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Soltész Miklós államtitkárt II. Rákóczi Ferenc-díjjal tüntették ki

Ünnepelt a római katolikus
iskola diáksága
Kitöltést segítő
helyszínek
Marosvásárhelyen
Marosvásárhelyen is elrajtolt a népszámlálás első szakasza. A lakosság
online írhatja be adatait a központi
adatlapra. Ebből az alkalomból hétfő
reggeli sajtótájékoztatójukon Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere,
Portik Vilmos alpolgármester, Ioan
Matei, a Maros Megyei Statisztikai Hivatal igazgatója, valamint Gáspár Botond, a marosvásárhelyi népszámlálás
koordinátora az ezzel kapcsolatos
helyi tudnivalókat ismertették.

____________4.
Március 15-e
jelentősége

Fotó: Nagy Tibor

Március 15-ét gondolatébresztő, tartásos rendezvénnyel kö- adójáról elnevezett díjjal tüntették ki Soltész Miklós
szöntötte az ünnepet megelőző napon a marosvásárhelyi II. egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum diáksága,
tanárai, lelkészek és meghívottak. A Keresztelő Szent János- Bodolai Gyöngyi
plébániatemplomban tartott rendkívüli szentmisén, amelyet
(Folytatás a 4. oldalon)
dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek celebrált, az iskola név-

Karácsony és húsvét között, március
idusán köszönt ránk a nagy nemzeti
ünnep. Amióta a nemzeti önazonosság megvallásának hitelessége nem
áll meg a trianoni megcsonkított magyar határnál, amióta kettős állampolgárként élünk itt, azóta lehetőségnél
sokkal több március 15-ének erdélyi
megünneplése: kötelesség. Sőt, nyugodtan kijelenthetjük: szívbéli szent
kötelesség erdélyi magyarként emlékezni, mert ez erősít, egységesebbé,
nemesebbé tesz. Ezért is nagy ünnep
nekünk március 15.

____________5.

Március idusa
Mózes Edith
Március 15. az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdete,
a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, 1990
óta hivatalos nemzeti ünnep. Március 15. ugyanakkor a magyar sajtó
napja is, annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki
a magyar sajtó első szabad termékeit.
A pesti Ellenzéki Kör, a fiatal értelmiségiek radikális csoportja
1848. március 5-én indította el aláírásgyűjtő mozgalmát a pozsonyi
diétán, Kossuth Lajos két nappal korábban beterjesztett felirati javaslatának támogatására. Ez a javaslat többek között a közteherviselést,
politikai jogegyenlőséget, népképviseletet és független kormányt követelt. Időpontul március 19-ét választották, mert ekkor tartották a József-napi vásárt, amelyet francia mintára reformlakoma követett volna
Rákos mezején. A terv szerint ekkor akarták ismertetni a javaslat alapköveteléseit forradalmi jelszavakká tömörítő tizenkét pontot is.
Ám március 14-én este megérkezett Pest-Budára az előző napi bécsi
forradalom híre, és március 15-én reggel Petőfi Sándor, Vasvári Pál,
Jókai Mór és Bulyovszky Gyula kiáltványt fogalmazott meg. Ezt a kiáltványt olvasták fel a Pilvax kávéházban gyülekező ifjaknak, majd
Petőfi elszavalta két nappal korábban, a március 19-i reformlakomára
szánt költeményét, a Nemzeti dalt.
Az 1989-es fordulat után a romániai magyarok azt hitték, ők is szabadon ünnepelhetik március 15-ét. Az első megemlékezést azonban
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma megnyitja kapuit a Stúdió Színház
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A Nap kel
6 óra 36 perckor,
lenyugszik
18 óra 27 perckor.
Az év 74. napja,
hátravan 291 nap.

Premierrel kezdenek a Színin

Ma KRISTÓF,
holnap HENRIETTA
és VIDOR napja.
KRISTÓF: a görög Krisztophorosz névből származik, Krisztust hordozó.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 9 0C
min. -3 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. március 14.

1 EUR

4,9490

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,5151
1,3138
284,7186

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
A vásárhelyi ifjak ünnepi műsora
A marosvásárhelyi magyar iskolák Bizony mondom, győz
most a magyar! című rendezvénnyel emlékeznek március
15-én az 1848-as szabadságharcra. Az ifjak ünnepi műsorára a Petőfi-szobornál kerül sor 14 órai kezdettel. Részt
vesznek a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Református
Kollégium, a Művészeti Líceum, a II. Rákóczi Ferenc Teológiai Líceum diákjai.

Lisztre emlékeznek Szovátán
A Bernády Közművelődési Egylet és Szováta Város Önkormányzata a tavalyra meghirdetett Liszt-év jegyében szervez megemlékezést, ahol dr. Orosz-Pál József ny. egyetemi
docens Liszt támogatottsága címmel tart előadást március
17-én 18 órai kezdettel a városháza dísztermében. Közreműködik az Intermezzo kamarakórus, zongorán Bakó Tihamér játszik.

A Magyar Nemzeti Filharmonikus
Zenekar ünnepi hangversenye
Március 16-án 19 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalotában
a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar ünnepi hangversenyére kerül sor. Műsoron: Erkel- és Liszt-, Bartók- és Kodály-művek, valamint Beethoven Egmont nyitánya. Az
ünnepi hangversenyre a belépés ingyenes, a helyjegyeket
a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia jegypénztáránál lehet
átvenni.

Új orvosi felszerelések
a sürgősségi kórháznak
Az elmúlt héten 125 ezer euró értékben új, korszerű orvosi
felszerelés érkezett a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai
Kórház intenzív terápiás osztályára. A páciensek jobb oxigénellátását biztosító ECMO és AIRVO2 típusú gépeket
már üzembe helyezték, használatukra a személyzetet kiképezték. A gépeket az Egészségügyi Minisztérium szerezte
be – közölte a kórház sajtóirodája.

Hosszított munkaprogram
az útlevélosztályon
Múlt héten hosszabb munkaprogramot vezettek be a marosvásárhelyi útlevélosztályon. Hétfőtől péntekig 8–20 óra
között, szombaton 8–16 óra között fogadják az útlevélkérelmet benyújtó ügyfeleket – tájékoztatott a prefektúra. A
kérvények benyújtását megelőzi a www.e-pasapoarte.ro
honlapon történő online időpontfoglalás, ami az utóbbi napokban megnőtt nagyszámú regisztráló miatt időnként akadozik. A Maros Megyei Személynyilvántartó útlevélosztályán
2019-hez viszonyítva az utóbbi napokban duplájára nőtt az
útlevelet kérelmezők száma, naponta hozzávetőleg háromszáz kérvényt nyújtanak be úti okmány igénylésére.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Parasztopera

Fotó: Rab Zoltán

Úgy tűnik, végre visszatér az élet a rendes, két
évvel ezelőtt megszokott kerékvágásba, erre utal
az is, hogy a járványügyi korlátozások feloldásával kétesztendőnyi szünet után újra fogadhat nézőket a Stúdió Színház, a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem gyakorlószínpada – olyanynyira, hogy ma este premierrel lepik meg az érdeklődő közönséget.

Március közepétől számos előadással várják a nézőket
a frissen felújított Köteles utcai színházépületbe, ahol bemutatóval indul újra a pezsgés: március 15-én Sebestyén
Aba rendezésében a Top Dogs című előadás látható, 16-án
Mohácsi János rendezését, Pintér Béla Parasztoperáját tekintheti meg a közönség. Március 17-én Novák Ildikó
Ké(s)z-dolgok című előadását mutatják be a Levél utcai
Stúdió 2-ben, március 21-én pedig nagyszabású eseménysorozattal ünneplik a bábszínház világnapját a marosvásárhelyi Színi növendékei.
Ami a ma este 7 órától kezdődő bemutatót illeti, a Top
Dogs című előadás alapjául szolgáló drámát Urs Widmer
írta, a vásárhelyi közönség Kotte Edit és Nóti Judit fordításában ismerheti azt meg. Mi az ember? Test, lélek, szellem
egysége. Na meg erőforrás. Főleg erőforrás… Nyolc fiatal
exmenedzser, igazi nagykutyák, egy terápiás központban
próbálja feldolgozni kirúgatása traumáját. A világpiaci kereskedelem legfelsőbb rétegéből a fogyasztói társadalom
purgatóriumi miliőjébe zuhantak. Ahogy egyre őszintébben
mernek szembenézni emlékeikkel, rádöbbennek arra, hogy
ahogy egy törött bögre vagy egy elromlott mikrohullámú
sütő, úgy ők is pótolhatók. De az élet megy tovább, fel a fejjel, minden vég egyben egy új kezdet is! Jól vagyunk. Jól vagyunk. Nagyon jól vagyunk. Remekül vagyunk. A világ szép
és biztonságos – írják az alkotók a produkcióról, amelyben
a II. éves magiszteri színész szakos hallgatók lépnek fel: Kovács Kata Milla, Szederjesi Teodóra, Oproiu Nicolette,

Vincze Erika, Adorjáni Nagy Zoltán, Becsey-Imreh Noémi,
Jancsó Előd és Vajda Boróka. Koreográfus Macaveiu Blanka
(I. év, rendező szak). Látványtervező Bakó Borbála (II. év,
látványtervező szak). Rendezőasszisztens Berecz Boglárka,
Tomas Varga (I. év, rendező szak); Antal Ádám (II. év, teatrológia). Zeneszerző Boros Csaba. Rendező Sebestyén Aba.
A tanév folyamán, mely a Köteles utcában egyben évad
is, számos kiváló előadás született hazai és nemzetközileg
elismert rendezők irányítása alatt. Balázs Zoltán még decemberben Grimm-mesék alapján rendezett felnőttelőadást
Félelemkeresők címmel a Művészeti Egyetem végzős színészosztályának. Mohácsi János vezetésével két előadás
is létrejött a Köteles utcában: a Parasztoperát a Stúdió
Színházban, a Tűzoltót pedig az egyetem 30-as termében
láthatja a közönség. Sebestyén Aba ma este bemutatásra
kerülő Top Dogs-át az évad végéig nézhetik meg az érdeklődők, és a tavasszal repertoáron van Harsányi Zsolt rendezése is A kaukázusi krétakör címen.
A Levél (Frunzei) utcai Stúdió 2-ben, amely a Színi
bábstúdiójaként működik, márciusban készült el a magiszteri bábművész osztály legújabb előadása Bennem a létra
címmel, Bartal Kiss Rita irányításával. A Weöres Sándorversekből álló különleges hangulatú előadás a felnőtt korosztálynak szól, és legközelebb március 26-án lesz látható.
Szintén a Levél utcában várja a felnőtt nézőket Patkó Éva
Gardénia című előadása, illetve a legkisebbeket a Szőcs
Margit meséiből átírt Az összecsukható nagymama, Máthé
Rozália rendezésében.
A számos repertoár-előadás mellett az intézmény rendező szakos hallgatóinak vizsgaelőadásai is az egyetem
színpadán zajlanak, illetve a volt hallgatók által létrehozott,
Marosvásárhelyen átutazó vendégjátékok befogadóhelyszíneként is várják a nézőket, akik a studioszinhaz.ro oldalon találnak további információkat a színisek
előadásairól. (Knb.)

Segélyt gyűjtöttek a Bolyaiban

Adomány a kárpátaljai testvériskolának
Vajda György
Március 16-án, szerdán négy kisbusznyi adomány indul
a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumtól a Kárpátalján
levő aknaszlatinai Bolyai János középiskolába. Erről tájékoztatta lapunkat Hajdú Zoltán, a marosvásárhelyi iskola igazgatója, aki elmondta, hogy a háború kirobbanása
után néhány nappal felvette a kapcsolatot az ukrajnai iskola vezetőjével, Benedek Imrével, és telefonon egyeztettek. Az aknaszlatinai tanár elmondta, vidéküket még nem
érintette a háború, de az élelmiszerüzletek kiürültek, és
így elsősorban az élelmiszer hiányzik. A kérésnek eleget

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

téve meghirdették a gyűjtést az iskolában. Mind a diákok,
mind – a szülői bizottságokon keresztül – a szülők adományoztak, így gyűlt össze a nagyrészt tartós élelmiszerből, valamint tisztálkodó- és tisztítószerekből álló
szállítmány, amelyet szerdán indítanak útnak. Négy szülő,
Peti András, Albert László Róbert, Bartha Bakos Katinka,
valamint az igazgató, Hajdú Zoltán, kollégájával, Molnár
Zoltánnal vállalta fel a szállítást. Beszerezték a szükséges
úti okmányokat, így biztonságosan indulhatnak. A megbeszélés szerint a város polgármestere és igazgatója is
várja majd a Máramarossziget ukrán oldalán levő határátkelőnél a marosvásárhelyieket.

Cseh Judit-emlékműsor

A Kéknefelejcs Nótatársulat 6. alkalommal szervezi
meg a Cseh Judit-emlékműsort március 20-án, vasárnap este 6 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Énekel Bíró Éva, Gyárfás Kinga, Szávuly
Júlia, Vigh Ibolya vendégművész, Ábrám Tibor, a magyarországi Bányai Márton, Buta Árpád Attila, Gyárfás
István, Kádár Barna Zsolt. Műsorvezető Buta Árpád Attila. Zenél Gyárfás József népi zenekara. Jegyek a Kultúrpalota jegypénztáránál válthatók 25 lejes áron.
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A német autósok támogatást kaphatnak
a tankoláshoz
Nagyszabású segélycsomagot tervez a német kormány az Ukrajna elleni orosz invázió miatt meglódult energiaárak hatásainak ellensúlyozására, az
autósok támogatásáról napokon belül döntést hozhatnak egy hétfői lapértesülés szerint.

A pénzügyminisztérium elképzelése szerint az üzemanyagárak emelkedését egy átmeneti állami kedvezménnyel
kellene ellensúlyozni, úgy, hogy a töltőállomás kasszájánál a
kedvezmény értékével csökkentik a tankolásért kiállított
számla végösszegét, és az állam pótolja a különbözetet az állomás üzemeltetőjének. A kedvezmény mértékéről és a rendszer bevezetéséről már a héten dönthetnek – írta a Bild című
lap.
A liberálisok (FDP) – a legkisebb kormánypárt – elnöke,
Christian Lindner vezette pénzügyminisztériumban egyebek
mellett egy hitelprogram elindítását is tervezik az Oroszország
elleni szankciókat leginkább megszenvedő vállalkozások
megsegítésére. A tervek között szerepel a kieső bér egy részének közpénzből finanszírozott pótlására épülő rövidített munkaidő intézményének kiterjesztése és az ingázók munkába
járási költségtérítésének emelése is.
A terület másik szakminisztériuma, a gazdasági és klímavédelmi tárca vezetője a háztartások átfogó támogatását ígérte
egy hétfői nyilatkozatában. Robert Habeck kiemelte, hogy a
drágulás sokakat nyomaszt, de a fűtés, az áram és az üzem-

anyag szélsőségesen magas költsége elsősorban a háztartásokat, a családokat terheli, és minél alacsonyabb a jövedelmük,
annál inkább. Ezért a koalíciós pártok – a szociáldemokraták
(SPD), a Zöldek és az FDP – „gyors és konstruktív” munkával
összeállítanak nekik egy támogatási csomagot.
Három szempontot kell érvényesíteni. Először is azonnali
könnyítéseket kell biztosítani a családoknak az áram, a fűtés
és a közlekedés területén. A második szempont az energiahatékonyság erősítése és a fogyasztás csökkentése a többi között
a gázfűtéses rendszerek cseréjének támogatásával. A harmadik
pedig a leginkább hatékony energetikai megoldások terjesztése piaci alapú ösztönzőkkel – fejtette ki a Zöldek politikusa
az ARD országos köztelevízió hírportálján idézett nyilatkozatában.
A gazdasági tárca számítása szerint egy nem korszerűsített
családi ház fűtési költsége éves szinten 2000 euróval emelkedett az ukrajnai háború következtében. Rendkívüli mértékben
drágult az üzemanyag is. A legnagyobb német autós érdekvédelmi szervezet, az ADAC autóklub vasárnapi összesítése szerint a dízel literenként átlagosan 2,15 euróba, a Super-E10
prémium benzinfajta literenként 2,10 euróba kerül. A 2 euró
feletti ár minden korábbinál magasabb, és szélsőséges drágulás éves összehasonlításban; 2021 márciusában a dízelért átlagosan 1,31 eurót, a Super-E10 benzinért 1,45 eurót kértek
literenként a németországi kutaknál. (MTI)

Az izraeliek ukrajnai rokonai is beléphetnek
az országba
Azok az ukrán menekültek, akiknek rokonai élnek
az országban – akárcsak a „hazatérési törvénnyel”
letelepedni érkező zsidó felmenőkkel rendelkezők
és a menekültkvóta keretében érkezők –, szintén
beléphetnek három hónapos tartózkodásra Izraelbe
– jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja.

Ajelet Saked belügyminiszter vasárnap, a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a zsúfolt
reptéri várakozást felszámolták, az Ukrajnából érkező, zsidó
felmenőkkel nem rendelkezőket ügyük elbírálásáig szállodákban helyezik el, és egyelőre három hónapra befogadnak mindenkit, akinek rokonai élnek Izraelben.
„A zsidó népet üldözték, értjük, mit jelent menekültnek
lenni. Megnyitjuk a szívünket és a kapukat olyanoknak is,
akikre nem vonatkozik a »hazatérési törvény«, vagyis nincs
zsidó nagyszülőjük” – mondta Saked.
„Ám ezt korlátok között kell tartani, nem nyithatjuk meg
mindenki előtt a kapukat” – tette hozzá, és hangsúlyozta, hogy
Izrael a lakosságához mérten eleve különösen sok menekültet
fogad be a „hazatérési törvény” nyomán.
Az Ukrajnával korábban megkötött egyezmény alapján Izrael mindenkit befogad, akinek rokonai élnek az országban, a
menekültkvótán felül is, ehhez a már Izraelben élő rokonoknak alá kell írniuk, hogy náluk lakhatnak – ismertette az új
rendelkezést.
A rokonoknak egyelőre három hónapra biztosítják a látogató-tartózkodási engedélyt. „Mindannyian reméljük és imádkozunk érte, hogy néhány hét múlva véget ér ez a szörnyű

háború” – fogalmazott Saked. Korábban a 12-es tévében súlyosan bírálták a kormányt, mert napokig a reptéren voltak az
Ukrajnából érkezett menekültek, amíg elbírálták kérelmüket.
A már régebben, látogatóvízumuk lejárta után is Izraelben maradó ukránok miatt már szinte teljesen betelt ugyanis az ötezer
emberre vonatkozó ukrán menekültkvóta. A kormány hétfői
ülésén megvitatja a kvóta növelését.
„Izrael felelőssége a gondoskodás a tömegesen érkező új bevándorlókról, naponta több százan érkeznek, hogy letelepedjenek” – hangsúlyozta Saked, azokra utalva, akik a hazatérési
törvény alapján mentek Izraelbe, amely szerint az ország mindenkit befogad, aki igazolni tudja, hogy legalább egy nagyszülője zsidó. A ynet szerint az utóbbi két hétben 3500 új bevándorló
érkezett Izraelbe, mintegy kétezren közülük Ukrajnából, 1500an pedig Oroszországból kérték az izraeli állampolgárságot.
Vasárnap mintegy négyszázan értek földet Tel-Avivban Ukrajnából, és hétfőn újabb 600 bevándorlóra számítottak, akik
már a repülőtéren felveszik az állampolgárságot, valamint a
befogadási minisztérium szakemberei gondoskodnak szállásukról, ellátásukról és nyelvtanulásukról a következő fél évre.
Az egyes számú terminálon 24 órás ügyeletben foglalkoznak a bevándorlókkal, azokkal is, akik nem a Lengyelországból vagy Moldovából érkező szervezett bevándorlójáratokkal,
hanem más városokból, egyénileg utaztak Izraelbe.
A katonai rádióban több, főként a Negev-sivatagban és Galileában található település polgármestere azt nyilatkozta, hogy
örömmel várják az érkezőket, városukban lakhatást és munkalehetőséget is biztosítanak nekik. (MTI)

Lefagyott a népszámlálás platformja
A regisztrálók nagy száma miatt túlterhelődött, ezért ideiglenesen elérhetetlenné vált, majd akadozva működött hétfőn
a népszámlálás önkitöltős szakaszára létrehozott platform. Az
Országos Statisztikai Intézet (INS) elnöke szerint legtöbb két
napon belül orvosolják a problémát. Addig két másik honlap
használatát javasolják azoknak, akik regisztrálni szeretnének
az önkitöltéshez.
Az adminisztratív adatbázisokból történő adatátvételt követően elkezdődött hétfőn Romániában a népszámlálás második, újdonságnak számító önkitöltős szakasza, amely május
15-éig tart. Ebben az időszakban interneten lehet kitölteni a
kérdőíveket, ami bármilyen okostelefonról, táblagépről, laptopról vagy számítógépről elvégezhető. A kérdőív román nyelven, a nemzeti kisebbségek nyelvén és angolul is elérhető.
A regisztrálók nagy száma miatt hétfő reggel túlterhelődött

a recensamantromania.ro platform. Az INS elnöke, Tudorel
Andrei szerint úgy fejlesztették ki az önkitöltésre létrehozott
rendszert, hogy másodpercenként 1200 regisztrálót bírjon el,
de ennél sokkal többen jelentkeztek be az első órákban, ez
okozta a fennakadást. Hozzátette, ideiglenesen kijavították a
hibát, és meggyőződése, hogy 48 órán belül sikerülni fog teljesen elhárítani a problémát. Az INS közölte, hogy addig is a
https://autorecenzare.insse.ro, illetve a https://insse.ro/cms/ro
weboldalon lehet regisztrálni az önkitöltéshez.
A népszámlálás harmadik, személyes lekérdezéses szakasza
május 16-án kezdődik, és július 17-éig tart. Ebben a szakaszban személyesen keresik fel a számlálóbiztosok mindazokat,
akik az előző szakaszban nem szolgáltattak magukról adatokat, és táblagép segítségével töltik ki az online kérdőívet.
(Agerpres)

Ismét megszakadt a csernobili atomerőmű áramellátása

Az orosz erők ismét megrongálták a csernobili
atomerőművet és a közelében fekvő Szlavutics várost ellátó villamos vezetéket, nem sokkal azután,
hogy ukrán szakemberek megjavították – közölte
hétfőn az Enerhoatom ukrán állami atomipari vállalat sajtószolgálata.

A közlemény szerint az Ukrenerho ukrán áramszolgáltató
vállalat szakemberei vasárnap estére helyreállították, és ismét
feszültség alá helyezték a lezárt atomerőművet és Szlavuticsot
tápláló nagyfeszültségű vezetéket. A munkálatokat azonban
nem tudták befejezni, mert az orosz erők ismét megrongálták
a vezetéket. „Emiatt a szerelőbrigádok kénytelenek megint
visszamenni a veszélyzónába, és helyrehozni a károkat” – tájékoztatta az Ukrajinszka Pravda hírportált az Ukrenerho vállalat. Az áramszolgáltató cég hangsúlyozta, hogy a csernobili
atomerőmű megbízható áramellátása kritikus fontosságú a nukleáris biztonság szempontjából. Emellett Szlavutics lakosainak
áramellátása is az atomerőművet tápláló vezetéktől függ.

„Az Ukrenerho szerelőbrigádjainak akadálytalan és gyors
hozzáférése ehhez a vonalhoz az ellenőrzések és a szükséges
javítások elvégzése érdekében rendkívül fontos nemcsak az
ukrán fogyasztók, hanem Európa egésze számára is. Ez segít
elkerülni az újabb katasztrófát a csernobili atomerőműben, és
megmenti azoknak az embereknek az életét és egészségét, akik
áldozataivá válhatnak egy ilyen tragédiának” – emelte ki közleményében az Ukrenerho. Az ukrán energetikai minisztérium
hozzátette: az atomerőmű áramellátásának ismételt helyreállítása után sem zárható ki, hogy újabb vezetékek sérülnek meg
„ellenséges lövedékek becsapódásától, illetve ezek következtében keletkezett tüzektől”. A tárca szerint a csernobili atomerőműnek a háború február 24-i kezdete óta váltás nélkül dolgozó
személyzete lelkileg és fizikailag is kimerült, nem tudja a nukleáris létesítmény megfelelő karbantartását elvégezni.
„Az atomerőmű biztonságának egyetlen garanciája az orosz
csapatok teljes kivonása a létesítmény területéről” – szögezte
le a minisztérium. (MTI)

3

Ország – világ
Indokolatlan drágítás

Hétfőtől ellenőrzések kezdődtek azoknál a bevásárlóközpontoknál és online forgalmazóknál, amelyek az
utóbbi napokban indokolatlanul megemelték az étolaj
árát. Florin Spătaru gazdasági miniszter közölte, a
mezőgazdasági miniszterrel ellenőrizték az olajkészleteket, és megállapították: van elegendő tartalék.
Ugyanakkor arra kérte a lakosságot, ne reagáljon a
pánikkeltő üzenetekre. Leszögezte, az olajár-emelkedésnek semmiféle gazdasági megalapozottsága
nincs. (Agerpres)

Drónpánik

Engedély nélküli röptetés miatt indított bűnügyi kivizsgálást a Beszterce-Naszód megyei rendőrség, miután Nagydemeteren egy férfi kis méretű, pilóta
nélküli repülőt talált a háza közelében. A rendőrség
tájékoztatása szerint „kis méretű, pilóta nélküli, repülőgépmodell típusú” tárgyról van szó. A hatóságok a
büntető törvénykönyv 423. cikke alapján (engedély
nélküli repülés) kezdtek bűnügyi kivizsgálásba.
(Agerpres)

Öngyilkos lett egy 25 éves
rendőr

Főbe lőtte magát egy fiatal rendőr Iaşi-ban egy parkban. Az első vizsgálati eredmények szerint az öngyilkosság a fiatal rendőr felettesének fegyverével
történt. A 25 éves rendőrt hétfőn hajnalban találták
meg a iaşi-i Copou parkban, fején lőtt sebbel, mellette pisztoly hevert. A Suceava megyéből származó
fiatalember két hónapja volt a Botoşani megyei Leorda település rendőre. Mint kiderült, tettének elkövetéséhez felettesének, a rendőrőrs parancsnokának
a pisztolyát használta. A Botoşani megyei rendőrség
hétfőn kivizsgálást indított annak kiderítésére, hogyan került a rendőrőrsparancsnok pisztolya a beosztotthoz. (Agerpres)

Csökken az európai gázár

Hétfőn kora délelőtt folytatódott a gáz árának napok
óta tartó csökkenése a holland gáztőzsdén. A legközelebbi áprilisi határidős jegyzésében a kereskedés
indítása után másfél órával, 9.30 órakor, 115,6 eurón
állt 1 megawattóra, ami csaknem 12 százalék csökkenés a pénteki záróértékhez képest. Március 7-én
a gázár rekordszinten, 345 eurón is állt. Egy éve
ilyenkor a gázár jóval kisebb, 17,6 euró volt. Reggel
a Gazprom bejelentette, hogy a megrendelt mennyiségű gázt fennakadás nélkül szállítja Ukrajnán át az
európai fogyasztóknak, napi 109,5 millió köbmétert,
ami minimálisan kevesebb a vasárnapi 109,6 millió
köbméternél. (MTI)

Sok volt a baleset a sípályákon

A Hargita megyei hegyimentők a téli szezon kezdete
óta mintegy 300 esetben nyújtottak segítséget a sípályákon balesetet szenvedett embereknek és a
hegyvidéken eltévedt turistáknak. Fekete Örs, a Hargita megyei Salvaspeo hegyimentő szolgálat vezetője az Agerpresnek hétfőn arról számolt be, hogy
hétvégenként nagyon zsúfoltak a sípályák, az utóbbi
időben külföldről – főként Magyarországról – is érkeznek turisták, ami az elmúlt két évben nem volt jellemző. Elmondása szerint ebben az idényben a
hegyimentőket az esetek 99 százalékában a sípályákon bekövetkezett balesetekhez riasztották, amelyek
között voltak nagyon súlyosak is, de tavalytól eltérően
nem történt halálos kimenetelű incidens. (Agerpres)

Március idusa
(Folytatás az 1. oldalról)
a szélsőséges nacionalista „kulturális szervezet”, a Vatra
Românească sok helyen megzavarta, leginkább Marosvásárhelyen, ahol pár nap múlva a fekete márciusként elhíresült véres események következtek. Ennek ellenére a
magyarok minden évben összegyűlnek a Postaréten.
2017-ben az RMDSZ azt kérte, hogy az állam hivatalosan ismerje el nemzeti ünnepnek március 15-ét. Törvénytervezetet nyújtott be, amely szerint hivatalos
munkaszüneti nap lenne az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc ünnepe. A képviselőház az RMDSZ törvénytervezetét elutasította. A szenátus már korábban elutasította, a kormány pedig közölte a parlamentnek
küldött állásfoglalásában, hogy nem támogatja a tervezet elfogadását.
A román nacionalisták szerint az RMDSZ arra akarja
kényszeríteni a románokat, hogy ünnepként fogadják el
„negyvenezer erdélyi román lemészárlását, háromszáz
falu felperzselését”, és mindazt a szenvedést és elnyomást, amit szerintük az 1848-as magyar forradalom, a
magyar királyság és Erdély uniója jelentett az erdélyi
románság számára.
A 2014-ben megválasztott államelnök 2021-ben üzent
első alkalommal. Úgy fogalmazott: az országban élő
magyar kisebbség és politikai képviselői „jelentős mértékben” hozzájárultak az európai integrációhoz, a demokratikus értékekhez való visszatéréshez, valamint „az
emberi és a kisebbségi jogokat tiszteletben tartó” társadalom kialakításához (!?).
Ma, március idusán újra a Postarétre hívta az
RMDSZ a vásárhelyi magyarokat. Békés emlékezést!
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Ünnepelt a római katolikus iskola diáksága
(Folytatás az 1. oldalról)
A bevezető könyörgésből kiindulva dr. Kovács Gergely érsek elsősorban a diákokhoz szólt
szentmiséjében. Arra biztatta őket,
hogy legyenek irgalmasak, ne
mondjanak ítéletet mások fölött, hiszen egy véleménnyel, ítélettel meg
lehet sebezni, lelkileg össze lehet
törni a másik embert, az osztálytársat. Ugyanakkor felhívta a figyelmüket az adni tudás fontosságára is,
hiszen amikor adunk, nyitva van a
tenyerünk, és ilyenkor könnyen belefér az adomány, amit kapni fogunk. Ha a Jóistennek keveset
adunk, olyan mértékben fogunk az
ő adományában mi is részesülni –
hangzottak el az intő szavak, majd
megkezdődött március 15-e köszöntése a Brandner Emőke magyar, Sturzan Krisztina és Szilágyi
Mihály zene szakos tanárok által
összeállított műsorral.
A szép egyenruhát viselő kisiskolások citerazenekara nyitotta meg a

műsort, felkészítőik Sükei Mária,
Zongor Judit és Bőr Hunyadi Gyula.
A hajdani forradalmi ifjak és a
mai fiatalok céljait, elképzeléseit,
hazafiságát, a nap jelentőségét, a
szabadságharc üzenetét a négy középiskolás diákból álló kórus fogalmazta meg. „Sok különböző,
egyedi emberként legyünk mi is
egységes erő, merjünk márciusi
ifjak lenni! Ne féljünk ünnepelni,
megmutatni érzéseinket. Ne törődjünk azokkal, akik leírják a magyarságot, akik elvesztették hitüket,
akik nem vallják meg Istent és
hazát!… Higgyünk a változás lehetőségében… Legyünk büszkék
nemzetünk nagyjaira. Nyelveket
tudni helyes, de anyanyelvünket
művelni a legmagasabb szinten kötelező. Az anyanyelvünk melletti
kiállás, az anyanyelven való tanulás
is ennek az összetartozásnak a jele.
Ha egy akarat mellé a nemzet egysége társul, akkor nincs leküzdhetetlen feladat” – hangsúlyozták az

egyéb sérelmek és teendők megfogalmazása mellett. A műsorban elhangzott két nagyon szép szavalat
Ferenczi Antónia és Brandner Botond Ewald tizedikes diákok, valamint egy ének (Örökségük)
Kerestúri Mónika előadásában.
Majd a diákok által megfogalmazott közös óhaj zárta a műsort: „A
forradalmi ifjak elszántsága, hite,
lendülete legyen velünk mindennapi „csatáink” során „adjon erőt
nekünk, ösztönözzön bennünket!”
Az ünnepi műsort a II. Rákóczi
Ferenc-díj
átadása
követte.
Dr. Tamási Zsolt-József iskolaigazgató tekintette át az iskola történetét, amelynek során évről évre
megszorító eljárások, gáncsoskodások, fenyegetések nehezítették az
intézmény létét. „Kész csoda, hogy
még mindig működik”, ami sok támogató cselekedet, kiállás, odafigyelés, hit, remény, ima eredménye.
Ezért erkölcsi kötelességük köszönetet mondani mindazoknak, akik a

Fotó: Nagy Tibor

Elkezdődött a népszámlálás

Kitöltést segítő helyszínek Marosvásárhelyen
Marosvásárhelyen is elrajtolt
a népszámlálás első szakasza.
A lakosság online írhatja be
adatait a központi adatlapra.
Ebből az alkalomból hétfő
reggeli sajtótájékoztatójukon
Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere, Portik Vilmos
alpolgármester, Ioan Matei, a
Maros Megyei Statisztikai Hivatal igazgatója, valamint
Gáspár Botond, a marosvásárhelyi népszámlálás koordinátora az ezzel kapcsolatos
helyi tudnivalókat ismertették.

„A népszámlálás a város életében
is rendkívül fontos. Nem egyéb,
mint az egyik legfontosabb leltár
arra vonatkozóan, hogy merre tart a
városunk. Az egyik legfontosabb
pillér, amelyre a város fejlesztését
alapozhatjuk, azok az adatok, amelyek ilyenkor összegyűlnek. Meghatároz
mindent.
Az
infrastrukturális fejlesztésektől a
kulturális és sportstratégiáig sok
mindent alapozunk arra, ami ezekből a számokból kiderül. Ezt a feladatot a város a lehető legjobban
szeretné lebonyolítani” – nyilatkozta Soós Zoltán polgármester.
A romániai népszámlálás 2022
márciusa és júliusa között zajlik. A
korábbi népszámlálásokhoz képest
a legfontosabb változás az, hogy a
lakosok idén egyénileg is kitölthetik
a kérdőívet, erre március 14. és
május 15. között van lehetőség a
www.recensamantromania.ro oldalon.
Azok, akiknek nincs megfelelő
eszközük, vagy nehezebben boldogulnak az internet, kérdőívek vilá-

gában, számlálóbiztosok segítségét
kérhetik. Marosvásárhelyen az
egyéni kitöltésre szánt időszakban
14 számlálóbiztos tevékenykedik a
polgármesteri hivatal által a város
különböző pontjain kialakított helyszíneken. A számlálóbiztosok a statisztikai hivatal által kiválasztott
személyek.
Marosvásárhelyen március 14étől kilenc kitöltést segítő helyszín
működik, hétfőtől vasárnapig 8–12
és 16–20 óra között tartanak nyitva.
Amennyiben az első napokban a tapasztalatok azt mutatják, hogy a hatékonyság érdekében változtatni
kell a helyszínek vagy a nyitvatartás
vonatkozásában, az önkormányzat
megteszi.
„A helyszínek egy része az önkormányzat tulajdonában van, igyekeztünk
ezeket
otthonossá,
barátságossá tenni. További alkalmas helyszínek azonosításán dolgozunk, amiképp azt is szeretnénk
elérni, hogy hétvégeken olyan öszszeírópontokon is dolgozzunk, ahol
nagyobb létszámban fordulnak meg
a marosvásárhelyiek. A tavaszias
időjárást ilyenformán szeretnénk kihasználni” – magyarázta Portik Vilmos. Az alpolgármester hozzátette,
hogy a népszámlálással kapcsolatos
valamennyi helyi, érdeklődésre számot tartó információt a recensamant.tirgumures.ro oldalon is közzé
fogják tenni, pl. az éppen aktuális
változásokról, helyszínekről, de a
második szakaszra jelentkezés feltételeiről is itt lehet majd információkat szerezni. Zöldszámot is
beüzemelnek, amely kifejezetten a
marosvásárhelyi szervezésre, az
összeírópontok nyitvatartására, lá-

togatására, az ottani tapasztalatokra
vonatkozóan lesz hívható. A kérdőív helyes kitöltésével kapcsolatosan
azonban
a
központi
diszpécserszolgálatot kell hívni –
tette hozzá Portik Vilmos.
Marosvásárhely polgármestere
felhívással fordult az emberekhez:
„Kérem, hogy éljenek az online kitöltés lehetőségével, felhívással fordulok a fiataljainkhoz is, akik
otthonosan mozognak a digitális

legtöbbet tették az iskola megmaradásáért. Munkájukat a II. Rákóczi
Ferenc-díjjal értékelik, ami ezüstből
és kristályból készült, az értéket, de
ugyanakkor a törékenységet is jelképezve. Az idei díjazott Soltész
Miklós, Magyarország Miniszterelnökségének egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkára,
akiről Tóth László főkonzul mondott laudációt.
A városgazdász, üzemmérnöki
végzettséggel rendelkező Soltész
Miklós, aki a budapesti piarista
gimnáziumban érettségizett, már
korán a közéleti tevékenység felé
fordult a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség élén. 2002 óta
az Országgyűlés tagja, 2018-tól a
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Kereszténydemokrata
Néppárt alelnöke.
„Családi hátteremnél és regnumi
neveltetésemnél fogva mindig a katolikus egyházhoz kötődtem. A piarista gimnázium is sok erőt és
lendületet adott, kinevezésemkor az
egyházi közeg nem volt számomra
ismeretlen. Nagy kihívást jelentett,
hogy pont a kellős közepébe kerültünk annak a küzdelemnek,
ami a keresztény értékrend és a
nyugat-európai, észak-amerikai liberális gondolkodás és cselekvés
között kialakult” – idézte Soltész
Miklós vallomását. Akinek álláspontja kristálytiszta: a keresztény
értékek és közösségek megerősítése, általuk nyelvünk, kultúránk,
nemzetünk megtartása, ami a magyar kormány elmúlt évtizedes egyházpolitikáját is jellemzi. 2010 óta
több mint 3.000 templom újult meg,
és közel 200 új templom épült a
Kárpát-medence magyarok lakta területein, amilyen mértékű templomépítés Szent István kora óta
nem történt.
Soltész Miklós mindig fontosnak
tartotta a határokon túli magyarság
intézményrendszerének a megerősítését, felismerte az egyházi oktatás nemzetpolitikai jelentőségét,
amiről a következőképpen vélekedik: „Vallom, hogy állami vezető-

ként jelenlétemmel is erősítenem
kell azokat, akik hitüket vállalva
hoznak létre valami fontosat ott,
ahol élnek”.
Ezek közé tartozik a II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Teológiai
Líceum is, amelynek megmaradásában elévülhetetlen érdemei vannak – tette hozzá a kitüntetett
szavaihoz a főkonzul.
Soltész József köszönetet mondott a díjért, amelyet felemelő volt
átvenni egy nagyszerű ünnepségen.
Köszönetében kiemelte, hogy a díj
mögött nagyon sok munkatársának,
családjának, volt tanárainak a munkája áll.
A Gondviselés vezet mindannyiunkat – hangzott el beszédében,
majd kiemelte, hogy a díj névadója
is nagy áldozatot hozott a szabadságért, hazájáért, vagyonát elveszítette, a száműzetésből soha nem
térhetett haza. Megemlékezett az
1848–49-es események marosvásárhelyi vonatkozásairól, így az
1849 júliusában a Segesvárra, Bem
seregébe indulókról. Ahogy a székely vértanúkról is, akik a forradalom leverése után hittek a nemzet
függetlenségében, szabadságában,
és megpróbáltak szervezkedni, de
mozgalmuk elbukott, és 1854. március 10-én a Postaréten kivégezték
őket. Megemlékezett az 1989–90es rendszerváltás marosvásárhelyi
áldozatairól, akik 32 éve életüket
áldozták a szabadságért, majd hogy
röviddel azután románokat és magyarokat egymás ellen uszítottak.
A fiatalokhoz szólva kiemelte,
hogy a béke nem természetes, nem
magáról értetődő, ezért meg kell
tenni mindent a béke, a békesség
megőrzéséért, ami oly törékeny, de
annyira fontos. Ma azt kívánjuk,
hogy se magyart, se egyetlen szomszédos nemzet tagját se vigyék harcolni. Ennek érdekében április 6-án
meg kell tennünk, amit kell, ahogy
azért is, hogy az anyaország támogatása ne szűnjön meg – hangsúlyozta a kitüntetett.
Az ünnepség II. Rákóczi Ferenc
Vár sétányon lévő szobrának a
megkoszorúzásával ért véget.

eszközök használatában, hogy segítsenek a szüleiknek, nagyszüleiknek az online megszámláltatásban.
És külön felhívással fordulok azokhoz a marosvásárhelyiekhez, akik
nyitottak arra, hogy ebben a két hónapos időszakban teljesítsék ezt az
állampolgári kötelezettségüket, de
úgy érzik, hogy nincs megfelelő
készségük, netán bizonytalanok,
esetleg nem szívesen engednének
be idegent az otthonukba, látogassanak el ezen helyszínek valamelyikére, ahol a kitöltést segítő
munkatársaink állnak a rendelkezésükre” – mondta Soós Zoltán.
Azokat, akik nem töltik ki egyénileg az adatlapot, a lakásukban ke-

resik majd fel a népszámlálóbiztosok, és hagyományos módon felveszik adataikat. Erre a népszámlálás
második szakaszában, május 16. és
július 17. között kerül sor. Ebben a
szakaszban Marosvásárhelyen 121
biztosra lesz szükség. Az ő toborzásukra március második felében
kerül sor. A polgármesteri hivatal a
kommunikációs csatornáin teszi
közzé a felhívást, a jelentkezők válogatása ezúttal is a statisztikai hivatal hatáskörébe tartozik – mondta
a sajtótájékoztatón Gáspár Botond,
a marosvásárhelyi népszámlálás koordinátora.
(A polgármesteri hivatal
közleménye)
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Március 15-e jelentősége

A mindenkori és mindenholi magyarság nemzeti ünnepe
Karácsony és húsvét között, március Dr. Nagy Attila főorvos, az orvostudományok Dr. Kálmán Attila történész:
A forradalom elbukott, de az eszméi napjainkidusán köszönt ránk a nagy nemzeti doktora, költő:
ban is élnek
ünnep. Amióta a nemzeti önazonos- Tebenned bíztunk eleitől fogva
– 1848. március
– Évfordulókról,
ság megvallásának hitelessége nem
15-én a magyar
nemzeti ünnepekáll meg a trianoni megcsonkított manemzet saját keről publikusan nyigyar határnál, amióta kettős államzébe vette sorsa
latkozni
nem
polgárként
élünk
itt,
azóta
alakítását. A forszeretek.
lehetőségnél sokkal több március 15radalom
szele
És mégis, igen,
ének erdélyi megünneplése: kötelesmajdnem
azonnal
március 15., a maség. Sőt, nyugodtan kijelenthetjük:
végigsöpört Magyar nemzeti ünnep
szívbéli szent kötelesség erdélyi magyarországon és
az enyém is, és
gyarként emlékezni, mert ez erősít,
Erdélyben egyaméltán
vagyok
egységesebbé, nemesebbé tesz. Ezért
ránt.
büszke arra a szais nagy ünnep nekünk március 15.
Március végén

Nagy-Bodó Tibor
Dr. Gyéresi Árpád ny. egyetemi tanár:
Ünnep és megemlékezés
– A történelmi
fordulópontot jelentő események
emlékezésre késztetnek és köteleznek. És minden
ünnep az emlékezés jegyében egyben erőt is ad
ahhoz, hogy biológiai lényünk méltó
földi és szellemi
nyomot hagyjon az utókorra.
Lelkünkben hordozott virágkoszorúink
sosem hervadnak el azokra emlékezve, akik
az emberi szabadság oltárán a legnagyobb áldozatra is képesek voltak, a haladás, a szabad
gondolkodás érdekében.
Az emberiség történetében szakadatlan
küzdelem folyt a szabadságért, mert „az
ember szabadnak született”.
1848 magyar forradalma a szellem felvirágzását hozta, a nemzet tenni akarásának hihetetlen energiáit szabadította fel. De, mint
annyiszor – előtte és utána – a történelemben
gonosz erők tették, hogy csak évtizedek
múlva ölthessenek testet a fejlődés megálmodóinak tervei.
Harminc éve eljött a szabad megemlékezések ideje. Az Európának is példát mutató
magyar forradalom kitörésének évfordulója
mindannyiunk szívében kitörölhetetlen ünnepnapot jelent akkor is, ha ezt nem piros
betűk jelzik a naptárban.
Nap mint nap talákozhatunk városunkban
is a negyvennyolcas forradalom emlékeivel.
A Teleki-házban lakott a forradalmi csapatok
legendás lengyel tábornoka, Jozef Bem, a
Görög-ház erkélyes emeleti falán levő emléktábla tanúsítja, hogy innen indult utolsó útjára
a forradalom költője, Petőfi Sándor, odébb,
az Apolló-palotában gyülekezett a forradalmi
ifjúság.
Valahányszor arra haladunk el, jelképes főhajtással adózhatunk. Városunkban a régi
időkben több szobor, obeliszk dicsőítette a
nemzet nagyjait, 1990 után a Teleki-házon
Bem-emléktábla és Petőfi-dombormű, a Petőfi tértől eléggé távol eső helyen pedig szobor hirdeti a kegyelet ébrenlétét.
Évente, július végén a fehéregyházi turulmadaras emlékműnél fennkölt ünnepségeket
szerveznek, melyek a kilencvenes években
valóságos ünnepi zarándoklatot jelentettek.
Március 15-e a legszebb tavaszi ünnepünk.
Dicsőség és hála mindazoknak, akik mindenkoron a szabadság és testvériség eszméinek
harcosai voltak.
Ennek jegyében tiszteljük történelmi emlékeinket, szülőföldünk értékeit, a jövő nemzedékek örökségét is. E nap üzeneteként
idézem Petőfi Sándor Marosvásárhelyről feleségének írt levelének sorait: „Higgy! Remélj! Szeress!”

badságharcra, melyet – amint azt mindenki tudja – egyedül a
magyar nemzet igyekezett megnyerni, hiszen
valóban a súlyos idegen elnyomás fojtogatta.
Reformkori nagyjaink éveken át tartó igyekezete arra – a külső nyomás és a belső széthúzások okán –, hogy független önerőből
prosperálóvá legyen a haza, kudarcot vallott.
Nem volt ez sem idegen tőlünk, hiszen amióta a magyar törzsek betelepedtek a Kárpátmedencébe, és erős államot, keresztény
királyságot hoztak létre, kb. ezer éve, folytonosan meg akarták semmisíteni azt hol ezek,
hol amazok – mind szellemi potenciálját,
mind a fizikai létét.
Szent István királyunk ezt ismerte fel, és
ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, illetve lett a korona jogi, elidegeníthetetlen
személy.
Ennyire előrelátó, nemzetéért aggódó és
cselekvő vezetője, királya az úgynevezett
kulturált Európának azóta sem volt.
Visszatérve március 15-ére: számomra ez
a nap elsősorban a magamba fordulásé. Mert
– habár utólag, tehát akkori nem résztvevőként, cselekvőként kerültem, felkérésre, e néhány sor elkövetésére, véleményemet
elmondandó – ismervén nemzetünk súlyos
történelmét, néhány kérdés számomra megválaszolatlan.
Reálpolitika része volt-e a forradalom vagy
sem? Utánaolvasva Kossuthnak, Széchenyinek, Wesselényinek, Kemény Zsigmondnak,
Kölcseynek, Petőfinek, Vörösmartynak, Görgeynek, az aradi 13-nak, no meg még sok
mindenkinek és sok mindennek, úgy ítélem
meg, hogy az akkori, teljesen érthető és jogos
lelkesedés felülírta a józan észt. Egy szent
szövetség árnyékában, egy Napóleont megbuktató összhatalmi terror deklaráltan, az elkövetkezendőkre is vonatkozó, véres
bosszúért kiáltó udvarában fegyvert fogni a
szabadságért – pláne világszabadság! – főbenjáró bűnnek számított, és számít ma is. De
volt mersz, és akkora áldozatvállalás – egyedül nemzetünkben – (amely csak 1956-ban
villan meg újra), melynek, a kor írott dokumentumai szerint is, az egész, haladni kívánó
Európa drukkolt – de magunkra hagyott
(akkor is).
Maradt tehát a bukás, a megőszült föld –
de következett a polgárosodás, a kiegyezés
(ám újabb bakival, mert kimaradtak belőle pl.
a csehek) –, és vitathatatlan, hogy maradt az
emelt fej méltósága is – amelyre napjainkban
is igen nagy szükség van.
Nem csak megmaradni, de méltónak lenni
is kell. Megszentelni a helyet, emlékét mindannak, ami nem megront, de beemel abba az
örök panteonba, amely úgy a tied, hogy mindenkié leend.
Március 15. ezt üzeni nekem.
Lelkesedjünk, de a realitás talaján. Maradjunk józanok, de sosem megalkuvók. Merjük
a békességet, mert megismertük a gonoszt,
amely mindig ugyanaz(ok).
Vörösmarty Szózatának szellemében kellene nevelkednünk és nevelnünk, hogy március 15. a mindenkori és mindenholi
magyarság nemzeti ünnepe maradhasson.
És ne feledjük soha a zsoltár szavait sem:
Tebenned bíztunk eleitől fogva.

Marosvásárhely, áprilisban már a Székelyföld
többi része is csatlakozott a forradalmi megmozdulásokhoz, később pedig bátran ragadott fegyvert a forradalom vívmányainak a
megvédésére. Mind Pesten, mind Marosvásárhelyen elsősorban a fiatalság, diákok,
egyetemisták, kancellisták voltak azok, akik
gyűléseket tartottak, büszkén, félelem nélkül
vállalták az elnyomás elleni harc felvételét.
A magyar az egyetlen olyan európai forradalom, amely másfél éven keresztül kitartott
eszméi megvalósítása mellett, fegyverrel a
kezében próbált érvényt szerezni ennek, és
amelyet csak két nagyhatalom együttes támadása tudott meghátrálásra kényszeríteni.
Március 15-e a magyar történelem legfényesebb lapja, azért is, mert több százan vállalták az eszméikért való kiállást, az ezzel
járó lehetséges veszélyeket, a börtönbüntetést, a kivégzést.
1848-ban a magyarságot a nemzeti, az általános emberi jogokért való harc vezette,
olyan eszmékért való fellépés, kiállás, amelyeket egy megkövesedett politikai rendszer
nem volt hajlandó elismerni.
Napjainkban március 15-e nem csak a kokárdás, nemzeti lobogós ünnepségekről,
hangzatos szónoklatokról, beszédekről kell
szóljon, sokkal több ennél. Hogyan lehet átemelni a mindennapi életbe azt, amit az forradalom résztvevői kiharcoltak?
A forradalom elbukott, de az eszméi élnek
napjainkban is: nemzet, kitartás, bátor kiállás,
harc az eszméért, együttérzés az elesetekkel,
összefogás, emberség mind követendő példák
mindannyiunk számára.
Puskás László színész, a Csíki Játékszín
társulatának tagja:
Nyelvében él a nemzet
– Március 15-e
egy szívszorongató,
katartikus élményt
juttat eszembe. Egy
olyan életérzés van
bennem ezen a
napon, amely egységessé kovácsol minden körülöttem élő
magyarral. Valahogy
mindannyian egyet
érzünk.
Viszont ez az együvé tartozás – bevallom
– nem tart ki egész évben. Az év többi napján
nehéz összefogni olyan körülmények között,
amikor kisebbségi létünk el-elhalványul a bürokrácia és a hangzatos ígéretek tengerében.
Nekünk megmarad az a nap, amikor kokárdás lelkülettel büszkén kihúzzuk magunkat. Jogosan. És mégis remélem, hogy ez a
nap erőt és értelmet tud adni egész évre a magyar létezésnek itt, Székelyföldön, Erdélyben
és Magyarországon.
Látjuk, hogy mi zajlik a szomszédos országokban. Nem lehet nem észrevenni a párhuzamot a valamikori Magyarország és a mai
konfliktusok között, még ha más dologról is
beszélünk. Látjuk a pusztítást, a menekülő
emberek ijedt arcát, és ilyenkor nekem újra
eszembe jut március idusa.
Arra gondolok, hogy vajon le tudnám-e
tenni a fegyvert, ha én lennék a háború elszenvedője? A magyarok megtették Világosnál. Képes lennék-e a családomért, a
közvetlen környezetemért ilyen áldozatot

hozni? Hogy azt, amiért véremet adtam volna
egykor, most idegen kézre adjam?
Családos ember lettem pár éve, és másképp látom most a világot.
Most úgy gondolom, hogy nincs az a pénz
vagy négyzetméter föld, amit nem adnék oda
a családom biztonságáért és nyugalmáért.
Minden anyagi jó eltörpül mellettük.
Érthető az is, hogy Magyarország (is) tartózkodik egy ilyen konfliktustól. Voltaképpen
tapasztalt vesztesek vagyunk háborúk terén.
Mégis, ez a kicsi nép fel tudott állni, és úgy
érzem, tényleg a talpán van.
Egy több lábon álló ország, melynek egyik
lába mi vagyunk, erdélyi magyarok, és én
büszke vagyok erre. Talán így kellett legyen.
Így kell élnünk és alkotnunk elcsatoltan, és
nem elhagyottan. Nem szeretem, amikor a
magyart a széthúzással azonosítják. Bár a politikai szférában igencsak megoszlanak az oldalak, nekünk arra kell törekednünk, hogy
egymást segítsük és megértsük.
Hiszek a fejlődés folyamatában. Korántsem hiszek a pártvonalon megítélt emberben.
Nem az kellene eldöntse, hogy milyen ember
vagyok, hogy melyik oldalra állok, hanem az
ember maga. Az, aki vagyok, ahogy cselekszem.
A jövőkép is szebb olyan nyitott gondolkodással és lélekkel, amely a megbélyegzéseket nélkülöző egységes nemzet irányába
mutat. Ahol a magyar magyar, és nem balos
vagy jobbos. Ahol a magyar segít a magyaron, és nem nézi meg segítségnyújtás előtt,
hogy hová tartozol. Őseink vérüket adták a
nemzetért, a hazáért. Örülnék, ha mi is legalább őszintén önmagunkat tudnánk adni
mindazért, amit kaptunk, örököltünk. Kultúránkért, hagyományainkért, ezért a gyönyörű
nyelvért, amit birtoklunk. Becsüljük meg,
mert valóban, ahogy Széchenyi István
mondta: nyelvében él a nemzet.
Sármási-Bocskai János újságíró,
a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa:
Csak egységgel lehet győzni, okoskodással
nem
– Olyan időket
élünk, amikor még
nagyobb szükségünk van arra,
hogy nemzetünk
múltjáról megemlékezzünk, megőrizve
nemzeti
kincseinket, szellemi értékeinket,
ezzel is erősítve
nemzeti identitásunkat.
A nagy történelmi események közül az
1848-49-es szabadságharc és forradalom
talán jobban megérinti szívünket. A márciusi
ifjak, Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi, Pilvax kávéház, 12 pont, Landerer nyomda, Nemzeti
dal, Táncsics, Nemzeti Múzeum, sajtószabadság, Kossuth, Bécs.
Őseinknek szent volt a nemzet egysége, a
szekér egy irányba húzása. Egységgel győzni
lehet, okoskodással nem. Március 15-e a magyar szabadság szimbóluma. Azt üzeni számunkra, hogy mindig álljunk ki bátran
igazunkért, tegyünk meg mindent szabadságunkért, ne fogadjuk el a szolgaságot, az elnyomást.
Egy olyan időszakon vagyunk túl, amikor
nem mindig tettük azt, amit szerettünk volna.
De nem mindig a látványos megnyilvánulások viszik előre az ügyet. Ha már elkezdjük
zsenge korban a jövő generációjának átadni
ezeket az értékeket, lehet remény.
Március 15-e nemcsak a naptárban, hanem
a szívünkben is piros betűs ünnep kell legyen.
Mindenkinek mást jelent ez a nap, de egyben
közös nevezőre kéne jutni: magyar szívvel,
magyarként érezni még akkor is, ha a túlsó
part zöldebb és csábítóbb. Mert mástól nem
várhatunk megoldást gondjainkra, másnak
nem fontos nemzetünk felemelkedése, másnak nem fontosak ránk hagyott értékeink.
A márciusi ifjak által szerkesztett kiáltványban is az áll: Legyen béke, szabadság és
egyetértés. Ezt kívánom minden március 15-én.
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Hulladékgazdálkodás – nagytakarítás
Szerkeszti: Vajda György

Vezetékcserére van szükség

Március 14. és 25. között tavaszi nagytakarítást hirdettek a városban.
Az említett időszakban a lakók kihelyezhetik házuk elé, a lakónegyedekben a szemétgyűjtő helyek mellé a nagyobb méretű lomot, a gallyazásból,
a kertek takarításából származó hulladékot. Szigorúan tilos ugyanoda
tenni a veszélyes hulladékot – azbeszt, szűrőanyagok, akkumulátorelemek, olaj és egyéb zsiradékok –, mint az újrahasznosítható fémet, papírt.
A polgármesteri hivatal az általa megszabott program szerint elszállíttatja
a szemetet. Ilyenkor kizárólag a lakosoktól és nem a cégektől szállítják
el az építkezési törmeléket, hulladékot, ebben az esetben értesíteni kell a
közüzemeket a 0744-474-867-es telefonszámon.
Szászrégen élen jár a szelektív hulladékgazdálkodás meghonosításában.
Először a központban kihelyezett automata parkolóórák köré telepítettek
szelektív szemétkosarakat. Nemrég hozzáfogtak szelektív szigetek kialakításához. Hármat létesítettek a Rodnei (Radnai), a Fogaras és a Dacia
negyedben, a következő az Unirea negyedben és a Szabadság utcában
lesz. Úgy tervezik, hogy az idén 10 hasonlót alakítanak ki. Ezzel egy időben megpróbálják rávenni a lakosságot a szelektív hulladékgazdálkodásra.
A szelektív szemétkosarak használata beigazolódott, ezért remélik, hogy
a lakónegyedekben is igénybe veszik a hulladékszigeteket.

A közszállítás korszerűsítése
Több napig tartó műszaki hiba akadályozta a forgalmat a Marosvásárhely irányába tartó Dacia lakónegyedben levő utcán. Egy fő lefolyócsatorna meghibásodása
miatt több napot dolgoztak az Aquaserv emberei. Az
előállt hiba felhívta a figyelmet arra, hogy a város több
lakónegyedében is ki kell cserélni az ivóvíz-, csatorna-,
villany- és gázvezetékeket. Ez esetben a hivatal nem
sokat tehet, a munkálatok halasztása akadályozza a teljes utcafelújítást. A polgármesteri hivatal kezdeménye-

zésére hamarosan nekifognak a központban (Petru
Maior tér) a szolgáltatócsatorna kiépítéséhez, ahova elrejtik az eddig a levegőben csatlakoztatott villany-, internet-, televízió- és telefonkábeleket. Azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy amint a költségvetés lehetővé
teszi, hozzáfognak a központi park átrendezéséhez, a
központban ingatlannal rendelkezőket arra ösztönzik,
hogy tegyék rendbe az épületek szecessziós kort idéző
homlokzatait, és nem csak.

Segítség Ukrajnának
A Szászrégeni
Polgármesteri Hivatal a tulajdonában levő Park
szállodát bocsátja a
menekültek rendelkezésére, ahol szállást és ételt adnak
nekik.
Szállást,
mint ismeretes, a
megyei egységes
szolgálati telefonszámon lehet igényelni, ugyanis egy
helyen összpontosítják az ilyen jellegű
kéréseket.
Eddig még nem
vették igénybe ezt
a lehetőséget.
Ezenkívül több
szászrégeni intézmény és civil szervezet gyűjtött
szükségleti cikkeket, amelyeket különböző módon
juttattak el az érintetteknek. A Szászrégeni Közösségért Egyesület több civil szervezettel (Disznajói Ifjúsági Szervezet, Csillag Egyesület, Pro Feelfolu
Egyesület, Tabita Egyesület, a Diakónia szászrégeni
fiókja) együtt, a Rupack és a Kovács Trade Company
cégek támogatásával, valamint sok magánszemély
hozzájárulásával több mint 1000 kg élelmiszert, hi-

Tanuszoda épül
Tavaly decemberben készült el az
a dokumentáció, amelyet utólag kiegészítve a polgármesteri hivatal elküldött az országos beruházási
társasághoz (CNI) egy tanuszoda
felépítésére. Cseke Attila fejlesztésügyi miniszter elmondta, „ha a
szászrégeni közösség fejlődni akar,
a helyi vezetők tudják, hogyan kell
elérni ezt a célt”, így a minisztérium
az uszoda felépítéséhez szükséges
támogatást biztosítja.
Mint ismeretes, a CNI típususzo-

Az Európai Unió mobilitási pályázatának köszönhetően Szászrégen
üzembe helyezhetett 10 új elektromos autóbuszt, amelyeket azóta hat
útvonalon használnak. Egy új járat az
Unirea negyedet köti össze a városközponttal. A régi járműveket kivonták a forgalomból. Szeretnék
bővíteni a hálózatot, azonban a kisebb utcákban nem tudják használni
a 10 méter hosszú járműveket, az
unió pedig nem támogatja kisebb
elektromos buszok vásárlását. Azt
kell mérlegelje a helyi tanács, hogy
ennek tudatában miként járul hozzá
mikrobuszok vásárlásához. A „nagy
pályázat” nem zárult le az autóbuszok vásárlásával. Ahol lehet (a központban), autóbuszsávokat létesítenek, zöldfolyosót alakítanak ki villanyrendőrökkel, továbbá töltőállomások is lesznek. Jelenleg egy van a
közüzem udvarán. Hozzáfogtak az
autóbuszmegállók korszerűsítéséhez,
tetőkkel, paddal, reklámfelülettel látják el. Több mint 20 megálló van,
ezek közül hármat tettek rendbe.
Felújított utcák
A mobilitási terv része az útjavítás is. Egyelőre az egykori ipari ne-

gyedben három nagy utcát, az
Axente Server, a Herbus és a Mező
(Câmpului) utcát újítják fel teljesen.
Ezeknek a hossza 4,2 km. A tervben
szerepel még a Mihai Eminescu,
Pictor Grigorescu, Coşbuc, Republicii, a Pandurilor egy része és a
Dealului (Hegy) utca, az Unirii sugárút és az Abafájai út. Ahol lehet,
kerékpársávot is kialakítanak.
Gondot okoz és emiatt helyenként elhúzódhat a munka, mert azt
tapasztalják az építők, hogy az ivóvíz- és lefolyóhálózat régi, de az
útalap is gyenge, így a földrétegtől
kell újjáépíteni az úttestet. Emellett
csatorna is lesz, újrarakják a szegletkövetet és kialakítják a bejáratokat a házakhoz. A kivitelező cégnek
földtani tanulmányokat is kellett
rendelnie, hogy a talajszerkezetnek
megfelelő struktúrát építsen ki. A
felújítási munkálatok miatti forgalomváltozást, -korlátozást közlik, az
ott lakóktól a polgármesteri hivatal
elnézést kér a kellemetlenségért, de
megéri, hiszen évtizedek óta ezek
lesznek az első utcák Szászrégenben, amelyek az alapoktól megújulnak.

tunkkor már dolgoztak a térkövezésen. A fagyos időjárás miatt szünetelt a munka, de amint az időjárás
lehetővé teszi, folytatják.
Kicserélik a székeket is és rendbe
teszik a lelátó vasszerkezetét. A
200.000 euró értékű műgyepet,
amellyel letakarják a pálya játszóterét, a Román Labdarúgó-szövetség biztosítja. Ígéretük szerint
néhány napon belül leszállítják a
műgyepet, és akkor teljes gőzzel
folytatható a korszerűsítés.
Azt is megtudtuk, hogy tervezik
az Avântul klub menedzsmentjének
az átszervezését. Tavaly egymillió,
az idén félmillió lejt bocsátottak a

klub rendelkezésére, ami természetesen nem elég egy felsőbb osztályban
játszó
labdarúgóklub
fenntartásához. A klub vezetőségén
múlik, hogy miként tesz szert támogatókra. Egyelőre nem célozzák
meg a felsőbb ligát. A pálya és a
környezete is felújításra szorul, ez
majd egy következő költségvetési
terv lesz. A polgármesteri hivatal
célja, hogy a városi parkok kialakításával, a sportbázisok rendbetételével családbarát várost alakítson ki,
ahol lehetőség van mind a szórakozásra, mind az egészséges életmódra, a tömegsport és részben az
élsport űzésére is.

giéniai cikket és ruhaneműt gyűjtött össze. Hihetetlenül gyorsan mozgott a civil társadalom, ugyanis
március elsején tették közzé a felhívást a szociális
médián keresztül, és 3-án már több lelkes önkéntes
csomagolta, pakolta a szállítmányt, amely 4-én indult
a kárpátaljai Nagydobronyba (Velika Dobrony). A
szállítást Kovács András és Cosmin Pop vállalta el. A
tervezettől eltérően, bonyolultan ért Kárpátaljára a
szállítmány.

Fontos a sportbázisok rendbetétele
A Szászrégeni Polgármesteri
Hivatal egyik hosszú távú
terve a város sportéletének a
fellendítése. Ezért elsősorban
a meglévő sportbázisokat
igyekeznek korszerűsíteni,
rendbe tenni. A városvezetés
tisztában van azzal, hogy a
költségvetésből nem tudják
finanszírozni az élsportot, így
elsősorban a sportolási lehetőségek megteremtésével támogatják mind a tömeg-,
mind a profi sportolást.

Mikrobuszokra van szükség

dák megépítését támogatja azokban
a helységekben, ahol ezt igénylik,
megfelelő területet bocsát a létesítmény rendelkezésére, és megoldja
a közművesítést is. Szászrégenben
a Ioan Bofor volt mezőgazdasági
szaklíceum udvarára tervezik az
uszodát, az iskola oktatásra szánt
mezőgazdasági beltelkére.
Az uszodában egy 25×15,4 méteres medence lesz, amelyben hat
úszósávot alakíthatnak ki. A medencét az úszni tanuló gyermekek és a
helyi közösség is használhatja. A
földszinten öltözők, edzőterem és
sportterem lesz, az emeleten pedig
egy 124 férőhelyes lelátó. Az
uszoda környezetbarát és energiahatékony lesz, hőpumpákkal és
napelemekkel szerelik fel, így a
szükséges energia több mint fele
megújuló erőforrásból származik,
és az uszoda fenntartási költsége is
jelentősen kisebb lesz. Lesz elegendő parkolóhely is, az épületben
pedig elsősegélynyújtó pontot alakítanak ki.
Nemrég jóváhagyták a terv finanszírozását, a polgármesteri hiva-

tal beszerezte a szükséges engedélyeket, így következhet a finanszírozási vonal megnyitása. Az
építkezést a CNI koordinálja, a versenytárgyalást is az írja ki, majd kiválasztja a kivitelezőt. A beruházás
értéke 30 millió lej, várhatóan az
idén elkezdődhet. A befejezésről
még nem lehet beszélni, bár van határidő, Márk Endre polgármester reméli, hogy mandátuma alatt sikerül
átadni az uszodát.
A finanszírozás jóváhagyását követően a beruházásra közbeszerzést
írnak ki, majd kezdődhet az építkezés.
Megújul a Metalul labdarúgópálya
Folyamatban van az Abafáján
levő egykori Metalul labdarúgópálya felújítása. A telek lehetővé teszi,
hogy a lelátóval rendelkező, elhanyagolt focipálya mellé edzőpályát
és két teniszpályát is kialakítsanak,
továbbá felújítják az öltözőket, ami
mindhárom pályát kiszolgálja. A
polgármesteri hivatal saját beruházásból a pálya előtt parkolóhelyek
kialakítását teszi lehetővé. Ottjár-
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Vége az Apple-termékeknek Oroszországban

Apple-üzlet. Illusztráció

A háború kitörése óta számos
ország és számos nagyvállalat ítélte el Oroszországot.
Egyesek közülük a szankciók
miatt nem értékesíthetik termékeiket vagy szolgáltatásaikat Oroszországban, mások
szabad akaratukból döntöttek
így, ezáltal is nemtetszésüket
fejezve ki az agresszió ellen.

Nagy-Bodó Szilárd
Utóbbi kategóriába tartozik az
Apple is, amely leállította termékei
értékesítését Oroszországban, sőt
néhány szolgáltatás elérését is korlátozza. A BBC értesülései szerint
azok, akik most szeretnének Appletermékeket rendelni, egy üzenetet
kapnak, amelyben az áll, hogy a kiválasztott termék szállítása az adott
régióban nem érhető el.
A Reuters értesülései szerint az
almás vállalat a szolgáltatások hozzáférését is korlátozza Oroszországban. Például az Apple Pay és az
Apple saját térképszolgáltatásában
elérhető élő forgalmi adatokét.
Továbbá egyes orosz propaganda-sajtóorgánumok alkalmazásait
(Sputnik és RT News) eltávolították

Honor Earbuds 3 Pro

Forrás: hvg.hu

az App Store-ból, így azokat már
csak Oroszországban lehet letölteni,
a világ más országaiban nem. Természetesen, akinek az eszközére
már fel van telepítve valamelyik a
két alkalmazás közül, az továbbra is
használhatja, viszont letölteni már
nem lehet.
Az Apple azt követően hozta
meg a döntését, hogy a vállalat vezérigazgatója, Tim Cook levelet kapott Mihajlo Fedrovtól, az ukrán
miniszterelnök-helyettestől, aki arra
kérte, állítsa le termékei értékesítését Oroszországban. Az Apple vezetője pedig – hogy kifejezze
szolidaritását az ukrán nép irányában – teljesítette a kérést.
Új fülhallgatót mutatott be a Honor
Minden kütyü tekintetében egyre
nagyobb a harc a vásárlókért, azonban egyre kevesebb forradalmi újítást tudnak bevezetni. Ígéretek
természetesen vannak minden
irányból, viszont csak kevesen váltjak be azokat. Például az Apple már
rég mondja, hogy testhőmérséklet
megfigyelésére alkalmas szenzort
fog szerelni a fülhallgatóiba, azonban ezt eddig nem tette meg, ellentétben a Honorral, amely az

mindössze 15 perc alatt nulláról
ötven százalékra tudja tölteni az akkumulátort. De nem ez volt az
egyetlen újdonság, amivel előrukkolt a kínai gyártó.
A barcelonai eseményen megmutatták a világnak az Earbuds 3
Pro-t is. Ennek az a különlegessége, hogy képes mérni a testhőmérsékletet. A funkciónak most
különösen nagy haszna lehet, hiszen a fülhallgató figyelmezteti a
felhasználót, ha lázas. Viszont nem
csak járvány idején hasznos ez a
tudás. Máskor is sok kellemetlenségtől meg tud kímélni, ha a fülhallgató figyelmeztet, hogy lázasak
vagyunk. Valljuk be, testhőmérsékletet kevesen mérnek naponta, és
sokszor nem is érzékeljük a kisebb
hőemelkedést.
Meg kell hagyni, a fejlesztés érdekes és hasznos is. A The Verge
arról számol be, hogy ezzel a funkcióval az Apple is kacérkodott az
Airpods fejlesztésekor, végül mégsem építette be. Természetesen
nincs kizárva, hogy egy későbbi generációban megjelenjen ez a funkció, de azzal már nem ő lesz az első
a piacon. Hasonló a helyzet az
Apple Watch hetedik generációjával. Még a megjelenés előtt a Wall

Az Oppo szupergyors töltésfejlesztése

Earbuds 3 Pro-ba beszerelte a szenzort, ezzel egy új funkciót adva a
fülhallgatónak.
Elmondható, hogy a Honor számos meglepő és egyedülálló újdonságot leplezett le a barcelonai
MWC nyitónapján. Egyebek mellett bemutatta legújabb okostelefonját, a Magic4-et, ami már 100 W-os
vezeték nélküli töltést is támogat,

Forrás: Honor

Kilenc perc alatt nulláról
százszázalékig tölthető akkumulátor
Az előbb beszámoltunk arról,
hogy a Honor olyan telefont mutatott
be, amely vezeték nélkül 15 perc alatt
nulláról ötven százalékig tölthető. De
ez semmi ahhoz képest, hogy az
Oppo új akkumulátorát 9 perc alatt
nulláról teljesen fel lehet tölteni.
Hozzá kell tenni, hogy előbbi már
megvásárolható, utóbbi még nem.
Ez tehát lényegében nem egy
késztermék, hanem egy kísérlet. Az
Oppo elméleti fejlesztése 240 wattos, és laboratóriumi körülmények
között szédítő tempóval tölti fel
100%-ra egy okostelefon akkumulátorát. Az Oppo terve az volt, hogy
az idei barcelonai MWC-n mindenkire rálicitáljon a kápráztató töltőtechnológiájával. A rövidfilmben az
látszik, ahogy a 240 wattos töltő 9
perc alatt teljesen feltölt egy 4500
mAh-s akkumulátort. Ebben az
esetben nem vezeték nélküli, hanem
vezetékes töltőről van szó.
Természetesen mindez csak kísérleti megoldás, azaz még nem
tudni, hogy a technológia mikor jelenhet meg a kereskedelemben, persze ha egyáltalán megjelenik. Az
Oppo a kísérletek alapján azt állítja,
hogy a töltés nem teszi tönkre a te-

Forrás: Oppo

Street Journal arról számolt be,
hogy az óra megkaphatja a testhőmérséklet méréséhez szükség szenzorokat. Ez sem történt meg.
A Honor a bemutatón elmondta,
hogy a felhasználóknak háromszor
kell megérinteniük a fülhallgatót
ahhoz, hogy bekapcsolják a testhőmérséklet megfigyelését. Ezt követően a fülhallgató értesítést küld a
telefonnak, ha a mért érték nincs a
normális határok között. A cég
nyomatékosította, hogy nem hivatalos egészségügyi funkcióról van
szó. Ez azt jelenti, hogy az így kapott információ csak tájékoztató
jellegű, ha a fülhallgató jelzi, hogy
hőemelkedésünk vagy lázunk van,
az még korántsem biztos, de érdemes megmérni, hogy meggyőződjünk róla.
Emellett a vezeték nélküli Earbudps 3 Pro adaptív zajszűrő technológiával érkezik, azaz a
környezethez igazodva tompítja a
külső zajokat. Egy feltöltéssel 24
óra zenehallgatásra képes, legalábbis ezt állítja a Honor. Az ára
199 euró, ami nem kevés, viszont
ha figyelmbe vesszük, hogy az
Apple Airpods Pro vagy az Apple
Airpods 3 is hasonló árban van –
amelyek nem rendelkeznek testhőmérséklet-méréshez
szükséges
szenzorokkal –, akkor talán nem is
annyira túlzó az ár.

lefonok akkumulátorait, köszönhetően annak a csipnek, amit a gyártó
Battery Health Engine néven – azaz
akkumulátor egészség motor – emleget.
Az Ars Technika szaklap szerint
a csipnek köszönhetően akár 1600
töltési ciklus után is 80% fölött
lehet az akkumulátor állapota.
Amennyiben ez az állítás igaz, jó a
teljesítménye, hiszen 1600 ciklus
után egy lassú töltővel táplált akkumulátor is jobban degradálódik.
Arról nem is beszélve, hogy az
1600 töltési ciklus – ha naponta
töltjük a telefonunkat – négy évet
jelent. A legtöbb felhasználó ennyi
idő alatt már lecseréli a készüléket.
Az Oppo SuperVOOC technológiának nevezi a 240 wattos töltést,
de ennek van egy 150 wattos alternatívája is. Ez ugyan – ahogy a számokból is kitűnik – sokkal lassúbb,
de így is nagyon jó eredményeket
produkál. Egy 4500 mAh-s akkumulátort vezetéken keresztül nulláról
ötven százalékra öt perc alatt képes
feltornázni. A 100%-os kapacitás 15
perc alatt van meg. Ez pedig már
nem csak laboratóriumi kísérlet. A
150 wattos technológiát a OnePlus
hamarosan megjelenő új telefonjába
be is szerelik. Kíváncsian várjuk,
hogy a gyakorlatban működni fog-e,
illetve hogy valójában mennyire károsítja az akkumulátort.
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Meznyfölény kevés helyzettel,
de a végén megfordított eredménnyel
Jegyzkönyv

Bálint Zsombor
Mindent egy lapra, az offenzívára tett fel
Cristiano Bergodi, a Sepsi OSK 1. ligás labdarúgócsapatának az edzje a CS Mioveni elleni mérkzésen, az alsóházi rájátszás els
fordulójában. A 80. percig azonban – a fojtogató meznyfölény dacára – semmi nem jött
össze a házigazdáknak, s csak a legvégére
alakult ki a 3-1-es gyzelem.
Az ilyen meccsekre szokták mondogatni,
hogy elbillent a pálya, akkora volt a Sepsi
OSK meznyfölénye. Azonban hiába a két
csatár és a támadószellem, továbbra is hiányzott a csapatból a védelmet zavarba hozó
passzokat osztogató tisztafej, a labdát birtokló játékos legtöbbször nekirontott a védelemnek, amíg szerelték. Talán Fülöp István
kellett volna ez legyen, a hosszas kihagyás
azonban meglátszott a játékán, így az  hibája
után indította Mioveni azt a támadást, amelybl elbb szöglet lett, majd a beívelést Garruti megtolta, és Balaur közelrl a hálóba
fejelt (0-1). Az ellenfél gólja teljesen ellentmondott a játék képének, de hiába, ha a fölényhez nem társulnak világos helyzetek,
legfeljebb tef nescu lehetségét lehet említeni, aki kis szögbl a 10. percben oldalhálóba küldte. Mégis, akár szünet eltt
egyenlíthetett volna a Sepsi OSK, de Eder
fellökését követen Mitrea büntetjét megfogta a sarkot eltaláló Iustin Popescu.
A második félidt a kihagyott tizenegyes
lélektani terhével kezdte a Sepsi OSK, de
Bergodi tle szokatlan módon már a szünetben kettt cserélt, és nagyon hamar még kettt, tovább ersítve a támadósort. Az els
igazán nagy helyzet azonban ismét Niczuly
kapuja eltt alakult ki a 60. percben, amikor
öt a kett ellen támadhatott Mioveni, azonban
Lixandru perdítését az ötös sarkáról Mitrea
szögletre mentette.

Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 1.
forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
CS Mioveni 3-1 (0-1)
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Horia Mladinovici (Bukarest) –
Bogdan Gheorghe (Bukarest), Ionel Dumitru (Gherghia). Tartalék: Kovács Szabolcs (Nagykároly). Ellenr: Dan
Berbecaru (Rm.-Vâlcea).
Gólszerzk: Tudorie (79., 86.), tef nescu
(90+2.), illetve Balaur (38.).
Sárga lap: Mitrea (71.), illetve erb nic
(32.).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (54. Askovszki), inaj, Mitrea, Ispas (46. Dumitrescu), Fülöp (46. Golofca), Eder,
tef nescu, Tudorie (90. Fofana),
Damacan (67. Luckassen), B rbu.
Dacia Mioveni: Popescu – Balaur (79.
Iacob), Scarlatache, Garruti, R descu (79.
Trif), Lixandru, Dumitriu, erb nic (59.
Burnea), Sanoh (67. Raicea), Rusu, Buziuc
(67. Bl naru).

A jég akkor tört meg, amikor már egyre
többen kezdték elkönyvelni, hogy újabb
olyan mérkzésen szenved vereséget az
OSK, amelyen végig támadott. A 79. percben
egy szöglet után Mitrea öt méterrl célba
vette Popescut, a kipattanóra pedig Tudorie
rácsapott, és közelrl a hálóba küldte (1-1).
Az egyenlítés után még jobban felpörgött a
hazai offenzíva, és a 86. percben Mitrea tökéletes ívvel érkez beadását a lesrl indult
Tudorie fejelte 8 méterrl a hálóba (2-1).
Az utolsó néhány percben Mioveni kinyílt
egy kicsit, és ezt a hosszabbítások második
percében tef nescu kihasználta: mélyrl érkezett a 11-es pont környékére, és B rbu beadását laposan a jobb
Eredményjelz
alsóba küldte (3-1).
1. ligás alsóházi rájátszás, 1. forduló (vasárnapi eredmények):
A gyzelem ellenére
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – CS Mioveni 3-1, Bukaresti Rapid sok kérdjelt vet fel a
1923 – Bukaresti Dinamo 1948 3-1.
mérkzés, és ha az
OSK valóban meg
akarja szerezni a 7-8.
helyek valamelyikét,
akkor ennél sokkal
pontosabban, okosabban felépített támadásokat kell vezetnie, és
rá kell jönnie, hogy a
labdabirtoklás önmagában mit sem ér, ha a
csatárok nem kapnak
igazán használható labdákat.
A következ mérkzést a Sepsi OSK vasárnap
16
órától
játssza, az osztályozót
jelent helyet elkerülni
akaró Dinamo 1948
Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala
otthonában.

Az alsóház állása
1. UTA
1
1
0
2. Rapid 1923
1
1
0
3. Sepsi OSK
1
1
0
4. Botosán
0
0
0
5. Târgovite
1
0
1
6. U 1948 Craiova
1
0
1
7. Mioveni
1
0
0
8. Dinamo 1948
1
0
0
9. Clinceni
1
0
0
10. Medgyes*
0
0
0
* az alapszakaszban 22 büntetpont levonva

0
0
0
0
0
0
1
1
1
0

3-0
3-1
3-1
0-0
0-0
0-0
1-3
1-3
0-3
0-0

23
23
23
23
19
18
15
9
7
1

A Bajnokok Ligája e heti programja
Négy nyolcaddönts párharc visszavágóját
rendezik ma és holnap a labdarúgó Bajnokok
Ligájában.
A ma esti mérkzéseket a Manchester United és az Ajax várja kedvezbb helyzetbl,
hiszen döntetlent értek el február 23-án az At-

lético Madrid, illetve a Benfica otthonában.
Holnap a Juventus – Villarreal csata rajtol
úgy, hogy az olasz gárda három hete 1-1-gyel
zárt spanyol riválisa vendégeként. A címvéd
Chelsea ugyanakkor 2-0-s elnnyel utazik
Lille-be.

9

Mmae duplájával gyzött
a Ferencváros Székesfehérváron
A címvéd és listavezet Ferencváros
Ryan Mmaee duplájával 2-0-ra nyert a
MOL Fehérvár otthonában a magyar labdarúgó NB I 24.
fordulójának vasárnapi zárómérkzésén. A Fehérvár
sorozatban hetedszer
kapott ki a bajnokságban, ilyen hosszú
negatív szériára korábban még nem volt
példa a klub történetében.
A
Ferencváros
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
kezdett jobban, sorra A ferencvárosi Ryan Mmaee gólöröme els gólja után
dolgozta ki a helyzeteket a hazai kapu eltt, az egyiknél Esiti löJegyzkönyv
vése nyomán a labda a fels lécen csattant.
A Fehérvár defenzív hadrendben állt fel, NB I, 24. forduló: MOL Fehérvár FC –
ennek megfelelen fként a védekezéssel Ferencvárosi TC 0-2 (0-0)
tördött, majd labdaszerzést követen meg- MOL Aréna Sóstó, 6989 néz, vezette:
Bognár T.
próbált ellentámadásokat vezetni.
A félid közepétl kiegyenlítettebbé vált Gólszerz: R. Mmae (68., 90+2.).
a játék, a kapuk eltt kevesebb volt a ve- Sárga lap: Dárdai (18.), Fiola (66.), Zulj
szély, így gól nélküli döntetlennel vonultak (70.), illetve Loncar (87.), Blazic (88.).
a csapatok pihenre.
A második félid fehérvári lesgóllal in- Fehérvár: Kovács D. – Bese (76. Bamgdult, majd az egyre inkább felpörg fváro- boye), Rus, Sabanov, Stopira (85. Nikosiak Ryan Mmae szép góljával megszerez- lics), Hangya – Nego, Fiola, Zulj (85.
ték a vezetést. A Vidi az egyenlítés érdeké- Makarenko), Dárdai P. (76. Petrjak) –
Kodro.
ben megpróbált ritmust váltani, de néhány
ígéretes próbálkozáson kívül nem futotta Ferencváros: Dibusz – Botka (57.
Wingo), Blazic, Kovacevic, Civic – Laitöbbre erejébl.
A hosszabbításban egy gyors ellentáma- douni, Esiti (65. Vécsei) – Zubkov (85.
dásból Mmae duplázott, így a Ferencváros Loncar), Tokmac, Zachariassen (57. R.
Mmae) – Boli (65. Marquinhos).
magabiztosan gyzött.

Szalai Ádám
újabb gólt szerzett
a svájci élvonalban

Eredményjelz

Szalai Ádám megszerezte második
gólját a svájci élvonalban szerepl Basel
labdarúgócsapatában. A magyar válogatott 34 éves kapitánya – aki a téli átigazolási idszakban a német Bundesligában érdekelt Mainztól kerül Bázelbe
– vasárnap a Servette ellen 2-0-ra megnyert bajnoki mérkzésen a 88. percben
állította be a végeredményt. A 78-szoros
válogatott csatár elzleg február 19-én,
a Lausanne elleni bemutatkozó mérkzésén volt eredményes.

* NB I., 24. forduló: Kisvárda Master
Good – Gyirmót FC Gyr 1-0, MOL Fehérvár FC – Ferencvárosi TC 0-2.
* NB II., 28. forduló: Vasas FC – ETO
FC Gyr 2-0, Diósgyri VTK – Békéscsaba 1912 Elre 3-4, FC Ajka – III. Kerületi TVE 1-1, BFC Siófok – Pécsi MFC
0-0, Aqvital FC Csákvár – Nyíregyháza
Spartacus FC 2-3, Kecskeméti TE Hufbau – Szolnoki MÁV FC 0-0, Soroksár
SC – Szeged-Csanád Grosics Akadémia
2-2, Budaörsi SC – Dorogi FC 3-0,
Szentlrinc SE – Tiszakécskei LC 1-2.
Az élcsoport: 1. Vasas 59 pont, 2. DVTK
55, 3. Kecskemét 51.

Balogh Norbert az els gólját szerezte a Dunaszerdahelyben
Balogh Norbert gólt szerzett, csapata, a szlovák élvonalban szerepl Dunaszerdahely
pedig 1-1-es döntetlent ért el vasárnap a vendég Nagyszombat ellen. A Budapest Honvédtl kölcsönvett 26 esztends csatár els alkalommal volt kezd, s harmadik fellépésén els gólját szerezte új csapatában. A vendégek a 4. hosszabbításpercben
egyenlítettek.

Az NB I. állása
1. Ferencváros
2. Puskás AFC
3. Kisvárda
4. Paks
5. ZTE
6. Újpest
7. Fehérvár FC
8. Honvéd
9. Debrecen
10. Mezkövesd
11. Gyirmót
12. MTK

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

15
13
12
10
9
8
8
8
7
7
6
6

4
5
8
4
7
6
5
4
7
7
7
6

5
6
4
10
8
10
11
12
10
10
11
12

41-19
33-25
39-24
60-48
33-39
33-36
28-33
39-40
39-40
26-38
24-34
18-37

49
44
44
34
34
30
29
28
28
28
25
24

Bajnokok Ligája, nyolcaddönt, visszavágók:
* ma: Manchester United (angol) – Atlético Madrid (spanyol) (az els mérkzésen: 2-2,
TV: DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+), AFC Ajax (holland) – Benfica (portugál)
(1-1, DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport);
* holnap: Juventus (olasz) – Villarreal (spanyol) (1-1, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport+), Lille OSC (francia) – Chelsea (angol) (0-2, DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look
Sport).
Valamennyi mérkzés este 10 órakor kezddik.
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Mit tegyünk környezetünk megóvásáért?

az életet a Földön. A vetélkedőn
meghirdetett témakörből a tanulók
az Öngondoskodó család vagy Mit
tegyünk környezetünk megóvásáért? témát választották.
Munkájuk során hét plakátot készítettek, melyeken próbálták ábrá-

zolni a jelenlegi pazarló életmód
káros hatásait a környezetre, ugyanakkor olyan lehetőségeket ismertetni, amelyekkel ezek csökkenthetők. A csapat mottója: Utasítsd vissza! Csökkentsd a fogyasztást! Használd újra! Hasznosítsd
újra! Komposztálj! A munkákból
vándorkiállítást rendeznek a látogatottabb kulturális és közigazgatási
intézményekben.
A vetélkedőnek két célja van:
környezetükben és annak határain
túl olyan egyszerű megoldásokat
bemutatni, amelyeknek nagy hatása
van Földünk megvédésében. Ezenkívül cél a fődíj megnyerése, amely
a csapat számára a nyár folyamán
egy adriai-tengerparti táborozás lehetőségét jelentené.
Iskolánk diákjainak egy része
már részt vett ilyen jutalomkiránduláson az Adrián, a festői környezetű Horvátországban, ahol
álomszerű tájakat láthattak, és
csodálatos élményekkel gazdagodtak. Ezt a lehetőséget szeretné a jelenlegi csapat kihasználni.
Dudás Judit biológiatanár

getlenül – csak alsóbbrendű fizikai
munkákra alkalmazták őket. A kijelölt városokban a rendőrség a személyazonossági
igazolványba
pecsételte a hírhedt D. O. jelzést, a
kényszerlakhely (domiciliu obligatoriu) román nyelvű rövidítését. A
nemesi családból származó fiatalokat jó évtizedig nem vették fel gimnáziumba,
sem
egyetemre,
esetenként pedig elbocsátották őket.
A kitelepített nemeseknek többnyire
dohos pincék, mosókonyhák, padlásterek vagy vályogkunyhók jutottak lakhelyül. 1951–1953 között
hozzávetőleg 11.000 embert vittek
kényszermunkatáborokba, ahol fél
évtől öt évig embertelen körülmények között dolgoztatták őket.
1949 októberében döntöttek az
elkobzott épületek, javak sorsáról.
A mezőgazdasági minisztérium tulajdonába ötezer épület került, amelyeket főleg állami gazdaságoknak
adtak át, 1317 épületet iskolának,
óvodának, orvosi rendelőnek, kórháznak rendeztek be.
A birtokok, ingóságok
eltulajdonítása volt a cél
A Vártemplom udvarára összegyűltek közül Lázár Pállal beszélgettünk, aki tízéves kisdiák volt,
amikor a kitelepítés keserű valóságát kellett megtapasztalja. Mint mesélte, hárman voltak testvérek, a
Hunyad megyei Dévától 27 kilométerre lévő kúrián élt az édesanyja,
édesapját közvetlen a kitelepítések
előtt egy kirakatper során bebörtönözték. A három gyerek Dévára járt
iskolába, így ők albérletben laktak.
Ezért az édesanyja elbeszéléséből
ismeri a kitelepítés borzalmainak a

részleteit, amint az intézkedő hatóságok rárontottak, felolvasták a rendeletet, és felszólították, írja alá az
intézkedést. Az eljárást nem indokolták meg, így csak azt követően
nyugodott meg valamelyest az
édesanya, amikor Déván megtapasztalta, hogy rajtuk kívül még nagyon sok embert gyűjtöttek össze.
A kétségbeesett édesanya számára
világossá vált, hogy az intézkedés
nem csupán a családjuk ellen irányult, sorstársaikat sem kímélték a
hatalom pribékjei. A rendelet értelmében a kitelepített családok a lakhelyüktől ötven kilométernél
távolabbi városba kellett távozzanak, így még azért is harcolnia kellett az édesanyának, hogy
iskoláskorú gyerekei és bebörtönzött férje miatt Déván maradhasson.
A kitelepítés rideg valóságát
akkor élte meg a kisdiák, amikor
egy 4x4 méteres albérleti szobába
zsúfolódva kellett élni a három gyereknek és édesanyának a teljes
nincstelenségben. Lakást számukra
nem biztosítottak, az aprócska albérleti szobáról is a megélhetésért
egyedül küzdő édesanyának kellett
gondoskodnia. Néhány bútordarabbal, később élelemmel is a dévai és
vidéki ismerősök segítették a családot. Mindenekelőtt azokat telepítették ki, akiknek az 1945-ös évi
földreform során ötvenhektárnyi területet – szántófölddel, erdővel, legelővel, belsőséggel együtt –
meghagytak. A jókora vidéki kúriájuk mellett a földterületek eltulajdonítása volt a célja az egykori
hatalomnak – idézett fel pár emlékfoszlányt a kitelepítések egyik elszenvedője, Lázár Pál.

A Búzásbesenyői Általános Iskola diákjainak egy csoportja
(V–VIII. osztály) részt vesz a
közép-európai ökológiai vetélkedőn, amelynek célja felhívni az emberek figyelmét
arra, hogy az emberiségnek
nem csak rombolnia, pusztítania, hanem óvnia is kell a természetet.

A csapat a VÉD-ELEM nevet választotta a Székely kapuk – zöldkapuk elnevezésű vetélkedőn, amely
a Németországból induló Plantfor
the Planet diákakcióhoz társult. A
Véd-elem csapat névválasztásában
azt vettük figyelembe, hogy környezetünk és életünk fenntartásában
a legfontosabb elemek: a föld, a víz,
a levegő és a talaj. Ha ezeket védjük, megőrizzük a következő generációk számára, biztosítani tudjuk

Az arisztokrácia felszámolásának 73. évfordulója

Szenvedések éjszakája Erdélyben
A kitelepített erdélyi magyar
nemesség
leszármazottjai
múlt héten a Vártemplom udvarán rótták le kegyeletüket
és emlékeztek az otthonukból
elüldözött őseik tiszteletére
felállított kopjafa körül.

Szer Pálosy Piroska
A megemlékezésen jelen lévő leszármazottak közül hárman élték
meg a kitelepítés borzalmait. A hetvenhárom évvel ezelőtti március 2áról 3-ára virradó éjszaka az erdélyi
magyar nemesség számára a szenvedések éjszakájaként maradt meg
a gyermekek, unokák emlékezetében.
A Castellum Alapítvány tagjai, illetve a bejegyzés előtt álló Castellum
Történelmi
Családok
Egyesülete március 3-án idén is
gyertyagyújtással és a múlt emlékeinek felelevenítésével emlékezett
őseire. Hetvenhárom évvel ezelőtt,
az 1949. március 2-áról 3-ára virradó hűvös éjszakán rajtaütésszerűen lepték meg azokat a nemesi
családokat, amelyeknek ötvenhektárnyi földterületük volt, de kilenc
vagy tizenkét hektár miatt is földönfutóvá válhattak. A kommunista hatalom célul tűzte ki, hogy végleges
és lerombolhatatlan falat emel múlt
és jövő közé, hogy az, ami egykor
létezett, legfeljebb a fejekben és a
történetekben élhessen tovább.
Csendőrök, pártaktivisták, verőle-

Fotó: Szer Pálosy Piroska

gények és a hatalom szolgálatába
szegődött falubeliek is részt vettek
azokban az akciókban, amelyek
során álmukból verték fel a kastélyok, kúriák, udvarházak lakóit, és
közölték velük, hogy egy, legfeljebb két rend ruhával azonnal el kell
hagyniuk otthonukat. Ennek nyomán alagsorokba, padlásterekbe kerültek kényszerlakhelyre az erdélyi
nemesi családok tagjai. A megsemmisítendő kastélyok, kúriák, műemlékek, értékek pusztulása mellett
emberi sorsokat pecsételt meg az
intézkedés, családokat szakítottak
szét, hogy könnyebben térdre kényszeríthessék őket. Azon a márciusi

éjszakán hozzávetőleg 2792 nagybirtokost és azok 3744 családtagját
deportálták. Az 1950-es évek végére pedig az erdélyi magyar arisztokrácia – mint önálló társadalmi
csoport – megszűnt létezni. A kommunista rendszer politikájában –
mellyel a magyar nemesi osztályt
volt hivatott eltüntetni és elfelejteni
– a javak és a családi értékek, emléktárgyak elkobzása, tönkretétele
mellett a megaláztatások, az emberi
méltóságtól való megfosztás maradt
a nemességet ért legfájdalmasabb
intézkedés. A megbélyegzetteknek
nem volt szabad elhagyniuk a város
területét, és – végzettségüktől füg-
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Pontosítás

A Népújságban február 25-én megjelent, a Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér villanyszerelői állásának betöltésére meghirdetett versenyvizsgát elhalasztják április 6-án 10 órára. A jelentkezési dossziét március 25-én 16 óráig lehet benyújtani. Bővebb
tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265328-888-as telefonszámon.

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztára
március 24-én 14 órától ünnepi ebédre hívja tagjait a Darina vendéglőbe (a Tudor negyedi Dacia komplexumban).
• Iratkozni Marosvásárhelyen a székhelyen, a Bolyai utca 36. szám
alatt lehet március 16-ától, a helyek függvényében (fel kell mutatni
a tagsági igazolványt), naponta 9–13 óra között.
• A részvételi díj, amit iratkozáskor kell kifizetni, 75 lej/személy.
• Érdeklődni a 0265-262-651-es telefonszámon.
A vezetőtanács nevében Morent Ilona elnök
DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad
Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (15129-I)

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (15130-I)

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-653905. (sz.-I)

MINDENFÉLE
SÜRGŐSEN keresünk Marosvásárhelyre, jókedvű, idős, nem fekvő úriember mellé munkakedvelő, aktív,
rugalmas munkaidejű, hajtási engedéllyel rendelkező, középkorú házvezetőnőt. Előnyös bérezést ajánlunk.
Érdeklődni a 0752-194-629-es telefonszámon. (sz.-I)
CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást, bel- és kültéri munkát,
bontást,
festést.
Tel.
0774-574-527. (14869)
FAMETSZÉST, permetezést vállalok.
Tel. 0770-621-920. (14869)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975)
ELŐKÉSZÍTÜNK tömbházbeli pincéket bármilyen eshetőségre: kitakarítjuk,
fertőtlenítjük,
kifestjük,
vészhelyzetre berendezzük. Tel.
0743-512-168. (15187)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, fametszést előnyös áron.
Tel. 0741-352-972. (152540)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis javítást. Tel. 0746-972-003, György
Attila. (15186-I)
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15164)
CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás,
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen munka. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0754-553-856,
Jani. (15242)
VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Hívjanak bizalommal. Tel. 0767-837-782.
(14836)

MEGEMLÉKEZÉS
Halálának 20. évfordulóján fájó
szívvel emlékezünk március 15ére, amikor eltávozott szerettei
köréből drága édesanyánk,
SCHNEIDER KLÁRA szül. ZÖLD
KLÁRA (Baba). Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét
őrzik fiai, Jocó és menye, Kinga,
valamint Lacika és barátnője,
Mónika. (15173-I)

„Az ember lelke a csillagokban
született, s oda tér vissza.”
(Szepes Mária)
GÁL JÁNOSRA (Tati) emlékeznek
szerettei. (15282-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (66289)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289)
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)
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)
FAMETSZÉS, PERMETEZÉS. Tel. 0774-574-527. (15143-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra és TÖLTŐNŐT
hentesáru készítésére. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon.
(22991-I)
ALKALMAZUNK tanyára ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással.
Tel. 0744-624-809. (22991-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek…”
Szomorúan emlékezünk március
15-én id. CSEKE PÉTERRE, aki
már tíz éve nincs közöttünk. Emléke szívünkben örökké él. Nyugodj békében, apu! Fia, Péter és
családja. (15280-I)

Kegyelettel emlékezünk március
15-én, halálának 10. évfordulóján
id. CSEKE PÉTER újfalusi lakosra. Emlékét őrzi felesége és
családja. Legyen békés örök
álma! (15278-I)
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Megállt a szíved, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott. Arany volt a kezed, munka
az életed, nem tekint le ránk ragyogó
szemed.
Szomorú szívvel emlékezünk március
15-én a szeretett feleségre, drága
édesanyára, nagymamára és dédnagymamára,
ONODI MARGITRA
halálának harmadik évfordulóján.
Emlékét, amíg élünk, megőrizzük.
Bánatos férje, leánya, Ildikó Svédországból, annak három
gyermeke: William, Blanka és Tímea, valamint dédunokái: Isabella és Matteo. (15244-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a
szeretett férj, drága édesapa,
nagytata, dédtata, testvér, rokon
és jó szomszéd,
ÁCS JÓZSEF
80 éves korában 2022. március
12-én hazatért Teremtő Urához.
Temetésére 2022. március 15-én
13 órakor kerül sor a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Emlékét őrzi szerető családja.
(15271)

Fájdalomtól megtört szívvel, de a
Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett,
jó férj, édesapa, testvér, após,
rokon, szomszéd, munkatárs és
jó barát,
BAJKÓ BÁLINT
nyugdíjas tímármester
nemes, jó szíve életének 89., boldog házasságának 61. évében
megszűnt dobogni.
Drága halottunkat 2022. március
16-án 14 órakor kísérjük végső
nyugvóhelyére a marosvásárhelyi református temetőbe, katolikus szertartás szerint. Emléke
örökké él.
Gyászoló családja. (15276)

Mély fájdalommal és összetört
szívvel tudatjuk, hogy a drága jó
édesapa, férj, gyermek, testvér,
rokon és ismerős,
BERECKI ZSOLT-FERENC
életének 57. évében hirtelen eltávozott szerettei köréből.
Drága halottunk temetése 2022.
március 16-án, szerdán 13 órakor
lesz a nyárádszentbenedeki református temetőben. Szép emlékét örökre szívünkben őrizzük.
Búcsúzik tőle szerető családja. (-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel búcsúzik
BERECKI ZSOLT-FERENCTŐL
testvére és családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (-I)

Megrendült szívvel búcsúzunk a
drága unokatestvértől, a nyárádszentbenedeki
BERECKI ZSOLT-FERENCTŐL.
Emlékedet, jóságodat szívünkbe
zárjuk.
Unokatestvéred, Kilyén Katalin
és családja. (-I)

De miért ilyen keserves az élet? Miért
kellett pont neked elmenned? Szívünk
gyászol és meghasad a fájdalomtól,
nem tudunk szabadulni a fájó bánattól.
Fájó szívvel emlékezünk a makfalvi
születésű
FARKAS SÁNDORRA
halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos felesége, Rozália, fia, Sanyika és két unokája: Henike és Timike.
Emléked örökké szívünkben marad. (15257)

Nagymamám,
VARGYAS ROZÁLIA
(BOGYI MAMA)
emlékére
Március 11-én már hét éve annak, hogy elmentél, és örök
álomra tértél.
Nagymamám volt, kit nagyon szerettem, de már nincs velünk,
elvesztettem.
Az élet lehet bármilyen mostoha, őszülő haját, meleg tekintetét, szelíd mosolyát nem feledem soha.
„Édesanyámnak anyja,
csendnek a hangja,
nagyon hiányzol.”
Drága nagyim, te mindig bennem élsz, emléked legyen áldott!
Szerető unokád, Judith, férje, Loránd, dédunokáid: Zoltánka
és Noémi Amerikából (USA). (15284-I)

„Reménykedtünk, hogy csak egy
rossz álom, de nem az volt, már látjuk.
Elmentél tőlünk oly távol, de szívünkben itt leszel, míg élünk e világon.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága
édesanya, nagymama, dédnagymama,
testvér, rokon és jó barát,
VITUS KLÁRA BORBÁLA
szül. SZABÓ
77 éves korában váratlanul elhunyt.
Drága hallottunk mellett virrasztunk
március 16-án du. 17 órától a marosvásárhelyi református ravatalozóban. Búcsúztatója ugyanitt lesz 17-én 14 órától, majd
elhantolása 15 órakor a székesi református temetőben.
Gyászoló családja. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Semmi sem fájdalmasabb az
életben, mint a szeretett
személy elvesztése. Osztozunk
kollégánk, Sime Emil Roland
fájdalmában,
és
mély
együttérzésünket fejezzük ki
ezekben
a
szomorú
és
fájdalmas percekben, amikor
szeretett
ÉDESAPJÁTÓL
búcsúzik. A Gedeon Richter
Románia Rt. munkaközössége.
(sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,
ZSIGMOND ZOLTÁN temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek
és
fájdalmunkban
osztoztak. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A gyászoló
család. (15275)
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a nagyernyei VÁRADISZŐCS ROZÁLIA temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és mély gyászunkban
részvéttel osztoztak. A gyászoló
család. (15290-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.

Bejelentett munkalehetőség
külföldön!
Közép-európai székhelyű cégünk – AB2 s.r.o. –
különböző területekre keres szakembereket.
A munkavégzés helye: Ausztria, Szlovákia, Magyarország.
Amit kínálunk:
– munkaszerződés, biztosítás, szállás, transzfer, előleg, fizetés
akár hetente, bónuszok.
Építőiparba csempéző, festő: akár 2200 euró/hónap.
Betanított gyártósori munka: akár 1400 euró/hónap.
Varrónő, takarítónő: akár 1200 euró/hónap.
További ajánlatok e-mailben vagy telefonon.
Lakhelybejelentés, biztosítások, szállás, transzfer, előleg,
teljes körű ügyintézés.
Gyere, csatlakozz hozzánk te is, keress minket bátran:
Ab2@ab2.sk vagy a következő telefonszámon:
+40-753-423-211.
FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése

- 0740-083-077
- 0365/404-664

• Prefektúra

- 0265/266-801

• RDS–RCS

- 0365/400-401
- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0800-801-929
- 0265/929

• Delgaz Grid

- 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

- közönségszolgálat

- 0265/208-888

- központ

- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119
- 0744-282-710

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

- 0745-606-215

koszorúk

- 0745-606-269

és halottszállítás

- 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

