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Ünnepség a Postaréten

A szabadság a szív állapota

Húsz éve a gazdák
szolgálatában
Szombaton huszadik alkalommal rendeztek kertésznapot Nyárádszeredában. A megújult szervezői csapat
fontosnak tartja folytatni a vásárt, mert
a nagyközönség igénye töretlen.

____________6.
Környezetvédelmi
engedély
megújítása

Fotó: Nagy Tibor

Szép és tartalmas délutánjuk volt mindazoknak, akik részt
vettek az idei marosvásárhelyi március 15-i ünnepségeken.
Mert ünnepségekből nem volt hiány, a várbeli Petőfi kávéház
több napig tartó programjai, majd a március 15-i három,
egymást követő rendezvény mindegyike nívósnak bizonyult,
és igazán hangulatossá tette őket a viszontlátás öröme, a
korlátozások alóli felszabadulás érzése, amely tökéletesen
rárímelt az ünnep szellemiségére.

Kaáli Nagy Botond

Március 15-én délután 2 órakor a vásárhelyi ifjak ünnepi műsora vette
kezdetét a Petőfi-szobornál, ahol a marosvásárhelyi magyar iskolák
Bizony mondom, győz most a magyar! című rendezvényükkel emlékeztek
az 1848-as szabadságharcra. Jó volt látni, ahogy a teljes járdasziget megtelt ünneplő fiatalokkal, a felszólalók is diákok voltak, akik őrt álló cserkészek gyűrűjében adták elő ünnepi műsorukat – beszédeiket,
szavalataikat, dalaikat. Amint az elhangzott és be is bizonyosodott, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Református Kollégium, a Művészeti Líceum és a II. Rákóczi Ferenc Teológiai Líceum diákjai által szerkesztett
(Folytatás a 4. oldalon)

A Maros Megyei Környezetvédelmi
Felügyelőség tájékoztatja a gazdasági
tevékenységeket folytató egységek
ügyvezetőit, hogy a járványügyi veszélyhelyzet idején lejárt érvényességű környezetvédelmi engedélyek is
– akárcsak a személyi okmányok – 90
napig érvényesek. Június 7-étől azonban ennek hiányában bírságolnak,
ezért időben be kell nyújtani a felújításhoz szükséges iratcsomót.

____________8.

Háború a kutakon
Benedek István
A tőlünk alig néhány száz kilométerre zajló konfliktus járulékos hozományaként egy hete olajháború tört ki a balkáni benzinkutakon. Ez
a valódi háborúhoz képest sokkal gyorsabban lezajlott, és a kormány
elsöprő győzelmet aratott az adófizetők zsebe felett.
Ugyanis az üzemanyagok árának durván a fele adóteher. Ez részben
a hozzáadottérték-adóból jön össze, ami az ár és a kereslet emelkedésével egyaránt több bevételt jelent az államnak. Továbbá illetékből,
ami az üzemanyag-mennyiségre kivetett fix összeg, ez a kereslet növekedése révén jelentett az egynapos pánik alatt extra bevételt a költségvetésnek. A kiszabott bírságok összege ezekhez képest már csak
prémium a fáradságos munkáért. Annak a kormánynak, amely az elmúlt hetekben fontolóra vette az üzemanyagok adóterhének ideiglenes
csökkentését, de ezt végül nem lépte meg. Tárgyaltak erről a koalícióban, a pénzügyminiszter be is jelentette a szándékot, aztán az orrára
koppintottak, s ejtették a dolgot. Időnként azóta is magyarázzák, hogy
ez gazdaságilag nem jó lépés. Szigorúan véve igazuk is lenne, de más
országok és kormányok példáján lehet látni, hogy rendkívüli helyzetekben akár a piaci szabályokba is beavatkoznak az adófizetőik érdekében, még akkor is, ha a brüsszeli papírhuszárok ettől agyfrászt
kapnak. Most ilyen nem fenyegetne, mert adót csökkenteni nem ütközne uniós tiltásba, most legutóbb épp a német kormány fontolgat
mentőcsomagot az autósok számára. De nálunk a költségvetés
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 34 perckor,
lenyugszik
18 óra 29 perckor.
Az év 75. napja,
hátravan 290 nap.

Ma HENRIETTA és VIDOR,
holnap GERTRÚD és PATRIK
napja.
GERTRÚD: germán eredetű női
név, jelentése: dárda + erő, más
feltevések szerint a második elem
jelentése varázslónő, vagy bizalmas, kedves.

IDŐJÁRÁS

Eső, havas eső várható
Hőmérséklet:
max. 3 0C
min. -1 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. március 15.

1 EUR

4,9487

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,5000
1,3275
279,0007

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
Kilenc népszámlálási központ
Marosvásárhelyen
Március 14-én elkezdődött a népszámlálás első szakasza,
amikor a lakosság online írhatja be adatait a központi adatlapra. Azon marosvásárhelyiek számára, akiknek idegen ez
a platform, segítségnyújtás céljából kilenc népszámlálási
központot nyitottak. Ezek mindennap, hétvégén is 8–12, illetve 16–20 óra között fogadják a lakosságot. Ilyen központok működnek: a Tudor negyedi Merészség utcában, a helyi
adó- és illetékpénztárban, az Egyesülés negyedben, a napipiacnál, a Hidegvölgyben, a helyi rendőrőrsön, a Kövesdombon, a Maros Művészegyüttes székhelyénél, a
központban az egykori tanonciskola bentlakásában, az Ifjúsági Házban, a Kárpátok sétányi könyvtárban és az Aurel
Persu Szakképző Líceumban.

Donbass
A Maros Megyei Múzeum szervezésében március 18-án,
pénteken 18 órakor a Kultúrpalota Kistermében Szergej
Loznitsa Donbass című filmjének rendkívüli vetítésére kerül
sor. A vetítésen múzeumlátogatási jeggyel lehet részt venni,
amely a terem bejáratánál vásárolható, és 16 lejbe kerül. A
bevételt a Román Vöröskereszt háborús menekültek számára nyitott számlájára utalják át. A film 15 éven aluliak számára nem ajánlott. A román feliratú film forgalmazója a
Digital Cube Production Studio.

Szimfonikus hangverseny
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia az Erdély TV-vel közösen szervezett hangversenyét tűzték műsorra csütörtökön 19 órától a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel
Horváth József, szólisták Oana Csíky zongorán és Réman
Gergő cimbalmon. Műsoron: J. Brahms: Magyar táncok,
Liszt: 2. Á-dúr zongoraverseny és Magyar rapszódia, A. Glazunov: Részletek a Raymond című balettből.

Local Farmers’ Market
Március 18-án, pénteken 8 órától 19 óráig újra lesz helyi termelői és kézművesvásár a marosvásárhelyi Rákóczi lépcső
alatti kis utcában, ahol számtalan minőségi terméket és különlegességet lehet vásárolni.

Súlyos baleset Náznánfalván
Hétfőn délután fél három körül Náznánfalvára riasztották a
rohammentősöket és a tűzoltókat. Közúti baleset történt,
amelynek négy sebesültje volt, az egyik nagyon súlyos. A
sérülteket kórházba szállították, a tűzoltók a helyszínen tűzvédelmi feladatokat láttak el. A forgalom hosszú ideig mindkét irányban leállt – tájékoztatott a katasztrófavédelmi
felügyelőség.

Tűz Marosszentgyörgyön
Keddre virradó éjszaka, éjfél után 40 perccel tűz ütött ki Marosszentgyörgyön, egy Malomrét utcai cég raktárhelyiségében. A tűz 150 négyzetméteren pusztított, körülbelül 130
tekercs geotextília égett el. A tűz okozta műszaki hiba miatt
a községben megszakadt az áramszolgáltatás. Az Electrica
hibaelhárítóinak kedden délelőtt sikerült helyreállítani a szolgáltatást. Személyi sérülés nem történt.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Magyar fohász
– Március tizenötödikére –
Uram, hiszem, hogy gyermeked vagyok,
és te vagy az én mennyei Atyám,
akinek mindent ma elmondhatok,
és nem hiába, mert te figyelsz rám.

Igaz, a földön nincs örök hazánk,
ez a földi lét múló átmenet,
de amíg élünk, vigyázz jobban ránk:
áldjuk magyarul a te szent neved!

Tudom, mindenki a te gyermeked,
következésképp testvérek vagyunk,
én ma sok mindent elmondok neked,
a világ, sajnos, nem érti szavunk.

Ne vond meg mástól a szereteted,
csak annyit kérek, minket is szeress,
sem akarok súgni, Uram, neked,
de győzelemre naponta vezess.

Népem nevében szólok most hozzád,
nem mutatom be, te jól ismered,
száz éve már elveszett az ország,
nehezen ugyan, túléltük veled.

Tudom, azt mondod: „Segíts magadon!”
– ez helyénvaló, tiszta, szent, igaz –,
„A segítséget akkor megadom,”
jól jön mindenkor az égi vigasz.

Hosszú távon mi lesz vajon vélünk,
nézd, az áradat a torkunkig ér,
nem jólétet, csak túlélést kérünk,
ne váljék vízzé mibennünk a vér.

Hogyha minden ember fontos neked,
ez azt jelenti, fontos minden nép,
a magyarokat, Uram, kedveled,
kiket a világ vad vihara tép?

Neked mindegy, mily nyelven beszélnek,
mivel minden nép a te gyermeked,
segíts, mindig magyarul beszéljek,
így mondhatom csak: „Jó Atyám!” – neked.

Van gyengeségünk, le nem tagadom.
Több ilyen nép nincs, azt elmondhatom,
ezzel zárom is mai szózatom –:
add, hogy élhessünk mindig szabadon!
2022. március 8.

Pécsi szívgyógyász professzorok
Marosvásárhelyen
Együtt egy egészséges Európáért címmel tovább folytatódik a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara oktatóinak továbbképző előadása a Romániai
Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület szervezésében.
Március 16-án, ma 16–19 óra között Intervenciós kardiológiai ellátás CCS esetén címmel prof. dr. Horváth Iván
Gábor, majd A szívelégtelenség patofiziológiája témával
prof. dr. Szokodi István tart előadást.
Március 17-én, csütörtökön 16-19 óra között A szív regenerációs képessége címmel prof. dr. Szokodi István tart
előadást, Intervenciós kardiológiai ellátás ACS esetén –

RENDEZVÉNYEK
A Magyar Nemzeti Filharmonikus
Zenekar ünnepi hangversenye

Március 16-én, ma 19 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalotában a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar
ünnepi hangversenyére kerül sor. Műsoron: Erkel-,
Liszt-, Bartók- és Kodály-művek, valamint Beethoven
Egmont nyitánya. Az ünnepi hangversenyre a belépés
ingyenes, a helyjegyeket a Palota jegypénztárában
lehet átvenni.

Liselotte és a május

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében március 19-én, szombaton a Liselotte és a május című tragikomédiát játsszák. Rendező: Harsányi Zsolt,
szereplők: Gecse Ramóna és Galló Ernő. Az előadás
12 éven felülieknek ajánlott.

Parasztopera

Március 16-án, ma 19 órakor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió színházában Darvas Benedek –
Pintér Béla Parasztopera című műve lesz műsoron.
Szereplők: Boros Bence, Göllner Boróka, Németh Kristóf, Pánczél Lilla, Renczés Viktória, Szabó Fruzsina,
Radu Enrik, Varsányi Szabolcs, Vlasich Máté. Karmester: Strausz Imre-István. Zenei vezető és koreográfus:
Kovács Márton, rendező: Mohácsi János.

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 ma-

NSTEMI és STEMI korszerű szemlélete. Strukturális intervenciók a témája prof. dr. Horváth Iván Gábor előadásának. Mindkét nap az előadások után megbeszélés
következik, kérdéseket lehet feltenni.
Helyszín a Studium Hub közösségi intézmény (Bolyai
tér 15).
Támogatók: Pécsi Tudományegyetem, Studium-Prospero Alapítvány, Richter Gedeon Gyógyszergyár, Medicinart, Dentalcentrum, B&B Gyógyszertár, Cardiomed,
Angiocenter, Sóbester Klára főgyógyszerész, Ferenczi
László természetgyógyász, dr. Elekes Ella, prof. dr. Brassai Attila. (b. gy.)
gyarországi Bányai Márton, Buta Árpád Attila, Gyárfás
István, Kádár Barna Zsolt. Műsorvezető Buta Árpád Attila. Zenél Gyárfás József népi zenekara. Jegyek a Kultúrpalota jegypénztárában válthatók 25 lejes áron.

Balázs Imre József Vásárhelyen

A Látó szépirodalmi folyóirat márciusi meghívottja Balázs Imre József költő, irodalomkritikus, akivel Demény Péter, a Látó szerkesztője fog beszélgetni a
Gemma kávézóban március 16-án, ma 17 órától. A
rendezvény támogatója a Bethlen Gábor Alap. Javasolják, hogy aki fogyasztani szeretne, egy negyedórával hamarabb érkezzen, hogy a baristák felvehessék
a rendeléseket.

Csütörtök a múzeumban #9
A Csütörtök a múzeumban rendezvénysorozat következő eseményén a marosvásárhelyi Kultúrpalotában
kiállított Magyar Képtárat mutatják be a bal szárny harmadik emeletén. 17–18 óra között román nyelvű vezetés lesz Cora Fodorral, a művészeti osztály kutatójával,
míg 18 órától magyar nyelvű vezetést tart az érdeklődőknek Oniga Erika, a művészeti osztály muzeológusa.
A belépés előzetes foglalás alapján történik. Jelentkezni a pr@muzeulmures.ro e-mail-címen vagy a
0749-912-992-es telefonszámon lehet a rendelkezésre
álló helyek számának függvényében.

EME-szakosztályi közgyűlés

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának tagjait számadó és
tisztújító közgyűlésére hívja az elnökség március 19én, szombaton 11 órától a marosvásárhelyi Deus Providebit Házba. Felhívják a tagság figyelmét, hogy a
részvételhez személyazonossági igazolvány felmutatása szükséges.
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Az anyaországban
és a határon túl is számos rendezvényt tartottak
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Ország – világ
Szovjet kutatódrón volt
a Beszterce-Naszód megyében
talált légi jármű
A Beszterce-Naszód megyében talált lezuhant drón
egy régi kutatódrón volt, és nem volt robbanóanyag
a fedélzetén – mondta hétfő este a Digi24-nek adott
interjúban a védelmi miniszter. „Nem egy nagyon
nagy drónról van szó, ez egy játékdrón, szárnyfesztávja valamivel több mint egy méter. Kutató-hírszerző
drón, beazonosították a típusát, nem volt rajta robbanóanyag. A drón egy bozótos területen zuhant le, a
gyerekek hozták le a faluba, nem veszélyes. Szovjet
gyártmány, és jelenleg nincs katonai tulajdonban,
1989 óta nem használják” – mondta Vasile Dîncu.
Arról is beszámolt, hogy a drónról beszélt az ukrán
illetékesekkel, akik megpróbálják beazonosítani az
eszköz felszállásának helyét. „Egyértelmű, hogy az
ő területükről érkezett”, ugyanis a drón repülési idő
autonómiája „nem túl nagy” – fogalmazott a miniszter.
(Agerpres)

Csökkent a nettó átlagbér
Romániában

Fotó: MTI

Magyarországon és a határon túl is számos ünnepi
rendezvényt tartottak kedden az 1848–49-es szabadságharc és forradalom kitörésének 174. évfordulója alkalmából. Orbán Viktor miniszterelnök a
Parlament előtt mondta el ünnepi beszédét. Ellenzéki pártok nagygyűléseket tartottak a fővárosban.
A budai Várban és a Múzeumkertben egész napos
programokkal várták a családokat.

Az idén „Éljen a magyar szabadság!” mottóval meghirdetett
központi rendezvények reggel 9 órakor kezdődtek a Parlament
előtti Kossuth téren a hagyományos zászlófelvonással.
Ezt követően ingyenesen lehetett megtekinteni a Szent Koronát az Országházban. Szintén a Parlament előtti Kossuth
Lajos téren volt délután a díszünnepség, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. Az ünnepséghez – a

szervezők kérésére – csatlakozott a Civil Összefogás Fórum
– Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szervezte Békemenet is. A Várkert Bazár és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
is egész napos programokkal várta a családokat. Továbbá a
nap folyamán ingyenesen lehetett megnézni a Szent Istvántermet és a Hauszmann-sztori kiállítást, továbbá az Új világ
született kiállítást is a Déli Palotákban, valamint a pénteken
megnyílt, Gábor Áron rézágyúját a középpontba állító Lészen
ágyú! című tárlatot. A központi programok mellett országszerte tartottak különböző ünnepi rendezvényeket.
Az országgyűlési választások előtt három héttel ellenzéki
pártok nagygyűléseket tartottak a nemzeti ünnepen. A közös
listát állító ellenzéki pártok a Műegyetem rakparton, a Mi Hazánk Mozgalom a Magyar Nemzeti Múzeum mellett tartotta
rendezvényét. (MTI)

Iohannis: Felelősségünk az együttélés példájának
és gyakorlatának átadása a következő nemzedékeknek
Klaus Iohannis államelnök szerint a humanista értékek őrzőjeként a különböző nemzetiségű román
állampolgároknak közös felelőssége, hogy továbbadják a következő nemzedékeknek az együttélés
példáját és gyakorlatát – olvasható az elnöknek a
romániai magyarokhoz március 15. alkalmából intézett üzenetében.

Az elnöki hivatal oldalán közzétett üzenetben Iohannis egészséget, békét, jólétet kívánt a romániai magyaroknak nemzeti
ünnepük alkalmából, amikor „kinyilvánítják nemzeti identitásukat és a szülőföldjükhöz való ragaszkodásukat”.
Az elnök méltatta a magyaroknak a romániai társadalom építéséhez való hozzájárulását, illetve „azt a jelentős szerepet,
amelyet az ország fejlődésének alapját képező projektek gyakorlatba ültetésével töltenek be”.
„A szorgalmuk és az elevenen ébren tartott hagyományaik
révén a magyarok mindig gazdagították Európa kultúráját és

az emberiség kulturális örökségét. Még akkor is, ha természetes módon a nemzetiségi önazonosságunk elválaszt minket
egymástól, a közös értékek jelentik azt a hidat, amely közelít
bennünket egymáshoz. Ezek az értékek egyesítenek minket a
demokráciában, a szabadságban és az emberi méltóságban” –
olvasható az üzenetben.
Az elnök rámutatott, hogy a fiatalok kölcsönös tiszteletre nevelése, az etnikai és felekezeti sokszínűség megbecsülése, a
gyűlöletbeszéd elutasítása, az interkulturális, a nemzetiségek
és a felekezetek közötti párbeszéd elősegítése mind olyan
célok, amelyekkel azonosulnak a romániai magyarok a társadalom többi részével együtt.
„Ebben a szabad és demokratikus világ számára nagy megpróbáltatásokkal teli időszakban kívánom a magyaroknak,
hogy töltsék örömmel ezt a napot a szeretteik körében, a jövő
békéjének reményében” – olvasható Iohannis üzenetében.
(MTI)

Olaszország elsőként küldött segélyt Ukrajnának
a romániai logisztikai központon keresztül

Olaszország elsőként küldött segélyt Ukrajnának a
romániai humanitárius logisztikai központon keresztül, a két ország pedig „a továbbiakban is szorosan együttműködik az Ukrajna elleni orosz
agresszió következményeinek elhárításában” – jelentette be Bogdan Aurescu, a román diplomácia vezetője hétfőn Bukarestben, miután Luigi Di Maio
olasz külügyminiszterrel tárgyalt.

Közös sajtóértekezletükön Aurescu elmondta: a Suceaván
létrehozott logisztikai központba március 9-én – a központ
megnyitásának napján – érkezett meg az első négy kamion
abból a 26 teherautónyi gyógyszerszállítmányból, amellyel
Olaszország segíti az ukrán hatóságokat.
Románia és Olaszország a háború elől menekülők segítésében is együttműködik: a román hatóságok több mint kétezer
olasz állampolgár evakuálásában vállaltak szerepet.
Aurescu köszönetet mondott Olaszországnak azért, hogy a
Romániába küldött nyolc Eurofighter Typhoon vadászgéppel
és 130 katonával részt vesz a NATO keleti szárnya védelme
és elrettentőképessége erősítésében.

Luigi Di Maio úgy értékelte: Olaszország és Románia közös
családhoz tartozik, egységről és szolidaritásról tesz tanúbizonyságot.
Mindkét ország elítélte az Ukrajna elleni orosz támadást,
kifejezte szolidaritását Ukrajnával, és a több NATO-országgal
közösen kiáll Ukrajna területi épsége és szuverenitása mellett
– magyarázta az olasz külügyminiszter. Hozzátette: miközben
egyre nehezebben elviselhető gazdasági szankciókkal próbálják rákényszeríteni Oroszországot a háború beszüntetésére, a
diplomáciai kapcsolatokat sem szakították meg. Di Maio kifejezte meggyőződését, hogy „ebben a sötét időszakban” is
csakis a diplomácia hozhat megoldást. Néhány kilométernyire
a román határoktól katasztrofális a helyzet, nagyon sok a halott, 2,8 millió ember már elmenekült, ezért az elsődleges cél
a tűzszünet elérése, amely utat nyit a kimenekítés és a segélyszállítmányok előtt – mutatott rá az olasz külügyminiszer.
Luigi Di Maio bukaresti látogatása során Nicolae Ciucă
román miniszterelnökkel is találkozott, akivel az ukrán menekültek európai uniós szintű támogatásáról és védelméről
egyeztettek.(MTI)

Az országos nettó átlagbér 2022 januárjában 3698
lej volt Romániában, 181 lejjel (4,7 százalékkal) kisebb, mint decemberben; a bruttó átlagbér 296 lejjel
6031 lejre csökkent – közölte kedden az Országos
Statisztikai Intézet (INS). A legnagyobb nettó átlagbért, 8940 lejt, az információtechnológiai ágazatban
(beleértve az informatikai szolgáltatásokat) jegyezték, a legkisebbet, 2047 lejt pedig a vendéglátóiparban. A közalkalmazotti szférában enyhén nőtt a nettó
átlagbér januárban az előző hónaphoz képest: 3,1
százalékkal a tanügyben, 1,7 százalékkal az egészségügyben és a szociális gondozás területén, illetve
0,5 százalékkal a közigazgatásban. (Agerpres)

Nőtt a román ipari termelés
Januárban 1,1 százalékkal nőtt a román ipari termelés a tavalyi év első hónapjához mérten mind a nyers,
mind a szezonálisan és naptárhatással kiigazított
érték szerint – közölte hétfőn az Országos Statisztikai
Intézet. Kétévi csökkenés után tavaly egész évben
7,1 százalékkal nőtt a nyers adatok szerint a román
ipari termelés 2020-hoz mérten, miután 2020-ban 9,2
százalékkal, 2019-ben pedig 2,3 százalékkal mérséklődött éves összevetésben. Az ipar kibocsátása a
román GDP mintegy 20 százalékát adja, tavaly az 5,9
százalékos gazdasági növekedésnek a második legfontosabb hajtóereje volt a belföldi fogyasztás után.
(MTI)

Olcsul a kőolaj
Kedd reggel tovább süllyedt a kőolaj ára a hétfői esés
után, amiben szerepet játszanak az orosz–ukrán tárgyalásokkal kapcsolatos várakozások, az Egyesült
Államok első lépései, hogy újraindítsa az importot Venezuelából, valamint a koronavírus-járvány fellángolása Kínában. Kedd reggel 7 órakor az északi-tengeri
Brent kőolaj ára hordónként 4,60 dollár (4,30 százalék) csökkenéssel 102,30 dolláron állt. A Brent jegyzése hétfőn 5,77 dollárral (5,1 százalékkal) csökkent.
(MTI)

Háború a kutakon
(Folytatás az 1. oldalról)
egészsége fontosabb az adófizetők védelménél, a bátorság csak kampányban jelentkezik, amikor ígérni kell. Az
ingyen van.
Kormányosaink bátorságától függetlenül a háború
okán vélhetően hosszabb távra is számolni kell a magas
üzemanyagárakkal és azok hozadékával is. Egyrészt ott,
hogy ha a jelenleg az európai fogyasztás egyharmadát
kitevő orosz olajat más forrásból pótolják, akkor változhatnak a szállítási és feldolgozási költségek is, ami
a politikai események által befolyásolt nagypiaci árváltozások hatásán túl is befolyásolni tudja a kútoszlopoknál fizetendő fogyasztói árat. Nálunk is, ahol hiába
vannak saját tartalékok, ha a teljes ipari lánc az olajkúttól a benzinkútig a multiké, akik nem félnek játszmázni sem, az itteni kormányzat pipogyaságát látva. A
pár milliós bírságok annyit számítanak ebben a játékban, mint elefántnak a bolhacsípés. Ennél nagyobb baj,
hogy az üzemanyagárak kulcsfontosságúak a teljes gazdasági vérkeringésben, mert fontos összetevőt jelentenek számtalan egyéb termék árában, ezért széles és
tartós áremelkedési hullámot okozhatnak. És akkor még
nem beszéltünk a mostanában dúló szankcióláz egyéb
lehetséges hatásairól, amelyek hosszabb távon jelentkezhetnek. Amikor a nagyok háborúsdit játszanak, a kicsik fizetnek. A fronton vérrel, azon túl a
megélhetésükkel.
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A szabadság a szív állapota

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
és előadott tematikus összeállítás
elsősorban a szabadságharc marosvásárhelyi vonatkozású eseményeire fókuszált.
Délután 4 órakor a Postaréten, a
Székely vértanúk emlékművénél
kezdődött a hagyományos március
15-i marosvásárhelyi ünnepség,
amely ezúttal újdonsággal is szolgált: az igen szép lélekszámú közönség körében, a számukra biztosított
helyen lovas huszárok ültek a nyeregben. Az RMDSZ Maros megyei
és marosvásárhelyi szervezetei által
szervezett postaréti ünnepség ez
évben a Béke, Egyetértés, Szabadság! mottó alatt zajlott, a felszólalók
el is mondták, hogy miért.
A részt vevő, idén is – természetesen – igencsak civilizáltan viselkedő sokaságot az ünnepség
műsorvezetője, Gecse Ramóna
színművésznő üdvözölte, majd sorrendben elsőként Oláh Dénes marosvásárhelyi római katolikus
főesperes osztotta meg gondolatait
a közönséggel.
– A teremtés hajnalán íródott
génjeinkbe a szabadságvágy is,
Isten emelte belénk ezt a vágyat,
amely a hangját hallatta az 1848-as
európai forradalmakban. Március
15-én a magyarok is a szabadság
szent eszméje mellett tették le voksukat. A szabadság a szív állapota,
az Isten leheletében megfürdetett
szív féltve őrzött kincse. Ám az akkori uralkodóháznak nem volt ilyen
szíve. De minden megemlékezés
kötelező feladata az előretekintés, a
jövő alakításának fölvállalása.
Négy évtizede szolgáló lelkipásztorként azonban úgy tapasztalom,
hogy kortársaink lelkében elhalvá-

nyulóban van a szabadságvágy, és
el kell mondanom: szabadság csak
Istenben létezik. De a mai Európa
nem az 1848-as Európa. Ez az Európa a bajban mindig cserben hagyott, a két világháború végén
szétdarabolt. Úgy látszik, mintha be
lenne programozva önmaga felszámolására. Keresztény gyökereit
szándékosan föladta, és folyton ellene ágál, ezzel pedig elveszítette
minden vonzó nemességét, és nem
hisz a történelem adta leckékben. De
mindenki tud jobbítani a világon, ha
ezt saját magán kezdi. Az emberi
szabadság születésének pillanata az
Istennel való találkozás órája –
mondta beszédében Oláh Dénes.
Jankovics
Ferenc
hagyományőrző huszárszázados a jelen
lévő huszárok képviseletében szólalt fel. Beszédében elmondta,
mennyire fontos számukra, hogy
végre méltóképpen, lóháton is jelen
lehetnek az ünnepségen, majd a huszárról mint példaképről, jelképről
szólt, a forradalomban betöltött
szerepükről beszélt, és elárulta: a
jelen lévő, 2009-ben alakult huszárcsapat az 1874-től 1919-ig tevékenykedő
marosvásárhelyi
magyar királyi 9. honvéd huszárezrednek a hagyományait őrzi.
Nagy Zsigmond, Maros megye
alprefektusa Nicolae Ciucă miniszterelnök március 15-e alkalmából
küldött üzenetét olvasta fel, majd
Mile Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja tolmácsolta Orbán Viktor
üzenetét.
– Legyen béke, szabadság és
egyetértés! 174 évvel ezelőtt Jókai
Mór ebben a három szóban foglalta
össze, mit kíván a magyar nemzet.

Mi, magyarok pedig azóta is ezekkel a szavakkal tudjuk leírni mindazt, amire vágyunk. Békét akarunk
a minket körülvevő szűkebb és tágabb világban, az önrendelkezés
szabadságát saját életünk alakításához és egyetértést nemzeti ügyeinkben, hogy a velünk élő népekkel
közösen biztos jövőt építhessünk
magunknak a Kárpát-medencében.
1848 szellemi örököseiként ma
együtt állunk ki és nyújtunk segítő
kezet bajba jutott és a háború elől
menedéket kereső kárpátaljai testvéreinknek. Együtt fejezzük ki szolidaritásunkat az ukrán néppel, és
vesszük védelmünkbe kultúránk,
életformánk és az elmúlt tizenkét év
nemzetpolitikai eredményeit is. Be-

zárjuk az ajtókat az otthonainkat
felforgató ideológiák előtt, de szélesre tárjuk a kapukat, amikor a magyar nemzet segítségre szoruló tagjai
vagy az életükért futó emberek kopogtatnak rajta. 1848 hőseihez igazodva mi is olyan világot akarunk,
amelyben békében és biztonságban
élve nemcsak szabadok, de szabad
magyarok is lehetünk, ezért ahogy
ők is tették, úgy nekünk is ellent kell
állnunk minden olyan külső nyomásnak és belső megosztási kísérletnek, amely veszélybe sodorná,
amit közösen építettünk – áll a magyar miniszterelnök levelében.
Tollas Gábor színművész Vörösmarty Mihály A vén cigány című
versét szavalta el, majd Péter
Ferenc megyei tanácselnök, az
RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke szólt a jelenlévőkhöz.
Beszédében elmondta, ünnepélyesebb most itt lenni, mint az elmúlt
években, jó látni, hogy újra sokan
vagyunk, ízlelgetjük visszakapott
szabadságunkat. – Nem volt rabság
vagy elnyomás, de nem érezhettük
szabadnak magunknak. A magyar
nemzet szabadságszeretete, a béke
megőrzése ritkán kap ilyen erős aktuálpolitikai jelentőséget, mint napjainkban,
erre
utal
az
emlékünnepség mottója is. Frissen
visszakapott szabadságunkra árnyékot vet a néhány száz kilométerre
dúló háború. Mi tenné ennél jobban
egyértelművé, hogy mennyire fontos higgadt érveléssel megoldani a
nézeteltéréseket? Történelmünk azt
mutatja, pillanatok alatt lángba tud
borulni a térség. Kezünket azok felé
kell nyújtsuk, akik békét akarnak,
és egységesen jelentjük ki, hogy
mélységesen elítéljük a háborút,
szolidárisak vagyunk a megtámadottakkal, és kiállunk a kárpátaljai
magyarok mellett, minden segítséget megadunk a menekülőknek, és
imádkozunk az otthon maradottakért. A szabadságharc nemcsak a
múlt emléke, hanem a jelen törekvése, az évről évre való próbatétele

Beszédének egyik fő vonalát a vásárhelyiségre építette, e párhuzam –
a mi marosvásárhelyi identitásunk
és az ő hódmezővásárhelyi identitása – teljesedett ki és ért el számos
tematikát érintve az összmagyarság
nemzettudatának a megőrzéséig, és
ezzel március 15-e szellemiségéig.
– Nomen est omen – a név előjel,
és úgy tűnik, a név hordoz egyfajta
szellemiséget, mert a két város sok
gondolkodásbéli és lelki rokonságot
mutat egymással. Mindkettő forradalmi város, nyakas és erős hitű
város, sokszínű és gazdag kultúrájú
város, és mostanában mindkettő a
magyar nemzeti figyelem középpontjában áll. Az erdélyi Vásárhely
azért, mert húsz év után újra magyar ember irányíthatja a város fejlődését. Ezért ennek a városnak a
sikere közös ügy, Marosvásárhely
sikere nemzeti üggyé vált minden
magyar ember számára. A magyarországi Vásárhely pedig azért, mert
húsz év után olyan ember irányítja,
aki gyökeresen más politikát képvisel, mint ami a határon átívelő
együttműködésünket meghatározza.
Marosvásárhely remény és példakép az egész magyar nemzet számára. Az itt élők megmutatták,
hogy sok munkával, alázattal, küzdelemmel kisebbségből is ki lehet
érdemelni a többség bizalmát. Az a
politikai közösség, amelyhez én tartozom, ebben hisz. Ezt akarja elérni
Magyarország a Kárpát-medence
vonatkozásában, amelyet önök elértek itt, Marosvásárhelyen. A magyarságot a közép-kelet-európai
térség meghatározó elemévé kell
tennünk a következő tíz esztendőben. Olyan erővé, amelyhez jó tartozni,
amellyel
előnyös
együttműködni. Nemzethez tartozni
és ezt megvallani erő, amelyről nem
mondhatunk le, és soha nem is fogunk lemondani.
Mindhárom felszólaló – Péter
Ferenc, Soós Zoltán és Lázár János
– beszédének fontos részét képezte
az ukrajnai menekülteknek, közöttük

annak, hogy még mindig ki tudunke állni magunkért? Az eredményeket elérni csak békeidőben lehet,
párbeszéddel és közös munkával.
Soós Zoltán, aki első alkalommal
szólalt fel március 15-én Marosvásárhely polgármestereként, elmondta, két év után ismét a
megszokott módon ünnepelhetjük a
szabadságot, rég várt pillanat ez.
– A kokárda kitűzésével jelezzük,
hogy a magunkénak valljuk a polgári szabadságjogokat, a függetlenséget és a társadalmi haladás
fontosságát: az értékrendet, amelyet
március 15-e jelent. Némelyik
eszme az elmúlt 174 év folyamán
veszélybe került, de mi mindegyik
történelmi fordulatból tanultunk, és
reménységgel nézünk a jövőbe.
Napjainkban példaértékű közösségi
összefogásnak lehetünk a tanúi, köszönöm mindenkinek a bajbajutottaknak nyújtott segítségét.
Az ünnepségen felszólalók sorát
Lázár János, a Fidesz országgyűlési
képviselője zárta – vásárhelyiként.

a kárpátaljai magyaroknak nyújtott
segítség, valamint az éppen zajló
hazai népszámláláson és a hamarosan sorra kerülő magyarországi választáson való részvétel kiemelt
fontossága. Mindhárman nyomatékosan felhívták arra a figyelmet,
hogy a népszámlálással most magunk döntünk arról, hogy a következő tíz évben hogyan fognak
bennünket számontartani, milyen
jogok illetnek majd meg bennünket, és tehetjük ezt az otthonunk
kényelméből – nem kell háborút
vívnunk érte, mint Ukrajnában.
Kértek arra is, hogy vegyünk részt
a magyarországi választásokon, ha
azt szeretnénk, hogy a jelenlegi, a
határokon átívelő, össznemzetben
gondolkodó
magyarságpolitika
megmaradjon és kiteljesedjen.
A postaréti megemlékezést a marosvásárhelyi válogatott vegyes kar
műsora zárta, majd a Könyv és
Gyertya díj átadó ünnepségével
folytatódott az idei március 15-i
eseménysorozat.
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Új vezetőség az ODFIE élén

Az új elnökség

A küldöttgyűlésen az elnökség, az egyházköri elnökök, a mentorok, a működő fiókegyletek két-két
képviselője, továbbá a jelenleg nem működő ifjúsági
egyletek egy-egy küldötte vehetett részt, és tanácskozási joggal jelen voltak a központi munkatársak is.
A 44 fő részvételével zajló küldöttgyűlés áhítattal
kezdődött, amit a hivatalos megnyitó, a jegyzőkönyvhitelesítők kijelölése, a jelenlét számbavétele és a
tárgysorozat meghatározása követett. A küldöttgyűlés
a következő napirendi pontokkal dolgozott: az
ODFIE elmúlt időszakban végzett tevékenységének
értékelése, az ifjúsági és egyetemi lelkész beszámolója, az ODFIE elnöksége által javasolt rövid távú
stratégia bemutatása, az alapszabályzat módosítása,
javaslatok és indítványok, valamint a tisztújítás.
A küldöttgyűlés határozata értelmében az ODFIE
elnöksége élére Magyari Zita Emesét (Szentháromság/Kolozsvár), alelnökökké Ilkei Árpádot (Vargyas),
Kondert Zsuzsannát (Marosvásárhely), Lőrinczi Zsó-

L

ajos vagyok. Lajos, a napkirály király. Tizennégyszer egymás után –
adta tudtára a világnak bársonyos,
meleg estéken a lakótelepi, éjjel-nappal
nyitva tartó kisbolt önkéntes őre és egyben
„mókamestere”. Ott imbolygott a késői
órákban az üzlet bejárata előtt, meg-megszólította a barátságosabbnak látszó vásárlókat, akivel lehetett, azzal tréfálkozni próbált.
Pénzt ritkán kért, helyette egy szál cigarettára volt legtöbbször szüksége. Persze nem
mindenkit talált jó kedvében, sokan nem
„vették a lapot”, de Lajos „király” nem adta
fel egykönnyen. Ha úgy érezte, motoszkál
némi humor a kiszemelt beszélgetőtársban,
kitartóan ostromolta, amíg az illető faképnél
nem hagyta.
Az őszi lehűlés egyik napról a másikra
tüntette el strázsahelyéről az ötven év körülinek tűnő, mindig borostás férfit. Március
első napjai azonban újra előcsalogatták.
Pár szál rózsával a kezében keringett a
nyári törzshelyével szemközti parkban, tisztes távolságra a márciuska- és virágárusok
egyforma asztalaitól. Öt lejt kért csak a teljes
„kínálatért”, így érdemes volt tőle vásárolni,
annál is inkább, mivel a rózsák igazán szépek, üdék voltak.
– Egy tizenéves srác szerezte nekem ezeket
alig egy órája, az egyik blokk előtti kertből.
Nagyon jószívű gyerek, régóta ismerem. Szilveszter előtt pár nappal itt, a közelben pezs-

Erről jut eszembe

Fotó: ODFIE

Március 4–5-én Jobbágyfalván tartotta idei
küldöttgyűlését a Magyar Unitárius Egyház
ifjúsági szervezete, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet. A szervezet legfontosabb döntéshozó testületének kétnapos
rendezvényén új vezetőket is választottak.

fiát (Szentábrahám) és Nagy Norbertet (Marosvásárhely) választották.
A küldöttgyűlés háláját fejezte ki Popa Ilona leköszönő elnöknek az eddigi tevékenységéért, azért,
hogy szakértelmével és lojalitásával rendkívüli munkát végzett, amellyel hozzájárult a szervezet épüléséhez. Popa Ilona 12 éven át volt az ODFIE
vezetőségi tagja társelnöki, főtitkári, az elmúlt öt
évben pedig elnöki minőségben. A küldöttgyűlés köszönetét fejezte ki az előző vezetőség leköszönő tagjainak (Andrási Botond, Barothi Brigitta és Szekeres
Rita) is, akik hosszú időn keresztül vezették az
ODFIE-t, és lelkesedésükkel számtalan megvalósítást tudhatnak magukénak.
„Az elmúlt egyletes időszakot a járvány és a vele
járó korlátozások meggyengítették. A küldöttgyűlésen részt vevők, valamit a megválasztott tisztségviselők bizakodva tekintenek a jövőbe. Azzal a hittel,
hogy az ODFIE a jövőben is olyan közösség tud
lenni, amelyre a szellemiség, a vallásosság és a kultúra ápolása mellett a barátság, a jókedv és a segítőkészség jellemző” – áll az új vezetőség
beszámolójában.
A küldöttgyűlés támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. volt. (grl)

Ha visszagondolok, márciusban
mindig volt valami a levegőben. Valamilyen meghatározhatatlan érzés,
egyfajta feszültség, ami talán nem is
tudatosult az emberben, mégis várakozásként meghúzódott bennünk valahol. A tavasz eljövetelét, a
megújulás folyamatát is érezteti ez a
hónap, de nem csak ez táplálja a
belső nyugtalanságot. Van benne valami, ami összefügghet a nevével.
Marstól, a háború római istenétől
kapta. És akkor ez azt jelenti, hogy
automatikusan a háborús jelleget is
örökölte tőle? Valószínűleg sántikál
a gondolatmenetem, én is, mint anynyian mások, csalhatatlan elméleteket próbálok felvázolni. Elfogadom,
ha rám olvassa ezt valaki. De a
nyugtalanságom attól még nem
múlik el. Most éppen egy igazi háború okozza, vagy, ahogy a kirobbantói nevezik, az oroszok indította
„különleges katonai művelet”,
amely, ha egyelőre még nem is egyetemesen végzetes, megrengeti a világot. És mintha egyáltalán nem
akarna vége szakadni. Nálunk nincsenek harcok, az igaz, de a háború
következményei egyre érezhetőbbek
lesznek itt is. Arra viszont alkalmas
a tragikus hadi állapot, hogy a nagy
országos figyelmet elterelje az ilyenkor mindig előtérbe kerülő „magyar
ügyről”, a ’48-as ünnepléseinkkor
mindig csúcsra járó, szélsőségesen
provokatív megnyilatkozásokról.
Ennek azonban, mármint a háborúnak, agressziónak, mindenkire nézve
túl nagy az ára. Persze adott jelre a
közösségünket érintő vádaskodások
is akármikor előkerülhetnek, Marosvásárhelyen az ilyesminek komoly
hagyományai vannak, de eddig békésen, csendesen, jó hangulatban
teltek a március 15-i események. Sok
ötletes, tanulságos, szórakoztató
rendezvény zajlott az elmúlt pár napban, kicsik, nagyok találhattak kedvükre való programot, múltidéző,
jelenünkbe ágyazódó közös vagy

Rózsakirályság
gőztek a havereivel, akkor is megkínált. Még
műanyag poharat is adott, pedig én és a barátaim mindig üvegből iszunk, egymás után,
mint a libák. Kár, hogy a legtöbb ember másképp látja a világot, mint ez a kissrác –
mondta egy szuszra a
jövőtlenségét a szabadság fényűző palotájaként belakó utcaember.
Korábban, június elejétől október közepéig gyakran láttam az
ábécé előtt „mutatványozni”, és ő is bizonyára emlékezett rám, ezért lett a nyári „nevettető-bosszantó
műszakon”
kívül,
hivatalosabb státuszában is egyből ennyire
beszédes.
– A sógoromat például egész más fából faragták – tartott szóval, látva, hogy nem
igyekszem továbbállni. – Annak az alaknak
mindig csak a pénz kellett. A testvérem „zsozsója”, az enyém, akárkié, csak jó sok legyen. Ő mindig is lenézett engem, pedig
ugyanazt az egyetemet végeztük, ugyanazon
az évfolyamon. Ne kérdezze, hogy melyiket,
mert úgysem mondom meg, és nem is az a lényeg. Amikor régen cimborák voltunk, átmulattunk sok vizsgák előtti és utáni éjszakát.
Akkor még úgy láttam, őszinte a barátságunk. Aztán elment a szép eszem, és összehoztam a húgommal, akit éppen akkor
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billentett fenéken a „nagy” szerelem. Azt hittem, Sándor – tudja, a későbbi sógorom – jó
fiú, majd kigyógyítja a csalódásból. – Pár
perc méla csend következett, közben a nyári
napkirály görbe cigarettaszálat és gyufásdobozt bányászott elő a
nadrágzsebéből. – A
számításom, mondjuk,
be is jött, jól összemelegedtek a fiatalok, a
lakodalomig sem kellett sokat várni. A sógorom hamar elhelyezkedett a szakmájában,
nekem nem ment olyan könnyen az állástalálás. Több, végzettségemen aluli munkát bevállaltam, mert ugye kellett a pénz, de sehol
sem találtam a helyem. Eléggé eladósodtam
– nem tagadom, ebbe valamennyire az
„itóka” is besegített – kacsintott egyet. –
Akkor találta ki a sógorom, hogy adjam el a
garzont, amit anyámék rám eső örökségéből
vettem, és költözzem hozzájuk. Még meg is
hatott a nagylelkűsége, pedig nagyon nem
kellett volna. Egy évet húztam le egy fedél
alatt a sógorommal és a húgommal, akit ez
a fickó mesterien manipulált, mintha már
nem is ő lett volna. Közben a lakásom ára
szép lassan elúszott. Nem azt mondom, hogy
ők herdálták el, de a számlák és egyéb kiadások rám eső részét mindig szigorúan megkérték. Így 12 hónap alatt már úgy álltam,

egyéni programot. A belső ellenségeskedés, a különböző pártállások
egymást teljességgel elutasító szembenállása sajnos most sem tűnt el,
ennek ellenére jóravaló napok voltak
ezek. A kulturális, művészeti megnyilvánulások kínálata is kellően
gazdag és változatos. Színházi bemutatók, különleges koncertek,
könyvbemutatók, kiállítások hívogatták a közönséget. Mindenki igyekezett kihasználni, hogy végre
megszüntették a járványügyi megszorításokat. Nyilván a nagy nyitásnak is meglehet a káros
következménye, egyelőre azonban
örüljünk a lehetőségnek, népesítsük
be újra a kulturális tereket. Igazán
sokan lehetnek, akik erre vártak. Ez
olyan „csodákat” is produkált, hogy
nemcsak benzinért, olajért, útlevélért, jódért ölte egymást elképesztő
sorokban a nép, hanem azon is
ámulhatott a média, hogy Sepsiszentgyörgyön színházjegyért alakult
ki hosszú sor a nyitás napján. A hiánypánik okozta roham különben
hullámokban lepi meg a kereskedőket és ellátóikat. Akárha ez is irányított jelenség lenne. Valakiknek biztos
sok hasznot hajt ez is. De ez már egy
másik téma. Mi, kisjátékosok csupán tippelhetünk, legközelebb mi
válik hiánycikké. Romániában még
nincs akkora hagyománya a tippjátéknak, fogadásnak, mint többfelé
másutt, különben valamelyik fogadási iroda már itt is bevezette volna
a lehetőséget, hogy erre is fogadjunk. Mert ilyen vonatkozásban
mindig van ugrásra kész vevőközönség tájainkon is. Elvégre hol vitték még ennyire tökélyre az „itt a
piros, hol a piros?!” illetve az
„alba-neagra” szerencsejátékot?
Tőlem ez távol áll, ahogy mondani
szokás, engem ez nem melegít. Viszont pártolom a tradíciót, ezért is
szólítom március urait: Sándor, József, Benedek, zsákkal hozzátok a
meleget! (N.M.K.)

hogy „se ingem, se gatyám, csak a csóré…
hátsó felem.” – Újabb szusszanásnyi csend
következett, aztán újra megszólalt az alkalmi
virágárus. – Most biztos azt gondolja, hogy
kitettek az utcára a rokonaim. Bármennyire
hihetetlen, nem így történt. Magamtól mentem el. Meguntam az örökös megalázásokat,
azt, hogy én ott a senki kutyája vagyok. Egy
szép napon fogtam a batyumat, és leléptem
a „harctérről”. Jó pár év eltelt azóta, de ki
számolja.
– Gondolom, nem dolgozik – vontam le a
természetemtől egyébként idegen, prózai következtetést a romantika halvány színfoltjait
felvillantó történetből.
– Néha besegítek a piacon takarítani, cipekedni. Egyéb nem akad. Hogy is akadna,
amikor mindenhol kérik a megjelenést és a
szakmai tapasztalatot. Engem az utca befogadott, a sajátjának tekint, és jelenlegi helyzetemben ennél többre nincs is szükségem.
Az enni-, innivalót ott Fenn mindig félreteszik nekem, és ami az enyém, azt a nap végéig meg is kapom. Látja, most ezek a
virágok is hogy elmentek. Veszek is belőle
magamnak, ami kell. Holnap pedig újra rám
talál majd a szerencse. Így van ez, higgye el,
és nem is lesz másképp, amíg világ a világ –
kacagta el magát a „napkirály”, aztán,
mintha csak felhőkön lépkedne, gondtalan
derűvel indult a mindig nyitva tartó kisbolt
felé.
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Jubilált a nyárádszeredai kertészvásár

Húsz éve a gazdák szolgálatában
Szombaton huszadik alkalommal rendeztek
kertésznapot Nyárádszeredában. A megújult
szervezői csapat fontosnak tartja folytatni a
vásárt, mert a nagyközönség igénye töretlen.

Szerkeszti: Vajda György

A mezőgazdasági minisztérium
szerint nincs élelmiszerválság
Romániában
Amint követhető a különböző
hírforrásokból is, az orosz–
ukrán háború miatt megnőttek az üzemanyagárak, és
ezzel együtt az élelmiszertermékeké is. A benzinhisztéria mellett legutóbb az
étolaj miatt alakultak ki
sorok országszerte, de láthattuk, hogy más szomszédos államokban is eltűnt a
polcokról e fontos élelmiszer.
Ennek oka az, hogy Európa
egyik legnagyobb étolaj-exportálója Ukrajna volt. Továbbá azt is tudni kell, hogy
Oroszország látta el a világpiacot, főként az európait,
jelentős mennyiségű műtrágyával. Még a konfliktus kirobbanása előtt zárolták az
orosz műtrágyakivitelt, így
ez is érintette a mezőgazdaságot. Mindezek tudtában
arra voltunk kíváncsiak,
hogy miként hat az agrárszektorra a háború. Erről a
minisztérium illetékes osztályainak képviselői tájékoztatták lapunkat.

Vajda György
Nincs ok az aggodalomra,
van elég gabona
A mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat két éve válságban
van. Először a világjárvány, majd
az energetikai gondok, ezt követően pedig az orosz–ukrán háború
miatt alakult ki krízishelyzet a világpiacon, amely érintette Romániát is. Mindezek ellenére az
alapélelmiszerek biztosítottak Romániában. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium a
hatáskörébe tartozó intézmények,
igazgatóságok közvetítésével folyamatosan követi a forgalmazókon, a termesztőkön, valamint a
sütő- és pékipari cégeken keresztül
a gabonatartalékok alakulását. Az
elmúlt napokban a minisztérium
képviselői találkoztak a mezőgazdasági termékeket forgalmazók
egyesületével (Asociaţia Română
a Comercianţilor de Produse Agricole – ARCPA), valamint a
malom-, sütő- és pékipari munkáltatók szervezetével (Patronatul
Român din Industria de Morărit,
Panificaţie şi Produse Făinoase –
ROMPAN). Naprakész adataik
igazolták, hogy Romániában van
elég alapélelmiszer-tartalék, az ország elég búzát termeszt ahhoz,
hogy lefedje a hazai fogyasztást,
így nem szorul behozatalra.
Engedélyezték a műtrágya-behozatalt nem EU-tagországokból
A hazai műtrágyaválság kezelésére, amelyet leginkább az Azomureş Rt. leállása okozott, a
minisztérium megoldást talált arra,
hogy miként biztosítsa a gazdák-

nak a szükséges mennyiségű
műtrágyát. Adrian Chesnoiu miniszter mandátumának átvétele
után megkezdte tevékenységét az
az országos bizottság, amelyik jóváhagyja az EU-n kívül eső országokból
származó
műtrágya
behozatalát. Így gyakorlatilag jóváhagyták azon mennyiségek importálását, amelyekről korábban
már folyamatban voltak a tárgyalások. Már 2021 decemberében a
minisztériumközi bizottság elemezte és tesztelte a különböző növénykultúrákra ható, külföldről
beszállítandó műtrágyát, és jóváhagyta három termelő 16 termékének ideiglenes importálását,
további hat termelő 40 termékre állandó behozatali engedélyt kapott.
Decemberben 9 cég 57 termékére
lehetett behozatali szerződést
kötni.
2022. március 4-én ülésezett az
említett minisztériumközi bizottság, és újabb engedélyeket bocsátott ki. Kilenc cég 30 termékre
ideiglenes, míg újabb 12 cég végleges engedélyt kapott 36 termék
importálására, így március 4-én
összesen 24 cég 70 külföldi műtrágyaterméket (fajtát) hozhat be az
országba.
Ehhez hozzátehetjük, hogy még
decemberben, az energiaválság kirobbanásakor szó volt arról, hogy
a minisztérium támogassa a gazdákat a műtrágyavásárlásban, de
mivel ez a tétel nem szerepelt a
szaktárca költségvetésében, egyelőre ez a lehetőség nem valósult
meg. Továbbá, mivel az unió más
tagállamait is érintette a műtrágyaválság, uniós szinten is szóvá tették a támogatást. Azt ígérték az EB
szakértői, hogy erről március 2-án
döntenek. Tudomásunk szerint ez
is elmaradt, valószínű, az azóta kirobbant orosz–ukrán háború miatt
e téma lekerült a napirendről.
Segítség az ukrán menekülteknek
Az ukrajnai háború jótékonysági kezdeményezéseibe is bekapcsolódott a minisztérium. A
minisztériumban önkéntes alapon
megalakult egy helyi akciócsoport,
amelynek a közvetítésével a szaktárca együttműködési egyezményeket kötött különböző romániai
termesztőkkel, és fontosabb szupermarketláncok vezetőivel, amelyek szálláslehetőséget ajánlottak
fel a menekültek számára, ugyanakkor jelentős élelmiszer- és egyéb
szükségleti cikkeket is adományoztak. Ugyanakkor az Ukrajnával határos megyékkel is felvette a
kapcsolatot a csoport, felajánlva a
segítséget az élelmiszerek és más
cikkek leszállításában, elosztásában, valamint a különböző tanácsadásban. A csapat tagjai a
határátlépőknél is vállaltak önkéntes szolgálatot – tájékoztattak a minisztériumból.

Gyümölcsfacsemeték és díszcserjék, bogyós termésűek és rózsatövek sorakoztak a művelődési ház előtti
téren, hiszen minden évben nagy igény mutatkozik a
többnyire csombordi és nyárádszeredai faiskolákból
érkező termékekre. Kertészeti kisgépekkel, eszközökkel, növényvédő szerekkel és tápoldatokkal jelentkezett a helyi gazdabolt, egy helyi termelő kora tavaszi
virágokat, egy alsó-nyárádmenti gazda szamócatöveket és csicsókát kínált. A kiskerti magvakat az épület
egyik helyiségében árulták, sokan meg is fordultak ott
a kezdődő idény előtt, míg az előtérben főleg a kézművesek kaptak helyet: helyi méz, mézespogácsa, szőttesek, díszgyertyák, horgolt állatfigurák és nemzetiszín
kokárdák, gyönyörű virágkompozíciók mellett rigmányi bort, hodosi homoktövislevet és energiabogyókat,
kint pedig tejkrémet is kínáltak.
Töretlen az igény
Néhány éve a vásár egyik állandó résztvevője egy
murokországi család. Standján ezúttal is hagyma, fokhagyma, gyökeres zöldség, tojás volt. Sipos Lehel úgy
látta, az előző évekhez képest valamivel kisebb volt az
idei vásár, de az emberek vásárolgatnak, leginkább az
ültetésre készülve fokhagymát és dughagymát, vetni
való hagyma- és murokmagot keresnek, és van, aki a
levesbe való zöldséget szerzi be itt. A család hat éve
jár ide, az emberek keresik a termékeit.
A szomszédos Lőrincfalváról évente jelen van Szakács András méhész. Ő közel húsz éve éppen a nyárádszeredai kertészeti főiskolán diplomázott,
hallgatóként tanulni, később termelőként járt a vásárba,
ezúttal viszont csak szemlélődni jött: úgy látja, jó közepes szintű volt az idei.
Az abodi Nagy Szabadi Veronika első alkalommal
látogatott ide, tetszett a kínálat, a tapasztalatszerzés lehetősége, és megtalálta, amit keresett, nem távozott
üres kézzel.
Akkor kezdődött ez a rendezvény, amikor még Nyárádszeredában működött a budapesti kertészeti egyetem kertészeti kara – mondta el lapunknak a helyi
Szabó Árpád mérnök, a kar egykori oktatója, ma a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének alelnöke. Ezért
is tarják fontosnak évente megszervezni, ezért is lépett
be az egyesület néhány éve társszervezőként a helyi
Bocskai István Alapítvány mellé. Volt egy-két év, ami-

kor elmaradt a vásár,
de látták, hogy van
igény rá, a nyárádmentiek és a marosvásárhelyiek is várják a
megszervezését, hiszen itt megtalálja
mindenki azt, ami
kora tavasszal szükséges: magvakat, ültetőanyagot. A 23 évig
működött kertészeti
főiskolán 461 hallgató
diplomázott, azok is
bizonyos szintű felkészültséggel távoztak,
akik időközben abba- Dr. Jakab Sámuel, a vásár elindítója és
hagyták a tanulmá- korábbi szervezője
nyaikat. A legfontosabb, hogy ezeknek az embereknek
a nagy többsége itthon a szakmában dolgozik, ezért befolyásolják a vidék életét, és bebizonyosodott, hogy a
kertészetből is meg lehet élni, csak haladni kell a technológia fejlődésével.
Elérte a célját
A nyárádszeredai kertészeti oktatást a marosvásárhelyi dr. Jakab Sámuel irányította dékánként. Tavaly
töltötte a kilencvenedik életévét, ezért az idei vásár
kapcsán egykori hallgatói és munkatársai meglepetésként köszöntötték. Ő indította útjára egykor a kertészvásárt is, azzal a céllal, hogy a hallgatók ismerjék meg
a lakosság, a vidék, a nagyközönség igényeit, találkozzanak itt magyarországi szakemberekkel, kapcsolatokat építsenek, tanuljanak, hiszen mindez nagyon fontos
ebben a szakmában. A kezdeti időszakban kétnapos
volt a rendezvény, az első nap szakmai előadásokat tartottak, de később egynaposra szűkítették le, mert rájöttek, hogy az embereket a gyakorlati rész, a vásár,
kiállítás, a bemutató jobban érdekelte – mesélte el a
Népújságnak. Amikor elindult a kertészvásár, ő maga
sem hitte, hogy megéri a húsz évet, ám ami fontos, és
amiért megérte ezen dolgozni, az az, hogy az évek múlásával egyre több egykori hallgató tért vissza ide termelőként, kiállítóként, és ma már ők teszik ki a
kiállítók túlnyomó többségét. Ma is szívügyének tartja
a nyárádszeredai kertészvásárt, éppen a volt hallgatók
és a vidék érdekében, de kora miatt már nem tartozik
a szervezők közé, csupán a népszerűsítésben vesz
részt. A többi feladatot átengedte a fiatalabbaknak, és
örvend, hogy jól végzik munkájukat, a tanár úr pedig
évente visszatér ide, és büszke a diákjaira, azok pedig
mindig örülnek az ő jelenlétének.

Minden megtalálható itt, ami a tavaszi vetéshez, ültetéshez szükséges

Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Székelyföldi gazdaszervezetek
egyeztető fóruma

Március 19-én délben a Kovászna megyei
Maksán levő Benke-kúrián tartják a székelyföldi gazdaszervezetek egyeztető fórumát. A
zárt körű rendezvényen szó lesz a három megyét összefogó szakmai társulás eddigi tevékenységéről,
fontosságáról,
a
Kárpát-medencei gazdák összefogásáról és
az agráriumot érintő aktuális kérdésekről.

A tervezett program szerint a megnyitón felszólal
Becze István, az SZGE elnöke, továbbá Tamás Sándor,
Kovászna, Péter Ferenc, Maros és Borboly Csaba,
Hargita megye elnökei. Tóth László főkonzul a magyar kormány nevében köszönti az egybegyűlteket,
míg dr. Torda Márta a magyarországi Agrárminisztérium Kárpát-medencei Együttműködések Főosztálya
vezetőjeként a szaktárca üdvözletét tolmácsolja, és a

Kárpát-medencei gazdák összefogását célzó programokról értekezik. Ezt követően dr. Barabási Antal Szabolcs, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium államtitkára, Pap Zsolt György, a magyarországi Mezőgazdasági Minisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára, Tánczos Barna
környezetvédelmi, vízügyi és erdőgazdálkodási miniszter, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, miniszterelnök-helyettes, illetve a MAGOSZ elnöke, Jakab István, a
Magyar Országgyűlés alelnöke szólal fel. Ezután a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének beszámolójáról
és jövőbeni terveiről Becze István SZGE-elnök tájékoztatja a jelenlevőket, majd átadják az agrártárca ösztöndíjait és a Magyarok Kenyere programban részt vevő
gazdáknak a köszönő okleveleket. A rendezvény hivatalos állófogadással zárul.
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A Vodafone Románia Alapítvány támogatásával

Korszerűsítik és performans eszközökkel szerelik fel
az újszülött-intenzívterápiát

Korszerűbbé válik, és orvosi
felszerelésekkel gazdagodik a
Maros Megyei Klinikai Kórház
újszülöttosztályának intenzív
terápiás részlege a Cristi Vasiliu Egyesület által kezdeményezett Életet a Maros megyei
újszülötteknek! című projektnek
köszönhetően. A 200 ezer
euró értékű projekt egyike
annak a hatnak, amit országszerte a Vodafone Románia
Alapítvány támogat.

Menyhárt Borbála
Az „Életet az újszülötteknek”
Alap országos program, amely a
gyermekhalandóság visszaszorítását célozza azáltal, hogy jobb körülményeket teremt a súlyos
egészségi problémákkal világra
jött újszülöttek ellátásában. A
program keretében a Vodafone Románia Alapítvány 4,5 millió lejjel
támogat olyan projekteket, amelyek kórházak újszülöttrészlegeinek korszerűsítését, modern
egészségügyi eszközökkel való felszerelését, távgyógyítási rendszerek kialakítását, valamint az orvosi
ellátásban részt vevő személyzet
képzését segítik. Nemkormányzati
szervezetek tervei nyertek támogatást, amelyek az egészségügyi ellátás minőségének a javításához
járulnak hozzá.
– Amikor egy csecsemő orvosi
beavatkozásra szorul, az adott kórház újszülöttrészlegének a felszereltsége sorsdöntő lehet, a baba
élete múlhat rajta. Bízunk benne,
hogy az „Életet az újszülötteknek”
Alap segítségével több esélyük
lesz a túlélésre a súlyos betegségekben szenvedő romániai újszü-

a 85 százalékát, 791 ezer lejt a Vodafone Románia Alapítvány biztosítja, 10 százalékát, 100 ezer lejt a
projektben partnerként részt vevő
Maros Megyei Tanács, a fennmaradó 5 százalék, 40 ezer lej pedig a
Cristi Vasiliu Egyesület hozzájárulása.
Az év végén záruló projekt keretében 36 modern orvosi eszközt
szereznek be, már vásároltak két
bilirubinszint-mérő
készüléket,
amelyek új, noninvazív technológiával működnek, illetve váladékelszívókat. Ezenkívül beszereznek
még egyebek mellett négy nagy teljesítményű, az életfunkciók követésére alkalmas képernyőt, egy, az
újszülöttek vizsgálatához szükséges
ultrahangkészüléket, egy EKG-készüléket, egy lamináris áramlási
asztalt, fecskendős gyógyszeradagoló pumpákat, videolaringoszkópkészüléket, noninvazív lélegeztető
berendezéseket, illetve telemedicina-rendszert építenek ki. Emellett
az épület áremellátását is korszerűsítik, a projekt része egy UPS-rendszer, amely áramszünet esetén
biztosítja az egyes berendezések zavartalan működését.
Ezután komplexebb eseteket is el
tudnak látni
A több mint 1600 újszülöttnek,
akik 2020-ban a Maros Megyei Klinikai Kórház nőgyógyászati és szülészeti klinikáján jöttek a világra,
mintegy 20 százaléka volt koraszülött, vagy bizonyos születési rendellenesség
miatt
különleges
ellátásra szorult, így át kellett őket
szállítani egy magasabb besorolású
újszülöttosztályra.
A Vodafone Románia Alapítvány
támogatásának, valamint a Cristi
Vasiliu Egyesület kezdeményezésének köszönhetően az újszülöttrészleg felszereltsége jelentősen javul,

– Reméljük, hogy az újszülöttosztály korszerűsítésének, különböző orvosi eszközökkel való
felszerelésének köszönhetően csökken majd a Maros Megyei Sürgősségi Kórház 3-as besorolású
neonatológiai részlegére nehezedő
nyomás, a régi szülészeten lévő
neonatológiai osztályon olyan eseteket is el tudnak majd látni, amelyeket eddig a sürgősségi kórházba
kellett irányítani. Ugyanakkor a telemedicina-rendszer révén könynyebb és hatékonyabb lesz a két
újszülöttosztály közötti kommunikáció és együttműködés – emelte ki
Delia Vasiliu.
Uniós szinten Romániában
a legmagasabb
a csecsemőhalandóság
Hasonló projektekre nagy szükség van, ugyanis a statisztikák szerint európai uniós viszonylatban
Romániában a legmagasabb a gyermekhalandósági arány, minden ezer
élve született gyerekre hat elhalálozás jut, ez szinte kétszerese az
uniós átlagnak, ahol minden ezer
élve született gyerekre 3,4 elhalálozás jut. 2019-ben Romániában
1145 egy évnél kisebb gyerek vesztette életét, 57 százaléka azoknak
az újszülötteknek, akik nem érik
meg az egyéves életkort, vidéki
környezetből származik. Országszerte mindössze 14 városban van
3-as besorolású újszülöttrészleg,
ahol elérhetők az intenzív terápiás
ellátáshoz szükséges korszerű felszerelések, ahol a súlyos állapotban
lévő újszülöttek megfelelő ellátásban részesülhetnek. A többi 169
1-es vagy 2-es besorolású nőgyógyászati-, illetve újszülöttosztályon
csupán az alapvető orvosi ellátásra
van lehetőség, ezek a részlegek nem
rendelkeznek megfelelő felszereltséggel a komplexebb esetek

és ezáltal a csecsemők ellátása is
hatékonyabb lesz. Delia Vasiliu kifejtette, a Maros Megyei Klinikai
Kórház újszülöttosztályán nagyon
sok kisbabát látnak el, az ország különböző részeiről mennek oda
szülni kismamák. A régi szülészet
újszülöttosztálya 2-es besorolású,
ezért olyan esetek is oda kerülnek,
amelyek meghaladják a megyében
lévő, 1-es besorolású részlegek
kompetenciáját.

ellátásához, ezért a súlyos rendellenességekkel diagnosztizált csecsemőket át kell szállítani a 3-as
besorolású egységekbe, emiatt előfordul, hogy késve jutnak hozzá a
szükséges beavatkozásokhoz, ami
csökkenti a túlélési esélyüket.
Ugyanakkor a 3-as besorolású újszülöttrészlegeken a helyek száma
korlátozott, és csak akkor tudják fogadni a pácienseket, ha van szabad
helyük.

Dr. Laura Suciu

lötteknek. Becsléseink szerint a
hat projekt lejárta után évente 11
ezer újszülött, köztük 2000, súlyos egészségi problémával küszködő kisbaba részesül majd jobb
ellátásban, vagy lesz esélye arra,
hogy megfelelő körülmények között szállítsák át őket egy magasabb besorolású újszülött- vagy
koraszülött-intenzívterápiás osztályra. Ugyanakkor évente 200 orvosnak és asszisztensnek lesz
lehetősége jobb körülmények között, korszerű eszközök birtokában biztosítani a megfelelő ellátást
rászoruló újszülötteknek. Ezáltal
hozzájárulunk az igencsak szomorú helyzetkép javításához,
ugyanis európai viszonylatban Románia élen jár a csecsemőhalandóság terén – nyilatkozta Angela
Galeta, a Vodafone Románia Alapítvány igazgatója.

A közösség is támogathatja
Az „Életet az újszülötteknek”
Alap egyik fontos pillére a közösség
hozzájárulása, tehát bárki, magánszemélyek és cégek is adományozhatnak, hogy minél több újszülött
hozzáférjen a megfelelő egészségügyi ellátáshoz, és nagyobb esélye
legyen az életben maradásra. Az
SMS-kampány keretében adományozni lehet havi 2 eurót a 8845-ös
számra a RITM szöveggel elküldött
üzenettel, ugyanakkor a jövedelemadó 3,5 százalékával, a vállalkozások a nyereségadójuk egy részének felajánlásával támogathatják ezt
a kezdeményezést.
Több mint harminc orvosi eszköz
a marosvásárhelyi
újszülöttosztálynak
A hat nyertes projekt között van
a Cristi Vasiliu Egyesület által kezdeményezett, „Életet a Maros megyei újszülötteknek” című is, amely
által a Maros Megyei Klinikai Kórház intenzív terápiás újszülöttosztályát 36 orvosi eszközzel,
telemedicina- rendszerrel, áramfejlesztő generátorral és UPS-rendszerrel szerelik fel.
Delia Vasiliu, az egyesület elnöke
lapunknak elmondta, az „Életet az
újszülötteknek” Alap révén a Vodafone Románia Alapítvány célul
tűzte ki, hogy támogatja az 1-es és
2-es besorolású újszülöttosztályok
intenzív terápiás részlegeinek korszerűsítését és felszerelését.
A Maros megyei projekt értéke
200 ezer euró (932 ezer lej), ennek
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Aktuálissá vált a lejárt személyi
okmányok cseréje
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Három hónap a türelmi idő

Szombati ügyfélfogadás Maros megyében

Hosszított munkaprogram az útlevélosztályon
Március 11-étől, péntektől újabb ügyfélablakot nyitottak, és hosszabb munkaprogramot
vezettek be a marosvásárhelyi útlevélosztályon. Az útlevélkérelmek tavalyihoz viszonyított megkétszereződését a Maros megyei
útlevélosztály vezetője az orosz–ukrán konfliktus miatt kialakult geopolitikai helyzet
mellett a járványügyi korlátozások feloldásának tulajdonítja.

Pálosy Piroska
A Maros megyei útlevélosztály vezetője, Micuşan
Daniela rendőrbiztos megkeresésünkre elmondta,
hogy március 7-étől újabb ügyfélablakot nyitottak
annak érdekében, hogy a lakossági kéréseknek operatívan eleget tegyenek, ugyanakkor hosszabb munkaprogramot vezettek be. Hétfőtől péntekig 8–20 óra
között, szombaton 8–16 óra között fogadják az útlevélkérelmeket benyújtó ügyfeleket. A kérvények benyújtását megelőzi a www.e-pasapoarte.ro honlapon
történő online időpontfoglalás, amely az utóbbi napokban megnőtt nagyszámú regisztráló miatt időnként akadozik. A Maros megyei útlevélosztályon
2019-hez viszonyítva az utóbbi napokban duplájára
nőtt az útlevelet kérelmezők száma, naponta hozzávetőleg háromszáz kérvényt nyújtanak be úti okmány
igénylésére.
Öt munkanap alatt készül el a biometrikus útlevél
Mint az osztályvezető hangsúlyozta, a kérelem leadásától számított öt munkanap alatt készül el a biometrikus útlevél, az ideiglenesre pedig tíz napot kell
várni. Időpontot online lehet foglalni a www.epasapoarte.ro országos platformon, de mivel a vártnál töb-

ben szeretnének időpontot előjegyeztetni, időnként ez
túlterhelt, ezért a regisztrálni szándékozókat türelemre
intik, esetenként többórás kiesés is előfordul.
Amint az osztályvezető hangsúlyozta, célszerű az
elektronikus útlevelet kérelmezni, mivel amellett,
hogy több biztonsági elemet tartalmaz, a 18 év fölöttiek számára 10 évig érvényes. Igaz, a 12–18 év közöttiek számára ötévente, 12 év alattiak részére
háromévente kell újat igényelni. Az ideiglenes útlevél
egy évig érvényes, és hátránya, hogy nem minden ország ismeri el érvényes úti okmányként. A biometrikus útlevél illetéke 12 éves korig 234 lejbe kerül, 12
év fölöttieknek 258 lej. Az egy évig érvényes ideiglenes útlevél illetéke életkortól függetlenül 96 lej. Az
útlevélkérelemhez csatolandó számlát az illeték kifizetéséről a ghiseul.ro honlapon, a CEC Bank kirendeltségeinél vagy a lakosság-nyilvántartó hivatal
földszintjén elhelyezett automatánál akár bankkártyával is ki lehet fizetni. Feltétel, hogy minden útlevelet
igénylő személy külön számlával igazolhassa a befizetett összeget.
Sürgősségi esetekben is kiszolgálják az igénylőt,
természetesen dokumentumokkal igazolni kell, hogy
indokolt a sürgősségi kérelem. Mindenekelőtt a
Maros megyei kérelmezőket szolgálnák ki, de a lehetőségek függvényében más megyéből regisztrálók kérelmét is elfogadják. Fontos lenne, hogy mindazok,
akik időpontot foglaltak, de valamilyen okból kifolyólag nem tudnak megjelenni az okmányirodánál, a
visszajelzésként érkező e-mailben kattintsanak az
„Anuleaza programare” gombra, ezáltal semmisnek
nyilvánítják a programálásukat, és felszabadul egy
időpont.

Maros megyei vidéki településeken

Méhnyakrákszűrés fiatal nők számára
Márciusban 24-29 év közötti Maros megyei
nők számára végez ingyenes Papanicolautesztet az esetleges elváltozások azonosítása végett a Marosvásárhelyi Megyei
Sürgősségi Klinikai Kórház, partnerségben
az orvosi és gyógyszerészeti egyetemmel.

A mobil szűrőközponttal érkező szakemberek az
alábbi vidéki helyszíneken végzik el a szűrővizsgálatot ebben a hónapban: március 15-én Ákosfalván
kezdték, március 17-én 16 órától Nyárádgálfalván,
22-én 16 órától Balavásáron, 24-én 16 órától Nyárádtőn, március 29-én 16 órától Nyárádkarácsonban

lesznek. A szóban forgó településeken az ingyenes
mintavétel mellett tájékoztatják az ott élő nőket a
rendszeres szűrővizsgálat fontosságáról, életmentő
szerepéről – tájékoztatott Mariana Moldovan Negoiţă sajtószóvivő.
Ugyanakkor vállalatokhoz is kiszállnak, amennyiben igény mutatkozik arra, hogy az ott dolgozó nők
részt vegyenek az életmentő vizsgálaton. Emellett
márciusban minden szombaton 12-16 óra között a
marosvásárhelyi Shopping City bevásárlóközpont
parkolójában állomásozik a szűrőközpont, ott is lehetőség van az ingyenes mintavételre. (pálosy)

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Feloldották a két éve bevezetett járványügyi korlátozásokat, amelyek a lejárt személyi
okmányok érvényességének
automatikus meghosszabbítását is lehetővé tették. A veszélyhelyzet március 9-i
felszámolásával ez véget ért,
a türelmi idő három hónap,
amíg minden lejárt okmány
helyett érvényes személyi
okmányt kell igényelni.

A veszélyhelyzet feloldásától
számított 90 napon belül érvényüket vesztik azok a személyazonossági igazolványok, amelyek 2020.
március 1. és 2022. március 7. között jártak le, és amelyek érvényességét
automatikusan
meghosszabbították.
A Lakosság-nyilvántartó és
Adatbáziskezelő Igazgatóság országos vezetője hangsúlyozta,
hogy a veszélyhelyzet feloldásával
legkésőbb 2022. június 7-éig le kell
cserélni a szükségállapot és a veszélyhelyzet időszaka alatt lejárt
személyazonossági igazolványokat. A sorban állás elkerülése érdekében azt javasolják, hogy az
érintettek a polgármesteri hivatalok

A gazdasági és kereskedelmi egységek

Környezetvédelmi engedélyének megújítása
A Maros Megyei Környezetvédelmi
Felügyelőség tájékoztatja a gazdasági
tevékenységeket folytató egységek
ügyvezetőit, hogy a járványügyi veszélyhelyzet idején lejárt érvényességű környezetvédelmi engedélyek is
– akárcsak a személyi okmányok – 90
napig érvényesek. Június 7-étől azonban ennek hiányában bírságolnak,
ezért időben be kell nyújtani a felújításhoz szükséges iratcsomót.

Szer Pálosy Piroska
Március 9-étől megszűnt a járványügyi
vészhelyzet, feloldották a korlátozásokat, így
a hatóságok előreláthatólag három hónap
múlva elkezdik majd a helyszíni ellenőrzéseket. A környezetvédelmi engedélyek évenkénti láttamozását a 2020. évi 1150-es számú
rendelettel tették kötelezővé, és ezt legtöbb
90, legkevesebb 60 nappal azelőtt kell igényelni, hogy az engedélyt napra pontosan
megújítsák, mielőtt az érvényét vesztené – áll
Dănuţ Ştefănescu, a Maros megyei felügyelőség igazgatójának kézjegyével ellátott közleményben.
Az engedély igényléséhez szükséges formanyomtatvány megtalálható az ügynökség
http://apmms.anpm.ro honlapján, ahol a Reglementări (Szabályozások) menüpontban
részletes tájékoztatás olvasható. Abban az
esetben, ha év közben módosították az engedélyezést, a láttamozás határidejét az első ki-

bocsátott környezetvédelmi engedély dátumától számítják, azaz 60 nappal az eredeti engedély kibocsátásának időpontjától. Az
engedély módosítása során felelősségvállalási nyilatkozatot kell írni arról, hogy az engedély kibocsátási feltételeinek megfelelő
tevékenységet folytatnak, nem történt olyan
alapvető módosítás, amely az engedélyeztetés feltételein változtatna.
A gazdasági egységek csak naprakész
engedéllyel működhetnek
A környezetvédelmi minisztérium rendelete szerint évente kell láttamoztatni a környezetvédelmi engedélyt. Az engedély
egyéves határidejének lejárta előtt legkevesebb két hónappal be kell nyújtani a kérelmet,
ellenkező esetben a késedelmi napokra a tevékenységet felfüggeszthetik.
A Maros Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség (APM) környezetvédelmi engedélyeket kibocsátó osztályvezetője megkeresésünkre elmondta, a rendelet szerint az évi
láttamozást a minisztériumban azzal indokolták, hogy ezáltal a helyszínen ellenőrzik a gazdasági és ipari termelőegységeket, szállodákat,
éttermeket, panziókat, pékségeket, állattenyésztő farmokat, kereskedelmi egységeket,
nagyáruházakat, autómosókat, szemétlerakókat, begyűjtőpontokat, víz- és energiaszolgáltatókat, vegyipari kombinátokat, kő- és
homokkitermelést stb., hogy ugyanolyan körülmények között végzik-e a tevékenységet,

vagy időközben változtatások történtek, amelyek révén módosulhatnak a működési feltételek.
Az osztályvezető elmondta, azon gazdasági és kereskedelmi egységek számára, amelyek működése környezetvédelmi engedély
kiváltásához vagy egységes környezethasználati engedélyhez van kötve (például a vegyi
kombinát), ezután évente kell láttamoztatni
az engedélyt. Az engedély felújításához pedig
minden alkalommal össze kell állítani az iratcsomót, és ki kell fizetni a díjat.
Az évi láttamozásról szóló 2020. 05. 27-i
rendelet június 11-én jelent meg a 495-ös
számú Hivatalos Közlönyben. Amint a ható-

honlapján tájékozódjanak a lakosság-nyilvántartó hivatal programjáról, a szükséges dokumentumokról,
és lehetőleg online vagy telefonon
kérjenek időpontot a kérelem benyújtásához. Jelenleg 387 ezer
olyan személyazonossági igazolvány van forgalomban, amelyek érvényessége 2022. június 7-én
megszűnik. Ebből körülbelül 74
ezer még 2020-ban lejárt, 202 ezer
2021-ben, 111 ezer pedig idén január–februárban, illetve március
első hetében. Az országban működő 620 lakosság-nyilvántartó hivatalhoz korábban napi 7–8 ezer
kérvényt nyújtottak be, az elmúlt
két hétben azonban ez a szám naponta 9–10 ezerre emelkedett – áll
az Agerpres közleményében. Az
évek során összesített adatok szerint a nyári hónapokban, júliusban
és augusztusban nyújtják be a legtöbb kérelmet személyazonossági
igazolvány kiállítására: napi 19
ezer a júliusi, 20 ezer az augusztusi
átlag. A rekordszámú kérelmet
2019. augusztus 20-án jegyezték,
akkor egy nap alatt 21 ezren kérelmeztek új személyit – mondta az
igazgató. (szer)

ság munkatársa hangsúlyozta, az évi láttamozást legkevesebb két hónappal azelőtt kell
igényelni, mielőtt a környezetvédelmi engedély egyéves határideje napra pontosan lejárna, ezért az érdekelteket arra intik, hogy
ellenőrizzék az engedélyük kibocsátásának
időpontját, mert amennyiben késve adják be
a kérelmet, az a tevékenységük felfüggesztését eredményezheti. Ha például a hatvan
napot meghaladva, tíz nappal később kérik a
láttamozást, elfogadják ugyan a kérelmet, de
írásos figyelmeztetést küldenek a határidő betartásának átlépése miatt, és tíz napra felfüggesztik a működési engedélyt. Ezzel egy
időben értesítik a környezetvédelmi őrséget
is, és amennyiben az egység környezetvédelmi engedély nélkül folytatja a tevékenységet, bírságra számíthat. A tevékenységet
azonban újrakezdheti, amint a büntetőnapok
száma lejárt.

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Lemaradt a 2. liga felsházáról az FK Csíkszereda
Az FK Csíkszeredának nem sikerült felsházi szereplésre feljogosító helyen végeznie a
labdarúgó másodosztály alapszakaszában.
A székelyföldi alakulat az utolsó fordulóban
aratott gyzelemmel bekerülhetett volna az
els hat közé, azonban hazai pályán nem tudta
felülmúlni a Brassói Futballklubot.
Hasonlóan felsházi szereplésre volt esélyes a Bodzavásári FC is, ám a Concordia
Chiajnától hazai pályán elszenvedett vereségének az Unirea 04 Slobozia örülhetett, amely
hazai pályán legyzte a Temesvári Ripensiát,
és így mindkét említett riválisát megelzte.
Az alapszakasz zárultával eldlt, hogy a
Petrolul 52 Ploie ti, a Kolozsvári U, a Nagyszebeni Hermannstadt, a Bukaresti CSA
Steaua és az Unirea 04 Slobozia marad harcban az 1. ligás feljutást biztosító helyekért.
Az alsóházi küzdelmek két csoportban foly-

Távozott az edz
Már nem Valentin
Suciu az FK Csíkszereda
szakvezetje. Miután a
székelyföldi alakulat elbukta a felsházi rájátszásba jutást, az edz
lemondott tisztségérl.
Feladatait az idény végéig
Dican Ferenc szakmai
igazgató látja el.

1. Petrolul 52
19
2. Kolozsvári U
19
3. Nagyszeben
19
4. CSA Steaua
19
5. Chiajna
19
6. Slobozia
19
7. Csíkszereda
19
8. Bodzavásár
19
9. Dés
19
10. Metaloglobus
19
11. Jászvásár
19
12. Ripensia
19
13. Zsilvásárhely
19
14. Sellemberk
19
15. ASU Politehnica 19
16. Brassó
19
17. Unirea
19
18. Clra i
19
19. Brila
19
20. Astra*
19
* 20 büntetpont levonva

16
14
12
11
10
9
10
9
8
8
7
6
6
6
6
3
3
1
0
5

1
0
5
4
6
6
3
5
4
4
4
7
6
5
3
5
2
4
2
4

2
5
2
4
3
4
6
5
7
7
8
6
7
8
10
11
14
14
17
10

41-7
34-14
41-15
31-13
18-10
33-13
32-23
43-14
17-16
22-23
25-21
18-19
16-20
18-26
19-27
16-32
18-54
12-50
7-53
21-32

Fotó: az FK Csíkszereda közösségi oldala (korábbi felvétel)

A 2. liga két alsóházi csoportjának összetétele
49
42
41
37
36
33
33
32
28
28
25
25
24
23
21
14
11
7
2
-1

* A csoport: FK Csíkszereda, Bukaresti Metaloglobus, Jászvásári CSM
Politehnica, Sellemberki CSC 1599, Temesvári ASU Politehnica, Dunrea 2005 Clrai, Dacia Unirea 1919 Brila;
* B csoport: Bodzavásári FC, Dési Unirea, Temesvári Ripensia, Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii, Brassói FC, Konstancai Unirea, Gyurgyevói Astra.

Eredményjelz
* 1. ligás rájátszás, 1. forduló: felsház: Bukaresti FCSB – Konstancai
Farul 2-0; alsóház: Botosáni FC – Medgyesi Gaz Metan 5-0.
* 2. liga, 19. forduló: Konstancai Unirea – Petrolul 52 Ploieti 2-3, Temesvári ASU Politehnica – Nagyszebeni Hermannstadt 1-2, Bodzavásári FC – Concordia Chiajna 0-1, Jászvásári CSM Politehnica –
Gyurgyevói Astra 3-1, Bukaresti Metaloglobus – Bukaresti CSA Steaua
1-3, FK Csíkszereda – Brassói FC 1-1, Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii
– Sellemberki CSC 1599 1-0, Dacia Unirea 1919 Brila – Dési Unirea
0-1, Unirea 04 Slobozia – Temesvári Ripensia 1-0, Kolozsvári Universitatea – Dunrea 2005 Clrai 3-0.
* NB II, 28. forduló: Szombathelyi Haladás – Budafoki MTE 2-3.

Ma este a sportcsarnokban: Románia – Grúzia
Igazi csemege focibarátoknak: U19-es futsal-Európa-bajnoki selejtezmérkzést játszanak ma este a ligeti sportcsarnokban!
Marosvásárhelyen rendezik ugyanis az idei,
spanyolországi Európa-bajnokság 5. számú
selejtezcsoportjának mérkzéseit. Három válogatott csap össze egyetlen kiadó helyért: a
házigazda Románia, valamint Grúzia és Szlovákia. Eredetileg Oroszország is tagja volt a
meznynek, azonban – mint ismert – az Ukrajna elleni invázió nyomán az Európai Labdarúgó-szövetség minden rendezvényérl
kizárta az ország képviselit.
„A szeptemberi Európa-bajnokságra a csoportels kvalifikál, Romániának erre jelents
esélye van” – mondta el lapunknak a felnttválogatott edzje. Kacsó Endre arról is tájékoztatott, hogy a román csapat március 5-e óta
a megyeszékhelyen készül a feladat teljesítésére.
Ma 18.30 órától tehát Románia – Grúzia
U19-es futsalmérkzés a ligeti sportcsarnokban. A mérkzést a DigiSport 3 televízió élben közvetíti.

Március 5-e óta a Ligetben készül az U19-es román válogatott
Fotó: FRF

Bennmaradhat a Ladies

Már csak muszájból
játszik a teremlabdarúgó-csapat
Bálint Zsombor

tatódnak. Az A jel ben az
alapszakasz tabellájának 7.,
10., 11., 14., 15., 18. és 19.
helyezettei, a B jel ben a 8.,
9., 12., 13., 16., 17. és 20. helyezettek folytatják.

A 2. liga alapszakaszának végeredménye

9

Eredményjelz
Ni labdarúgó 1. liga, felsház, 2. forduló:
Borgóprundi Heniu – Bukaresti Fair Play
4-1, Temesvári Politehnica – CSM Alexandria
1-1, Kolozsvári Olimpia – Székelyudvarhelyi
Vasas Femina 1-0; Ni labdarúgó 1. liga, alsóház, 2. forduló: Marosvásárhelyi Ladies –
Galaci Universitatea 2-1, Resicabányai Banat
Girls – Aradi Piros Security 0-3, CSS
Târgovite – Nagybányai FF 0-4.

Fontos, a bennmaradás szempontjából vélheten lényeges jelentség gyzelmet aratott a
Ladies ni labdarúgó csapata az 1. liga alsóházi
rájátszásában, a kiesés elleni küzdelemben egy
közvetlen riválisa, a Galaci Universitatea ellen.
A vendégek jutottak vezetéshez, ám Dávid
Márta büntetgóljával még a szünet eltt sikerült
egyenlíteni. A második félidben nagyon sok
helyzetet kihagyott a marosvásárhelyi csapat,
amíg Bíró révén megszerezte a gyztes gólt is.
Azzal, hogy a két mögötte lév csapatot le- hozni, noha még nyolc forduló van a bajnoki
gyzte az els két idei fordulóban, kilenc pont idény lezárásáig.
A hét végén Nagybányára utazik a Ladies, egy
elnyre tett szert velük szemben, amit – tekintve
az erviszonyokat is – elméletileg lehetetlen be- sokkal nehezebbnek ígérkez találkozóra.

A Bajnokok Ligája mai programja
Két újabb nyolcaddönts párharc visszavágóját rendezik ma a labdarúgó Bajnokok Ligájában.
A Juventus – Villarreal csata els összecsapásán, három hete 1-1-es döntetlen született a spanyol
csapat otthonában. A címvéd Chelsea ugyanakkor 2-0-s elnnyel utazott Lille-be.
Bajnokok Ligája, nyolcaddönt, visszavágók:
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).
Mindkét mérkzés este 10 órakor kezddik.

Az els két bajnoki tornán szoros
mérkzéseket játszott a Marosvásárhelyi CSM 2. ligás teremlabdarúgó-csapata, ám csupán egyetlen pontot
sikerült szereznie. A harmadik tornán,
amelyet a Dolj megyei Ialniában tartottak, már csak egyetlen mérkzésen,
a házigazda Metropolitan ellen sikerült
valamivel szorosabb eredményt elérni,
a másik két találkozót már inkább csak
muszájból játszotta le a Kovács János
edzette gárda.
Három torna után így a csoportban
utolsó a marosvásárhelyi alakulat, és
szinte semmi esélye, hogy legalább a
harmadik helyre feltornázza magát,
noha az utolsó forduló mérkzéseit két
hét múlva hazai pályán – a marosszentannai sportcsarnokban – rendezheti.
Aztán majd lehet gondolkodni azon,
miként hasznosítható az idei elrontott
bajnoki idény, hogy ismét ütképes csapatot lehessen összerakni a városban.

Eredményjelz
Teremlabdarúgó 2. liga, III. csoport,
3. torna (Ialnia, Dolj megye): Metropolitan Ialnia – Marosvásárhelyi
CSM 4-2, Dévai West – Simándi
oimii 12-1, Marosvásárhelyi CSM
– Dévai West 2-12, Metropolitan
Ialnia – Simándi oimii 5-7, Metropolitan Ialnia – Dévai West 4-9,
Simándi oimii – Marosvásárhelyi
CSM 7-1.

A feldühödött szurkolók sörrel
locsolták le a Fehérvár játékosait
Nagy felháborodást keltett a Fehérvár lecsöppent egy olyan lejtmenetbe, ahol
FC szurkolói körében a Ferencvárostól el- még alább csúszunk vele“ – nyilatkozta a
szenvedett 2-0-s vereség a magyar labda- meccs után az M4 Sport televíziónak.
Klubközeli források 10-11 milliárd forúgó NB I 24. fordulójában.
Nem kifejezetten (csak) a kudarc húzta rintra (mintegy 2,5-3 millió euróra) becsüfel nagyon a drukkereket, sokkal inkább lik a sportszervezet évi költségvetését, ami
a tény, hogy kedvenc csapatuk zsinórban a Ferencvároséhoz hasonló tétel. Ennek ela hetedik mérkzését bukta el, amivel ne- lenére, míg az FTC az utóbbi években zsigatív klubrekordot állított fel, ugyanakkor nórban nyerte a bajnoki címeket, és
ha a mélyrepülés folytatódik, és a kö- csoportkörben szerepelt az európai kupavetkez játéknapon a Gyirmóttól is ki- sorozatokban, a Fehérvár FC utoljára
kap, akkor a kiesés lehetsége is felme- 2018-ban ért fel a csúcsra, azóta pedig
csak két második és egy harmadik helyet
rülhet.
Az ultrák egy része a játékosokon ve- szerzett, a mostani idényt pedig teljesen elzette le dühét a Fradi elleni mérkzés rontotta.
végén. Amikor a lefújás
után néhány fehérvári
Az NB I állása
játékos – Fiola Attila, 1. Ferencváros
24 15 4
5
41-19 49
Stopira, Nego, Niko- 2. Puskás AFC
24 13 5
6
33-25 44
lics, Kovács Dániel – a 3. Kisvárda
24 12 8
4
39-24 44
BRD szurkolói brigád 4. Paks
24 10 4
10
60-48 34
elé vonult, sörrel lo- 5. ZTE
24 9
7
8
33-39 34
csolták ket. Fiolát ez 6. Újpest
24 8
6
10
33-36 30
nagyon feldühítette, és 7. Fehérvár FC
24 8
5
11
28-33 29
csak társának, Kovács- 8. Honvéd
24 8
4
12
39-40 28
nak volt köszönhet, 9. Debrecen
24 7
7
10
39-40 28
hogy nem ment ki a le- 10. Mezkövesd
24 7
7
10
26-38 28
látóra verekedni – a 11. Gyirmót
24 6
7
11
24-34 25
kapus ugyanis lefogta a 12. MTK
24 6
6
12
18-37 24
válogatott védt.
Kovács
Dániel
amúgy nem rejtette
véka alá a véleményét.
„Hozzáállásbeli problémák vannak, így igazából nincs, amirl
beszélni. Nem néhány
játékos nem érzi át a
problémát,
hanem
annál több. Ezért felesleges a taktikát emlegetni, meg edzzni. Ki
lehet rúgni az ötödik,
hatodik edzt is, de
ezzel nem változik
semmi, mivel a hozzáállásban vannak a gondok. Sajnos, Michael
Boris jött ki eddig a
legszerencsétlenebbül A székesfehérvári Fiola Attila méltatlankodó szurkolókhoz beszél
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
ebbl a történetbl, be-
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Nem kedvez a Volkswagen-csoportnak
az orosz–ukrán háború

A Volkswagen zwickaui gyára

Az autóipart amúgy is sújtja a
globális félvezetőhiány, most
pedig itt az újabb probléma,
az orosz–ukrán háború, ami –
úgy néz ki –, teljesen megbénítja a világ legnagyobb autógyártójának, a Volkswagencsoportnak a villanyautógyártását. A jelenlegi helyzet
alapján mind Zwickauban,
mind Drezdában leállt az ID
szériás villanyautók gyártása.
A fő gondot az eddig Ukrajnában gyártott kábelkötegek hiánya jelenti.

Nagy-Bodó Szilárd
Arról egyelőre nincs hír, hogy más
forrásból beszerezhetők-e a szükséges kábelkötegek. Amennyiben igen,
nagy valószínűséggel arra kell számítani, hogy az áruk is magasabb lesz,
az pedig a Volkswagen villanyautók
árának emelkedéséhez vezet. Ezt
vagy felvállalja a gyártó, vagy a vásárlók kell szembenézzenek a még
drágább elektromos autókkal.
Az ID család két tagját, az ID.3at és az ID.4-et gyártják Kínában

Skoda Enyaq iV gyártósor

Forrás: toalcar.hu

is, viszont az onnan való szállítást
megszervezni feltehetőleg ugyanúgy időbe telne, mint ráállítani a
gyártásra egy másik üzemet. Továbbá a gépjárművek Kínából
való szállítása szinten költséges
lenne.
A Volkswagen vezetése azt
ígérte, hogy egy cégen belüli
akciócsoportot alakítanak ki, amely
az ukrajnai háború hatásait fogja
vizsgálni, illetve ötleteket, terveket
fog kidolgozni, hogy hogyan enyhítsék ezeket.
A kábelkötegek hiánya természetesen csak a jéghegy csúcsa. A
Volkswagen beszállítójának –
amely Ukrajnából szerezte be a kábelkötegeket – gyárában több mint
7000 személy dolgozik. Ebből a
számból arra lehet következtetni,
hogy számos Európában gyártott
elektromos autót láttak el innen kábelkötegekkel. Értelemszerűen nem
minden kábelköteg származik Ukrajnából, de nagy valószínűséggel a
következő hetekben, hónapokban
még lesznek olyan gyártók, amelyek kénytelenek lesznek leállítani
a termelést.

A Volkswagen után a Skoda is
bejelentette, hogy nála is akadozik
az elektromos autók gyártása. Erre
számítani is lehetett, hiszen a Skoda
Enyaq iV közeli rokonságban áll az
ID.4-gyel, ebből arra lehet következtetni, hogy nagy valószínűséggel a kábelkötegek is ugyanazokból
az ukrán üzemekből érkeztek.
A Skoda óvatosabban fogalmazott, mint a Volkswagen. A cseh vállalat azt mondta, hogy korlátozzák
a típus gyártását. Ez arra utal, hogy
még lehet némi raktárkészletük, így,
ha kisebb mennyiségben is, de egy
darabig még tudják folytatni a gyártást. Azonban, ha nem érkezik utánpótlás, vagy valamilyen megoldást
nem talál az akciócsoport, akkor
legfeljebb néhány hétre elegendő az
alkatrész.
A Skodának ennél nagyobb fejfájást okoz az, hogy egy csapásra elvesztette két nagyon jó piacát is. A
márka második legnagyobb vásárlója éppen Oroszország volt, ahol
tavaly több mint 90.000 gépjárművet értékesítettek. A nemzetközi
szankciók miatt viszont valószínű,
hogy nem szállíthatnak autókat

Forrás: totalcar.hu

A Kia EV6, a 2022-es Év Autója díj nyertese

Oroszországba, legalábbis a közeljövőben. A Skoda emellett az ukrán
piacot is kénytelen lesz mellőzni,
amely szintén egy stabil, biztos piac
volt. De ez a háború miatt biztosan
kiesik, hiszen az emberek nem fognak autókat vásárolni.
A Kia EV6 az év autója
Érdekesen alakul a nemzetközi autópiac. Két-három évvel ezelőtt elképzelni sem tudtuk, hogy egy
elektromos autónak esélye lehet
megnyerni az Év Autója díjat. Idén
pedig a dobogó mindhárom fokára
egy-egy elektromos gépjármű gurulhatott fel. De a hét döntős autó közül
is csak egy, a Peugeot 308 rendelkezik belső égésű motorral. Viszont
ebből is készül elektromos változat.
A végső fordulóba hét autó került
be idén is. A hetedik helyen a Cupra
Born végzett 144 ponttal, a hatodik
helyet a Ford Mustang Mach-E szerezte meg 150 ponttal, ötödik helyen a Skoda Enyaq iV áll 185
ponttal. Negyedik helyen végzett az
egyetlen nem elektromos autó, a
Peugeot 308, 191 ponttal. Az a
három gépjármű, amelyet a legjobbnak ítélt meg a nemzetközi
zsűri, nagyban megelőzte a mezőny
többi tagját, viszont közöttük már
szoros volt a verseny. „Bronzérmet”
kapott 261 ponttal a Hyundai Ioniq,
265 ponttal lett második a Renault
Megane E-Tech Electric, míg 2022ben 279 ponttal szerezte meg az Év
Autója díjat a Kia EV6.
Elmondható, hogy az elektromos
autók most már ilyen szempontból
is átvették a vezetést. Viszont a döntőbe bekerült gépjárművek nem
éppen az átlagos vásárló pénztárcájához vannak szabva. A legolcsóbb
a Peugeot 308, körülbelül 19.000
eurós alapárral. A többi versenyző
nagyjából kétszer ennyibe kerül.
Tehát az elektromos autók most már
elismertek, és valóban jók. A kérdés
az, hogy mikor lesznek elérhető
árúak mindenki számára, illetve,
hogy Romániában mikor épül ki a
használatukhoz nélkülözhetetlen
töltő-infrastruktúra.
A BMW és a Jaguar is elhagyja
az orosz piacot
A háború hatására több autógyártó is bejelentette, hogy beszün-

BMW-gyártósor. Illusztráció

Forrás: Év Autója verseny hivatalos oldala

teti a szállításokat Oroszországba,
sőt a BMW a helyi összeszerelést is
leállítja. Természetesen sokkal egyszerűbb helyzetben vannak azok a
gyártók, amelyek csak szállítanak
az orosz piacra, hiszen ők csak az
exportot kell leállítsák. Így a General Motors, a Jaguar – Land Rover
és a Volvo is jelezte, hogy teljesen
megszünteti az oroszországi
exportot.
Lényegesen nehezebb helyzetben
vannak azok az autógyártók, amelyek komolyabb helyi érdekeltséggel, esetleg helyi gyártókapacitással
is rendelkeznek. Ilyen helyzetben
van a BMW is, amely az Avtotor
nevű helyi vállalattal közösen tart
fenn egy összeszerelő üzemet.
Ennek ellenére a bajor márka is úgy
döntött, hogy beáll a szankciók
mögé, és beszünteti a gyártást.
Holott a BMW-nek komoly érdekeltségei vannak Oroszországban,
hiszen a hetes szériák jelentős részét
itt – és persze Kínában – adják el.
Természetesen az oroszok sem
nézik ezt karba tett kézzel. Azt próbálják elérni, hogy a külföldi tőke
kivonása minél lassabban történjen.
Többek között jogszabályt is bevezettek, amely tiltja, hogy a külföldi
cégek eladják orosz érdekeltségeiket.
A nemzetközi szankciók rendszere egyelőre kialakulóban van. Ez
fogja meghatározni, hogy milyen
külföldi érdekeltségek maradhatnak
működőképesek Oroszországban.
Jelenleg a legnehezebb helyzetben
azok a vállalatok vannak, amelyek
komoly gyártókapacitást és vásárlói
bázist építettek ki Oroszországban.
Többek között ilyen a Renault, a
Nissan-Mitsubishi, a Stellantis és a
Volkswagen-csoport. Számukra a
szankciók szintén fájdalmasan fognak hatni, főleg amiatt, hogy az autóipar még nem állt fel a
koronavírus-járvány és a félvezetőhiány okozta nehéz periódusból. Ez
pedig újabb anyagi kiesést fog eredményezni, méghozzá feltehetőleg
nem is kicsit. Szinte biztos, hogy
infláció és munkahelyek szempontjából a nyugat-európai országoknak
is fájni fognak az intézkedések.
Kérdés, hogy ki bírja tovább: az
oroszok vagy a gazdaság?

Forrás: totalcar.hu
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Peking: a G20
nem alkalmas fórum
a helyzet megvitatására
A G20-as országcsoport nem alkalmas fórum az ukrajnai helyzet megvitatására – jelentette ki Csao Li-csien
kínai külügyi szóvivő keddi sajtótájékoztatóján.

A szóvivőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy az októberben
esedékes G20-as csúcstalálkozónak otthont adó Indonézia a napokban megerősítette: nem tervezi napirendre venni Ukrajna kérdését.
Csao úgy érvelt: a G20-as országcsoport a nemzetközi gazdasági együttműködés egyik legfontosabb fóruma, ezért nem alkalmas olyan politikai és biztonsági kérdések megvitatására, mint
az ukrajnai helyzet. A G20-ak elsődleges feladatai közé tartozik
most a koronavírus-világjárvány megfékezését célzó nemzetközi
együttműködés, valamint a világgazdaság stabilitásának fenntartása – tette hozzá.
Hozzátette: Kína a továbbiakban is aktívan részt kíván venni
a Bali szigetén megrendezendő G20-as csúcs előkészületeiben,
és a találkozó sikerének előmozdításában a járvány utáni gazdasági helyreállás érdekében.
A G20-as országcsoport tagjai közé tartozik Kína, Oroszország, az Európai Unió és az Egyesült Államok is. A tagok együtt
a világ bruttó hazai termékének (GDP) több mint 80 százalékát
hozzák, és a világ népességének több mint 60 százalékát adják.
Csao pártatlannak és építő jellegűnek nevezte Kína álláspontját
az ukrán–orosz konfliktussal kapcsolatban. Továbbá felszólította
az Egyesült Államokat, hogy „gondolkodjon el az ukrán válság
kialakulásában betöltött szerepét illetően”, tegyen lépéseket a feszültségek enyhítésére, és hozzon nyilvánosságra minden részletet az Ukrajnában folytatott katonai biológiai tevékenységéről.
A szóvivő az orosz védelmi minisztérium azon állítására utalt
ezzel, miszerint Ukrajnában amerikai finanszírozású katonai
biológiai kísérletek folytak.
Peking és Washington kölcsönösen félretájékoztatással vádolja
egymást az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban. Kína tagadja
amerikai hírszerzési források azon állítását, miszerint Oroszország katonai segítséget kért tőle.
Miközben Kína a háború kitörése után megértéséről biztosította Moszkvát biztonsági aggodalmaival kapcsolatban, a konfliktus diplomáciai úton történő rendezését sürgeti, és nem nevezi
inváziónak vagy háborúnak azt, miközben Moszkva katonai hadműveletnek hívja. (MTI)

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

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. (66358-I)
BÁRMILYEN típusú tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk,
fából teraszt készítünk. Tel. 0758598-133. (15296-I)

11

Az EU újabb gazdasági szankciókat fogadott el,
és további orosz oligarchákat szankcionál
Az Európai Unió az Ukrajna elleni orosz agresszióra válaszul újabb gazdasági szankciókat fogadott el Oroszország ellen, újabb oligarchákra
terjesztette ki a megszorító intézkedések hatályát, és megállapodott, hogy megtagadja az
orosz termékektől és szolgáltatásoktól a legkedvezőbb elbánást az uniós piacokon – tájékoztatott az uniós tanács kedden.

Közölték: az Európai Unió Oroszország elleni korlátozó
intézkedéseinek negyedik csomagja tovább növeli a
Kremlre nehezedő gazdasági nyomást, és ellehetetleníti az
ukrajnai orosz invázió finanszírozását.
A szankciós csomag teljes tilalmat rendel el minden
pénzügyi tranzakcióra orosz állami tulajdonú vállalatokkal
a legkülönböző ágazatokban. A jelenleg érvényes uniós
védintézkedések hatálya alá tartozó acéltermékekre vonatkozó uniós importtilalom lép érvénybe, ami mintegy 3,3
milliárd euró összegű exportbevétel-kiesést jelent majd
Oroszország számára. A megnövekedett importkvótákat
kompenzáció céljából más unión kívüli országok között
osztják szét – közölték. Az intézkedés tiltja az új beruházásokat az orosz energiaágazatban, korlátozott kivételt
csak a polgári célú nukleáris energia és bizonyos más energiatermékek élveznek. Tilalmat vezet be a luxuscikkek,
köztük a luxusautók és ékszerek exportjára is.
A szankciós csomag kibővítette a megszorító intézkedések alá vont emberek és szervezetek listáját is. A szankciók Kremlhez közel álló oligarchákat és az üzleti elitet
érintik, valamint olyan, a katonai és védelmi területeken
tevékenykedő vállalatokra vonatkoznak, amelyek logisztikával és anyagiakkal támogatják az Ukrajna elleni orosz
inváziót.
Az EU arról is megállapodott, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) többi tagjával együtt megszünteti
Oroszország úgynevezett legnagyobb kedvezményben részesített nemzet státusát, ami azt jelenti, hogy megtagadja
az orosz termékektől és szolgáltatásoktól a legkedvezőbb
elbánást az uniós piacokon – tájékoztatott az Európai Unió
Tanácsa.

A MAKFALVI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET
március 31-én 11 órától tartja a 2021-es évi rendes közgyűlését
a szövetkezet irodahelyiségében.
A napirendi pontok a vasasüzletben vannak kifüggesztve.
A vezetőtanács. (22993)
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (66021-I)
ELŐKÉSZÍTÜNK tömbházbeli pincéket bármilyen eshetőségre: kitakarítjuk,
fertőtlenítjük,
kifestjük,
vészhelyzetre berendezzük. Tel.
0743-512-168. (15187)

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)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordáshoz és TÖLTŐNŐT hentesáru készítésére. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon. (22991)
ALKALMAZUNK tanyára ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással.
Tel. 0744-624-809. (22991)

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás,
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen munka. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0754-553-856,
Jani. (15242)
VÁLLALUNK: festést, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (14836)

Párizsi orosz nagykövet: az európaiak ugyanannyira
szenvedni fognak a szankcióktól, mint az oroszok
Az európaiak ugyanannyira szenvedni fognak a
Moszkva ellen bevezetett uniós szankcióktól, mint maguk
az oroszok – jelentette ki kedden Alekszej Meskov, Oroszország párizsi nagykövete.
„Nemcsak ránk, hanem önökre is nagyon kemény csapást fog mérni minden szankció” – figyelmeztetett párizsi
sajtótájékoztatóján a nagykövet, aki szerint a nyugatiak
egymásra licitálnak a büntetőintézkedésekben.
„Valóságos versengés folyik nyugati kollégáink között.
Az egyik valamit a fejébe vesz, aztán a többiek folytatják.
Időnként az Egyesült Államok vesz valamit a fejébe, aztán
Nagy-Britannia, majd az Európai Unió” – mondta, miután
az Európai Unió az Ukrajna elleni orosz agresszióra válaszul újabb gazdasági szankciókat fogadott el Oroszország
ellen, újabb oligarchákra terjesztette ki a megszorító intézkedések hatályát, és elhatározta, hogy megvonja az
orosz termékektől és szolgáltatásoktól a legkedvezőbb elbánást az uniós piacokon.
A nagykövet az újabb intézkedéseket „valóságos banditaakcióknak” nevezte.
„Ma elloptak tőlünk 300 milliárdnyit az arany- és a valutatartalékainkból” – mondta, anélkül, hogy megnevezte
volna, milyen valutára gondol.
Nem kívánta viszont kommentálni azt, hogy Vlagyimir
Putyin orosz elnök volt vejének a dél-franciaországi Biarritzban található villájába három oroszellenes aktivista törvénytelen módon behatolt, és kitűzte az ukrán zászlót.
„Egyelőre senki nem tájékoztatott minket erről” – mondta
a nagykövet.
„Jelenleg azt láthatjuk, hogy ebben az oroszellenes
kampányban tobzódnak mindenhol Európában. Ez egy valóságos (oroszellenes) vadászat” – tette hozzá.
„Megtámadnak embereket, és csak azért fosztják meg
őket a tulajdonuktól, mert oroszok. Még Sztálin is azt
mondta, akit nem igazán jellemeztek a demokratikus
elvek, hogy a fiú nem felelős az apjáért” – mondta az orosz
nagykövet. (MTI)

Gyorsan múlnak az évek, szívünkben fájón él az emléked.
Emlékezünk és emlékeztetjük
mindazokat, akik ismerték és
tisztelték özv. SOÓS TIBORNÉT,
hogy halálának ma van a 6. évfordulója. Kegyelettel és szeretettel
emlékezünk
Rá.
Szerettei.
(15231-I)

a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, rokon, jó szomszéd, mindenki tanárnője,
özv. NAGY IRÉN
szül. BARTA IRÉN
életének 95. évében csendesen
megpihent.

ELHALÁLOZÁS

Drága halottunk temetése 2022.
március 17-én délután 2 órakor

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
unokatestvér, rokon és szomszéd,
TORDAI LÁSZLÓ
életének 68. évében, 2021. november 16-án elhunyt.
Drága halottunk hamvának temetése március 19-én, szombaton
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (15281-I)

MEGEMLÉKEZÉS
„Monda néki Jézus: Én vagyok a
feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
Kegyelettel emlékezünk a bálintfalvi MÉSZÁROS GYÖRGYRE halálának 8. évfordulóján. Emlékét
őrzi fia, leánya, menye, veje,
három unokája, unokamenye,
valamint a rokonság. Nyugodj
békében, drága jó lélek! (15197-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

lesz a mezőcsávási református
ravatalozóból.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)

Aludd örök álmod nyugodtan,
csendben, hisszük azt, hogy mi
találkozunk a mennyben.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága édesanyánk, nagymama,
dédmama,

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy
NAGY IRÉN
szül. URSZ IRÉN
2022. március 14-én, életének 82.
évében hosszas betegség után
elhunyt.
Végső búcsút 2022. március 18án, pénteken 13 órakor veszünk
tőle a marosvásárhelyi református temető ravatalozójában. Nyugodjon békében!
Gyászoló szerettei. (15300)

özvegy IGNÁCZ ARANKA
életének 81. évében örökre megpihent.
Drága halottunkat március 16-án,
szerdán 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásárhelyi római katolikus temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (15298-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.

Nyárádkarácson Község
Polgármesteri Hivatala
– Nyárádkarácson 166. szám, Maros megye, adószám:
4323187, tel. 0265/332-112, fax: 0265/332-113,
e-mail: craciunesti@cjmures.ro –
zárt borítékos, nyilvános versenytárgyalást szervez egy 172,3 négyzetméteres ingatlan és a hozzá tartozó 1020 négyzetméteres terület
bérbeadására Nyárádkarácson község közterületén, Káposztásszentmiklóson, a 92. szám alatt (Maros megye).
A licitiratokat az érdeklődők ingyen átvehetik a Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hivatalban.
Az ajánlatokat egy példányban 2022. április 14-én 12 óráig lehet
benyújtani a hivatalban.
Az ajánlatokat tartalmazó borítékokat április 15-én 10 órakor
bontják fel. Bővebb felvilágosítás a 0265/332-112-es telefonszámon
vagy a hivatalban.
Bodó Károly Gyula polgármester

