt is
csinálni. Jártam Frankfurtban, magánúton, de érdekel az indiai kultúra, a maja kultúra, az egyiptomi
piramisok is.
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Lajos Anna tűnemez képei
A Női Akadémia céljairól,
amely a Divers Egyesület székhelyén hétfő délutánonként fogadja
az ügyes kezű hölgyeket, akik a
kézimunkázás különböző területei
iránt érdeklődnek, Koreck Mária,
az egyesület elnöke számolt be.
Értékelte Lajos Anna munkásságát, aki három évvel ezelőtt talált
rá a nemezelésre, és azóta folyamatosan fejleszti, képezi magát.
A nemezelés ősi technikáját viszi
tovább, miközben fejlődik, gazdagítja tudását. Ezzel példát mutat
azon asszonytársainak, akik nem

Érdekes, újdonságnak számító kiállítás megnyitóját
tartották március 6-án, vasárnap délelőtt a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János
termében. Ezúttal a Női Akadémia Ügyes Kezű Nők körének képviselője, Lajos Anna
mutatta be nemezképeit.

Bodolai Gyöngyi
A terem elnevezésének eredetét
Nagy László unitárius lelkész ismertette a közönséggel. Dersi
János nagybirtokos, akinek nevét
az EMKE alapító tagjai között tartjuk számon, vagyonát egyházára
hagyta, és a marosvásárhelyi egyházközség mellett részesült abból
a székelykeresztúri és a kolozsvári

vagy nehezen találják meg a helyüket ebben a jelenlegi zűrös világban. Lajos Anna viszont már
gyermekeknek is tanítja a kézművességet, melegszívű, szerény teremtésként az önkéntes munkában
is szívesen vesz részt – hangzott
el a méltatásban.
Hadd tegyük hozzá, hogy ezenkívül egy huncut szőke kisfiú
nagymamája, nevelésében szívesen segédkezik. Amint érdeklődésemre elmondta, munkáit az a
törekvés szülte, hogy valami
egyedit, szépet alkosson. Arra is
választ kaptam, hogy miért képeket készít a nemezből; nos, régi-
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ségboltban, képkereskedésben
festményekkel dolgozott. Jelenleg
tűnemez technikával viszi rá a
puha filc alátétre a színes gyapjút,
tájakat,
virágcsendéleteket,
mandalákat formálva a szálakból.
És a próbálkozások nyomán született a kiállítottak közül a legutóbb elkészült alkotás, egy
absztrakt nemezkép gyönyörűen
egymásba fonódó színes szálakból, ami egy szoba, egy csupasz
fal ékessége lehet.
Kíváncsian várjuk további alkotásait, az ősmagyarok által gyakorolt technikának képkeretbe
szabott modern változatát.

unitárius kollégium is. A kultúra
iránti szeretetéből kiindulva nevezték el róla azt a termet, amely Miholcsa József míves csilláraival a
kultúra népszerűsítésének színhelye, évtizedek óta több mint 200
kiállítást és könyvbemutatót befogadva. A kiállítók között voltak hivatásos
képzőművészek
és
amatőrök is, a terem lehetőséget
biztosít mindazoknak, akik fontosnak tartják az önkifejezést a festészet, grafika, népművészet, az
irodalom terén. Az a szép, ami a
nézőnek tetszik, még akkor is, ha
azt a hivatásos képzőművészek
giccsnek tekintik, holott vannak
olyan a modern alkotások, amelyek befogadása az átlagos kultúrafogyasztónak sem sikerül –
hangzott el többek között Nagy
László ajánlásában.

Száz éve született Jack Kerouac, az Úton szerzője
Száz éve, 1922. március 12én született Jack Kerouac
amerikai író, a beatmozgalom
névadója, az Úton című kultregény szerzője. Az MTVA
Sajtóarchívumának portréja:

„Az életem egy farm lesz, ahol
magam termelem meg az ennivalómat. Nem csinálok semmit, csak
ülök egy fa alatt, amíg nőnek a növényeim, a saját boromat iszom,
regényeket írok, hogy nemesítsem
a lelkemet, játszom a srácaimmal,
és fütyülök a nyomorultakra” – írta
naplójába Kerouac 1948-ban.
Mindebből azonban csak a regényírás valósult meg a kanadai francia
emigráns családból származó író
életében.
Jean-Louis Lebris de Kérouac
néven született a massachusettsi
Lowellben. Apja sokáig nyomdászként dolgozott, de a gazdasági
válság idején elvesztette állását, s
attól kezdve különböző szerencsejátékokba fogott, hogy családját
megmentse a nyomortól. Próbálkozásai kevés sikerrel jártak, a csalódottság és elkeseredés végül az

alkohol rabjává tette. Kerouac életében – bár apjával is jó volt a viszonya – édesanyja, vagy ahogy
írásaiban említi: Memere volt a
meghatározó személy, akitől a katolicizmus, a misztika iránti fogékonyságot is örökölte.
Angolul csak az általános iskolában tanult meg, és kamaszévei
végéig gyengén beszélte a nyelvet,
anyjával franciául társalgott. Komoly kisgyerek volt, sokat olvasott, és maga is kísérletezett
rövidebb írásokkal. A középiskola
elvégzése után, kiváló futballteljesítményének köszönhetően, ösztöndíjat szerzett a New York-i
Columbia Egyetemre. Itt kötött
életre szóló barátságot a költő
Allen Ginsberggel, az író William
S. Burroughs-zal és Neal Cassadyvel. Az együtt töltött napok, a
közös csavargások, nagy ivászatok
a Kerouac-próza meghatározó elemei lettek.
Az egyetemet egy sérülés miatt
abba kellett hagynia, így 1942-ben
beállt a haditengerészethez, ahonnan szkizoid személyisége miatt

leszerelték, ettől kezdve kereskedelmi hajókon dolgozott tengerészként. Ebben az időben írta meg
első regényét The Sea is My
Brother címmel, de a művet csak
2011-ben adták ki, keletkezésekor
az író maga sem gondolt publikálásra. Leszerelése után beutazta az
Egyesült Államokat és Mexikót,
mindenféle munkát elvállalt, többek közt volt vasutas és erdőőr is.
Mindeközben írónak készült, azt
remélte, hogy ez lesz a fő megélhetési forrása. 1950-ben meg is jelent a The Town and the City című
regénye, amelyre a kritikusok felfigyeltek ugyan, mégsem lett sikerkönyv.
A kiugrásra hét évet várnia kellett, ezalatt Neal Cassady társaságában beutazta az országot. Ebből
az utazásból született meg az Úton
című regény, amely Ginsberg
Üvöltése mellett a beatmozgalom
egyik bibliája lett. Az alapötletet
így foglalta össze: „Két srác autóstoppol Kaliforniában, kutatva valami után, amit nem igazán
találnak meg, elvesztik magukat az

úton, visszajönnek valami másban
reménykedve”. A könyvet egy 37
méter hosszú, összeragasztott papírcsíkra írta, ezt fűzte be írógépébe, hogy ne kelljen gondolatait
papírcserével megszakítani. A szövegben nem használt sem bekezdéseket, sem vesszőket, így 1951
áprilisában, húsz nap alatt be is fejezte művét, de a – jócskán megkurtított – kiadásra 1957-ig várnia
kellett.
Az Úton valóságos mítoszt teremtett, mert leginkább arról szólt,
ami az akkori huszonéveseknek hiányzott: a szabadság szükségéről
és a megszerzett szabadságról, a
fogyasztói társadalomból való kitörésről és a másság, mindennemű
deviancia létjogosultságáról.
Bár a siker ráirányította a figyelmet, Kerouac nemigen tudott mit
kezdeni vele. Egyre inkább befelé
fordult, legszívesebben otthon ült
és írt, és küzdött – nem sok sikerrel
– alkohol- és drogproblémáival.
Fontos, főként önéletrajzi ihletésű
művei születtek ekkoriban: a
Dharma hobók, a Senkiháziak, a

Magányos utazó, a Művésztelep.
Élete utolsó éveiben érdeklődése
egyre inkább a misztika és a zen
buddhizmus eszméi felé fordult,
életrajzot is írt Buddháról.
Jack Kerouac 1969. október 21én, alig 47 évesen a floridai St. Petersburgben
halt
meg
májzsugorban. Szülővárosában temették el, síremlékét 1988-ban
avatták fel. Nevét viseli a coloradói Boulderben alapított tibeti
buddhista Naropa Egyetem Jack
Kerouac Testetlen Poétikaiskolája.
2007-ben posztumusz megkapta a
lowelli Massachusetts Egyetem
egyik tiszteletbeli doktori címét.
Az Úton eredeti, vágatlan verzióját 2007-ben adták ki Amerikában, magyar fordítása 2011-ben
jelent meg. A kultikus műből 2012ben film is készült Walter Salles
rendezésében, Sam Riley főszereplésével. Ugyanebben az évben az
író tiszteletére rendezett lowelli
irodalmi fesztivál keretében mutatták be Kerouac egyetlen drámáját,
a háromfelvonásos Beat Generation című darabot.
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VÍZSZINTES: 1. Pedagógus, tanítóképz-igazgató, 150 éve hunyt el (László). 5. Ref.
lelkész, tanár, szakíró, 150 éve halt meg (László). 10. Éjjel látjuk. 11. Középérték. 12. Francia
író, 200 éve született (Henry). 17. Nagy hanggal szólal meg. 19. Az Elba medre! 21. Albán
város. 22. Ókori kelta nép, Caesar gyzte le. 23. 476-ban ért véget. 25. Japán drámai mfaj.
26. Magas növény. 27. Schütz … (magyar színészn). 29. Világos angol sörféle. 30. Bálna. 32.
A szívünkben kett van. 34. Negatív pólus. 36. Beszív! 37. Fszergyökér. 38. Pókszer kis
állat. 39. Meghitt, bensséges. 41. Hordót mér. 43. Magyar szerb. 45. Kenanyag. 47. Tara
úrnje (Scarlett). 49. Tízbl kett! 50. Szegecs. 52. Air India (röv.). 54. Kint bent! 55. Forró
puszi. 57. Honvéd rnagy, az USA-ban tábornok, 200 éve született (Albin). 58. Csillagász,
egyetemi tanár, 150 éve született (József).
FÜGGLEGES: 1. Régi erd. 2. Tova. 3. Ravaszdi. 4. Ni név (júl. 9.). 5. Ügyvéd, liberális
politikus, 150 éve született (Jen). 6. Palindrom férfinév. 7. Holland autójel. 8. Énekl. 9. Az
ezüst vegyjele. 13. Hátul hátul! 14. Használhatatlanná tesz. 15. Filmesztéta (Lajos). 16. Középen
bead! 18. Nem mozog. 20. Evangélikus pap, tanár, irodalmi szakíró, 250 éve született (Sámuel). 21. Mérnök, a vízier felmérje, használója, 150 éve született (Ede). 22. Görög bet.
24. Arab állam. 26. Hátsó rész. 28. Színész (rég.). 31. Egy (német). 32. R. Cook regénye. 33.
Tev, helyez. 35. Csak félig! 37. Nem enged. 38. Finn–svéd sziget. 40. Költ (Árpád). 42.
USA-tagállam. 44. Anatéma. 46. Japán része! 48. Idegen irat. 51. Jód és szén vegyjele. 53. M.
Cristo börtöne. 56. Kígyóhang.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket március 24-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldk – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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Jobban kellene védekezni a külföldi beavatkozás és a félretájékoztatás ellen

Az EP különbizottságot hozott létre
Az EP szerint megfelelő szabályozás
és tudatosítás hiányában az EU ki van
szolgáltatva a demokráciát veszélyeztető külföldi beavatkozásnak.

Mózes Edith
Az Európai Parlament Magyarországi
Kapcsolattartó Irodájának tájékoztatása szerint az oroszhoz és a kínaihoz hasonló
önkényuralmi rendszerek ártó szándékkal
manipulálják az információkat, hogy aláássák
az uniós demokráciát. Hozzáteszi: Európa
polgárai és kormányai nincsenek kellőképpen
tudatában a külföldi beavatkozás valós veszélyének.
A képviselők úgy vélik, az EU-nak szankcionálnia kellene a külföldi beavatkozást és a
félretájékoztatást, és a külföldi állami propagandát terjesztő szervezetektől meg lehetne
vonni a működési engedélyt vagy a médiaakkreditációt.
Különbizottság méri fel
a dezinformációs kampányokat
A Parlament különbizottságot hozott létre,
hogy feltérképezze, hogyan próbálják bizonyos ártó szándékú külföldi hatalmak az információk manipulálásával és az EU
belügyeibe való beavatkozással aláásni a demokratikus folyamatokat. Megállapították,
hogy ezeknek különösebb következmények
nélkül módjuk van befolyásolni a választások

kimenetelét, kibertámadásokat intézni, megkörnyékezni és alkalmazni egykori vezető
politikai tisztségviselőket, és polarizálni a társadalmi vitákat.
Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással
foglalkozó különbizottság (INGE) a jelentésében arra is felhívta a figyelmet, hogy a demokratikus folyamatokat illető általános
tájékozatlansághoz további súlyosbító tényezőként hozzáadódik sok szabályozásbeli kiskapu és a tagállami fellépések elégtelen
koordinációja.
Közös uniós stratégia kidolgozását sürgetik
A Parlament olyan közös uniós stratégia
kidolgozását sürgeti, amely külön szankciókat is meghatároz a külföldi beavatkozással
és a dezinformációs kampányokkal kapcsolatban. A képviselők az eredményes tajvani
példára és az össztársadalmi megközelítésre
hivatkozva azt is szorgalmazzák, hogy a civil
társadalmi szervezetek is jussanak szerephez
a tájékoztatásban és az általános tájékozottság javításában. Emellett hangsúlyozzák,
hogy az EU-nak világviszonylatban is össze
kellene fognia a hasonlóan gondolkodó partnerekkel.
Az EP a következő intézkedéseket tartaná
célszerűnek:
* a legszélesebb nyilvánossághoz elérő,
pluralista és független médiaszervezetek, újságírók, tényellenőrzők és kutatók részesül-

jenek közfinanszírozásban; * legyen lehetőség a külföldi állami propagandát terjesztő
szervezetek működési engedélyének bevonására; * a külföldi beavatkozás eszközeként
szolgáló közösségimédia-platformokat arra
kell késztetni, hogy szabjanak gátat az ártó
szándékú külföldi beavatkozásra módot
nyújtó álfiókok működésének, és nem csak
az angol nyelvű tartalmak esetében; * az európai egyetemek vizsgálják felül a Konfuciusz Intézetekkel való együttműködést, mivel
azok a kínai lobbizás platformjai; * bizonyos
európai politikai pártok tisztázzák teljeskörűen az Oroszországgal ápolt „rendkívül
helytelenített” politikai és gazdasági kapcsolataikat; * legyen érvényben tilalom az európai politikai pártok külföldi finanszírozására;
sürgősen javítani kell a kiberbiztonságot, és
jegyzéket kell készíteni a Pegasus megfigyelőszoftverhez hasonlóan törvénytelenül használt eszközökről; * meg kell nehezíteni, hogy
külföldi szereplők magas rangú köztisztviselőket foglalkoztassanak, miután azok elhagyták hivatalukat.
„Egyértelmű stratégiát és valóban kötelező
szabályokat várunk az EB-től”
Sandra Kalniete (EPP, Lettország) jelentéstevő: „Míg Ukrajnában háború dúl, az online platformoknak és a techvállalatoknak
úgy kell kiállniuk, hogy felfüggesztik az agressziót, a háborús bűnöket és az emberiség
elleni bűnöket letagadó, dicsőítő vagy iga-

zoló felhasználói fiókokat. Hosszú távon
pedig egyértelmű stratégiát és valóban kötelező szabályokat várunk az Európai Bizottságtól
az
online
platformok
felelősségével és átláthatóságával kapcsolatban. Az ellenálló képességünknek kell
megvédenie minket: hatalmas összegeket
kell befektetnünk a független, minőségi médiába, és ez vonatkozik az unióval szomszédos területekre is.”
„Az európai elitek bűnös figyelmetlenségről
tettek tanúbizonyságot”
„Az európai elitek elhitték, hogy itt a történelem vége, és elhitték, hogy nincsenek
többé ellenségeink, ezzel zavarbaejtő naivitásról és bűnös figyelmetlenségről tettek tanúbizonyságot. Pont azért kértem, hogy
állítsuk fel ezt a bizottságot, hogy vessünk
véget ennek a bűnös tunyaságnak, és ébresszük fel Európát, hogy demokráciáink megtanulják megvédeni magukat” – mondta
Raphaël Glucksmann elnök (S&D, Franciaország).
Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással
foglalkozó különbizottság (INGE) 2020 júniusában alakult. A különbizottság megbízatása
másfél évnyi munka és mintegy 130 szakértő
részvételével tartott közel 50 meghallgatás
után március 23-án jár le.

EP-állásfoglalás a rasszizmus ellen

Legyen vége a szegregált oktatásnak
és a médiában tapasztalható idegengyűlöletnek
A gyűlöletbeszédet és idegengyűlöletet terjesztő médiaorgánumok ne juthassanak
uniós és nemzeti forrásokhoz,
az előítéletes ábrázolás kiiktatásáért felül kellene vizsgálni a nemzeti tanterveket,
uniós útmutatásra van szükség a sportban tapasztalható
rasszizmus elleni fellépéshez,
a tagállamoknak pedig hatékony büntetést kellene kiszabni,
véli
az
EP
a
kedden elfogadott állásfoglalásában.
Salima Yenbou

Mózes Edith
A testület azt kéri, hogy használják ki a kultúr-, média-, oktatás- és
sportpolitikát a rendszerszintű rasszizmus felszámolására, a tolerancia és befogadás európai értékének
népszerűsítésére. A képviselők felszólítják a médiát, ne terjesszen
egyes etnikai vagy faji csoportokat
megbélyegző és dehumanizáló
narratívákat például úgy, hogy a
migránsokat jelöli meg a gazdasági és társadalmi problémák kiindulópontjául. Javasolják, hogy a
gyűlöletbeszédet és idegenellenességet a megfelelő hatóságok szerint
bizonyítottan
terjesztő
médiaorgánumok ne juthassanak
uniós és állami finanszírozáshoz.
A Parlament ugyanakkor azt is javasolja, hogy mindegyik nemzeti

audiovizuális szabályozó testület
rendelkezzen hatáskörrel arra,
hogy büntetést szabhasson ki a
diszkriminatív vagy rasszista tartalmakat népszerűsítő programok
miatt.
Felül kellene vizsgálni
az iskolai tanterveket
A képviselők szerint a nemzeti
tanterveket felül kellene vizsgálni
olyan szempontból, hogy azok ne
tartalmazzanak előítéletes ábrázolást és olyan sztereotípiákat, amelyek
aztán
mindennapos
diszkriminációt eredményeznek. A
tankönyvekben az európai kisebbségek történelmének is helyet kellene kapnia. A fő tananyagban az
eltérő faji és etnikai háttérrel rendelkező szerzőknek, történészeknek,
tudósoknak, művészeknek és más
személyiségeknek is szerepelniük
kellene, vélik a képviselők.

Facebook

Az állásfoglalásban az EP követeli az egyes tagállamok oktatási
rendszerében még mindig létező,
faji és etnikai alapon végzett szegregáció megszüntetését. A tagállamoknak gondoskodniuk kellene
arról, hogy a faji és etnikai kisebbségekhez tartozó oktatók az
oktatás minden szintjén egyenlő
módon hozzáférjenek az oktatói és
nevelői állásokhoz, jelenti ki a Parlament.
A tagállamokban emellett a tanárképzés során azokat a készségeket is meg kellene tanítani, amelyek
a befogadó attitűd és a tolerancia
terjesztéséhez szükségesek, és egyben az oktatási rendszerben meglévő diszkrimináció ellen hatnak. A
közalkalmazottak és az államvédelmi szervek számára olyan, az
egész életen át tartó tanulást lehetővé tevő programokat kell bizto-

sítani, amelyek segítenek felszámolni a rasszista és idegengyűlölő
attitűdöket.
A képviselők támogatják, hogy
uniós tagállamok műtárgyakat
szolgáltassanak vissza a származási helyüknek megfelelő országnak vagy kulturális intézetnek, és
felkérik az Európai Bizottságot,
hogy segítse az erről szóló párbeszédet.
Zéró tolerancia a sportban tetten
érhető rasszizmussal, gyűlöletbeszéddel, erőszakkal szemben
A képviselők szerint a sportban
tetten érhető rasszizmus, gyűlöletbeszéd és erőszak semmilyen mértékben nem tolerálható, és sürgetik
a Bizottságot és a tagállamokat,
hogy hatékonyan büntessék azt. A
tagállamoknak emellett védelmet
kell nyújtani a rasszimust elítélő és
a sokszínűség mellett kiálló sportolóknak, akiket ezért megtorlás
érhet. A Bizottságnak iránymutatást
kellene kidolgoznia arról, hogyan
lehet fellépni helyi, országos és európai szinten a sportban tapasztalható rasszizmus ellen, és ehelyett a
befogadásra és tiszteletre helyezni a
hangsúlyt.
Salima Yenbou (Zöldek/EFA,
Franciaország) jelentéstevő azt
mondta: „Le kell küzdenünk a raszszizmust, hogy a gyermekeinknek
már ne kelljen azon gondolkodniuk,
hogy vajon van-e helyük a társada-

lomban. Ahhoz, hogy jobb jövőt
építhessünk, ismernünk és értenünk
kell a történelmünket. Ezért fontos,
hogy a diákok többet tanuljanak a
gyarmati múltról, a rabszolgaságról,
a népirtásról és azok összes következményéről. Fel kell számolni az
olyan médiát, amely rasszista
módon számol be a migránsokról és
a menekültekről, és akarattal vagy
szándékolatlanul rasszista tartalmat
terjeszt”.
***
Az Európai Unió Alapjogi
Ügynöksége szerint az észak-afrikai származású emberek 45 százaléka, a romák 41 százaléka és a
szubszaharai afrikai háttérrel rendelkezők 39 százaléka tapasztal
hátrányos megkülönböztetést származása vagy bevándorlói háttere
miatt.
Az 2019-es Eurobarométer-felmérés szerint az európaiak nagyobb része úgy véli, hogy
hazájában elterjedt a faji alapú
megkülönböztetés. A megkülönböztetés leggyakrabban a roma
származás (61%), az etnikai hovatartozás (59%) és a bőrszín (59%)
alapján történik a válaszadók szerint.
Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi
Kapcsolattartó
Irodája
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ETV-műsorajánló: Nőszemközt
Csatlos Tünde: „Sokunk asztalán még teljes pompájában díszeleg a március 8-ára kapott virág. Ezekben a napokban néha ironikusan tudatosítjuk
magunkban, hogy sokan a gyengébbik nemként gondolnak ránk, akiknek kedveskedni kell, akik figyelmességekre vágynak. De valóban mi is így gondolunk
magunkra? Az e heti Nőszemköztben vendégeimmel
arról beszélgetünk, miért szeretjük, hogy nőnek szü-

lettünk, vagy éppen miért nem. Tudjuk-e élvezni azt,
hogy nők vagyunk? Mit jelent nőnek lenni valójában?”
Követhető a műsor csütörtök este 9 órától az Erdélyi Magyar Televízió képernyőjén, ha valaki lemaradna
róla,
bármikor
visszanézheti
a
YouTube-csatornán (youtube.com/c/ErdélyiMagyarTelevízió).

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel. 0265/265-112.
(15129-I)
DR. FÁBIÁN FERENCZ fogorvos, értesítem pácienseimet, hogy új
munkahelyem címe: Rodnei utca 26. szám. Programáltatni lehet a 0770348-509-es telefonszámon. (14950-I)

A labdarúgó 1. ligás bajnoki rájátszás
1. fordulójának televíziós közvetítési rendje
Március 11., péntek:
* 17.30 óra: Aradi UTA – Academica Clinceni (alsóház)
* 20.30 óra: CSU Craiova – Campionii FC Argeş
Piteşti (felsőház)
Március 12., szombat:
* 17.30 óra: Chindia Târgovişte – Universitatea
1948 Craiova (alsóház)
* 20.30 óra: Kolozsvári CFR 1907 – FC Voluntari
(felsőház)

Március 13., vasárnap:
* 17.30 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – CS
Mioveni (alsóház)
* 20.30 óra: Bukaresti Rapid 1923 – Bukaresti Dinamo 1948 (alsóház)
Március 14., hétfő:
* 18.00 óra: Botosáni FC – Medgyesi Gaz Metan
(alsóház)
* 21.00 óra: Bukaresti FCSB – Konstancai Farul
(felsőház)
A mérkőzéseket a DigiSport, a Telekom Sport és a
Look Sport közvetíti.

Oroszország bejelentette kilépési szándékát
az Európa Tanácsból

Oroszország kilép az Európa Tanácsból (ET) rinte az ország normái számos területen magasabbak,
– jelentette be csütörtökön az orosz kül- mint amelyeket a szervezet dokumentumai előírnak.
ügyminisztérium.
Az 1949-ben megalakult, strasbourgi székhelyű, 47

Az orosz diplomáciai tárca indoklásában azzal vádolta meg az EU és a NATO „Oroszországgal szemben barátságtalan” tagállamait, hogy „az ET, valamint
a közös európai humanitárius és jogi térség tönkretételére irányuló politikát folytatnak”.
„Oroszország nem fog részt venni abban, hogy a
NATO-országok és az őket engedelmesen követő EU
Európa legrégebbi szervezetét a nyugati felsőbbrendűség és önimádat bűvigéinek újabb platformjává alakítsa. Hadd élvezzék egymással a kommunikációt,
Oroszország nélkül” – hangzott a külügyminisztérium
közleménye.
Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlament felsőházának elnökhelyettese a TASZSZ hírügynökségnek
nyilatkozva elmondta, hogy egy ország ET-tagsága a
szervezet alapokmányának 7. cikke értelmében a
folyó pénzügyi év végén szűnik meg, ha kilépési szándékáról az érintett tagállam az adott év első kilenc hónapjában értesíti az ET főtitkárát. Rámutatott, hogy a
kilépés az ET-alapokmány, vagyis az Emberi Jogok
Európai Egyezményének egyidejű felmondásával jár.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak
megerősítette, hogy Oroszország kilép az ET összes
mechanizmusából.
Andrej Klisasz, a felsőház alkotmányjogi és államberendezkedési bizottságának vezetője ugyancsak a
TASZSZ-nak nyilatkozva rámutatott, hogy az oroszok
az ET-tagság megszűnése után nem fellebbezhetnek
többé az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB).
Azt tanácsolta honfitársainak, hogy jogaik védelmében forduljanak orosz bíróságokhoz, köztük az alkotmánybírósághoz. Hozzátette, hogy az EJEB mindig
is kiegészítő intézmény volt, azaz „további instancia”
a jogvédelemben. Támogatásáról biztosította az orosz
alkotmánybíróságot, amely bejelentette kilépését az
Alkotmánybíróságok Európai Szövetségéből, „a szövetség tevékenységének szélsőséges átpolitizáltságára” hivatkozva.
Klisasz úgy vélekedett, hogy az ET-ből történő kilépés nem érinti hátrányosan az oroszokat, mert sze-

tagú ET nyitva áll bármely olyan európai állam előtt,
amely elfogadja a jogállamiság intézményét és garantálja állampolgárai számára az alapvető szabadság- és
emberi jogokat. A tanács 1950-ben fogadta el az Emberi Jogok Európai Egyezményét, amelynek keretében létrejött az EJEB, az emberi jogok legfőbb bírói
fóruma a kontinensen.
Az Európa Tanács felfüggesztette Oroszország tagságát, miután Vlagyimir Putyin 2022. február 24-én
megindította az általa „különleges hadműveletnek”
nevezett háborút Ukrajna ellen. Ezt megelőzően az
ET Parlamenti Közgyűlése (PACE) 2014-ben, a Krím
Ukrajnától történő elcsatolására és a délkelet-ukrajnai
orosz beavatkozásra reagálva megvonta Oroszország
parlamenti delegációjának szavazati jogát és több más
kulcsfontosságú jogkörét.
Az orosz törvényhozási küldöttség tagjai nemcsak
a közgyűlésben nem szavazhattak, de nem vehettek
részt a PACE vezető testületeinek munkájában, nem
lehettek jelentéstevők, nem lehettek tagjai a PACE választási megfigyelő küldöttségeinek sem, és nem képviselhették a közgyűlést sem az ET szerveiben, sem a
Tanácson kívül. Az orosz törvényhozás az ellene bevezetett szankciókra válaszul 2016-ban függesztette
fel munkáját a testületben, 2017 óta pedig tagdíjat sem
fizetett.
A szervezet szabályai szerint Oroszországot kizárhatták volna a tagdíjfizetési kötelezettség két éven át
tartó megszegése miatt. Ennek megakadályozására a
PACE 2019-ban megváltoztatta ügyrendjét, az ukrán
delegáció tiltakozása ellenére.
A PACE 2019 nyarán döntött az orosz küldöttség jogainak helyreállításáról, Moszkva pedig befizette a szervezetnek a mintegy 54,7 millió eurónyi, 2017-ben és
2018-ban elmaradt tagdíját és egyéb kötelezettségét.
Oroszország már tavaly tavasszal is kilátásba helyezte az ET-ből történő kilépését amiatt, hogy az
EJEB tiltakozott Alekszej Navalnij elítélt ellenzéki
orosz politikus ügyében. Moszkva politikai elfogultsággal vádolta meg az intézményt. (MTI)

A kormányfő amerikai vállalattal tárgyalt
egy kísérleti moduláris atomreaktor
üzembe helyezéséről
A kormány az amerikai Last Energy amerikai
vállalattal tárgyalt egy kísérleti jelleggel felállítandó moduláris atomreaktor üzembe helyezéséről, amely az ország déli részén,
Mioveni-ben épül meg – jelentette be Nicolae
Ciucă miniszterelnök szerdán.

A kormány közleménye szerint az amerikai vállalat
kis méretű, 20 megawattóra (MWh) villamosenergiát
termelő moduláris atomreaktorokat gyárt. Hozzátették, hogy ez a projekt kiegészíti a már bejelentett beruházásokat, amelyek moduláris atomreaktorok
telepítésére irányulnak.
Ciucă a szerdai kormányülés előtt közvetített nyilatkozatában elmondta, ezzel lehetőség nyílik arra,
hogy két éven belül az amerikai cég üzembe helyezze ezt a moduláris atomreaktort, amely az eredmények függvényében később bővítheti a
teljesítményét. Rámutatott: mindez arra irányul,
hogy Románia elérje az energetikai függetlenséget.

Hozzátette: addig is az azonnali intézkedésekre összpontosítanak.
Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az Oltenia hőerőműnél lehetőség van arra, hogy viszonylag rövid
időn belül még egy turbinát üzembe helyezzenek, ami
300 MWh-val növeli meg a termelési kapacitást, a
radnóti új hőerőműnél is reményeik szerint sikerül befejezni a munkálatokat az év végéig, így ott is legalább 210 MWh-val növelhető villamosenergiatermelési kapacitás.
Románia és az Egyesült Államok tavaly novemberben írtak alá kereskedelmi partnerségi megállapodást
kis méretű moduláris atomreaktorok Romániába telepítéséről. Az egyezmény a moduláris atomreaktorok
meghonosításával próbálkozó amerikai NuScale
Power és a román Nuclearelectrica állami vállalat között jött létre. Ennek értelmében Európában az első
ilyen moduláris atomreaktor Romániában épülne meg
2028-ig. (MTI)

MINDENFÉLE

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást, bel- és kültéri munkát,

bontást,

festést.

Tel.

0774-574-527. (14869-I)

ADÁSVÉTEL

FAMETSZÉST, permetezést vállalok.

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból

való

törlését

vállalom.

Tel.

0748-882-828. (15130-I)

Tel. 0770-621-920. (14869-I)
A NORALEX sírkő- és síremlékkészítő cég készít kriptát, sírkeretet, fedlapot, sírkövet gránitból és mozaikból.

VESZEK régi festményeket, képkere-

Tel. 0752-643-455. (14928)

teket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (14451-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-

ELADÓK: telek, méhészfelszerelés,

383-725. (14953)

kaptárak, mézpergető, viaszprés, főzött viasz, motoros permetező, szőt-

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.

teszsák, törökbúza és kas. Tel.

Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.

0265/314-488. (15009-I)

(15039)

ELADÓ

cserép

és

csatorna.

Tel.

0265/318-260. (15224)

LAKÁS
KIADÓ kétszobás lakás a Tudorban. Tel.
0744-389-289. (14997)
ELADÓ kertes családi ház mellékhelyiségekkel

Nyárádköszvényesen.

Tel. 0740-196-315. (15090-I)

A DOKTOR ELECTRO szerviz televíziók javítását vállalja garanciával.
Javítunk telefonokat, laptopokat, táblagépeket.

Tel.

0745-222-262.

(15055-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a

BETEGGONDOZÁST, házimunkát

Szabadság utcában. Tel. 0771-653-

vállalok. Tel. 0770-723-776. (15095-I)

905. (sz.-I)
ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő
KIADÓ 2 szobás, szépen berende-

víz-, gáz-, központi fűtéssel, padlófű-

zett tömbházlakás közel a főtérhez,

téssel, kanalizálással kapcsolatos

nem dohányzó igényesnek. Tel.

sürgősségi eseteket vállal. Tel. 0770-

0365/446-207. (15207-I)

905-315. (15134)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (66289-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(66256-I)
ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST és SEGÉDMUNKÁST.
Tel. 0745-832-391. (22981-I)
FAMETSZÉS, PERMETEZÉS. Tel. 0774-574-527. (15143-I)
CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk egy személyt PERECSÜTÉSRE. Érdeklődni a 0745-668-883-as telefonszámon. (22982-I)
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot az electrosec@rdslink.ro email-címre várjuk. (66351-I)
KIADÓ ORVOSI RENDELŐ Marosvásárhelyen (Cisnădiei u. 1.
szám) bármilyen egészségügyi tevékenységre. Tel. 0771-359-273.
(15223-I)
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AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtőszekrények, sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyében. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-

Március 11-én lesz hat éve, hogy
szeretett gyermekünk,
SZÁSZ RÓBERT-SZABOLCS
(kicsi Szabi)
lelke, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt.

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben Érted él, egy
gyertya az asztalon Érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem
vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem
feledünk Téged.

294, 0745-560-092. (15160-I)
VÁLLALUNK: festést, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (14836)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
György Attila. (15186-I)

Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap,
De szívünkben él, és örökké ott marad.
Az idő múlik, a fájdalom csak nő,
S nem hoz enyhülést a múló idő.
Sírodra hiába visszük a virágot,
Eltemettük veled az egész világot!

Szomorú szívvel emlékezünk március 14-ére, amikor hét éve eltávozott szerettei köréből drága
édesanyánk,
id. LÁSZLÓ GIZELLA.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét örökre őrzik gyászoló szerettei. (15232)

Drága jó SZABIKÁM, sosem felejtünk el.
Emlékét fájdalommal őrzi szeretett édesanyja, édesapja, testvérei: Réka és családja, Hunor és Mădălina. (15211)

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-

Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom,

lalok. Tel. 0746-638-960. (15164)

örök álmát őrizze
ELŐKÉSZÍTÜNK tömbházbeli pincéket bármilyen eshetőségre: kitakarítjuk,

fertőtlenítjük,

vészhelyzetre

kifestjük,

berendezzük.

Tel.

0743-512-168. (15187)
VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, csempe-, padló-

Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a néma
sírodra tehetünk. Sok szenvedés után búcsú nélkül mentél el,
amíg élek a világon, soha nem felejtlek el.
Bánatosan, vérző szívvel emlékezem arra a szomorú napra,
most egy éve annak, hogy itthagytál engem és mindenkit, akit
szerettél és akik szerettek, a göcsi születésű
ifj. MÁTÉFI VIKTOR (GYŐZŐ)
volt marosvásárhelyi lakos.
Drága gyermekem, nyugodjál békében!
A nap minden percében rád gondol édesanyád, Anna. (15156)

csempe-, lamináltparkett-lerakást ga-

béke és nyugalom.
Gyászoló szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett apa, nagyapa, dédapa,
após, rokon, jó szomszéd és barát,
a göcsi születésű
ORBÁN FERENCZ
életének 89. évében, 2022. március
9-én, hosszú betegeskedés után csendesen megpihent.
Virrasztása március 11-én, pénteken 17 órakor lesz az Oneşti

ranciával. Tel. 0746-552-473. (15208)

tér 12. szám alatti Melinda temetkezési vállalatnál.
Már egy éve, hogy itthagytál bennünket, de szívünkben őr-

IDŐS, beteg emberek gondozását

zünk, mint drága kincset. A múltba visszanézve valami fáj, va-

vállaljuk, mozgássérült emberekét is.

lakit keresünk, aki nincs már. Mi könnyes szemmel megállunk

Tel. 0726-972-779. (15206-I)

sírodnál. Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Mi szólí-

A gyászszertartás március 12-én, szombaton 13 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temető cinterméből, református szertartás szerint.

tunk, a néma sír nem felel, de Te a szívünkben örökké létezel.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

56 ÉVES NŐ munkát vállal, beteg-

Múlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr, mely szí-

Búcsúzik tőle két lánya, unokamenye, három unokája, két

gondozói, házvezetőnői állást. Tel.

vünkben maradt. Csillaggá változtál, barangolsz az égen,

dédunokája és veje. (15252-I)

0770-663-571. (15222)

gyere mifelénk úgy, mint réges-régen. Tudjuk, hogy nem
jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon

ASSZONYT keresek egy 92 éves

fájni. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg a földön

beteg nő gondozására, lehetőleg idős

élünk, nem fogunk feledni.

betegek gondozásában tapasztalattal

Fájó szívvel emlékezünk a göcsi születésű
ifj. MÁTÉFI VIKTOR (GYŐZŐ)

rendelkezőt, naponta 9-17 óra közötti

Soha el nem múló fájdalommal

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

emlékezünk március 12-én a

BENEDEK LENKE

drága jó férjre, édesapára, nagy-

szül. ANTAL LENKE

időszakra, mindennap, szombaton és

volt marosvásárhelyi lakosra.

papára,

SZÉKELY

2022. március 4-én, életének 77.

vasárnap is. A beteg a II-es poliklinika

Szerető feleséged, Júlia, két fiad: Attila és Öcsike és azok ba-

JÓZSEFRE halálának 9. évfordu-

évében hosszas betegség után

mellett, házban lakik. Tel. 0744-555-

rátnői. (15156)

lóján. Nyugalma fölött őrködjön

elhunyt.

szeretetünk. Emlékét örökre őrzik

Végső búcsút 2022. március 13-

szerettei. (15233-I)

án, vasárnap 14 órakor veszünk

917. (15229-I)
CSERÉPFORGATÁS,

tetőjavítás,

naponta kicsordul. Csak egy van, ami a sírig vezet: szívünk-

lyen munka. Nyugdíjasoknak 15%

ben az örök emlékezet.

kedvezmény.

A pótolhatatlan veszteség örök fájdalmával emlékezünk drága

0754-553-856,

Jani. (15242)

testvérünkre, a göcsi születésű

Nyugodjon békében!

ELHALÁLOZÁS

(15227)

a szeretett férj, édesapa, após,

VÁLLALOK mindenféle építkezési

marosvásárhelyi lakosra halálának első évfordulóján.

munkát, fametszést előnyös áron. Tel.

Szép emléke nem halványul el soha, a szívünkben féltve őriz-

0741-352-972. (15097)

zük egy életen át.

apatárs, rokon, jó ismerős, jó
szomszéd,
BOCK GYULA

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető testvéreid: Évi és Joli és azok családja. (15156)

nyugalmazott tanító
szerető szíve életének 76. évében örökre megszűnt dobogni.

Minden elmúlik, minden elvész,

Drága halottunk temetése 2022.

11-én a szeretett férjre, apára,

Fájó szívvel emlékezünk március

csak egy él örökké: az emlékezés.

március 12-én, szombaton 13

apósra, nagyapára, MAGYARI

13-án a drága jó édesanyá-

Szomorú

emlékezünk

órakor lesz a nyárádremetei ra-

MIHÁLYRA (postás) halálának

ra,

FODOR

március 11-én FÜZI MIHÁLYRA

vatalozóból. Emléke legyen ál-

első évfordulóján. Emléke legyen

ZSUZSÁNNÁRA halálának 10. év-

halálának 5. évfordulóján. Emlé-

dott, nyugalma csendes!

áldott, nyugalma csendes! Emlé-

fordulóján. Emléke legyen áldott,

két őrzi Erzsébet, Kati és csa-

Emlékét örökké őrzi felesége,

két őrzi a gyászoló család.

nyugalma csendes! Szerettei.

ládja.

leánya, fia, menye, veje és a négy

(15216-I)

(15188)

(15209-I)

Fájó szívvel emlékezünk március

nagymamára,

szívvel

Nyugodjon

Családja, rokonai és ismerősei.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ifj. MÁTÉFI VIKTOR (GYŐZŐ)

MEGEMLÉKEZÉS

tőle az iklandi temetőben.

Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, a könny a szemünkből

Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-

Tel.

BALOGH

békében!

unoka. (15247)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó testvér, a szeretett
nagynéni, sógornő, keresztanya,
rokon, jó szomszéd és ismerős,
a Centrofarm volt alkalmazottja,
NAGY ZSUZSA
szerető szíve életének 71. évében rövid szenvedés után megszűnt dobogni.
Drága halottunk temetése március 11-én, pénteken 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (15239-I)
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A PC House csapatába,
betanított munkára, munkatársakat felveszünk!

Elvárások:
• A román és magyar nyelv ismerete
• Jó kommunikációs készség
• Rugalmasság, türelem, precizitás
Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Dinamikus csapat
• Modern munkakörnyezet

Az önéletrajzokat (CV) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre,
vagy személyesen kérjük benyújtani
a Mureşului/Maros utca 17. szám alatti székhelyen.

Közlemény

a 2023. évi helyi adók és illetékek
inflációs rátával való kiigazításáról
szóló határozattervezet kidolgozásáról
A közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságáról szóló
52/2003. sz., utólagosan módosított és kiegészített törvény 7. cikkelye 1. bekezdésében szereplő előírásoknak megfelelően
SZÁSZRÉGEN polgármestere értesíti a lakosságot a 2023. évi
helyi adók és illetékek inflációs rátával történő kiigazításáról szóló
határozattervezetre vonatkozó átlátható döntéshozatali eljárás elindításáról.
A nyilvános vita tárgyát képező határozattervezettel kapcsolatos
észrevételeket, javaslatokat vagy ajánlás értékű véleményeket a
szászrégeni városháza közönségszolgálati osztályára lehet benyújtani, elküldeni az office@primariareghin.ro e-mail-címre, vagy
faxon a következő számra: 0265/512-542, március 23-ig.
A benyújtott anyagokat a Javaslat a helyi adók és illetékek 2023.
évi inflációs rátával való kiigazításáról szóló határozattervezethez
megjegyzéssel kell ellátni.
Az érdekelt személyek vagy szervezetek, akik/amelyek a fenti
nyilvános vita tárgyát képező határozattervezettel kapcsolatban
írásbeli megjegyzést, javaslatot vagy véleményt nyújtanak be, jelöljék meg és tüntessék fel a hozzászólásban módosításra javasolt
cikkelyeket, a feladás dátumát és a feladó elérhetőségét is.
A tájékoztató anyagok a szászrégeni városháza hirdetőtábláján
és a www.primariareghin.ro honlapon, „A döntéshozatal átláthatósága” rovatban tekinthetők meg.

