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Kertésznap Nyárádszeredában

Sok a termelő, kiállító, gazdag a kínálat

Két P. Mobil-turné
tavasszal

A több mint 50 éve létező hard rock
csapat folytatja tavalyi Aranylakodalom műsorát, de Móóóbil! címmel legnagyobb slágereit is előadja
koncerteken.

____________5.
A fiatal gazdák
készülhetnek

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó
Országos Ügynökség által meghirdetett 6.1-es intézkedéscsomag alapján
fiatal gazdák összesen 42,68 millió
euróra pályázhatnak. Alapfeltétel a
gazdaság minimális 12 ezer SO-euró
értéke, továbbá saját vagy bérelt terület, illetve idősebbektől átvett gazdaságok (termőföld, állatállomány). Ez
utóbbi esetében többletpontot lehet
szerezni.

____________6.
62 éves
a Marosvásárhelyi
Rádió

1958. március 1-jén adták át a rádió
székhelyét, március 2-án pedig először szólalt meg a Marosvásárhelyi
Rádió. Az első napon, reggel 5:30-tól
15 perces román és 30 perces magyar
nyelvű műsort sugároztak. Március 3án pedig elindult a rendszeres műsorszórás napi 2-2 órában, magyar és
román nyelven.

____________7.
Újra aktívak az
„unokázós” csalók
Az egyik legsikeresebb kertészvásár volt a szombati

Fotó: Gligor Róbert László

Borús, de kellemes idő fogadta szombaton délelőtt a nyárádszeredai
Tizennyolcadjára tartottak kertészvásárt szombaton a nyárádmenti városban. A szervezők az egyik legsikeresebbnek kertészvásár látogatóit. Természetesen a kínálatra sem lehetett panasz,
mert bár első pillantásra úgy tűnt, hogy kevesebb a termelő, kiállító, árus,
tartják az ideit, a látogatók nem távoztak üres kézzel.
Gligor Róbert László

(Folytatás a 4. oldalon)

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
az unokázós csalók időközönkénti
megjelenésére figyelmezteti a lakosságot, főként az idősebb korosztályt,
mivel a bejelentések alapján újra szedi
áldozatait az átverésekre szakosodott
szélhámosok tevékenysége.

____________8.

Törlesztenek

Benedek István
Bár a közvélemény-kutatók felméréseit mindig illik fenntartással
kezelni, a legújabb szerint csökkenni kezdett a liberálisok népszerűsége, és ismét növekedni kezdett a szociáldemokratáké. Úgy tűnik,
az új nagyfiúk kezdenek törleszteni a kitartó semmittevésért.
A felmérés érdekessége, hogy az erőviszonyok változásával egyéves trend változott meg a két nagy párt támogatottságának tekintetében. Ebből leginkább az szűrhető le, hogy a választókat nem lehet
büntetlenül baleknek nézni, legalábbis nem sokáig. A hároméves
szocdem kormányzás után a hatalmat átvevő liberális csapat sokat
ígért, és abból – a regáti politikai hagyományoknak teljességgel megfelelően – szinte semmit nem tartott be. Persze, a dolgok hátterébe
is belátók számára már az indulásukkor tiszta volt, hogy kellő parlamenti háttér nélkül a nagy ígéretekből nem sokat lehet tettekre váltani, így a komolyságuk eleve megkérdőjelezhető volt. De a szavazók
nagy többsége is csak annyit vett észre az utóbbi hónapok során,
hogy a pártok váltották egymást, új arcok vannak a kormányban és
a főbb hivatalokban, de azonkívül semmi nem változott, maradt az
állandó cirkusz. A bizalmi indexek változásának formájában közölték
a politikummal, hogy inkább azt részesítenék előnyben, ha az urak
odafent egymás szapulása helyett az ország és az ő sorsukkal törődnének.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 55 perckor,
lenyugszik
18 óra 13 perckor.
Az év 64. napja,
hátravan 302 nap.

IDŐJÁRÁS

Esős idő
Hőmérséklet:
max. 190C
min. 60C

Ma KÁZMÉR,
holnap ADORJÁN, ADRIÁN
napja.
ADORJÁN: a római Hadrianus név rövidült változata, jelentése: a Velence tartománybéli Hadria városából való
férfi.

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. március 3.
1 EUR
4,8074
1 USD
4,3263
100 HUF
1,4258
1 g ARANY
222,4340

Könnyűzenei konferencia

Március 6-án, pénteken 10 órától – a marosvásárhelyi
Apolló-palotában a Marosvásárhelyi Rocksuli, a budapesti
Könnyűzenei Szolgáltató Iroda és a Hangőr Egyesület
szervezésében, az NKA hangfoglaló program magyar
könnyűzenei oktatást támogató alprogramja támogatásával – könnyűzenei konferenciát szerveznek. A megnyitót
követően neves szakemberek tartanak előadásokat a
Peron tehetségkutató programról, az erdélyi és a magyarországi könnyűzenei oktatásról. Kísérőprogramként Boros
Zoltán televíziós szerkesztő, zeneszerző 16 órától ismerteti
az 1970-es évek erdélyi magyar könnyűzene-mozgalmát.
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz
kötött. Regisztrálás az oktatas@hangfoglalo.hu e-mailcímen, további információk: www.poptanitas.blog.hu .

Bemutató a Stúdióban

Március 7-én, szombaton 19 órától a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Köteles Sámuel utca 6. szám alatti Stúdiótermében bemutatják Susan Sontag Alice az ágyban
című drámáját. Fordította Porogi Dorka. Játsszák a II. év
magiszteri színészosztály diákjai: Rákosy L. Anikó, Vadász
Bernadett, Zádor Fanni, Barkó Judit Réka, Czüvek Loránd,
Ádám Kornél és Pál Zoltán. Rendező-díszlet: Balázs Zoltán, jelmez: Măriuca Ignat, asszisztens: Juraszek Zsuzsanna. A következő előadás március 10-én, kedden 19
órától lesz.

Jogi tanácsadás

Ma délután 4 órától jogi tanácsadást tart előfizetőinknek
Molnár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk marosvásárhelyi,
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal
előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Operettgálaest Szászrégenben

Előjegyezhetők a helyek a március 24-én, kedden este 7
órától kezdődő operettgálaestre, amely a szászrégeni
Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében lesz. Fellépnek: Oszvald Marika, Újhelyi Andrea és Peller Károly, a
Budapesti Operettszínház előadói. Jegyeket munkanapokon 9 és 17 óra között a művelődési házban lehet vásárolni. Helyek foglalhatók a 0757-109-450-es és
0741-024-882-es telefonszámokon.

Biztos segítség a bajban

A marosvásárhelyi magyar baptista imaházban (a Tudor
Vladimirescu utca 50. szám alatt) március 4. és 8. között,
szerdától szombatig 19 órától, míg vasárnap 15 órától
evangelizációs istentiszteletet tartanak.

Közúti kihágások, balesetek

Március másodikán este a marosvásárhelyi Dózsa György
utcában a közlekedési rendőrök ellenőrzésekor kiderült,
hogy egy 32 éves görgényhodáki gépkocsivezető annak
ellenére vezetett, hogy fel volt függesztve a jogosítványa.
Ugyanaznap 18 órakor Sáromberkén egy 54 éves gépkocsivezetőt rajtakaptak, hogy ittasan vezetett. Mindkét esetben bűnvádi eljárást kezdeményeztek. 19.45-kor egy
fehéregyházi 18 éves fiatal Segesváron egy kanyarban
összeütközött egy 51 éves segesvári lakos által vezetett
járművel. A balesetben egy 14 éves utas könnyebb sérüléseket szenvedett.
Hírszerkesztő: Vajda György

Emlékezzünk és ünnepeljünk nyelvünkért,
kultúránkért és nemzeti jelképeinkért!

172 éves a magyar szabadság. Éljünk bárhol a világon,
március 15-e a magyar ember számára mindenhol szabadságot, testvériséget, nemzeti összetartozást jelent.
Az RMDSZ Maros megyei szervezetének rendezvénysorozata a Könyv és gyertya ünnepi gálával kezdődik Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota nagytermében március
14-én 18 órától. A gálán olyan Maros megyei személyeket
tüntetünk ki, akik életük, munkásságuk során kiemelkedő
módon segítették a magyar közösséget. A kitüntetést az
1990. február 10-i, a kisebbségi jogok védelméért meghirdetett könyves-gyertyás néma tüntetés emlékére hozta létre
az RMDSZ Maros megyei szervezete.
A gálát a Csík zenekar, Kossuth-díjas, részben népzenét,
részben népzenei elemeket is felhasználó könnyű- és világzenét játszó együttes ünnepi koncertje zárja.

Március 15-én, vasárnap 16 órától a Postaréten, a Székely vértanúk emlékművénél koszorúzással egybekötött
emlékünnepséget tartunk.
A Csík zenekar koncertjére a belépés díjtalan, jegyeket
a Maros megyei RMDSZ székházában igényelhetnek az érdeklődők, a Dózsa György utca 9-es szám alatt, március
12-ig. A helyek száma korlátozott.
A koszorúzni óhajtók az RMDSZ Maros megyei szervezetének titkárságán jelentkezhetnek – Dózsa György utca
9. szám, első emelet, érdeklődni a 0265-264-442-es telefonszámon.
Ünnepeljünk idén is együtt!

A mikházi Csűrszínházi Egyesület és a nyárádremetei
önkormányzat is csatlakozik a budapesti Nemzeti Színház
kezdeményezéséhez.
A budapesti Nemzeti Színház Trianon 100 rendezvénysorozatának részeként február 27-én, a Tizenhárom almafa
című Wass Albert-bemutatóhoz kapcsolódva, a teátrum
színművészei trianoni emlékfaként elültetnek egy őshonos,
oltott almafát a Nemzeti Színház parkjában. Ezután még tizenkét településen – a helyhatóságok képviselőivel közösen
– ültetnek el egy-egy almafát. Az össze- és az együvé tartozás jegyében a mikházi Csűrszínházi Egyesület és a nyárádremetei önkormányzat is csatlakozik az akcióhoz.
Ezáltal szeretnénk jelezni, hogy közös a kultúránk, az anyanyelvünk, politikai határok nem választhatnak el, mások
nem sorvaszthatnak el. Felkérjük ezúttal az erdélyi színházakat (kőszínházakat, független és magántársulatokat), népi
együtteseket, ifjúsági és bábszínházakat, napilapokat, iro-

dalmi folyóiratok, rádió- és televíziócsatornák szerkesztőségét, önálló vállalkozásokat, magánszemélyeket, hogy járuljanak hozzá egy-egy gyümölcsfa szimbolikus
elültetéséhez. Az esemény március 21-én 11 órától lesz
Mikházán, a Csűrszínház mögötti területen. Szándékukat,
kérem, jelezzék a szelyesferenc@gmail.com e-mail-címen
vagy a 0744-394-186-os telefonszámon.
Az adományokat a következő bankszámlaszámra lehet
átutalni:
Asociaţia Teatrul Şura – Călugăreni
First Bank – Sucursala Tg Mureş
RO88PIRB 2800 2096 5200 1000
SWIFT PIRB ROBU RON
Egy facsemete ára 20 lej
Csak akkor lehetünk erősek, ha kis dolgokban is összetartunk!
Szélyes Ferenc, a mikházi Csűrszínházi Egyesület elnöke

Felhívás

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének
sajtóirodája

Jogtörténetek a márciusi Korunkban

A Korunk márciusi lapszáma a jogtudomány történeti
előzményeinek és aktuális kihívásainak közérthető képét
nyújtja. Ami az utóbbi vonulatot illeti, a lapszámban olyan
kérdéseket elemeznek a szerzők, mint a megújuló jogtörténeti szemléletmód, a jogtörténet újdonságai, a jogi oktatás
nehézségei a digitális korban, a Z generáció szempontjából
és a 21. században, valamint a romániai jogállamiság állapota. A lapszámot záró elemzés azt a kérdést vizsgálja,
hogy milyen hatással lesz a mesterséges intelligencia megjelenése a jogalkalmazásra. Az összeállítás általános üzenete az, hogy az új társadalmi kihívások nem a jog
meghaladását eredményezik, sőt, a hatás valójában a szabályozás komplexebbé válása – a jognak pedig kulcsszerepet kell játszania alapvető értékeink védelmében.
A tartalomból: Nótári Tamás: Választási kampány Pompejiben, Szabó Ádám: A terving törvénymondók kora Erdélyben, Bonyhai Gabriella Eleonóra – Valdmann István:
Az 1921. évi agrárreform: jogi kérdések a korabeli sajtóban, Kokoly Zsolt: Női hallgatók az erdélyi jogi oktatás történetében, Várady Tibor: Magyar nyelvű egyetemi oktatás
az újvidéki jogi karon, Menyhárd Attila: Jogról és igazságról, Veress Emőd: A közös európai adásvételi jog megalkotásának kudarca (2011–2015), Fazakas Zoltán József:
Gondolatok a hadisírokról, Kádár Hunor: A védelem jogait
fenyegető súlyos és valós veszedelem: az „in rem nyomozás”, Fekete Balázs: „Jog és irodalom”: csendes forradalom
a Magyar jogelméletben?, Varga Attila: „Minden alkotmányhoz tartozik egy eposz, és minden tízparancsolathoz
egy szentírás” – avagy a görög Antigonétól az amerikai
Elektráig, Székely János – Veress Emőd: A mesterséges intelligencia és a jogalkalmazás.

RENDEZVÉNYEK

Rocktörténeti kiállítás

Március 6-án 15.30-kor a Marosvásárhelyi Rocksuliban, a
Posta utca 2. szám alatt erdélyi rocktörténeti kiállítás nyílik, amelyen az 1960-as évektől megőrzött plakátok, koncertprogramok, fényképek és bakelitlemezek láthatók
erdélyi magyar rock- és popegyüttesekről és nem csak.

Mesenap a Kultúrpalotában

Március 8-án, vasárnap 9 és 14 óra között a Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete a marosvásárhelyi Kultúrpalotában Hamuban sült pogácsa címmel szakmai napot

szervez a mesemondásról. A miskolci Zámborszky Eszter
mesemondó, mesepedagógus tart előadást A mese szerepéről a nevelésben címmel, majd dr. Kádár Annamária
pszichológus arra a kérdésre keresi a választ, hogy miként írjuk át gyermekünk életmeséjét. Lesz mesetarisznya, élményműhely, amelyet a sepsiszentgyörgyi Szabó
Enikő mesemondó, meseterapeuta vezet.

Tiszta – néptáncszínház

Március 25-én, szerda este 7 órától a sepsiszentgyörgyi
Háromszék Táncegyüttes Tiszta című néptáncszínházi
előadását mutatja be a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében. A 0757-109-450-es és 0741024-882-es telefonszámokon lehet helyet foglalni.

2020. március 4., szerda ________________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ NÉPÚJSÁG

A székelyföldi románokkal való szolidaritás napját
ünneplik március 14-én Sepsiszentgyörgyön

A világ románsága a Kovászna – Hargita – Maros
megyei románok iránti szolidaritásának a napját
ünnepli március 14-én Sepsiszentgyörgyön a Románok románokért című rendezvénysorozattal – közölte hétfőn az Agerpres hírügynökség a szervező
civil szervezetek közleményére hivatkozva.

A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma által szervezett rendezvénysorozatot a sepsiszentgyörgyi
Román Szellemiség Múzeumában tartják. Ezen megvitatják
többek között annak a beadványnak a helyzetét, amelyben a
székelyföldi románok civil fóruma a bukaresti kormány, parlament és elnöki hivatal segítségét kérte a székelyföldi románok megmaradásához és az etnikumközi viszonyok
normalizálásához a térségben.

Ez alkalommal öt olyan román személyiségnek készülnek
átadni az Ilie Moldovan ortodox teológiai tanárról elnevezett
díjat, akik sokat tettek a székelyföldi románok identitásának
megőrzéséért. A rendezvényen többek között beszédet mond
a térség ortodox püspöke, a három megye prefektusa, akik a
román kormányt képviselik megyéjükben.
Amint a románok civil fóruma közölte: a rendezvényen egy
olyan „Sepsiszentgyörgyi nyilatkozat” elfogadását tervezik,
melyben a románok megmaradásának a biztosítására, az etnikumok közötti együttélés normalizálására kérik a kormányt,
a parlamentet és az államelnöki hivatalt. A dokumentumban
arra is kérik a megszólított intézményeket: akadályozzák meg,
hogy „Magyarország társszuverenitást gyakoroljon az úgynevezett Székelyföld fölött”. (MTI)

A KDNP a Székely Nemzeti Tanács
kezdeményezésének aláírására buzdít

A Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelméért indított európai polgári kezdeményezés
támogatását kérte a Kereszténydemokrata Néppárt
nevében Szászfalvi László országgyűlési képviselő
kedden Budapesten.

A kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió esélyegyenlőséget biztosítson a nemzeti régiók számára, ahol az őshonos
kisebbségek élnek – hangsúlyozta a KDNP frakcióvezető-helyettese. A politikus hozzátette: az esélyegyenlőségen, a forrásokhoz való egyenlő hozzáférésen túl egyfajta pozitív
diszkriminációra is szükség van, hogy az érintett őshonos kisebbségek az elmúlt évtizedekben és évszázadokban kialakult
hátrányokat le tudják küzdeni. A kezdeményezés keretében

Koronavírus

egymillió aláírásnak kell összegyűlnie az unió hét tagállamából arányosítva. Jelenleg 150 ezer felett van az aláírások
száma, Magyarországon azonban mintegy 600 ezer aláírásra
lenne szükség a kezdeményezés sikeréhez – fűzte hozzá.
Szászfalvi László kiemelte: a kereszténydemokrata közösség nagyon fontosnak érzi a kezdeményezést.
Talán szimbolikusnak is tekinthető, hogy éppen 2020-ban,
a nemzeti összetartozás évében zajlik az aláírásgyűjtés – tette
hozzá. Emlékeztetett: a múlt héten az Országgyűlés egyhangúlag fogadta el a kezdeményezés támogatását.
Szászfalvi László egyúttal arra kért mindenkit, szánjon egy
percet a kezdeményezés támogatására, amely a nemzetiregiok.eu oldalon érhető el. (MTI)

A járvány fékezését jelentősen segítené az alapos
kézmosás a világ fő repülőterein

A kézmosás javulása a világ össze repülőterén megháromJelentősen csökkenne a fertőző betegségek terjedése, ha a világ 10 fő repülőterén átutazó uta- szorozná ezt az arányt, azaz az utazók 60 százalékának lenne
sok gyakrabban mosnának kezet – derítették ki tiszta a keze. Ennek lenne a legnagyobb hatása, egy betegség
a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) terjedését 70 százalékkal lelassítaná – írták.
Nem lenne praktikus azonban ilyen magas fokú intézkedékutatói.

Minél gyakoribb a kézmosás, annál nagyobb hatása van a
betegség terjedésének lelassulására – mutatták ki a Risk
Analysis folyóiratban megjelent tanulmányukban.
Bár a tanulmányt, amely általában foglalkozik a fertőző betegségek, köztük az influenza terjedésével, december végén,
közvetlenül a koronavírus-járvány megjelenése előtt tették
közzé, szerzői hangsúlyozzák, hogy eredményeik minden
ilyen betegségre vonatkoznak, és a mostani járvány tekintetében is fontosak.
Az emberek kézmosási gyakorlata igen rendszertelen. Korábbi kutatások, köztük az amerikai mikrobiológiai társaság
kutatói által gyűjtött adatok alapján az MIT tudósai úgy becsülték, hogy a repülőtereken megforduló utasoknak csupán
20 százaléka mos kezet – szappannal, vízzel és legalább 15
másodpercig. A másik 80 százalék potecionálisan megfertőz
mindent, amit megérint, bármilyen bacilust hordozzon –
mondta Christos Nicolaides professzor, a tanulmány egyik
szerzője.
„A wc-t használó emberek 70 százaléka megmossa kezét,
30 százalék nem. Előbbieknek azonban csak 50 százaléka mos
helyesen kezet, a többiek csak leöblítik” – idézte a korábbi tanulmány adatait a professzor.
Kombinálva ezeket az adatokat a repülőterek szennyezett
felületein lévő fertőző anyagokkal való lehetséges érintkezés becsléseivel, a szakemberek kiszámolták, hogy a repülőtereken megforduló utasok csupán 20 százalékának tiszta
a keze.

sek meghozatala az összes repülőtéren. A fertőző betegségek
terjedésének jelentős csökkenése érhető el azzal is, ha a járvány felbukkanása eredeti helyére alapozva kiválasztanák a
világ 10 legjelentősebb repülőterét.
Mintegy 37 százalékkal lassíthatná le a járvány terjedését
a kézmosás fontosságára való üzenetekre összpontosítás ezeken a repülőtereken – olvasható a tanulmányban.
A kutatók becsléseikhez részletes epidemiológiai szimulációk elemzése alapján jutottak, amelyhez felhasználták a nemzetközi légiközlekedés adatait, köztük az utazások
időtartamát, távolságát, az átszállásokat, a repülőtéri várakozási időt és az emberek egymás közötti és a körülöttük lévő
tárgyaikkal való érintkezésről készült tanulmányok adatait.
Azonosították a járvány terjedése szempontjából fontos 120
repülőteret.
Minden kicsiny javulás észrevehető eredményt hozott. Ha
csak 10 százalékkal javulna a tiszta kezek aránya a világ valamennyi repülőterén, már az is 24 százalékkal lassíthatná egy
járvány terjedését – mutatták ki az adatokból.
Bármilyen járvány esetében a felbukkanás helyéhez 10 legközelebbi repülőtér azonosítása erről a 210-es listáról és a kézmosás fontosságának a terjesztése ebben a 10 légi kikötőben
mutatkozott a leghatásosabb útnak a járvány terjedésének korlátozásában – mutatták ki az MIT kutatói.
Eredményeik összhangban vannak az amerikai járványügyi
és betegségellenőrző központ (CDC), valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásaival. (MTI)

Egyre sanyarúbb a szíriai civilek sorsa a kormány
ostroma alatt álló területeken Idlíb és Aleppó tartományban – hívta fel a figyelmet az ENSZ Emberi
Jogi Tanácsa által kinevezett független nemzetközi
vizsgálóbizottság kedden.

ezrek a szabad ég alatt vészelték át a hideg téli hónapokat –
mutattak rá a szakértők. Az ENSZ-bizottság szerint az idlíbi
válság humanitárius katasztrófával fenyeget.
Eközben különféle fegyveres csoportok rendszeres támadásokat intéznek a kormányerők felügyelete alatt álló területek ellen, félelmet keltve ezzel a lakosság körében. Idlíb
tartomány lázongó térségeiben a terroristák aktivisták,
újságírók és másként gondolkodók önkényes őrizetbe vételével igyekeznek megerősíteni hatalmukat a lakosság fölött. A
Haját Tahrír as-Sám pedig továbbra is gyerekkatonákat vet be
– hangsúlyozta a testület.
A bizottságot vezető Paulo Pinheiro felszólította a konfliktusban részt vevő feleket, hogy vessenek véget a „tragikus viszálykodásnak”, és engedjék hozzáférni a szükséget
szenvedőket a humanitárius segítséghez.
A háromfős testület március 10-én mutatja be jelentését az
ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt. (MTI)

Szíriában egyre sanyarúbb a civilek sorsa
az ostrom alatt álló területeken

A bizottság jelentésében a 2019 júliusa és 2020 januárja között elkövetett jogsértéseket vizsgálta.
A testület rámutatott, hogy a különféle megbékélési egyezmények által evakuált vagy a harcok miatt otthonaikat elhagyni kényszerülő civilek egyre zsugorodó területeken
tengetik életüket Idlíb és Aleppó tartományban a korábban
Haját Tahrír as-Sám nevű terrorszervezet uralma alatt.
A vizsgálóbizottság aláhúzta: a szíriai katonaság légi csapásai és támadásai rengeteg civil életét oltották ki, és jelentős
károkat okoztak a polgári infrastruktúrában, egyebek között
piacokban, menekülttáborokban és kórházakban. A folyamatos bombázások elől civilek százezrei menekültek el. Közülük

Ország – világ
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Meleg idő várható a napokban

A meteorológusok szerint az elkövetkező napokban
az egész országban meleg időjárásra számíthatunk.
Bár szerdától enyhe lehűlés következik, az idő melegebb lesz az ilyenkor megszokottnál. A hőmérők
magas hőmérsékleti értékeket fognak mutatni, olyan
vidékek is lesznek, ahol a higanyszál 24 Celsiusfokig is felkúszik. Szerdától viszony enyhe lehűlés
következik, a hőmérsékleti értékek a nyugati dombvidéken nem haladják meg a 10–12 fokot.
(Mediafax)

Súlyos bírság a karantén
elhagyásáért

Tízezer lejre bírságolt meg a Fehér Megyei Közegészségügyi Igazgatóság egy balázsfalvi személyt,
aki nem tartotta be a 14 napos otthoni elkülönítésre
vonatkozó intézkedést, miután belépett az országba,
jelentette be kedden Alexandru Sinea, az intézmény
ügyvezető igazgatója. Sinea szerint a hatóságok az
utcán kapták el az illető személyt és 10.000 lejre
megbírságolták a speciális intézkedések be nem tartása miatt. A Fehér Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője szerint kedden 265 személy
tartózkodott otthoni karanténban Fehér megyében,
közülül 116-an olyan személyek családtagjai, akik a
koronavírus által sújtott területekről érkeztek haza.
(Agerpres)

Elektromos modellt mutatott be
a Dacia

A genfi autószalonnak a koronavírus-járvány miatti
elhalasztása révén Facebook-oldalán mutatta meg
a Dacia az új, elektromos modelljét, amelyet városi
közlekedésre terveztek. A teljesen elektromos modellről nem sokat árult el a gyártó, csupán néhány
felvételt tett közzé a részletekről. Korábbi információk szerint a Dacia elektromos modelljét a Renault
K-ZE mintájára szabták, ez utóbbit Kínában mutatták be. Becslések szerint az elektromos Dacia 1520 ezer euróba kerül majd, és évente körülbelül 50
ezret gyártanak belőle. Korábbi sajtóhírek szerint
az új Dacia modellt a mioveni-i gyárban fogják készíteni.

Csökkent a munkanélküliség
aránya januárban

3,9 százalékos volt a szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta januárban, ami 0,1 százalékpontos csökkenést jelent az előző hónapban jegyzetthez
viszonyítva – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS). Az INS adatai szerint a 15 és 74
év közötti munkanélküliek becsült száma januárban
350 ezerre esett vissza a 2019 decemberében jegyzett 354 ezerről. A tavalyi esztendő januárjához képest is csökkenés észlelhető, akkor ugyanis 353
ezer állástalan személyt tartottak számon. A férfiak
körében 1 százalékponttal magasabb volt a munkanélküliség, mint a nőknél (férfiaknál 4,3 százalék,
nőknél 3,3 százalék). A 25 és 74 év közöttiek körében 2,8%-os munkanélküliségi rátát becsültek januárra (3,1% a férfiaknál és 2,3% a nőknél), ez a
korosztály tette ki a munkanélküliek összlétszámának 66,6 százalékát. (Agerpres)

Törlesztenek

(Folytatás az 1. oldalról)
Ennél többet az adatsorokból nemigen lehet kiolvasni, a százalékokon csak fölösleges időtöltés sokat
okoskodni. Ugyanis a felmérést taglaló hír végén ott áll
ugyan – a korrektség látszatának megőrzése végett –,
hogy a kutatást mintegy ezer személy megkérdezésével
végezték, és a hibahatára 3 százalékos, de ez a szöveg
annyit is ér, mint a bolti termékcímkéken az apró betűs
leírás, amit sokan nem szoktak figyelemre méltatni,
pedig néha nem ártana. Az már néhány választás óta
világos ugyanis, hogy elég jelentős számú választói
réteg él a határokon kívül, amelynek a politikai opciói
nincsenek köszönő viszonyban sem a hazai reálpolitikai
erőviszonyokkal, ráadásul az országon belül vidékenként is alaposan eltérnek a választói opciók, iskolázottság és korosztály függvényében is. Ha ezeket a
tényezőket nem veszik figyelembe a felmérők, akkor valójában nem a pontos erőviszonyokat térképezik fel, ami
a feladatuk lenne, hanem – ahogy ebben az országban
sok helyen szokás –, csak mímelik a munkát. Nem csoda,
ha a valós választási eredmények rendszerint nem a hibahatárnak megfelelő mértékben szoktak eltérni a „kutatók” adatsoraitól.
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Kertésznap Nyárádszeredában

(Folytatás az 1. oldalról)
a szervezők szerint gazdag volt az
idei felhozatal. Rengeteg tasakolt
zöldségmag, virágmag és -hagyma
sorakozott a standokon és állványokon, rózsatövek, gyümölcsfacsemeték, oltványok, dugványok
(az egrestől a szőlőn át a jostáig)
sorakoztak a kiállítóhelyeken, egy
asztalnál kimérős apró magvakat is
lehetett találni. Nem hiányoztak a
növényvédő és tápszerek sem, a virágokból egyelőre primulát és
jácintot kínáltak, de virágkompozíciókat
is,
díszfa
és
-cserje is kapható volt. Lehetett vásárolni mézet, mézespogácsát és
méhészeti termékeket, hidegen
préselt szörpöket, backamadarasi
és rigmányi bort, de kézműves
gyertyát és horgolt dísztárgyakat is.
Volt könyvstand, szakmai anyagokkal és tanácsadással jelen volt
a Sapientia egyetem kertészeti kara
és a Székely Gazdaszervezetek
Egyesülete, az érdeklődők számára
Szentmártoni Károly helyi méhész
tartott előadást az egészséges méhészeti produktumokról. Ha Nyárádmente, akkor a zöldség sem
hiányohatott, hagyma, fokhagyma,
gyökeresek, tojás, harasztkeréki savanyúság is volt, Bartha Jenő cserefalvi termelő a nálunk kevéssé
használt csicsókából is hozott.
Talán a leggazdagabb kínálat
A nyárádszeredai kertészvásár
egykori kezdeményezője és szervezője, dr. Jakab Sámuel, az egyori
szeredai kertészeti főiskola dékánja
úgy véli: az egyik legsikeresebb
rendezvény volt a szombati az eddigi tizennyolc közül. Minden
szükséges szaporítóanyag megtalálható volt, a kínálat igen gazdag
és a tavalyinál is színesebb volt.
Huszonegyen foglaltak kiállítóhelyet, de legalább harminc standon
lehetett vásárolni – mondta el Szakács Etelka szervező. Az idén az
eddigieknél valamivel korábban
szervezték a vásárt, de mégsem bizonyult korainak, még sokan nem
szerezték be a szaporítóanyagokat,

és ez jó alkalom volt most erre. Az
időjárás miatt is aggódtak a szervezők, mert egy eső a szabadtéri standoknál megzavarta volna a
nézelődést, vásárlást, de végül
mindenki örülhetett a kedvező időnek.
A Székely Gazdaszervezetek
Egyesületének alelnöke, Szabó
Árpád mérnök, a kertészeti főiskola volt tanára úgy érzi, a közel
két évtizede elindított kertészvásárt
kötelező folytatni, mert ez a vidék
a kertészetéről híres, és nagyon jót
tesz neki a rendezvény. Nagyon
sok egykori hallgatóval lehet itt találkozni, akik termelőként jönnek
vissza, sok a termék, ebből is látszik, hogy Nyárádszereda nemcsak
kulturális, hanem szakmai szempontból is a Nyárádmente központja.
Mindenki elégedett
Szinte senkit nem láttunk üres
kézzel távoni a vásárból. A marosvásárhelyi Orosz Ferenc évente
eljön beszerezni a zöldségvetőmagvakat, mert azt tapasztalta,
hogy megfelelő szaporítóanyagot
kínálnak. Ebben az időszakban
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esedékes a zöldségmagvak korai
vetése, a gyümölcsoltványok és
dugványok telepítése, ültetése,
ezért is jól időzített a vásár, és aki
ezzel foglalkozik, itt megfelelő
áron megvásárolhatja, amire szüksége van.
Sokan fordultak meg a gyümölcsfacsemeték körül is. A nyárádszeredai Török László termelő
tízfajta alma-, négyfajta körte- és
szilva-, nyolcfajta cseresznye- és
kétféle barackcsemetét kínált. A
vásárlók többsége a hagyományos
fajtákat keresi, mint a pónyik, batul
és jonatánalmát, a hagyományos
cseresznyét, de akadnak olyanok
is, akik a betegségeknek ellenállóbb, újabb fajtákat vásárolnak.
Azt tapasztalta, hogy míg évekkel
ezelőtt többnyire csak az idősebbek vásároltak gyümölcsfát, ma
egyre nagyobb az érdeklődés a fiatalok körében is. A csemetéket válogató székelyberei Bíró Miklóstól
megtudtuk: kiskerti telepítésre készül, s mivel ismeri már a helyi
csemetetermelőt, vásárolt tőle,
meg van elégedve vele, ezúttal is
tőle szerzi be az ültetnivalót.

Az Erdélyi Magyar Szövetség Soós Zoltánt támogatja

Ha jól belegondolok, 43 éve
nem láttam bolgár filmet. Ami nyilván engem is minősít, hiszen biztos
lett volna alkalmam azóta egy-két
ilyen produkciót is megnézni, elvégre az idén százöt esztendős bolgár filmművészet is megszüli a
maga remekeit. De ez valahogy kiesett a látókörömből. Az viszont,
hogy mégis napra pontosan tudom,
mikor találkoztam az Édes és keserű című Ilja Velcsev-alkotással,
azzal magyarázható, hogy 1977.
március 4-én éppen akkor sugározta az RTV hatalmi kordában
tartott adása, amikor bekövetkezett
a pusztító romániai földrengés.
Filmnézés közben 21:22 órakor
hirtelen megmozdult alattunk a kanapé, a tévéadás megszakadt, rájöttünk, hogy reng a föld, belénk
mart a félelem, pedig akkor még
nem is sejtettük, hány emberéletet
követelt a katasztrófa ott, ahol 7,2
fokos volt a rengés a Richter-skálán. Nem folytatom akkori történetemet, mindenkinek, aki azt a napot
megérte, megvan a maga ide kötődő sztorija. De akárcsak én, valószínűleg mások sem tudják,
hogyan folytatódott a film. Azt ellenben tudjuk, miképpen alakult
az életünk a továbbiakban. Olyan
hatalmas kataklizmát nem kellett
átvészelnünk azóta, és remélhetőleg ezután is elkerülnek majd a
nagy természeti csapások, de
erőnkön felüli társadalmi, történelmi megrázkódtatások eléggé
sűrűn értek. Sőt, mintha egyre
gyakrabban érnének. A világgal
nem lehet kukoricázni. És azt sem
lehet mondani, hogy az év valamelyik periódusa mostohább,
vészterhesebb lenne a másiknál.
De a március mégis mintha valahogy fenyegetőbb, vészjóslóbb
lenne, mint a többi hónap. Persze
lehet, hogy ezt csak mi, vásárhe-

Vásárhelynek változásra van szüksége

szolta, egyelőre csupán a polgármesterjelöltről beszéltek, de az EMNP és az MPP mindenhol közös listával indul. A helyhatósági
választások után döntenek az esetleges fúzióról.
Bíróság: nem történt bűncselekmény
A sajtótájékoztató másik témája az úzvölgyi temető körüli botrány, illetve per ügye
volt. A két pártelnök felháborítónak nevezte
Mózes Edith
a Moineşti-i Törvényszék melletti ügyészség
A marosvásárhelyi Demokráciaközpont- tegnapi levelét, amelyben arról értesítette
ban közös sajtótájékoztatón jelentette be
Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP)
elnöke és Csomortány István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke, hogy mindkét
szervezet Soós Zoltánt támogatja a júniusban
sorra kerülő helyhatósági választásokon.
Mezei János elmondta, a 2020. januári
kongresszuson határozták el, hogy az MPP és
az EMNP választási szövetséget hoz létre Erdélyi Magyar Szövetség néven, amely Marosvásárhelyen az RMDSZ által is pártfogolt
összmagyar jelöltet támogatja, ily módon
megvalósul az az együttműködés, amit a magyarság oly régóta igényel. Kiemelte: az Erdélyi Magyar Szövetség azért jött létre, hogy
képviselje azokat, akik eddig távolmaradtak.
Csomortány István megerősítette az MPP
elnöke szavait, hozzátéve, hogy Vásárhelynek
változásra van szüksége, a jelenlegi városvezetés bebizonyította alkalmatlanságát a marosvásárhelyi magyar közösségnek, de a város
összes lakójának fontos, hogy ez a váltás létrejöjjön. Illetve, hogy más politikai szervezeteknek is fel kellene sorakozniuk melléjük.
A kérdésre, hogy terveznek-e az RMDSZszel közös listát, a két pártelnök azt válaVásárhelynek változásra van szüksége, a jelenlegi városvezetés bebizonyította alkalmatlanságát, és a
marosvásárhelyi magyar közösségnek, de a város összes lakójának fontos, hogy ez a váltás létrejöjjön,
hangzott el kedden.

Erről jut eszembe

őket, hogy bűncselekmény hiányában lezárta
az úzvölgyi temetőt illető pert.
Az úzvölgyi temető ügyében öt különböző
feljelentést is tettek. Az MPP és az EMNP
mellett egyszerre tett feljelentést a Mikó
Imre jogvédő szolgálat és egy magánszemély is sírgyalázás, garázdaság, rongálás,
testi sértés, gyűlöletre való felbujtás miatt.
Ezeket a Moineşti-i Törvényszék összevonta, és bűncselekmény hiányában lezárta
az ügyet.

lyiek érezhetjük így. Tény, hogy miközben ennek az időszaknak a legszebbnek,
legígéretesebbnek
kellene lennie, hiszen a kikelet, az
élet megújulása, a tavasz hírnöke,
a nemzetközi nőnap, a magyarság
nemzeti ünnepének hónapjában
vagyunk, fekete márciusnak is ismerjük és mindannak, ami ezzel
jár. Ilyenkor tájainkon mindig nő a
feszültség, mesterségesen keltett riadalmak váltanak ki nyugtalanságot az emberekben. Az országban
uralkodó fejetlenség, ide-oda kapkodás, hatalmi harc, választási
hisztéria most különösen rájátszik
minderre. És abszurd módon tetézi
a koronavírus okozta járvány,
amely egyre nagyobb méreteket
öltve kelt pánikot sokfelé. Ráadásul újra fokozottan nehezedik a
köztudatra a migráció ügye, amit
csak duzzaszt a felelőtlenül gerjesztett szóbeszéd, a médiát megállíthatatlanul elárasztó fake
news, az álhírek hulláma. Egyelőre az időjárás sem kedvez a közhangulatnak, noha százféle virág
tarkasága, gazdára váró „márciuskák” tömkelege kínál derűt, kér
mosolyt, jókedvet mindenütt az
üzletekben, utcákon, tereken. Állítólag ilyen változékony, bizonytalan, nyomott közérzetű lesz az
egész tavaszelő. Édes is lesz, keserű is bőven akad majd a tavasz
első hónapjában, amint az említett film címe is sugallja, amelynek végét valószínűleg soha nem
ismerjük már meg. Ahogy különben az eleje is elmerült a feledés
homályába. Már azzal is kiegyeznék ebben a felemás előretekintésben, ha nem kellene olyan
újabb „földrengető” eseménnyel
szembenéznünk, amelyről később
azt kéne mondanunk: na, ez is
márciusban történt meg velünk!
(N.M.K.)

Az elnökök felrótták, hogy a perben egyetlen magyar tanút sem hallgattak ki, benne
végig román csoportról és magyar csoportról
beszéltek, tagadták és elutasították a testi sértés vádját, holott videofelvételek igazolják a
bűncselekményt.
Botrányosnak nevezték, hogy az ügyészség szerint a csíkszentmártoni polgármesteri
hivatal nem tett feljelentést, de a legbotrányosabbnak azt tartják, hogy megállapították:
nem volt uszítás és gyűlöletkeltés, legfeljebb
szabálysértés, ami ott történt, nem tartozik a
gyűlöletkeltés kategóriába.
Kijelentették: fellebbeznek, és ha nem találnak itthon jogorvoslást, akár nemzetközi
szintig viszik az ügyet.

Fotó: Mózes Edith
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Márciusi koncertsorozat

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Két P. Mobil-turné
tavasszal

Közzétette a 2019-2020-as évadának márciusi koncertkínálatát a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia. Az intézmény alapításának 70.
évfordulóját ünneplő évad soron
következő koncertje csütörtökön
lesz, a repertoárt az alábbiakban
közöljük.

Csütörtök, március 5-e, este 7 óra.
Rendkívüli szimfonikus hangverseny, a
Kolozsvári Operabarátok Köre és a Communitas Alapítvány támogatásával szervezett esemény. Helyszín: a Kultúrpalota
nagyterme. Vezényel Shinya Ozaki karmester (Japán). Fellép Demény Balázs,
zongora (Magyarország). Műsoron: G.
Rossini – A sevillai borbély – nyitány,
Dohnányi E. – Változatok egy gyermekdalra, L. van Beethoven – 8. F-dúr szimfónia (a zeneszerző születésének 250.
évfordulója alkalmából). A koncertre a
20. számú bérlet érvényes.
Kedd, március10-e, este 7 óra. Olasz
est – rendkívüli kamarazene-hangverseny.
Helyszín: a Kultúrpalota kisterme. Fellép a Tiberius vonósnégyes: Molnár
Tibor – I. hegedű, Lokodi Károly – II. hegedű, Molnár József – brácsa, Zágoni
Előd – gordonka, valamint Borsos Edith
szoprán. Műsoron: neves operaszerzők
énekes-hangszeres kamaramuzsikája.
Csütörtök, március 12-e, este 7 óra.
Filmzenétől operáig, operettig. Rendkívüli vokálszimfonikus hangverseny.
Helyszín: a Kultúrpalota nagyterme. Vezényel Victor Dumănescu karmester,
közreműködik Lorena Puican szoprán és

A

Cristian Mogoşan tenor. Kísér a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes
kara és szimfonikus zenekara, karvezető
Vasile Cazan, karvezető-asszisztens Sikó
Szidónia. Műsoron népszerű filmzenék:
H. Zimmer – Music from Gladiator, E.
Morricone – Gabriel’s oboe from the soundtrack of the film The Mission, J. Horner, J. Williams – Hollywood
Blackbusters, Suite for orchestra – Harry
Potter, L. Bernstein és Lehár híres operaés operettnyitányai, áriák, duettek és kórusrészek, G. Puccini – Candide (nyitány), G. Verdi – Judit, Ch. Gounod –
Cavaradosi áriája (Tosca), P. I. Csajkovszkij – Varázslónők kórusa (Macbeth), Keringő (Faust), R. Leoncavallo –
Lenszkij áriája (Jevgenyij Anyegin),
Don, don – kórus (Pojácák), J. Massenet
– Il e doux, Il e bon – ária (Hérodiade),
G. Verdi – Va pensiero – kórus (Nabucco), G. Dendrino – Lăsaţi-mă să cânt
– duett, G. Puccini – Nessun dorma – ária
és kórus (Turandot). A koncertre a 21-es
számú bérlet érvényes.
Hétfő, március 16-a,18 óra. Rendkívüli kórushangverseny – a Muguri de
lumină társasággal közösen szervezett
esemény. Helyszín: Mihai Eminescu
művelődési ház. Fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes
kara, vezényel Vasile Cazan karmester, karvezető-asszisztens Sikó Szidónia. Műsoron G. Musicescu híres
kórusművei.
Csütörtök, március 19-e, este 7 óra.
Rendkívüli szimfonikus hangverseny.
Helyszín: a Kultúrpalota nagyterme. Ve-

harmadik emeleti tömbházlakás
leginkább egy finom díszítésű zenedobozra emlékeztetett. Igaz, klasszikus dallamok helyett egy népszerű rádióadó
közvetítése töltötte be reggeltől késő estig a
szűk teret, jól ismert slágerek, hírek, időjárás-jelentés és nyereményjátékok váltották
egymást jól meghatározott rendben.
– A hetvenes, nyolcvanas években édesapámnak is kedvenc szórakozása volt a rádiózás, a vasárnap déli mesét sem hagyta ki
soha. Bizonyára tőle örököltem ezt a szenvedélyt – jegyezte meg a garzon lakója, miközben hellyel kínált a falvédőkkel,
csendéletekkel és regények hosszú sorával
körbezárt szobában. – Édesanyám leginkább
olvasni szeretett, a könyvtáram az ő öröksége. Amúgy szigorú neveltetésben volt részem – folytatta mellém telepedve a hatvanas
éveiben járó asszony. – Sosem tudtam igazán
megfelelni a szüleim elvárásainak. Édesanyám gyakran ismételgette a „három té-s”
tanítást: „több telik tőled”, és én mindig
igyekeztem ehhez tartani magam. A hatvanas–hetvenes évek családjaiban teljesen
megszokott volt, hogy el-eljárt a szülők keze,
ha a csemete hibázott. Ezt én kiskoromban
és tizenévesen is megtapasztaltam, de az orgonavessző csípése vagy a nyakleves sosem
fájt annyira, mint az, ha büntetésből fél
napig nem szólt hozzám valamelyik szülőm.
Jóval később, felnőtt fejjel értettem meg,
hogy a szigorúság burka alatt ott rejtőzött a
szeretet. Mivel azonban gyerekként ezt nem
érzékeltem, legfőbb törekvésem volt, hogy
megszerezzem, kivívjam magamnak valahogy.

zényel Jascha von der Goltz karmester
(Németország), közreműködik Petrea
Gîscă (kürt). Műsoron: J. Brahms – Tragikus nyitány, W.A. Mozart – 1. D-dúr
kürtverseny, 4. Esz-dúr kürtverseny, L.
van Beethoven – 2. D-dúr szimfónia (a
zeneszerző születésének 250. évfordulója
alkalmából). A koncertre a 22-es számú
bérlet érvényes.
Péntek, március 20-a, 12 óra (román
nyelven), 13 óra (magyar nyelven): leckehangversenyek. Helyszín: a Kultúrpalota nagyterme. Téma: Beethovenről a
gyermekeknek. Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara. Vezényel: Jascha von der
Goltz (Németország). Bemutatják Carla
Gliga és Fülöp Klára tanárnők. Műsoron:
L. van Beethoven – 2. D-dúr szimfónia
(a zeneszerző születésének 250. évfordulója alkalmából). A koncertet ugyanazon
napon és ugyanott 17 órától román nyelven, 18 órától magyar nyelven megismétlik.
Csütörtök, március 26-a, este 7 óra.
Bécsi klasszikusok Marosvásárhelyen.
Rendkívüli szimfonikus hangverseny.
Helyszín: a Kultúrpalota nagyterme.
Vezényel: Horváth Gábor karmester
(Magyarország). Közreműködik: Valentin Şerban hegedűn. Műsoron: L.
van Beethoven – 12 kontratánc (a zeneszerző születésének 250. évfordulója alkalmából), W.A. Mozart – 5.
Á-dúr hegedűverseny és J. Haydn –
96. D-dúr Csoda szimfónia. A koncertre a 23-as számú bérlet érvényes.
(Knb.)

Nőnapi átverés

– Hogyan próbálkozott? – előztem meg
kérdésemmel a leszállni készülő csendet.
– Jó tanuló voltam, de tudtam, hogy a kitűnő osztályzatért nem várhatok pluszfigyelmet, édesanyámék ugyanis a színtízes
bizonyítványt a világ legtermészetesebb dolgának tartották. Így megpróbáltam különféle
ajándékokkal kedveskedni nekik. Édesanyám
hajnalban indult a munkába, én pedig nemegyszer nála is korábban
keltem, hogy elkészítsem
a kávéját, szendvicsét. Édesapám kicsi bevásárlószekérrel vitte becserélni az üres ásványvizesüvegeket, azokat én mindig kérés
nélkül kimostam. De ezek apró, hétköznapi
gesztusok voltak, amelyekért szintén nem járt
extra ölelés. Egyszer azonban valóban olyat
tettem, amivel egy időre megszelídítettem
magamnak édesanyámat. Nem vagyok
büszke rá, de azért elmondom.
Frissen főzött kávé illata töltötte be a szobát. Vendéglátóm apró porceláncsészében
tette elém a forró italt, aztán belekortyolt a
magáéba, így gyűjtve erőt mesélt tovább.
– Harmadikos voltam, amikor pár nappal
március 8-a előtt édesanyám fiókjában –
ahol minden tiltás ellenére mindegyre kutakodtam – találtam egy különleges képeslapot. Anyukám titkárnőként rengeteg
emberrel állt kapcsolatban, számtalan levél
és üdvözlőlap gyűlt fel a holmijai között,
amelyekről idővel megfeledkezett. Ez történ-
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Tavaszi zsongás címmel két országos turnét is lebonyolít tavasszal a P. Mobil. A több mint 50 éve létező
hard rock csapat folytatja tavalyi Aranylakodalom műsorát, de Móóóbil! címmel legnagyobb slágereit is előadja koncerteken. „Több mint száz jó számot írtunk az
elmúlt évtizedekben, ezek közül válogatunk azokon a
helyszíneken, ahol az Aranylakodalommal tavaly már
jártunk, de visszahívtak bennünket. A legközelebbi koncertünk március 7-én a vajdasági Topolyán lesz, legutóbb akkor jártunk arra, amikor még létezett
Jugoszlávia” – mondta Schuster Lóránt, a P. Mobil vezetője az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában. A dalszövegíró-mindenes kitért arra, hogy a tervek
szerint Londonban is fel fognak lépni, és a koncertre
meghívná Boris Johnson brit miniszterelnököt, a Brexit
levezénylőjét, aki köztudottan zenerajongó. A P. Mobilturné április 11-én ér Budapestre, a Barba Negra Music
Clubba. Mint elhangzott, a turnén Pálmai Zoltán az
együttes dobosa, aki 42 év után tért vissza a P. Mobilba.
Ő 1974 és 1978 között játszott a csapatban, ahonnan katonai behívója miatt került ki. „Később végigdobolta az
elmúlt évtizedeket, megfordult a Hobo Blues Bandben,
a Beatricében és a P. Boxban is”. A P. Mobilban Schuster
és Pálmai mellett Baranyi László (ének, gitár), Sárvári
Vilmos (gitár), Tarnai Dániel (basszusgitár) és Szabó
Péter (billentyűs hangszerek) szerepel. (MTI)

Szombaton rendezik
a Dal döntőjét

Szombaton lesz A Dal 2020 döntője; eldől, melyik
produkció nyeri el az év magyar slágere címet. A Duna
Televízióban és a Duna World csatornán élőben látható
fináléba nyolc előadó jutott, a győztes 75 millió forint
összértékű nyereménnyel építheti tovább zenei karrierjét.
A február 22-i első elődöntőből a Fatal Error (dalának
címe: Néma), Rácz Gergő és Orsovai Reni (Mostantól),
Takács Nikolas (Csendbeszéd) és a Tortuga (Mámor tér
3.), az egy héttel későbbi második elődöntőből a Turbo
(Iránytű), Ember Márk (Tovább), a Nene (Későre jár),
valamint Kóbor Zsóka és Polgár Patrik (Valamiért) jutott a fináléba. A március 7-i döntőben az is kiderül, ki
nyeri A Dal Akusztik online szavazást és ezzel együtt a
Petőfi Zenei Díj azonos kategóriájának elismerését. A
dalok akusztikus feldolgozásaira március 4-én éjfélig
lehet szavazni a www.adal.hu oldalon, az Akusztik menüpont alatt. Két másik különdíjat már az előző adásokban átadtak: a zsűri döntése alapján A Dal 2020
felfedezettje a Tortuga, A Dal 2020 legjobb dalszövegírója pedig Molnár Tamás lett, utóbbi Pál Dénes Készen
állsz című versenydaláért. A díjazottak a Petőfi Zenei
Díj azonos kategóriájának díját is megkapták.
A Dal 2020 döntője március 7-én szombaton lesz 20
óra 35 perctől a Duna Televízió és a Duna World műsorán. (MTI)

hetett ezzel a bizonyos üdvözlettel is. Aranyozott, cirkalmas kézírással kívánt vele valaki boldog nők napját, minden
személyesebb hozzáfűznivaló és aláírás nélkül. Gondolkozás nélkül illesztettem a díszes
szöveg mellé a magam szerény egy sorát:
„édesanyámnak sok szeretettel”. Elvittem a
lapot az iskolába, és
egész rajzórán vele
szöszmötöltem, hogy
úgy tűnjön, a teljes feliratot én készítettem. A
tanítónő nagyon megdicsért, az osztálytársaim is el voltak ragadtatva, az igazi jutalom azonban édesanyám
öröme volt. Aznap az egész délutánt nekem
szentelte, este pedig jóéjtpuszit adott. Másnap a legjobb barátnőm megkért, hogy az ő
anyukájának is készítsek egy ilyen üdvözletet. Képeslapot is hozott, amire az aranyozott, cirkalmas betűket írjam. Azt mondta,
cserébe nekem adja a világ minden árnyalatát magába foglaló színesceruza-készletét,
amire régóta vágytam.
– Sikerült teljesíteni a kérést? – álltam
újra útját a régmúlt idők csendjének.
– Egész délután, még a házi feladat készítése közben is újra meg újra megpróbáltam
papírra vetni azokat a betűket. Egy sima füzetlapon gyakoroltam órákon át, és amikor
úgy láttam, hogy a művem valamennyire
hasonlít az eredetihez, lassan, óvatosan a
képeslapra is rárajzoltam az üdvözletet. Az
arany színhatást vízfestékkel próbáltam

visszaadni, de nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna. A barátnőm, persze, azonnal
észrevette a különbségeket, és nemcsak a
ceruzáit nem adta nekem, de meg is haragudott rám. Azt mondta, biztosan nem is én
készítettem az anyukám üdvözletét, így tulajdonképpen mindkettőjüket átvertem.
Nem mertem bevallani, hogy igaza van.
Több mint egy év telt el a kimondatlan szavak feszültségében. Negyedik osztály
végén, rajzórán a csendélet volt a téma.
Mindenki virággal teli vázát festett, én viszont egy feltálalt halat örökítettem meg, a
szájában citrommal. A tanítónő megnézte a
művemet, és kijelentette: ötödiktől a művészetiben lenne a helyem. A barátnőm azon a
tanórán vetette el az ellenem felhozott vádakat. Azt mondta, most már érti, miért
nem lett olyan a neki szánt üdvözlet, mint
az eredeti. Arra a következtetésre jutott,
hogy nem akartam, hogy az én munkámmal büszkélkedjen, és megtévessze a szüleit. A barátságunk azonban ettől nem jött
helyre, főleg, mert az ötödik osztályt én valóban a művészeti líceumban kezdtem, ő
pedig a közös iskolánkban maradt, így találkozni sem igen volt alkalmunk. A művészetis évek alatt aztán kiderült, hogy bár
tényleg jó a kézügyességem, nem vagyok
kiemelkedő tehetség, így középiskolásként
újra tanintézetet váltottam. Ezt követően
sok évig nem is ültem le rajzolni. A régi
szikra már csak anyaként, a lányaim rajz
és természetismeret házi feladatainál jött
újra felszínre. A gyermekkori titkomat pedig
mostanáig őrizgettem. Jólesik végre szabadulni tőle.
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Szerkeszti: Vajda György

Március 2-ától lehet igényelni
a földalapú támogatást

Március 2-ától lehet igényelni
a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségen (APIA) a földalapú
támogatást. Amennyiben az
igénylés több mint 50 hektárra vonatkozik, a kérvényeket
a
megyei
APIAközpontban
kell
letenni,
amennyiben a terület ennél
kisebb, a marosvásárhelyi városi, segesvári, szászrégeni,
marosludasi és dicsőszentmártoni kihelyezett irodákban
is benyújtható. Ugyanitt kérhető az állattenyésztési támogatás is.

A farmereknek kérvényt kell benyújtaniuk, akkor is, ha más helyen
– más helységekben, megyében –
levő területre szól az igénylés.
Ahogy az előző években is, az
APIA szakértői eligazítást nyújtanak a kérvények kitöltésében. Románia, mint az Európai Unió
tagállama, a környezetkímélő mezőgazdálkodás (agromediu) meghonosítását, a fiatal farmereket, a
kisgazdaságokat, valamint a növénytermesztőket és az állattenyésztőket támogatja. A vidékfejlesztési
alapból finanszírozzák a 10-es programcsomagra járó környezetkímélő
gazdálkodást (agromediu), a 11-es
csomagból az ökogazdálkodást, a
13-as csomag kiírása alapján pedig
a természetvédelmi vagy más megszorítások miatti kiegészítő támogatást ítélik oda. Az országos alapból
finanszírozzák a növénytermesztésre és az állattenyésztésre szánt
ún. átmeneti támogatásokat.
Az idén a nyilatkozatokat online
ki lehet tölteni az IPA-online applikációval a http://lpis.apia.org.ro/ elérhetőségen. A kérvényt az APIA
alkalmazottainak a jelenlétében kell
lezárni, miután ellenőrizték a benne
foglaltakat a digitális adattárban.
Ugyanez az eljárás az állattenyésztők esetében is. Az állományra vonatkozó
adatok
ellenőrzését
követően az APIA szakemberének
jelenlétében zárható le a beadvány.
Mind a kifizetési ügynökség,
mind a vidékfejlesztési ügynökség
révén lehívott támogatásért a gazdák kötelesek évente új kérvényt
benyújtani az uniós elvárásoknak és
az Európai Unió, valamint az ország
törvényeinek megfelelően. A 10-es

és a 11-es programcsomag esetében
be kell tartani a 2014–2020-as országos vidékfejlesztési programban
szereplő sajátos követelményeket
is. A 10-es, 11-es és 13-as intézkedésre vonatkozó elvárások tanulmányozhatók az APIA honlapján, a
http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2020 elérhetőségen.
A gazdákat személyesen is tájékoztatják a feltételekről az APIA megyei központjaiban és a vidéki
kirendeltségeken.
A finanszírozás folyósításáért a
gazdáknak (attól függetlenül, hogy
magán- és/vagy jogi személyek) a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium utólag módosított és
kiegészített 619/2015-ös rendeletében szereplő dokumentumokkal
kell igazolniuk a földhasználati
jogot és azt, hogy megművelik a területet. A mezőgazdasági terület tulajdon- és/vagy használati jogára
vonatkozó iratokat a kérvényezést
megelőző időszakban kell elkészíteni, érvényesek kell legyenek a
kérvényezés időpontjában. A dokumentumok valóságtartalmáért a farmerek és/vagy esetenként a
kibocsátó hatóságok felelnek.
Az igényelt programcsomagoktól
függetlenül a gazdáknak be kell tartaniuk a mezőgazdálkodásra vonatkozó
eljárásokban
rögzített
környezetkímélő szabályokat. A
programcsomagonkénti előírások, a
közigazgatási egységek térképeivel
és a támogatásra jogosultakat tartalmazó jegyzékkel együtt a helyi
APIA-kirendeltségeknél és a
www.apia.org.ro, valamint a
www.madr.ro és a www.pndr.ro elérhetőségeken tanulmányozható.
Az APIA-alkalmazottak arra
kérik a farmereket, hogy tartsák be
a dosszié lezárására kiküldött meghívóban megjelölt időpontot (napot,
órát). Ha valamilyen okból nem
tudnak akkor megjelenni, vegyék
fel a kapcsolatot a felelős APIA-alkalmazottal, aki egy újabb időpontot szögez le. Az előjegyzés célja,
hogy minden jogosult gazdának lehetőséget adjanak arra, hogy időben
benyújthassa a kérvényt. A földalapú támogatás igénylésének határideje 2020. május 15-e –
tájékoztattak az APIA Maros megyei kirendeltségétől.

21. Kis-Küküllő menti
borverseny

Március 3-a és 5-e között a balavásári Romantik vendéglőben a 21. alkalommal szervezte meg a Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társaság és a
Kis-Küküllő Borlovagrend a nemzetközi borversenyt. A hagyománynak
megfelelően a résztvevők 3 db 0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett palackból
álló bormintát kellett benyújtsanak, a címkén feltüntetve a jeligét, a bor
fajtáját, az évjáratot és a bor származási helyét. A borokat március elsején
fogadták, március 2-án besorolták, sorszámozták, 3-án pedig sor került a
zsűrizésre. Március 4-én, ma lesz az ünnepélyes eredményhirdetés, amikor
is kiértékelik a borokat, felvonulnak a borlovagok és ünnepi díszebéd is
lesz. Zenél a mezőcsávási zenekar.

Nechita Adrian Oros mezőgazdasági és vidékfejlesztési
miniszter
megyénkbeli
látogatásakor a prefektúra
gyűléstermében tartott találkozón Vasile Bota mérnök,
a Maros Megyei Méhészek
Egyesületének
elnöke
rövid hozzászólásában a méhészek aktuális gondjaira
hívta fel az elöljáró figyelmét.

Az elnök kifejtette, hogy a készülő országos mezőgazdasági
stratégiába kellene foglalni a méhészeti kutatási programokat, amelyeket a funduleai intézet
végezhetne el. Erre azért lenne
szükség, mert nem tisztázott a növénytermesztők és a méhészek közötti vita arról, hogy milyen
növényvédő szereket használjanak.
Közismert, hogy a vegyi anyagok
befolyásolják a pollengyűjtést, illetve a méz minőségét, extrém esetekben akár a méhek pusztulásához
is vezethet.
Egy másik gond a méz minőségi
ellenőrzése. Nemcsak hazai,
hanem európai uniós gond, hogy
hamis mézet hoznak be nagy
mennyiségben, leginkább Kínából,
Ukrajnából, Dél-Amerikából, ezért
a valódi hazai terméket igen alacsony áron tudják forgalmazni. A
méhészegyesület elnöke arra kérte
a minisztert, hogy hozzanak olyan
intézkedéseket, amelyekkel megtiltják a hamis méz behozatalát.
Emellett pedig szorgalmazzák,
hogy az iskolákba juttassanak
minél több mézet, ugyanakkor a
kormány tegye lehetővé az ehhez
szükséges mennyiség felvásárlását
hazai termelőktől.
Felmerült az is, hogy az állattenyésztési támogatáshoz hasonlóan
nyújtsanak anyagi támogatást a virágporozásra.

A miniszter válaszában elmondta, hogy néhány napja az
unió betiltotta a neonikotinoid növényvédő szereket, mert nemcsak
a házi méheket, hanem a vadvilágot is veszélyeztetik. Ezek a vegymegjelennek
a
szerek
haszonnövények mellett a vadvirágokban is, és a méhek mellett jeveszélyeztetik
a
lentősen
pillangókat, bogarakat, vízi élőlényeket és a madarakat is. A miniszter elmondta, mivel nemcsak
Romániában, hanem az unió más
országaiban is igen agresszíven
megtámadták a kártevők a törökbúza-, napraforgó- és repcetáblákat, az uniós előírások ellenére a
minisztérium 2014-től felmentést
kért és kapott az uniótól, ami 2019
végén lejárt, így a minisztérium kiadott egy rendeletet, miszerint
2020. január 18-ától nem lehet
használni neonikotinoidokat tartalmazó növényvédő szereket. Nem
tisztázott, hogy milyen növényvédő szer miként hat a mézbegyűjtésre, így szükséges a kutatás. De
nehéz megbékíteni a növénytermesztőket a méhészekkel, hiszen
valahol ellentétesek az érdekek.

Fotó: Nagy Tibor

Az Európai Bizottság 274-es határozata értelmében a 2020–2022
időszakban az országos méhészeti
program alapján Romániában
31.492.100 euró támogatást nyújtanak
a méhészeknek, amiből 15.746.050
euró uniós hozzájárulás. Az említett
összegből finanszírozzák a méhészek és méhészegesületek szakaszszisztenciáját, a méhbetegségek
leküzdését, a vándorméhészetet, a
méhcsaládok szaporítását, valamint
a méhészeti termékek minőségének
javítását.
Ami a hamis méz forgalmazását illeti, a miniszter elismerte, hogy ez
nemcsak Romániának, hanem az unió
minden tagállamának fejtörést okoz.
Ömlesztve, hamis címkével kerül be
az unió országaiba a hamis termék.
Ezt jó esetben felkeverik, de van, hogy
kisebb kiszerelésben kerül az üzletek
polcára úgy, hogy jelzik ugyan az öszszetételét, de alig kivehetően. A kiszűrésnek egy módja van, ha minél több
ellenőrző laboratóriumot működetnek, és többször ellenőrzik a méhészeti
termékeket
forgalmazó
üzleteket, de „sajnos nem lehet minden rossz szándékú, felelőtlen forgalmazó mögé ellenőrt állítani”.

A fiatal gazdák készülhetnek

A pályázó 41 év alatti kell legyen. Magánszemélyként nem lehet pályázni, engedélyezett fizikai személy (PFA), egyéni, illetve családi vállalkozás vagy
cég formájában kell bejegyeztetni a gazdálkodási formát. A mezőgazdasági vállalkozás cégbírósági bejegyzése nem lehet két évnél régebbi, ugyanígy az új
gazdálkodási forma APIA-s vagy állategészségügyi
nyilvántartásba vétele sem haladhatja meg a két évet.
A kifizetési ügynökséghez a területalapú támogatásra
vonatkozó kérvényt az új gazdálkodási forma szerint
kell letenni, a gazdaságban levő állatokat át kell iratni
az új vállalkozásra. Pályázatonként 40, illetve 50 ezer
euró támogatás jár a gazdaság SO-euró értékétől függően. A támogatást két részletben folyósítják: a szerződés megkötése után rögtön a teljes összeg 75
százalékát, a második részletet pedig legtöbb 3 év
után. Ennél az intézkedésnél a legfontosabb feltétel a
terméseladási kikötés, a pályázó fiatal gazdának vállalnia kell, hogy az első részlet 20 százalékát kitevő

értékben értékesít terméket legtöbb három év alatt.
Ezenfelül vállalnia kell az üzleti tervben leírt, a gazdaság korszerűsítését célzó tervek megvalósítását. A
legkevesebb 20 százalékos termékértékesítési vállalás
a támogatás értékének függvényében 6000–7000
eurót jelent, ezt a második részlet igénylésekor igazolni kell. A fiatal pályázónak a gazdálkodás mellett
más munkahelye is lehet az illető községben vagy a
község 75 kilométeres körzetében. Az ágazat fontosságának függvényében a növénytermesztés területén
többletpontot kap, aki gyümölcsöt vagy zöldséget termeszt (szántóföldön vagy üvegházban), ez 30, illetve
20 pontot jelent. Az állattenyésztésben 30 pont jár a
szarvasmarha-tenyésztőknek, a méhészek 25, a juhtartók 20 pontot kapnak. 15 pont jár annak a fiatal
gazdának, aki három gazdaságot vesz át egészében,
két gazdaságnál 10, egy gazdaság esetén 5 pontot kap.
A kiválogatásnál a mezőgazdasági egyetemet végzettek 25 pontot, a szaklíceumi végzettséggel rendelkezők 20-at, a szakmai képzéssel rendelkezők 10 pontot
kapnak. Külön pont jár annak függvényében, hogy a
község, ahol a gazdaság található, milyen termőképességű csoportba van besorolva. A magas termőképességűre 25 pont jár, a közepes termőképességű
községek esetén pedig 20. Pluszpontot kapnak abban
az esetben, ha a pályázó őshonosnak számító növény-, illetve állatfajtákat tart – ezért további 5 pont
szerezhető.

Ősztől biztosan indul erdőmérnöki szak a Sapientia
– Erdélyi Magyar Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tanulmányi központjában. A Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság jóváhagyta az
ideiglenes működési engedélyt. Az agrármérnöki szakhoz hasonlóan huszonöt tandíjmentes és öt költséghozzájárulásos helyet hirdetnek meg a 2020–2021-es
tanévre, a tanárokról négy évre gondoskodtak.
Az induló első évfolyamon több tantárgy közös az
agrármérnöki szakkal, másodéven a hallgatóknak ettől
eltérő szaktantárgyai is lesznek, mint a dendrológia,
dendrometria, vadgazdálkodás, erdőbecsléstan, erdőkitermelés stb. Az akkreditációs dosszié alapján 36 oktató tanít majd az erdőmérnöki karon, a tantestület fele
a Sapientia igazolt tanára, legalább tízen a Soproni
Egyetem erdőmérnöki karáról érkeznek, és helyi oktatókat is bevonnak a munkába.
Nyárádi Imre István, a helyi tanulmányi központ
igazgatója elmondta, még tisztázni kell, hogy kétfor-

dulós lesz-e a felvételi, ennek függvényében júliusban
vagy csak ősszel válogatják ki a diákokat. Ez nem
érinti különösebben az érdeklődőket, mert a dossziék
benyújtását követően, a többi agrár szakhoz hasonlóan,
az érettségi vizsga átlaga alapján döntik el a bejutási
rangsort, attól függetlenül, hogy az illető milyen líceumban végezte tanulmányait. Adott esetben a természettudományi tantárgyversenyeken díjazottak
előnyben részesülnek. A tanév 2020. szeptember 21én kezdődik.
A Sapientia sepsiszentgyörgyi terjeszkedésének
igen fontos, de nem egyetlen lépése az erdőmérnöki
szak beindítása, hiszen testnevelő tanári és edzőképző szakot is terveznek, ugyanakkor a Sapientia
Alapítvány a város csíkszeredai kijáratánál, a Sepsi
Arénával szembeni szakaszon, tizenkét hektáros területen szándékszik megépíteni új, ötszáz hallgatóra
méretezett, négy szakkal működő egyetemi campusát. (Háromszék)

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Országos Ügynökség által meghirdetett 6.1-es intézkedéscsomag alapján fiatal gazdák
összesen 42,68 millió euróra pályázhatnak.
Alapfeltétel a gazdaság minimális 12 ezer
SO-euró értéke, továbbá saját vagy bérelt terület, illetve idősebbektől átvett gazdaságok
(termőföld, állatállomány). Ez utóbbi esetében többletpontot lehet szerezni.

Magyar nyelvű erdőmérnökképzés indul
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62 éves a Marosvásárhelyi Rádió

Ez egy olyan mókuskerék, amiből nem lehet kiszállni

1958. március 1-jén adták át a rádió
székhelyét, március 2-án pedig először szólalt meg a Marosvásárhelyi
Rádió. Az első napon, reggel 5:30-tól
15 perces román és 30 perces magyar
nyelvű műsort sugároztak. Március 3án pedig elindult a rendszeres műsorszórás napi 2-2 órában, magyar és
román nyelven. Az egyik első rovat a
Beszél a Székelyföld című volt. 1985.
január 12-én, központi utasításra, a
Román Rádió minden regionális stúdióját felszámolták, a marosvásárhelyit is. Az archívumok hangszalagjait
Zsilavára szállították. 1989 decemberében napi 4 órai műsorral indult újra
a Marosvásárhelyi Rádió. A rádió ma
már napi 23 órában magyar, egy órában német, heti három órában pedig
roma nyelvű műsort sugároz – olvashatjuk a rádió weboldalán a médiaintézmény visszaemlékezését.

Nagy-Bodó Szilárd

Az elmúlt 62 évről a Marosvásárhelyi
Rádió főszerkesztőjével, Szász Attilával beszélgettünk.
– Milyen volt 62 évvel ezelőtt a Marosvásárhelyi Rádió?
– A Marosvásárhelyi Rádió 1958. március
2-án indult el. Azelőtt már megvolt a csapatépítés, az épület felszerelése is megtörtént akkorra, a technikusok betanítása is lezajlott.
Tehát elmondható, hogy egy évvel az első
megszólalás előtt kezdődött el a rádió története. A születésnapot 1958. március 2-ától
számoljuk, mert akkor szólalt meg először.
Az épület ugyanaz volt, mint ma, sőt ugyanabban az állapotban, mint ma. A személyzet
teljesen más volt, viszont tudni kell, hogy
sokkal rövidebb volt az adásidő, de első perctől magyarul és románul sugárzott. Teljesen
másak voltak a műszaki körülmények, teljesen más volt a társadalmi kontextus. Ne felejtsük el, 1958-ban a Gheorghe
Gheorghiu-Dej vezette kommunista rendszer
volt hatalmon. Amiért beindították a rádiót,
az az 1956-os magyarországi forradalom egy
utóhulláma volt, mert rájöttek az akkori vezetők, elég bölcsen, hogy szükség van egy
szelepre, ahol a magyarság anyanyelvén kifejezheti magát, és úgy érzi, hogy különböző
jogait tiszteletben tartják, például az anyanyelven való tájékoztatáshoz való jogot. Ez
volt a kezdet, de attól persze a pártot szolgálni kellett, viszont rendkívül sok hasznos
tartalommal is gazdagodott már akkor a Marosvásárhelyi Rádió, aminek mi a mai napig
haszonélvezői vagyunk, hiszen például ami
a kultúrát illeti, az akkori értékes kultúrának
a hanglenyomata megmaradt, és mai napig
büszkén használjuk az Aranyszalagtár című
műsorunkban. Mivel ma, 2020. március 2-án
beszélünk erről, ez egy olyan alkalom, amikor meg kell emlékezni és meg kell köszönni
azoknak, akik az elmúlt 62 évben segítették
a rádiót, akiknek köszönhetően az intézmény
felépült és megmaradt, valamint hitelességre
és jó hírnévre tett szert, amit nekünk, akik
most dolgozunk a rádiónál, kötelességünk
megőrizni és még jobbá tenni.
– Szembeállítva az akkori helyzettel, az akkori körülményekkel, milyen ma a Székelyföld
hangja, 62 év után?

A Marosvásárhelyi Rádió épülete

nagyon nagy mértékben függünk
Bukaresttől, elsősorban a költségvetés tekintetében, és ez egy centralizált rendszeren belül működik,
ami nekünk nem előnyös. Ezzel
kell nap mint nap megbirkóznunk,
de ezek adminisztratív feladatok,
amelyek, úgy gondolom, nem kellene kihassanak a tartalomra, és
főleg nem a hallgatókat kell ezekkel terhelni. Ezek olyan dolgok,
amelyeket mi házon belül kell
megoldjunk, lehetőleg a legjobban.
– Mennyire hallgatottak az éjszakai műsorok? Ezek, éjfél után,
csak ismétlések.
– Kezdeném a műsorrács egészével. Amikor átálltunk, napközben sugároztunk, tehát egészen
2013-ig a Marosvásárhelyi Rádiónak nem volt reggeli műsora
sem, csak déli 11 órától délután
6-ig volt magyar nyelvű sugárzás. Ebből egy órát a bukaresti
szerkesztőség magyar adása tölSzász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője (forrás: a Marosvá- tött ki, tehát napi hat órát gyártottunk mi. Ez egészült ki a
sárhelyi Rádió Facebook-oldala, fotó: Bereczky Sándor)
reggeli és a késő esti idősávok– Nagyon nehéz összehasonlítani. Teljesen kal, amelyek a rádiózás szempontjából a
más világban élünk, és itt elsősorban nem a legfontosabbak, főleg a reggeli és a kora déltechnológiára gondolok, hiszen akkor két utáni idősáv rendkívül hallgatott.
órát előállítani majdnem annyi erőfeszítésbe
Az esti műsorokba pedig tudatosan – mert
került, mint ma 24 órát. Teljesen más sebes- tudjuk, hogy a televízió még mindig jelentős
séggel dolgoztak, de akkor egy olyan rend- szerepet játszik a médiafogyasztás terén – teszer volt hatalmon, ami a szólásszabadság matikus műsorokat terveztünk. Ezek váltotekintetében nem hasonlítható össze azzal, zatlanul léteznek azóta is, az elmúlt hét évben
ami ma van. Nem azt jelenti, hogy a mai csak finomhangolásokat hajtottunk végre
rendszer tökéletes, de egyáltalán nincs rajta, ami bejáratottá és ismertté teszi ezeket
okunk panaszra ezen a téren. Természetesen a műsorokat, hosszú távon nem is szándékmindig lehetne javítani, mind a rádió minő- szunk radikálisan változtatni, csak ott, ahol
ségén, mind a tartalmon, mind a munkakö- kényszerhelyzet alakul ki, vagy úgy érezzük,
rülményeken, mind a humán erőforráson. hogy egy műsor elfáradt és ráncfelvarrásra
Azt senki nem állítja, hogy ezek ebben a pil- szorul. Ami pedig az éjszakai idősávot illeti,
lanatban mind tökéletesek, viszont én bízom elsősorban van egy egyórás német nyelvű
benne, és remélem, hogy a hallgatók is úgy adásunk, ami megtöri a magyar nyelvű művélik, hogy egy folyamatos fejlődési pályán sorfolyamot, ezután pedig ismétlésekkel tévan a Marosvásárhelyi Rádió. Hét évvel ez- rünk vissza a hét legtöbb napján. Ebben a
előtt elértük, hogy különválasztottuk a pillanatban van két, élőben készülő beszélgeromán és magyar tartalmat, és egy egész tőműsor is a Marosvásárhelyi Rádió esti kínapos magyar adást sikerült létrehozni, ez nálatában. Az egyik szerdán este a Szabadság
sajtótörténeti pillanat volt. Ezt követte a Ko- 30 éve, ami főleg a harminc évvel ezelőtt törlozsvári Rádió egész napossá válása. Azt hi- tént eseményeket eleveníti fel, helyezi konszem, ezt nem tudjuk megfelelően értékelni, textusba elég kötetlen formában, tehát egy
ma már teljesen természetesnek tűnik, hogy kétórás beszélgetőműsor, illetve a csütörtöki
van két közszolgálati rádió, amelyik anya- Párbeszéd, amiben inkább tabutémákról prónyelven tájékoztat, szórakoztat és nevel, va- bálnak a kollégák szólni, ez már három éve
lamint implikálódik a közösség életébe, de működik, és már van egy kialakulófélben
sajnos ez nem természetes. Ha körülnézünk, lévő stabil hallgatósága.
mennyi minden nem úgy alakul, ahogy szeAz ismétléseknek pedig megvan a maguk
retnénk, például magyar vonatkozásban a szerepe, hiszen nem mindenki kap el egy tarkörnyezetünkben, akkor bizony nagy és fon- talmat, amikor először sugározzuk, tehát szetos jelentőséggel bír az, hogy a Marosvásárhelyi Rádió egyike az ilyen pozitív rintem hasznosabb, mint „automata pilótán”
zenét tenni. Hiszen, ha valaki zenét akar hallmegvalósításoknak.
– Lévén állami rádió, mennyire szól bele gatni, rengeteg más opciója is van, ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy más
Bukarest a munkájába?
– Az állami helyett, bár most eléggé helyt- rádiót kell hallgatni, sőt ha valaki tartalomra
álló ez is, szívesebben használom a közszol- vágyik, akkor a Marosvásárhelyi Rádió a
gálati megnevezést. Szerencsére nem szól késő esti órákban, sőt az éjszakai órákban is
bele. Ami a tartalmat illeti, elmondhatom, beszél, szerkesztett tartalmat szolgáltat, elhogy soha senki fel nem hívott, hogy mit kell lentétben a legtöbb kereskedelmi vagy akár
vagy mit nem kell mondani a Marosvásárhe- közszolgálati rádióval.
– Hogyan vélekednek a hallgatók a rádiólyi Rádióban. Nyilván, ami az anyagi, technológiai és munkahelyi körülményeket illeti, ról?
– Ezt többféle forrásból próbáljuk mi is
megtudni. Először is a rádió nagyon interaktív, tehát a legtöbb műsor élőben zajlik, és
valós időben vissza lehet jelezni, el lehet
mondani, ki mit gondol róla. Emellett pedig
az online felületek bármikor a hallgatóink
rendelkezésére állnak, de a rádió, meggyőződésem szerint, egy nyitott intézmény, ahova
bármikor bárki bejöhet, és elmondhatja a véleményét, bármilyen jellegű kritikáját, mi
meghallgatjuk, és amin tudunk, változtatunk,
természetesen a jó irányba, de senkit nem gátolunk meg abban, hogy pozitív vagy akár
negatív véleményét a rádióról kifejtse. Tehát
az interakció szerintem maximális, és ezt,
ameddig lehet, próbáljuk nyitni.
A mai nap, március 2-án, erről szólt az
egész műsorfolyam, hogy 62 éves a Marosvásárhelyi Rádió, és akkor beszéljünk róla.
Rengeteg, több száz üzenet érkezett a honlapunkra, a Facebook-oldalunkra, SMS-ben,
telefonon, ami szinte mind, sőt mondhatni
mind pozitív volt.
– Maros, Hargita, Kovászna, Brassó. Négy
megye, három ultrarövid hullámú frekvencia.
Van tervben új frekvencia?
(forrás: www.marosvasarhelyiradio.ro/ Nemes Attila)
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– Ez a négy megye a mi adáskörzetünk,
van a három ultrarövid hullámú, egy középhullámú frekvenciánk, ahol csak magyarul
sugárzunk, és van két középhullámú frekvenciánk, ahol vegyes műsort sugárzunk, és természetesen ott van az online is, ami,
remélem, egyre fontosabb lesz, és egyre inkább igénybe veszik az emberek okostelefonon is a rádió szolgáltatásait. Első lépésben
az volt a prioritásunk, hogy az adásidőt kibővítsük 24 órára, ezt fokozatosan értük el,
tehát 7 óráról 18 órára, onnan 20 órára, és
végül 24 órára bővítettük, ezután pedig elkezdtük a lefedettséget növelni, illetve a minőséget javítani. Most ott tartunk, hogy
tavaly áprilisban sikerült a Gyergyói-medence lefedettségét megoldani. Vannak még
szürke foltok adáskörzetünkben. Ez egy elég
bürokratikus és sok intézményt implikáló folyamat, itt nem csak tőlünk függnek a dolgok.
Főleg Háromszéken látok olyan problémákat,
amelyeken javítani kellene, beleértve Sepsiszentgyörgyöt is, hiszen megyeszékhely, ott
is lehet hallgatni a rádiót, de a vétel minősége
szerintem nem kielégítő.
– Milyen terveitek vannak? Hogyan tovább?
– Ez egy olyan mókuskerék, amiből nem
lehet kiszállni. A rádió nem hallgathat, akkor
van baj, ha a rádió hallgat, és bízom benne,
hogy egyhamar nem lesz csend a Marosvásárhelyi Rádióban. Mi több akarunk lenni
annál, amit minden média szakon tanítanak,
hogy a közszolgálatiság a korrekt tájékoztatásban, szórakoztatásban és nevelésben merül
ki, meggyőződésem, hogy a Marosvásárhelyi
Rádió több is ennél. Hiszen megpróbálunk
részt venni a közösség életében, alakítani a
sorsát, persze a hatáskörünkben. Úgy gondoljuk, hogy vannak olyan kérdések, amelyekben a rádió aktív szerepet vállalhat, és ez meg
is mutatkozik azokban a projektekben, amelyeket a Marosvásárhelyi Rádió évek óta
folytat, kezdve az idén 20 éves Gurul a Rádióval, ami nemcsak a rádiót népszerűsíti,
hanem a természetbarát közlekedési módot,
a székelyföldi turizmust is. Ezenkívül ott van
a Kotta, a hét éve zajló zenei projekt, amelyben a fiatal zenei tehetségeket próbáljuk támogatni és megismertetni a hallgatókkal.
Vannak hangoskönyveink és rádiójátékaink,
amelyekkel szerintem nagy szolgálatot teszünk a magyar, akár a világirodalomnak és
nyilván irodalomkedvelő hallgatóinknak is.
Van vitasorozatunk is, a Beszéljük meg!, ami
több mint egyéves, több mint 10 vitát bonyolítottunk le olyan kérdésekben, amelyek véleményünk szerint foglalkoztatják a
hallgatóinkat. Próbáljuk ezeket a vitákat a Facebook primitivizmusából átemelni egy
olyan moderált és szervezett, kulturált formába, ahol valóban helye van a vitának, és
vezet is valahova. Ugyanakkor évek óta a
környezettudatosságra is építünk egy kampányt, ennek egyik eleme a takarítóakciónk,
az Együtt kitakarítjuk, amelyet minden évben
megszervezünk, elég nagy sikerrel. Idén is
április 25-én közösen megtakarítjuk a Marospartot. A sport is kiemelt szerepet játszott és
ezután is játszani fog a rádió életében, kollégáim részt vettek a londoni, a riói és a pjongcsangi olimpián, idén pedig a tokióira
szeretnénk eljutni.
Terveink vannak, a fontos, hogy legyen aki
hallgasson bennünket. A hallgatottsági adatok pedig biztatóak, körülbelül napi 200 ezer
hallgatóval számolunk egy olyan környezetben, ahol megközelítőleg 600 ezer magyar él.
Nyilván nagyon nehéz pontos adatot mondani, mert az online hallgatottságot nehéz
mérni, amióta az új szabályozás érvénybe lépett, tehát a visszajelzések nem pontosak.
Azonban naponta jeleznek vissza az Egyesült
Államokból, Nyugat-Európából, Ázsiából is,
hogy hallgatnak minket. Ezt szeretnénk folytatni, és amennyiben lehet, javítani, valamint
a hallgatottságot növelni, a jelenlegi hallgatóink hűségét meghálálni, a bizalmat tovább
erősíteni. Ezek a napi állandó feladatok.
Szem előtt kell tartani az elvárásokat, ami
egy állandó kötéltánc a Marosvásárhelyi
Rádió esetében, hiszen mi „minden egyben”
szolgáltatás vagyunk, ami azt jelenti, hogy
nincs külön kulturális csatornánk, külön a
falu népének szóló csatornánk, hanem, ahogy
említettem, minden az egyben szolgáltatást
nyújtunk, és ez állandó egyensúlyozást jelent
mind a műsorrácsot, mind a zenei összeállítást illetően. A zene állandó téma, a hallgatóink mindig szóvá teszik, hogy ilyen zenéből
vagy olyanból kellene több. Mi igyekszünk
ezeket az igényeket kielégíteni legjobb tudásunk szerint, de olyan nincs, és illúzióink sincsenek, hogy mindenkinek mindig minden
megfeleljen.
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Újra aktívak az „unokázós” csalók

Bármekkora összeget kérhetnek

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség az unokázós csalók
időközönkénti megjelenésére
figyelmezteti a lakosságot,
főként az idősebb korosztályt,
mivel a bejelentések alapján
újra szedi áldozatait az átverésekre szakosodott szélhámosok tevékenysége.

Szer Pálosy Piroska

A rendőrség közleménye szerint
február 20-án előállítottak ugyan
egy telefonos csalással gyanúsított
személyt, ami ritkaságszámba
megy, mivel körmönfontan cselekednek, és csoportosan vesznek
részt egy-egy akcióban. A dicsőszentmártoni rendőrség bűnüldöző
osztálya ügyészi felügyelet mellett
tartott házkutatást egy férfi Maros
és Szeben megyei lakásaiban, ezt
követően pedig 24 órára előzetes letartóztatásba helyezték csalás bűn-

tettének gyanújával. Január 31-én
egy Szeben megyei 31 éves férfi telefonhívás nyomán vezetett félre
egy 73 éves dicsőszentmártoni nőt,
akitől nagyobb összeget csalt ki. Az

Illusztráció

idős nőnek azt mondta, hogy az
unokája közúti balesetet szenvedett, és sebészeti beavatkozás miatt
van szükség jelentősebb pénzösszegre, amit az áldozat át is adott a

Székely Kapuk-Zöld Kapuk verseny – II. szakasz

megbeszélt találkahelyen a szélhámosnak.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség tájékoztatása szerint a
trükkös csalók jól megrendezett
színjátékokkal viszik véghez a terveiket, célcsoportjuk az idősebb
korosztály. Kiváló színészi képességekkel rendelkeznek, rendkívüli bevan,
és
az
szédkészségük
úgynevezett rossz hírek hallatán fellépő érzékeny emberi lelkiállapotokra alapoznak.
A bűnözők egyik gyakori forgatókönyve a közúti baleset. A telefonos mese általában így kezdődik:
„A fia/unokája/veje vagy esetleg
lánya… balesetet okozott, sürgősen
szükség van X összegre…”
A tettesek kitalált magas beosztásokban mutatkoznak be – ügyvéd,
ügyész, rendőr vagy orvos szerepében –, és különböző összegeket kérnek az áldozatoktól, azzal az
ürüggyel, hogy az általában első
fokú rokon balesetet szenvedett, és
azonnal szüksége van pénzre vagy
a sürgős egészségügyi, életmentő
beavatkozás miatt, vagy azért, mert
a rendőrség vétkesnek találta őt, és
bűncselekmény gyanújával letartóztatta.
Annak érdekében, hogy a kiszemelt áldozatokkal elhitessék a történetüket, és a hiszékenyek még
jobban megilletődjenek, hangsúlyozzák, hogy a balesetet szenvedett hozzátartozónak komoly

sérülései vannak, bármilyen kommunikáció súlyosbítaná az egészállapotát,
ezért
nem
ségi
beszélhetnek vele személyesen.
A kért vagy kialkudott összeget
az áldozat a bűnöző által megadott
bankszámlára kell átutalja, vagy
egy gyorsfutárnak adja át, aki házhoz megy, esetleg a telefonon előre
megadott találkahelyen adhatja át.
A rendőrségi közleményben arra
figyelmeztetnek, hogy minden ilyen
vagy hasonló esetben cselekedjenek
meggondoltan, ellenkező esetben
nagy összegektől foszthatják meg a
gyanútlan embereket.
– Ne hagyják, hogy az érzelmek
vezessék a cselekedeteiket, mielőtt
döntenek, alaposan gondolják át a
helyzetet!
– Idegeneknek ne adjanak ki személyes adatokat telefonon!
– Járjanak egy lépéssel a csalók
előtt! Fel kell hagyni a „vakon megbízással”, ehelyett tájékozódni kell
a baleset jogi és egészségügyi következményeiről!
– Az állítólagos balesetet azonnal
ellenőrizni lehet a 112-es egységes
hívószámon, ezáltal tisztázódik a
helyzet.
– A legfontosabb tudnivaló, hogy
a közúti balesetek következményeit
a hatóságok nem telefonhívással
próbálják „lerendezni”! Amennyiben egy baleset valóban megtörtént,
azt pénzzel egyébként sem lehet
„megoldani”.

ben az élővilág; Egy régi, környezetbarát ház felépítése; Háztartásunk környezetbarát működtetése;
Hogyan lesz környezetbarát az életünk? Alkalmazkodó építészet; Föld
Őrök – ez utóbbi a csapatról szól.
Bemutató
és tavaszi nagytakarítás
A veszélyeztetett élővilágot jelképesen hat egymásba kapaszkodó
puzzle-darabon mutatják be a gyerekek. A plakáton látható pár állat
csak néhány példa a sok veszélyeztetett állat közül. A koala egy égő
eukaliptuszfán, a jegesmedve tenyérnyi jégdarabkán szomorkodik.
A központi puzzle-darabkán a barna
medvét, mókust, az őzet, a nyulat,
valamint a rókát ábrázolják, amint
batyut kötnek és világgá mennek,
mert az erdőirtás után elvesztették
lakóhelyüket, táplálékforrásukat.
De bemutatnak régi, hagyományos
környezetbarát falusi házat is
abból az időből, amikor az ember
még harmóniában élt a természettel. A ház természetes alapanyagokból épült, összhangban van a
környezetével, mellette kis konyhakert, gyümölcsös, csűr, kút és
egy sütőkemence látható. „Kérdőívvel a radnótiak ökológiai lábnyomát szerettük volna felmérni,
ami egy jelképes mértékegység,
amely azt mutatja, hogy milyen
mértékben vesszük igénybe környezetünket. A Föld mérete és a
lakosság számának aránya szerint

minden ember egy 1,6 hektáros területet vehetne igénybe. A mi felméréseink szerint a radnótiak
ökológiai lábnyoma mintegy 6,7
hektár. Mindez azt bizonyítja,
hogy túlzottan igénybe vesszük a
Föld tartalékait. Környezetvédő
munkánk nem merült ki a plakátkészítésben és -bemutatásban. A
templomunk környékének szépítgetésébe, a tavaszi takarításba is
besegítettek a gyerekek” – mondta
Simon Emese.
A természet és a család egyaránt
kiemeltebb figyelmet érdemelne
napjainkban annál, mint ami jelenleg a modern társadalmat jellemzi.
A projekt önkéntes összetevője az
adománygyűjtés, amelynek célja
évente pénzadományt folyósítani
afrikai, kongói gyermekek iskoláztatásához, valamint erdősítéshez, a
begyűlt összeget a Pro Africa Alapítvány számlájára helyezik. A projekt keretében a radnóti tanács a
faültetést támogatta, csemetéket
adományozott a csapatnak, mely a
pontgyűjtés mellett a környezetvédelemhez is hozzájárul. „Köszönettel tartozunk a radnóti iskola
igazgatóinak: Moldovan Horaţiunak és Fodor Iosif aligazgatónak,
akik engedélyezték e program gyakorlatba ültetését, mindenben támogattak és mellénk álltak, a
szülőknek és mindazoknak, akik
lelkesen segítettek” – hangsúlyozta
Molnár Annamária a program irányítóinak nevében.

Radnóti diákok környezetvédelmi akciója

Hétfőn, március 2-án a Radnóti Általános Iskola magyar
tagozatos diákjai a radnóti
hőerőmű alkalmazottainak is
bemutatták ökocivilizációs
vándorkiállításukat, melyen a
Székely Kapuk-Zöld Kapuk
verseny résztvevőiként ezúttal a természeti energiaforrások hatékony felhasználásának fontosságára mutattak
rá. A Romgaz vállalat a nevelő
jellegű akciókat és a természeti erőforrások hatékony
felhasználását egyaránt ösztönzi – áll a vállalat közösségi
oldalán közzétett megosztásban.

Pálosy Piroska

A Székely Kapuk-Zöld Kapuk
verseny 9–14 éves diákoknak szól,
és a Kárpát-medence öt országában
(Románia, Magyarország, Szerbia,
Szlovákia és Ukrajna) zajlik. Anyaországi és határon túli iskolák a célcsoportok, a tanintézmények,
pedagógusok és gyerekek népművészeti hagyományokkal, közösségi

kultúrával, környezeti neveléssel,
társadalomépítő és humanitárius tevékenységgel kapcsolatos együttműködésének
elősegítése
és
támogatása a cél. A projektet Varga
Berta József, a CEECD (Középkelet-európai Koordinációs és Fejlesztési
Intézet)
igazgatója
kezdeményezte. A legkiemelkedőbb iskolák elnyerhetik „A középkelet-európai közösségi kultúra
ápolásának és a környezettudatos
közösségi élet társadalmi előmozdításának kiváló műhelye” címet, melyet minden évben a CEECD
projektintézet adományoz. Külön
jutalma a programnak, hogy pedagógiai, szakmai értékein túlmenően
a legsikeresebben szereplő gyerekek és pedagógusok kongresszusi
részvételi jogot, továbbá rendkívül
kedvezményes tengerparti és magyarországi osztálykirándulásokat,
jutalomtáborokat, üdüléseket kaphatnak. A verseny két fő tevékenységi területre épül: az első a
hagyományokra és a téli népszokásokra összpontosít, a második pedig
ökológiai jellegű. A verseny célja az
iskolai közösségek mozgósítása, a

hagyományok és kulturális értékek
megőrzése, ezért decemberben a
karácsonyi népszokások felelevenítésére a betlehemezést népszerűsítették Radnóton és környékén. A
Radnóti Általános Iskola Betlehemi
Csillagok nevet viselő csapata 18.
helyezett lett a kezdők csapata között, így méltán reménykedhet a
nyári adriai-tengerparti kirándulásban. A második szakasz február–
márciusban
zajlik,
és
a
környezetvédelem a központi téma.
A radnóti iskola Föld Őrök csapatának kilenc diákja számos helyen
mutatta be műsorát, amit örömmel
fogadtak az érdeklődők, mindenhol
nagy sikert aratott, hiszen a műsor
mondanivalója rendkívül aktuális,
és a legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztályt megszólít.
A diákokat három irányító kísérte:
Molnár Annamária földrajztanárnő,
Simon Emese vallástanárnő, valamint György Enikő könyvtárosnő.
A csapat tagjai a figyelmet jövőnk
környezeti problémáira irányítják,
ezt hat más-más témájú plakát segítségével mutatják be. A hat plakát
témája: Éghajlatváltozás; Veszély-
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A magyar bajnokságban
indulna a román bajnok Dinamo

A román bajnok Bukaresti Dinamo férfi-kézilabdacsapata ősztől
a magyar élvonalban szeretne szerepelni.
Ovidiu Semen klubmenedzser kedden elmondta, azért döntöttek
így, mert a román szövetség (FRH) határozata értelmében a következő idénytől csapatonként legfeljebb három olyan játékos szerepeltetésére lesz lehetőség, aki nem európai uniós állampolgár.
A bukarestieknek jelenleg nyolc ilyen kézilabdázójuk van.
„Ha ezt a döntést nem lehet megváltoztatni, a következő szezonban már nem veszünk részt a román bajnokságban, és az egyik
környező ország, valószínűleg Magyarország élvonalában indulunk” – idézi Ovidiu Sement a román köztelevízió honlapja.
Hangsúlyozta, miután egykori játékosuk, a 2009 februárjában
meggyilkolt Marian Cozma évekig Veszprémben szerepelt, nagyon jó a kapcsolatuk a klubbal. Már kapcsolatba is léptek a magyar szövetséggel, hogy mielőbb megoldást találjanak a
problémájukra.
A Dinamo a mostani szezonban a Bajnokok Ligája alsó ágán
szerepelt, a rájátszásban elbúcsúztatta a portugál Sporting CP
együttesét, a negyeddöntőbe kerülésért pedig a Paris Saint-Germain lesz az ellenfele (lásd a mellékelt keretet).
Nem a bukaresti együttes lenne az első külföldi csapat a magyar
NB I-ben, a férfiaknál a szlovák Tatran Presov a 2009/2010-es és
a 2010/2011-es idény alapszakaszában is szerepelt, a nőknél pedig
az osztrák Hypo Niederösterreich játszott a 2003/2004-es szezon
alapszakaszában.

Palecian Judit újabb vb-címet
pályáz meg

Czimbalmos Ferenc Attila
A 49 éves, immár 17 éve Győrben
élő tizenötszörös fitnesz-, kétszeres
professzionális
marosvásárhelyi
ökölvívó-világbajnok, Palecian Judit
(edző: Lakatos „Múmia” Mihály)
újabb szervezet világbajnoki címét
nézte ki magának, hogy siker esetén
gyarapítsa világbajnoki címeinek
egyébként is impozáns gyűjteményét.
Judit – aki immáron öt szervezet
világbajnoka –, a már megszokott
NAC-verziójú világbajnokság mellett, amelyet június 6-án rendeznek
meg Luxemburgban, a számára új,
NBBUI szövetség által megrendezésre kerülő világbajnokságon is szeretne részt venni, amelyet a festői
dél-olaszországi Tarantóban rendeznek meg június 19-21. között.
Említésre méltó tény, hogy maga a
világszövetség elnöke, Pierluigi Bor-

A negyeddöntőbe jutásért játszanak
a Bajnokok Ligájában

A Sporting Lisszabon elleni kettős győzelemmel jutott tovább a férfikézilabda Bajnokok Ligája (BL) legjobb 16 csapata
közé a Bukaresti Dinamo. A román együttes az elitsorozat alsó
ágán szerepelt, megnyerte csoportját, majd a portugál ellenfelét
is elütötte a folytatás lehetőségétől: az első meccs 26-25-ös sikere után hazai pályán 26-24-re nyert.
A negyeddöntőbe jutásért rendezendő párharcban a Paris St.
Germain vár a román együttesre, amely a BL legutóbbi négy
kiírása során háromszor is ott volt a legjobb négy között. Március 18-a és 22-e között Bukarestben, majd egy héttel később
Párizsban méri össze erejét a két csapat.
A magyar csapatok közül a Telekom Veszprém a lengyel
Wisla Plockkal, a MOL-Pick Szeged a BL tavalyi győztesével,
a Vardar Szkopjével játszik a továbbjutásért.
Párosítások a negyeddöntőbe jutásért: Bukaresti Dinamo –
Paris Saint-Germain, Orlen Wisla Plock – Telekom Veszprém,
Vardar Szkopje – MOL-Pick Szeged, RK Celje PL – PGE Vive
Kielce, FC Porto Sofarma – Aalborg HB, SG Flensburg Handewitt – Montpellier HB.

gia hívta meg személyesen a
vásárhelyi amazont az említett világbajnokságra.
„Egy olyan kaliberű kiváló
sportoló, mint Palecian Judit,
nem maradhat el az általam
szervezett világversenyről –
mondta el Borgia, majd az
olaszokra jellemző humorral
hozzátette: „reszkessenek az
ellenfelek az olasz tengerparton is, ne csak a Távol-Keleten vagy Észak-Európában!” – fogalmazott frappánsan Borgia.
Mint a korábbi években is
a NAC verziójú világbajnokságra, ezúttal is a szövetség
magyar elnökének, Vida Zoltánnak a vezetésével utazik
majd ki a magyar küldöttség.
Palecian Judit és Nagy László
korábbi kézilabdázó

Elvesztette első helyét a Red Arrows

Két vereséget szenvedett a Marosvásárhelyi Red Arrows a romániai
floorball liga 3. fordulójának számító
hétvégi székelyudvarhelyi tornán, és

Fotó: Agerpres

Eredményjelző
A floorball bajnokság harmadik
fordulójának számító székelyudvarhelyi torna eredményei: Csíkcsicsói Leadbirds – Székelyudvarhelyi Black 69 3-5, Sepsiszentgyörgyi Sepsi Vikings – Székelyudvarhelyi Floorbulls 3-9, Csíkszeredai FK – Leadbirds 7-4,
Black 69 – Marosvásárhelyi Red
Arrows 8-3, Csíkszereda – Sepsi
Vikings 11-1, Floorbulls – Red Arrows 4-3.

ezzel elveszítette a vezető helyét a
rangsorban. Érdekes és furcsa egybeesés, hogy a két udvarhelyi csapat edzőtermének
számító
Rákóczi
csarnokban a marosvásárhelyi együttes a két házigazda (igaz, csak a
Floorbulls számított annak mint a
torna szervezője) ellen lépett pályára,
ilyen kihívás elé egyetlen más együttesnek sem kellett állnia. A Red ArA tabella
1. Floorbulls 15 pont
2. Csíkszereda 12 (+18)
3. Black 69 12 (+14)
4. Red Arrows 12 (+10)
5. Leabirds 3
6. Sepsi Vikings 0

Fotó: csakfoci.hu

rows a gyengébbnek számító udvarhelyi csapattól, a Black 69-től 8-3-ra
kapott ki, míg a Floorbullstól csak
egyetlen góllal, 4-3-ra.
A két vereség miatt hárman is
megelőzték a rangsorban a Red Arrowst, a két házigazda mellett a csíkszeredai alakulat is eléje került jobb
gólkülönbségének köszönhetően.
A floorball-ligában még két tornát
rendeznek az alapszakasz keretében,
egyet Sepsiszentgyörgyön, és egy
újabbat Székelyudvarhelyen, ezúttal
azonban a Black 69 szervezésében. A
bajnoki idényre pontot tevő rájátszásnak Csíkszereda lesz a házigazdája.
(bálint)

Rapport Richárd már a sakkvilágranglista 13. helyén

Rapport Richárd pályafutása legjobbjaként a 13.
helyen áll a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE)
legfrissebb világranglistáján, amelyet továbbra is a
négyszeres világbajnok norvég Magnus Carlsen
vezet.
Carlsen (2862 Élő-pont) előnye 20 pont az amerikai Fabiano Caruana előtt.
A Jekatyerinburgban március 17-én kezdődő nyolc
résztvevős világbajnokjelölti döntőben a rangsor első
tizenkét helyezettjéből heten játszanak, valamint a 39.
orosz Kirill Alekszejenko (2698).
Fotó: Docler Holding

Európa-liga-döntő Budapesten: az MLSZ-elnök nyilatkozata

A Magyar Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) elnöke szerint munkájuk
komoly megerősítése, hogy „Magyarország minden évben kiemelkedő futballmérkőzéseknek adhat
otthont”. Csányi Sándor arra reagált, hogy az Európai Labdarúgószövetség (UEFA) úgy döntött:
2022-ben a budapesti Puskás Arénában rendezik az Európa-liga döntőjét.
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Mint ismert, tavaly női Bajnokok
Ligája-döntőt láthatott vendégül a
magyar főváros, idén ugyanakkor a
férfi Európa-bajnokság három csoportmérkőzésére és egy nyolcaddöntőjére kerül sor a Puskás
Arénában, míg 2021-ben Magyarország társrendezője lesz az U21-es
kontinensviadalnak.
Csányi Sándor szerint egyre több
és több magyar szurkoló nézhet

meg a helyszínen kiemelkedő labdarúgó-mérkőzéseket a saját hazájában. „Bízom benne, hogy a
közelgő Európa-liga-döntő olyan
nagy mérkőzés lesz, amely sok gyerekkel megszeretteti a labdarúgást”
– mondta a sportvezető.
Mint arról tegnapi lapunkban beszámoltunk, az UEFA hétfőn döntött arról, hogy 2022-ben a
budapesti Puskás Arénában rendezik az Európa-liga döntőjét. A végrehajtó bizottság amszterdami
döntése sporttörténelmi jelentő-

ségű, mivel Magyarországon korábban még sosem rendeztek egymeccses döntőt egyetlen férfi nemzetközi kupasorozatban sem.
Az EL fináléjának 2022. május
18. vagy május 25. a tervezett dátuma.
A magyar szövetség honlapjának
beszámolója szerint a pályázati felhívást a nemzeti szövetségek 2019.
május 31-én kapták meg, majd a pályázati kiírást július 5-én. A benyújtás határideje 2019. október 28.
volt.

Eredményjelző
* 1. liga, rájátszás, felsőház, 1. forduló (vasárnapi és
hétfői eredmények): CSU Craiova – Medgyesi Gaz
Metan 2-1, Kolozsvári CFR – Gyurgyevói Astra 2-1.
Az állás: 1. CFR 29 pont, 2. Craiova 26, 3. Botoșani
24, 4. FCSB 23, 5. Medgyes 22, 6. Astra 21.
* 1. liga, rájátszás, alsóház, 1. forduló (hétfői eredmény): Nagyszebeni Hermannstadt – Chindia
Târgoviște 1-0. Az állás: 1. Viitorul 21 pont, 2. Sepsi
OSK 18, 3. Dinamo 17, 4. Nagyszeben 16, 5. Clinceni
14, 6. Târgoviște 13, 7. Jászvásár 12, 8. Voluntari 11.
* 2. liga, 23. forduló (vasárnapi eredmények): Temesvári ASU Politehnica – Bukaresti Rapid 0-0, Campi-

„A pályázat elkészítése során a
szövetség együttműködött a kormányzat különböző szintjeivel, a
Puskás Aréna vezetésével, a fővárosi önkormányzattal, közlekedési
társaságokkal, szállodákkal, turisztikai szolgáltatókkal és más területek szakértőivel is” – olvasható az
MLSZ oldalán.
Az UEFA vezető testülete további négy döntő helyszínét is kijelölte: a női BL aranycsatáját
2022-ben Torino, 2023-ban Eindhoven rendezheti, míg a férfi Szuperkupa-mérkőzésnek
2022-ben
Helsinki, egy évvel később pedig
Kazany ad otthont.

onii FC Argeş Pitești – CS Mioveni 1-1, Bodzavásári
SCM Gloria – Kolozsvári Universitatea 2-2. Az állás:
1. UTA 47 pont, 2. Mioveni 38, 3. Rapid 37, ...15.
Csíkszereda 22.
* Magyar NB II, 26. forduló: MTK Budapest – Duna
Aszfalt TLC 2-1, Vasas FC – WKW ETO FC Győr
3-1, Szeged-Csanád Grosics – Szolnoki MÁV FC
0-0, Szombathelyi Haladás – Dorogi FC 1-0, Budafoki MTE – Békéscsaba 1912 Előre 3-2, Nyíregyháza
Spartacus FC – Kazincbarcika 3-1, Budaörs – Gyirmót FC Győr 4-1, BFC Siófok – Aqvital FC Csákvár
1-3, Vác FC – FC Ajka 0-2. Az élcsoport: 1. MTK
Budapest 56 pont, 2. Budafok 53, 3. Vasas 44.
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A koronavírus miatt csökkentette globális
növekedési előrejelzését az OECD

A gazdasági és pénzügyi válság óta a legnagyobb visszaesésre kell számítani a
világgazdaság teljesítményében a koronavírus-járvány kitörése miatt – írja a párizsi
székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) hétfőn kiadott
köztes világgazdasági helyzetjelentésében.

Az OECD szerint a világgazdasági növekedés a tavalyi 2,9 százalék után az idén legfeljebb 2,4
százalékos lehet, a legalacsonyabb
2009 óta. Az OECD ezzel 0,5 százalékponttal rontotta a tavaly novemberben kiadott világgazdasági
prognózisában jelzett 2,9 százalékos globális GDP-növekedést.
Abban az esetben viszont, ha a vírusfertőzés elharapódzik Ázsiában,
Európában és Észak-Amerikában, a
növekedési ütem akár 1,5 százalékra is csökkenhet.
Azzal a feltételezéssel élve
pedig, hogy a koronavírus-járvány
az első negyedévben Kínában túljut
a csúcson, a 2021-es globális GDPnövekedési előrejelzést 0,3 százalékponttal 3,3 százalékra javította
az OECD.
A G20-ak gazdasági növekedése
a 2019-es 3,1 százalék után az idén
a novemberi prognózis 0,5 százalékpontos rontásával 2,7 százalék
lesz, jövőre pedig 0,2 százalékpontos felfelé javítással 3,5 százalék.
Németország az idén 0,3 százalékos GDP-növekedést érhet el, ami
a novemberi prognózis 0,1 százalékpontos rontása. A jövő évi növekedés pedig 0,9 százalék lehet, a
novemberi előrejelzéssel megegyező. Tavaly 0,6 százalékkal nőtt

a német gazdaság. Az euróövezet az
idén 0,8 százalék, jövőre 1,2 százalék GDP-növekedést ér el az OECD
szerint. Az idei növekedési előrejelzést 0,3 százalékponttal rontotta az
OECD, a jövő évin nem változtatott. Tavaly 1,2 százalék volt az euróövezeti növekedés.
Az OECD azonnali és hathatós
intézkedések meghozatalára szólítja
fel a kormányokat gazdasági elemzésében a vírusjárvány gazdaságfékező hatásának kivédésére.
Az OECD elemzésében rámutat,
hogy a vírus megjelenése előtt már
észlelhetők voltak a csökkenést követően a feldolgozóipari termelés
stabilizálódásának jelei, bár a gazdasági aktivitás továbbra is gyengének volt mondható. A pénzügyi
kondíciók is javultak az életbe léptetett monetáris intézkedéseknek
köszönhetően. A vírusfertőzés kitörése viszont jelentős mértékben rontotta a rövid távú növekedési
kilátásokat. A globális gazdasági
növekedés üteme ezért az idén las-

sulni fog, és 2021-ben kezdi majd
meg fokozatosan visszanyerni lendületét.
Az OECD a vírusfertőzés terjedésének megfékezését szolgáló járványügyi intézkedések mellett
célzott pénzügyi és monetáris intézkedéseket javasol a gazdasági károk
kivédésére és kompenzálására. Növelni kell az egészségügyi intézmények
pénzügyi
támogatását,
valamint ellentételezni kell a legsérülékenyebb társadalmi rétegek terheit. Pótlólagos likviditást kell
juttatni a pénzügyi rendszerbe
annak érdekében, hogy a bankok a
likviditási gondokkal szembesülő
vállalatok, különösen a kis- és középvállalatok segítségére siethessenek. A bankok finanszírozási
képességét a kötelező tartalékráta
csökkentésével is lehet javítani.
Adókedvezményeket, adófizetési
haladékokat lehet nyújtani az érintett vállalatoknak, valamint csökkenteni lehet energiafelhasználási
költségeiket. (MTI)

Lavinia Cosma
az állampolgárok hangja

Marosvásárhely mindannyiunk számára az otthont jelenti.
Mi, állampolgárok, közösen építjük a várost.
Együtt.
Fontos, hogy ne adjuk
fel.
Jelezd a gondokat:
• a lakónegyededből
• az utcádból
• az iskoládból
• a közintézményekből
• a korrupciót.
Telefonálj vagy küldj
üzenetet a 0741-734-876os számra (hétfőtől péntekig 10 és 13 óra között),
e-mail-cím: voceacetateanuluimures@gmail.com
Húsz éve várod a változást?
Nem untad meg?
Tégy érte valamit!
(x.)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ disznó Mezőbergenyében.
Tel. 0752-030-394. (6924-I)
ELADÓK nagyon szép malacok. Tel.
0728-971-777. (6933-I)
ELADÓ kemény tűzifa – 130 lej. Tel.
0747-309-072. (6941-I)

LAKÁS
ELADÓ központi fekvésű egy szoba,
konyha, fürdő, kamra magánházban.
Tel. 0741-274-929. (6927-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK tetőfedést, kisebb javításokat; készítünk teraszt fából. Tel.
0735-288-473. (6912-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21892-I)

A Marosvásárhelyi Repülőtér

március 18-án 10 órakor versenytárgyalást tart
reklámfelületek bérbeadására.
Bővebb felvilágosítás a www.transylvaniaairport.ro weboldalon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.
A MAKFALVI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET 2020. március 20-án 11
órától tartja a 2019. évi beszámoló közgyűlését a szövetkezet
irodahelyiségében. A napirend a vasasüzletben és az
irodahelyiségben van kifüggesztve. Határozatképtelenség esetén
másnap, március 21-én 11 órától rendkívüli közgyűlést tartunk.
A vezetőtanács. (21949)
A MAROSVÁSÁRHELYI 2-ES POSTAHIVATAL
POSTAI KÉZBESÍTŐT alkalmaz.
Érdeklődni naponta 8-15 óra között a következő telefonszámokon:
0265/224-800, 0265/251-059, 0725-902-396. (sz.-I)

MEDCOMP Belgyógyászati Központ

– Marosvásárhely, Tudor Vladimi-

rescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.

(21901-I)

HÁZTETŐT KÉSZÍTÜNK cserépből
vagy lemezből, és vállalunk bármilyen

kisebb javítást. Tel. 0759-163-860,

Csaba. (6832-I)
VÁLLALOK
padló-,

szobafestést,

falicsempe,

mázolást,

laminált

padló

lerakását, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (6869)

KERTI MUNKÁT vállalok, kertet bérelnék. Tel. 0758-511-837. (6921-I)

TERMOPÁN ajtó, ablak javítását vál-

Fájó szívvel emlékezünk március 4-ére, tizenhét éve már, hogy a
drága fiam,
FERENCZI CSONGOR
LORÁND
24 évesen eltávozott az
élők sorából három
SMURD-os
társával,
helikopterbalesetben.
Emléked itt él mindig
közöttünk, te voltál az,
kit olyan sokan szerettünk.
Nyugodj
békében,
drága gyermekem!
Édesanyád, Rebi mama
és Szabi testvéred Norvégiából. (6801)

lalom. Tel. 0771-383-725. (6928-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Örök hiányát érezve, szeretetét
és emlékét szívünkbe zárva emlé-

„Volt emberek.

Ha nincsenek is, vannak még.

Csodák.

Nem téve semmit, nem akarva

semmit,

kezünk március 4-én a nyárád-

hatnak tovább.”

GÉZÁNÉRA született NAGY IRÉN

Drága

köszvényesi

SIMONFI

emléküket

(Kosztolányi)

szívünkben

halálának első évfordulóján. Nyu-

őrizve, kegyelettel és örök hálá-

áldott! Bánatos szerettei. (6769-I)

VILD FRIDOLIN és VILD MÁRIA

godjon békében, emléke legyen

val emlékezünk szüleinkre, id.

szül. Gáll ny. tanítókra haláluk

30., illetve 22. évfordulóján. A lé-

Szomorú

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére márciusra! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra
között.

Várjuk Önöket!
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szívvel

emlékezünk

március 4-én VAS KÁROLYRA
halálának 16. évfordulóján. Emlé-

két szívünkben őrizzük. Szerettei.
(6867-I)

nyükből áradt jóság, szeretet a

lelkünkben marad. Szeretteik.

(6890)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya és nagymama,

TIMIŞ MARIA IRINA
tanárnő

88 éves korában eltávozott az

öröklétbe. A virrasztási szertar-

tás március 4-én, szerdán 18 óra-

kor

lesz

a

marosvásárhelyi

kőtemplom kápolnájában.

A gyászoló család. (6942-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-

lommal tudatjuk, hogy a szeretett

feleség, édesanya, a mindig mo-

solygós és szeretettel tele

KORONKA VIORICA

68 éves korában eltávozott közü-

lünk. Örök nyugalomra március

ELHALÁLOZÁS

5-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük a marosvásárhelyi refor-

mátus temetőbe.

Vidám arcod emlékezetünkben
megőrizzük. Nyugodj békében!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Férje, István, fia, Ştefan. (6943-I)

nagymama, dédmama, rokon és

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

a szeretett édesanya, anyós,

ismerős,

özv. CSÍKI ANDRÁSNÉ
szül. KIS MARGIT

98 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése már-

cius 5-én, csütörtökön 11 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben.

Gyászoló szerettei. (6931-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kollégánknak, Koronka
Istvánnak FELESÉGE elhunyta alkalmából. A marosvásárhelyi ELECTROMECANICA
SCM
munkaközössége.
(22003-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64584-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá behozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64591-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni,
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá behozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
KFT. SOFŐRT alkalmaz (3,5 t-s autóra) árukiszállításra Maros megyében. Tel. 0721-458-860. (64591-I)

NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR a szerelőrészlegére alkalmaz előnyös
feltételekkel csiszolásban és natúrban, fehérben a hibák kijavítására
szakosodott NŐKET. Tel. 0724-989-092. (22001)
MAROSVÁSÁRHELYI CSIZMAGYÁR FÉRFIAKAT alkalmaz 3
váltásba, fröccsöntőgépekre. Érdeklődni a 0788-481-753-as telefonszámon. (22002-I)
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