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Többsincs
Ezzel a címmel nyílt csütörtökön dél-
után fotókiállítás a Székelyföldi 
Magyar Újságírók Egyesületének gon-
dozásában a marosvásárhelyi 
Bernády Házban. A marosvásárhelyi
esemény partnerei a Magyar Újságí-
rók Romániai Egyesülete és a Marx
József Fotóklub voltak. 
____________5.
Könyv és Gyertya
díjátadó gálaest
A szabadságot, hazát, nemzeti nagy-
ságot nem adják ingyen az istenek.
Kincsekért kincseket adunk. De ezek
a kincsek nem vesznek el soha. Meg-
maradnak utódainknak, maguktól to-
vább nőnek – idézte a költőt Henn
János műsorvezető, aki az RMDSZ
Maros megyei szervezete nevében
köszöntötte a díjazottakat és az egy-
begyűlteket a marosvásárhelyi Kultúr-
palota nagytermében zárt ajtók mögött
tartott gálaesten.
____________6.
70 éves korig 
fenntartható lenne
a munkaviszony
A törvénytervezet kéthetes közvita
után kerül a kormány, majd várhatóan
a parlament elé. A decemberben hiva-
talba lépett kormány már korábban je-
lezte: meg akarja szüntetni a
visszaéléseket az állami nyugdíjak és
fizetések halmozása terén…
____________9.

A marosvásárhelyi bölcsődékben számtalan hiányosság van,
amelyeket mielőbb orvosolni kell. Amellett, hogy a városban
szinte feleannyi hely áll a rendelkezésre, mint ahány gyere-
ket szeretnének beíratni a szülők, némely bölcsődében gon-
dok adódnak a fűtés- és melegvíz-ellátásban, mert régiek a
vezetékrendszerek, folyamatosak a meghibásodások.

A hónap elején Portik Vilmos, valamint Alexandru György, Marosvá-
sárhely két alpolgármestere találkozott a bölcsődék vezetőségével, illetve
helyszíni szemle során tájékozódott a kisgyerekeket ellátó intézmények-
ben adódó gondokról és a felmerülő igényekről. Amint kiderült, sajnos
a vásárhelyi bölcsődék szinte mindenike elemi gondokkal küszködik.
Portik Vilmos lapunknak olyan helyzetről is beszámolt, hogy vagy meleg
víz, vagy csak fűtés van némelyik bölcsődében, a hőközpontok régiek, 

Menyhárt Borbála (Folytatás a 2. oldalon)

Akadozó fűtés- és melegvíz-szolgáltatás, cserére megérett bútorzat

Sok a probléma 
a bölcsődék háza táján

Fotó: Nagy Tibor  

Olvadó milliárdok
A jóváhagyástól még messze van a program, de

máris elfogyott több mint egymilliárd euró az uniós
helyreállítási alap szép hazánknak szánt keretéből.
És ismerve a hazai intézményrendszer hatékonysá-
gát, a maradékhoz sem fogunk maradéktalanul
hozzájutni.

Múlt héten a szakminiszter ismertette a parla-
ment illetékes bizottsága előtt az ügy legújabb rész-
leteit, s akkor derült ki, hogy a tagállamok tavalyi
gazdasági teljesítményeit figyelembe véve újraszá-
molták a forrásokat. Így, a tavaly beharangozott
30,5 milliárd helyett már csak 29,2 jut az ország-
nak, mivel a turisztikai ágazat alulfejlettsége okán
a román gazdaság tavaly nem bukott akkorát, mint
az idegenforgalmi potenciáljukat békeidőben nagy-
ságrendekkel jobban hasznosító nyugati államok.
Ez egy kis pofon a kis tavalyi bukást sikerként ér-
tékelő politikusoknak, bár az 1,3 milliárd elvesztése
kapcsán sem az elnöknek, sem a kormányfőnek
nem volt még sürgős nyilatkozatra kiéhezett tévé-
kamerákat keresni, s nem is lesz egyhamar. Mire a
végeredményt lehetne magyarázni, addigra ők már

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)



Mesejátékok az Arielben 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
társulata március 17-én, szerdán 18 órától közönség
előtt játssza a Lúdas Matyit. Az előadást az Ariel szín-
ház élőben közvetíti szórványban élő gyermekek szá-
mára. A kezdeményezés támogatója a Bethlen Gábor
Alap. Március 19-én, pénteken 18 órától a színház
nagytermében a Volt egyszer egy..., 21-én, vasárnap
délelőtt 11 órától pedig A brémai muzsikusok című me-
sejáték látható. Az előadásokra a helyek száma korláto-
zott, előzetes helyfoglalás szükséges a 0740-566-454-es
telefonszámon (naponta 9-13 óra között). 

Rock the Symphony – rendkívüli
szimfonikus hangverseny 

Március 18-án, csütörtökön 19 órától Rock the
Symphony címmel rendkívüli szimfonikus hangver-
senyt tartanak a Kultúrpalota nagytermében. A Román
Televízió Marosvásárhelyi Stúdiójával közösen szerve-
zett hangversenyen a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia szimfonikus zenekarát Remus Grama vezényli,
zongorán játszik Antal Andrea, gitárszóló: Alex Cioată,
dobok: Gombocz Avar, ütőhangszerek: Sabin Poroş-
nicu. A hangversenyen egyebek mellett ABBA-, Jimi
Hendrix-, Guns’N’Roses-, Deep Purple-, Bruno Mars-
slágerek csendülnek fel. 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

IDŐJÁRÁS
Eső, havas eső várható
Hőmérséklet:
max.60C
min.10C

Ma GERTRÚD és PATRIK, 
holnap SÁNDOR és EDE napja.
SÁNDOR: lehet görög eredetű,
ekkor jelentése: embereket vagy
emberektől oltalmazó, ha pedig
török név, értelme: akarat. 

VALUTAÁRFOLYAM
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1 EUR 4,8861
1 USD 4,0908

100 HUF 1,3314
1 g ARANY 228,0980

Közelednek a próbavizsgák 
A hónap végén megtartják a végzős diákok próbavizsgáit.
A kisérettségire készülő nyolcadikosok március 29-én
román nyelv és irodalomból, 30-án matematikából, 31-én
anyanyelvből adhatnak számot felkészültségükről. Az érett-
ségi előtt álló tizenkettedikesek március 22-én román nyelv-
ből, 23-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 24-én
a választott tantárgyból, 25-én anyanyelvből próbavizsgáz-
nak. A megmérettetések célja, hogy a diákok tisztában le-
gyenek azzal, mennyire állnak készen a valódi vizsgákra,
illetve milyen hiányosságokat kell bepótolniuk.

Elekes Gyula tűzzománc-kiállítása
Székelyudvarhelyi művész lesz a Bernády Galéria új ven-
dége. Örökség című tűzzománc-kiállítása március 18-án,
csütörtökön 18 órakor nyílik meg a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban. A kiállító Marosvásárhelyen a Művészeti Lí-
ceum diákja volt, a tűzzománc technikával 1980-ban kezdett
el megismerkedni, azóta is folyamatosan tovább képezte
magát német, spanyol magániskolákban és alkotóműhe-
lyekben, valamint a Kecskeméti Nemzetközi Zománcművé-
szeti Alkotóműhelyben. Az utóbbi alkotótelepen díjakkal is
elismerték munkásságát. A Magyar Zománcművészek Tár-
saságának tagja. Számos egyéni tárlata volt itthon, Német-
országban, Spanyolországban, Oroszországban,
Magyarországon. Elekes Gyula alkotóművészetét Nagy
Miklós Kund művészeti író méltatja a járványügyi szabályok-
hoz igazodó megnyitón.

Utcai zenészeket keresnek 
Március 26-a és 28-a között a Parapács Egyesület húsvéti
vásárt szervez a marosvásárhelyi várban. A szervezők azt
szeretnék, ha a hangulatot utcai zenészek szolgáltatnák.
Ehhez várják a jelentkezőket, akiket arra kérnek, küldjenek
egy rövid bemutatkozást és egy videóanyagot az info@hus-
vetivasar.ro címre. Műfaji megkötés nincs, az utcazenélés-
hez való felszerelést (hangfal, mikrofon stb.) a zenészeknek
kell vinniük. Amennyiben elnyeri a szervezők tetszését a
produkció, a válogatás után a kiválasztottak zenélhetnek a
rendezvényen. 

Szombaton is lehet adót fizetni 
Március 31-ig szombatonként 8-12 óra között nyitva tarta-
nak a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Ille-
tékügyi Igazgatóságának pénztárai. Így hét végén is
benyújthatók a hulladékilleték kiszámításához szükséges
nyilatkozatok, és befizethetők a helyi adók és illetékek. A hi-
vatal a hét közben tapasztalt zsúfoltság csökkentése érde-
kében, valamint a késő délutánig dolgozók munkaprogramja
figyelembevételével döntött a szombati nyitvatartásról. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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Az Outward Bound angol és német outdoor tábort szervez
a tavaszi vakációkban, április 6–10. és május 4–8. között V–
VIII.-os gyerekek számára. A táborba középhaladó angolo-
sok és németesek jelentkezését várják, akik fejleszteni
szeretnék nyelvtudásukat. A program tevékenységei: inter-
aktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás iránytű és térkép

segítségével, hegyi túrák, kötélkerti tevékenységek. A prog-
ramot hazai és külföldi oktatók vezetik, élménypedagógiai
módszerek alkalmazásával. A hangsúlyt arra helyezik, hogy
a gyerekek merjenek beszélni, nem arra, hogy magoljanak.
Érdeklődni és iratkozni az info@outwardbound címen vagy
a 0769-224-290-as telefonszámokon lehet.

Húsvéti nyelvtáborok

Sok a probléma a bölcsődék háza táján
folyamatosan romlanak el, nemigen voltak javítva, cse-
rélve.

– Vannak bölcsődék, ahol a konyhában a bútorzatot az
otthonról kiselejtezett polcokkal, szekrényekkel egészí-
tette ki a személyzet, mert szükség volt rá. Láttam edény-
tárolót, amelynek a polcai jócskán elgörbültek.
Kanalizálási problémák vannak mindenik bölcsődénél,
rendszeresek a dugulások, árvíz önti el a pincehelyisége-
ket, folyamatosan riasztani kell a szippantós kocsit. Van
bölcsőde, ahol hiánycikk a számítógép, internetkapcsolat
sincs, ami 2021-ben véleményem szerint elfogadhatatlan
– ecsetelte a terepszemle során észlelt hiányosságokat az
alpolgármester.

A problémák egy része nagyobb lélegzetű, a legna-
gyobb jó szándék ellenére sem tudják őket egyik napról a
másikra megoldani, viszont az idei költségvetésben min-
denképp prioritásnak számít, hogy elkülönítsék a szüksé-
ges összegeket a sürgős teendőkre, például mindenik
bölcsődében orvosolják a hőközpontokkal kapcsolatos
rendellenességeket, hogy az oda járó apróságoknak folya-
matosan biztosítva legyen a melegvíz-szolgáltatás, vala-
mint a fűtés, mert megengedhetetlen, hogy ez hiányozzon
egy olyan intézményben, ahol kisgyerekekkel foglalkoz-
nak. Ugyanakkor lehetőséget teremtenének arra, hogy leg-
alább egy személyt karbantartóként foglalkoztasson a
bölcsődeigazgatóság, ugyanis jelenleg saját karbantartóval
nem rendelkeznek.

A bútorzat állapota is általános probléma, van olyan
bölcsőde, ahol viszonylag újak a bútorok, például az or-
vosi egyetem szomszédságában lévő intézményben, vi-
szont a többi épületben indokolt lenne egy bútorzatcsere
– mutatott rá Portik Vilmos, majd hozzátette: nemrég sor
került kiságyak beszerzésére, viszont volt már olyan eset
is, amikor a bölcsődeigazgatóság mosogatókagylót kért,
és helyette fogast kapott.

Jelenleg, más lehetőség hiányában, valahányszor gond
adódik, mindig az iskolákért felelős igazgatósághoz for-
dulnak segítségért, holott a bölcsődék nincsenek aláren-
delve ennek az igazgatóságnak. Az új városvezetés azt
szeretné, ha a továbbiakban adminisztratív szempontból
nem lennének elkülönítve a bölcsődék, hanem egy igaz-
gatóság ügykezelésébe tartozzanak a városbeli óvodákkal
és iskolákkal együtt. 

Kétszeres a túljelentkezés
Városon országos viszonylatban jóval nagyobb az igény

a bölcsődék iránt, mint amennyi a helyek száma. Ez Ma-
rosvásárhelyen sincs másképp, tavaly például a városban
működő hat bölcsődében lévő 337 helyre 677 jelentkező
volt – tudtuk meg dr. Ferencz Emőkétől, a marosvásárhelyi
bölcsődékért felelős igazgatótól. Tavaly nyár óta – a jár-
ványügyi szabályokhoz igazodva – csökkentett létszám-
mal működnek, a normál körülmények közötti létszám
felénél is kevesebb gyereket fogadhatnak. Az igazgatónő
elmondta, a bölcsődék a járványhelyzet alatt szinte végig
működtek, és szerencsére jelentősebb gondok nem akad-
tak, nem kényszerültek bezárásra amiatt, hogy valamelyik
intézményben felütötte volna a fejét a fertőzés. Történt
megbetegedés a személyzet tagjainak körében, viszont
nem a bölcsődében kapták el a koronavírust, és nem is ter-
jedt el az intézményben.
Két új bölcsődét terveznek

Érdeklődésünkre, hogy ilyen körülmények között, ami-
kor kétszeres túljelentkezés van a bölcsődékben, az új vá-
rosvezetés tervezi-e újabbak építését, Portik Vilmos
alpolgármester igennel válaszolt, mint mondta, minden-
képpen élnek a Cseke Attila fejlesztési miniszter által ki-
látásba helyezett bölcsődeépítési program nyújtotta
lehetőséggel, két új bölcsődét terveznek.

– A városi tanács még nem szavazta meg a költségve-
tést, de az a tervünk, hogy legalább két bölcsőde megva-
lósíthatósági tanulmányára pénzt különítsünk el. Már a
helyszíneket is megvizsgáltuk, egy bölcsődét mindenképp
a Tudor negyedbe tervezünk, ahol óriási az igény, egy má-
sikat pedig a Kornisa negyedben látunk kivitelezhetőnek,
viszont szóba kerültek helyszínek a Kövesdombon, vala-
mint az Egyesülés negyedben is – mutatott rá az alpolgár-
mester. Hozzátette, folyamatban van egy pályázat,
amellyel az Egyesülés negyedben, a Víztelep utcában, egy
másik uniós projekt révén pedig a Belvedere negyedben
épülne bölcsőde, ezek egyelőre tervek.

Amennyiben az országos program keretében sikerülne
megépíteni a két bölcsődét, illetve a másik két, pályázati
úton készülő is megvalósulna, ugyanakkor néhány, egy-
házi vonalon tervezett bölcsőde is megépülne, három-négy
éven belül le tudnák fedni a városbeli szülők részéről mu-
tatkozó igényeket – véli Portik Vilmos.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



Három hónap után először, kedden ismét megha-
ladta a 6000-et a 24 óra alatt beazonosított koro-
navírus-fertőzöttek száma, vagyis egy hónap alatt
több mint kétszeresére emelkedett a fertőzésszám,
a Covid-kórházak intenzív osztályain pedig szinte
mindenütt beteltek a helyek.

A keddi 6118 új fertőzött az utóbbi két hét átlagának más-
félszerese, a 133 haláleset pedig 60 százalékkal több az utóbbi
két hét átlagánál. A járványügyi szakemberek ugyanakkor arra
figyelmeztetnek, hogy a „rejtőzködő” fertőzöttek miatt a hi-
vatalos adatok nem tükrözik a baj mértékét. Nelu Tătaru, a
képviselőház egészségügyi bizottságának elnöke rámutatott:
csökkent a tesztek száma, sok fertőzött a tesztelés elkerülésé-
vel próbálja kicselezni a karantént, aminek az a következmé-
nye, hogy a koronavírusos betegek már eleve súlyos
állapotban érkeznek kórházba, ugyanakkor egyre több fiatal-
nál tapasztalnak súlyos szövődményeket.

A járvány gyorsulásának legaggasztóbb jele az, hogy a
Covid-kórházakban a jelenleg rendelkezésre álló 1264 hely

97 százaléka betelt, a katasztrófavédelem pedig arra készül,
hogy – a novemberi második hullám legválságosabb idősza-
kához hasonlóan – a legfertőzöttebb térségekből mentőheli-
kopterekkel és repülőgépekkel helyezze át a súlyos betegeket
a kevésbé leterhelt országrészekbe. Florin Cîțu miniszterelnök
szerint az év első két hónapjában túl korán számoltak fel in-
tenzív terápiás helyeket, és szabadítottak fel – korábban ko-
ronavírusos betegek számára elkülönített – kórházi
kapacitásokat, és elrendelte, hogy az egészségügyi miniszté-
rium emelje 1600-ra az Covid-kórházak intenzív terápiás
ágyainak számát.

Dorel Săndesc, a román intenzív terápiás társaság alelnöke
szerint a romániai kórházakban összesen 4174 ágy áll a vál-
ságos állapotban lévők rendelkezésére, a lélegeztetőgépek
száma pedig a járvány elejéhez képest több mint duplájára –
1300-ról 4174-re – emelkedett. Szerinte a legnagyobb gond a
szakemberhiány, valamint az, hogy a kórházak a létszámstop
miatt nem hirdethetnek versenyvizsgát szakorvosi állásokra.
(MTI)

úgysem lesznek mostani bársonyszékeikben. 
Azt az eredményt meg vélhetően nem fogják kirakatba
tenni az akkori döntéshozók. Az újraszámítás kapcsán
újabb kérdések is feltevődtek a programmal kapcsolat-
ban. Az alap vissza nem térítendő támogatásból és ala-
csony kamatú, „olcsó” hitelből tevődik majd össze. A
miniszter mostani beszámolójából pedig az is kiderült,
hogy minden tagállam a rá eső keretnél nagyobb érték-
ben állít össze pályázatokat, hogy ha egyes projektek
elesnek, akkor azokat tudják másokkal helyettesíteni.
Ha ez mind így igaz, és tudjuk, hogy szép hazánk lassan
és gyatrán pályázik, akkor ebből még lehetnek gondok,
minimum a hitelből érkező pénzekkel. Az eddigiek sze-
rint a kölcsönt a tagállamok nevében az EU fogja fel-
venni, és arról még nem beszéltek sokat, de a mostani
átszámítás alapján már sejthető, hogy amint beindul a
program, lehetnek még itt újraszámítások, olyan érte-
lemben, hogy aki gyorsan és jobban pályázik, az viszi a
pénzt, aki meg a száját tátja, az éhen marad. A kölcsön
keretére értve, mert a vissza nem térítendő uniós ala-
poknál – legalábbis eddig – úgy volt a szabály, hogy egy
adott hétéves uniós költségvetési ciklusban fel nem
használt összegeket a tötymörgő tagállam a következő
költségvetési ciklusban is felhasználhatta. Szóval, hogy
mennyi is az annyi ebből a 29,2-re fogyott 30,5 milli-
árdból, az majd az évtized végén lesz világos. De azt le-
számítva is már most látszik, hogy nem csak nálunk van
gond, hanem uniós szinten is érdemes lenne kitalálni
egy válsághelyzetben gyors segítséget nyújtó megoldást,
mert a járvány és a vele járó gazdasági vész már egy
éve sújt milliókat a vén kontinensen, és a segítségen még
mindig csak dolgoznak a brüsszeli urak, miközben az
újvilágban például már a második mentőcsomagot ké-
szülnek fizetni.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Olvadó milliárdok

Civil szervezetek azzal vádolják az RMDSZ-t, hogy
ki szeretné vonni magát a közpénzek felhasználá-
sának átláthatóságát biztosító törvény hatálya alól.

Az MTI-hez kedden eljuttatott, húsz romániai civil szerve-
zet által jegyzett közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogy a
parlamentben folyamatban van a közérdekű információkhoz
való hozzáférést biztosító 2001/544-es törvény módosítása,
mely – az eredeti indítvány szerint – azt a célt szolgálta, hogy
növelje a közpénzek felhasználásának átláthatóságát. A tör-
vénymódosítás úgy került a képviselőház plénuma elé, hogy
mind a kormányoldal, mind az ellenzék támogatta, azonban
az RMDSZ kérésére visszaküldték a bizottságokba. A szövet-
ség nevében Szabó Ödön képviselő iktatott olyan módosító
indítványokat, amelyek ellehetetlenítenék az átláthatóság nö-
velését, és kivonnák az RMDSZ-t a törvény hatálya alól.

Az RMDSZ javaslata szerint csak azoknak a civil szerve-
zeteknek kellene beszámolniuk a kapott közpénzek elköltésé-
ről, amelyek kormányhatározattal nyerték el a közhasznú

státust. Az RMDSZ és egyes kisebbségi szervezetek pedig
nem tartoznak ezek közé. A civil szervezetek emlékeztettek
arra, hogy 2018 és 2020 között az RMDSZ-t többször is arra
kötelezte a bíróság, hogy kérésre adja ki a közpénzek elkölté-
sére vonatkozó adatokat.

A szervezetek azt is megemlítették, hogy 2020-ban a romá-
niai kisebbségi szervezetek 160 millió lej támogatást kaptak
a román költségvetésből.

A civil szervezetek úgy értékelik, hogy az RMDSZ e tör-
vénymódosítási javaslataival azok elől próbálja elrejteni pénz-
ügyeit, akiket képvisel. Arra kérték a romániai politikai
pártokat, hogy vessék el az RMDSZ módosító javaslatait, és
helyezzék előtérbe az átláthatóság követelményét, mert ezt kí-
vánja a közérdek.

Az aláírók között olyan rangos emberi jogi szervezetek is
megtalálhatók, mint az Active Watch, vagy az APADOR CH,
amelyek a magyar közösséget ért jogsérelmek ellen is gyakran
szót emelnek. (MTI)

Civil szervezetek szerint az RMDSZ ki szeretné vonni
magát az átláthatósági törvény hatálya alól

Megteltek az intenzív osztályok

Tovább oltanak az AstraZenecával, mozgó pontokon
használnák a Johnson & Johnsont

Segítenek bejelentkezni 
az oltásra

Az RMDSZ egy éve nyújt segítséget a járvánnyal
kapcsolatos magyar nyelvű tájékoztatásban, mostan-
tól pedig az oltással kapcsolatos regisztrációból is ki-
veszi a részét – tájékoztat a szövetség közleménye.
Ezért első körben a járványnak leginkább kitettek két
csoportját, a 65 év felettieket, valamint a krónikus be-
tegeket várják az RMDSZ helyi székházaiba, illetve
az Eurotrans Alapítvány irodáiba, ahol segítenek az
online regisztrációban. Maros megyében Marosvá-
sárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám alatt, a föld-
szinten, hétfőtől péntekig 9-15 óra között várják az
érdekelteket, akik a 0265-264442, 0752-668949 te-
lefonszámokon is érdeklődhetnek. (közlemény)

Magasabb inflációra számít 
a jegybank

A Román Nemzeti Bank 3,4 százalékos inflációra
számít 2021 végére a korábban prognosztizált 2,5
százalékkal szemben – közölte kedden a jegybank,
amely közzétette a negyedéves inflációs jelentését.
A dokumentum szerint arra számítanak, hogy a fo-
gyasztói árindex később mérséklődni fog, így 2022
végére 2,8 százalékos inflációt remélnek. Felidézték,
hogy az év első két hónapjában a villamos energia
és az üzemanyag drágulása a vártnál nagyobb volt.
Az emelkedő infláció ellenére a jegybank igazgatóta-
nácsa hétfői monetáris politikai ülésén változatlanul
1,25 százalékon tartotta az alapkamatot, amit a ko-
ronavírus-járvány okozta gazdasági bizonytalanság-
gal indokoltak. Az idén januárban 2,99 százalékra
emelkedett az éves inflációs ráta a decemberi 2,06
százalékról, majd februárban tovább nőtt 3,16 szá-
zalékra. (MTI)

Visszaestek a külföldi közvetlen
tőkeberuházások

Januárban csaknem 71 százalékkal, 363 millió eu-
róra csökkent a külföldi közvetlen tőkeberuházások
értéke a tavalyi év első hónapjához mérten – közölte
kedden a Román Nemzeti Bank. 2020 januárjában
1,226 milliárd euró külföldi működőtőke érkezett Ro-
mániába. Az idei januári 363 millió euróból 531 millió
eurót tett ki a tulajdonosi részesedés, viszont a vál-
lalatcsoportokon belüli adósságtípusú követelések
mozgása révén 168 millió euró áramlott ki a román
gazdaságból. Tavaly egész évben 60 százalékkal,
1,921 milliárd euróra csökkentek a külföldi közvetlen
tőkebefektetések az előző évben jegyzett 4,849 mil-
liárd euróhoz képest. A központi bank szintén kedden
közölte, hogy a román folyó fizetési mérleg hiánya ja-
nuárban 36,6 százalékkal, 239 millió euróra csökkent
a tavaly januári 377 millió euró deficithez mérten. Ta-
valy egész évben a román folyó fizetési mérleg hiá-
nya 10,98 milliárd euró volt, 500 millió euróval
nagyobb a 2019-es adathoz képest. (MTI)

Ország – világ

Romániában az Európai Gyógyszerügynökség
(EMA) által engedélyezett valamennyi rendelke-
zésre álló vakcinával, köztük az egyes nyugat-euró-
pai országokban felfüggesztett AstraZenecával is
folytatódik a koronavírus elleni oltáskampány, az
egydózisú Johnson & Johnson oltóanyagát pedig a
mozgó oltópontok ellátására használnák – közölte
keddi sajtóértekezletén Valeriu Gheorghiţă katona-
orvos, a kampány koordinátora.

A román egészségügyi szakemberek az oltáskampány ko-
ordinációs tanácsának hétfő esti rendkívüli ülésén úgy érté-
kelték: vállalható szintű kockázat és beoltatlan lakosságénál
nem rosszabb arány az, hogy 17 millió AstraZenecával beol-
tott ember közül 37 esetben tapasztaltak vérrögképződést,
amelyekről egyébként nem bizonyosodott be, hogy összefüg-
gésben állnának az oltással.

Gheorghiţă elismerte: Romániában is megingott a bizalom,
ennek jeleként az AstraZenecára regisztrált 446 ezer felhasz-
náló közül 33 ezer lemondta előjegyzését. Mivel azonban
március 15-én megkezdődött az oltáskampány harmadik sza-
kasza, és megnyitották a regisztráció lehetőségét a teljes fel-
nőtt lakosság előtt, az AstraZenecát használó
oltóközpontokban lévő mintegy 100 ezer szabad hely 82 szá-
zaléka is betelt. Hozzátette: a hatóságok figyelemmel követik
az AstraZeneca-oltások esetleges mellékhatásait, és további

döntéseikkel megvárják az EMA illetékes kockázatértékelő
bizottságának (PRAC) csütörtökön esedékes állásfoglalását.

A Johnson & Johnson oltóanyagából – amelyre múlt héten
adott ki feltételes forgalomba hozatali engedélyt az Európai
Bizottság – Romániába egyelőre nem érkezik jelentős meny-
nyiség. A feltehetően néhány tízezer adagból álló, április kö-
zepére várt első szállítmányt ezért főleg a mozgó
oltópontoknak szánják. Erre az is alkalmassá teszi az egyszerű
hűtőszekrényben tárolható Johnson & Johnson vakcinát, hogy
az oltást nem kell megismételni, az immunitást egyetlen dó-
zissal idézi elő az ártalmatlanított adenovírus, amely a koro-
navírusra jellemző tüskefehérjét juttat a szervezetbe.

A húszmilliós lakosságú Romániában kedden haladta meg
a másfél milliót a koronavírus ellen beoltottak száma, közü-
lük 723 ezren mindkét dózist megkapták. Eddig 760 oltó-
központot üzemeltek be, jövő héten további 165-öt nyitnak.
Az immunizációhoz felhasznált vakcinák túlnyomó részét
(1 millió 829 ezer adagot) a BionTech/Pfizer szállította, feb-
ruár 4-e óta pedig 142 ezer Moderna-, február 15-től pedig
239 ezer AstraZeneca-vakcinát is beadtak. Az oltáskampány
előjegyzési portáljára 3,6 millió felhasználó jelentkezett be,
közülük 2,1 milliónak van előjegyzése a vakcinára, vagy
meg is kapta az oltást. A hétfőn elérhetővé vált várólistákra
egy nap alatt csaknem félmillió felhasználó iratkozott fel.
(MTI)

Az Európai Bizottság 10 millió adag vakcina gyorsí-
tott szállításáról állapodott meg a Pfizer amerikai
gyógyszergyártó és a BioNTech német biotechnoló-
giai cégekkel a második negyedévre vonatkozóan –
közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
elnöke kedden a Twitteren közzétett üzenetében.

Közölte, hogy a gyorsított eljárás keretében az uniós tagál-
lamoknak szánt 10 millió adag a BioNTech/Pfizer teljes vak-
cinaszállítását 200 millió adag fölé növeli az adott
negyedévben. A friss megállapodás pótolhatja a vakcinaszál-
lítások esetleges hiányosságait, és szélesebb mozgásteret biz-
tosít a tagállamoknak oltási kampányuk teljesítésére – emelte
ki az uniós bizottság elnöke. Tájékoztatása szerint a 10 millió
dózist a BioNTech/Pfizer vállalatokkal kötött szerződésben
2021 harmadik és negyedik negyedévében szállítani tervezett
100 millió adagból vonják le.

Az uniós bizottság rövid közleményében hozzátette: a ked-
den született megállapodást a tagállamoknak még jóvá kell
hagyniuk.

Az Európai Bizottság március 10-én arról tájékoztatott,
hogy megállapodást kötött a BioNTech/Pfizer vállalatokkal,
és ennek értelmében a következő két héten négymillió adag
oltóanyagot bocsátanak a tagállamok rendelkezésére a koro-

navírus-gócpontokban kialakult helyzet leküzdése és a határ-
forgalom zavartalan fenntartása érdekében. Ezek leszállítása
szintén a már lekötött oltóanyag-mennyiségeken felül történik
– közölték.

A német BioNTech február elején jelentette be, hogy nö-
velni szándékozik az Európai Uniónak szánt oltóanyag-szál-
lításait. Sierk Poetting, a cég pénzügyi és ügyvezető
igazgatójának tájékoztatása szerint a második negyedévben
akár 75 millióval is több adag érkezhet a vakcinából az EU-
tagországokba. A Pfizer/BioNTech-vakcina volt az első,
amelyre forgalmazási engedélyt adtak ki az EU-ban. Az oltá-
sok beadása tavaly karácsonykor kezdődött meg. A beszerzé-
seket a tagországok megbízásából intéző Európai Bizottság
tavaly novemberben 300 millió, január elején további 300 mil-
lió adag megvásárlásáról kötött szerződést a gyártókkal.

Az Európai Bizottság január végén tájékoztatott arról, hogy
az AstraZeneca brit–svéd gyógyszergyár is több oltóanyagot
biztosít a tagországoknak.

Az amerikai gyógyszeripari cég a korábbi terveiben sze-
replő 31 millió helyett 40 millió adagot szállít az első 
negyedévben, és azt is vállalta, hogy szállításait az eredeti me-
netrendhez képest egy héttel korábban elkezdi, és bővíti gyár-
tókapacitását az EU-ban. (MTI)

Az EU 10 millió adag vakcina gyorsított szállításáról
állapodott meg a BioNTech/Pfizer vállalatokkal
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Hétfőn a nemzeti ünnep mél-
tóságához illő mozzanatokkal
folytatódtak a megemlékező
rendezvények Nyárádszere-
dában: zászlófelvonással, ze-
nével, fáklyás menettel,
koszorúzással.

Nyárádszeredában az önkor-
mányzati közalkalmazottak szá-
mára hivatalos munkaszüneti nap
március 15-e. A polgármesteri hiva-
tal ezen a napon zárva tart, az alkal-
mazottak a kollektív munka-
szerződés alapján szabadnapon van-
nak. Tóth Sándor polgármestertől
megtudtuk: a naptárban piros betű-
vel szereplő ünnepnapok közül az
egyházi ünnepeken kívül további
kettő a munkaszerződés szerint hi-
vatalosan is szabad napnak számít
náluk: március 15. és november 1.
Nem polgármesteri rendelettel tör-
ténik ez, hanem törvényes háttere
van – szögezte le az elöljáró. El-
mondta, már a harmadik március
15-én maradhatnak otthon a mun-
katársak: az elsőt ugyan érzelmi
alapon alkalmazták, majd törvé-
nyes hátteret adtak neki, így a kö-
vetkező két alkalommal már a
munkaszerződésben foglaltak sze-
rint jártak el.

A nemzeti ünnep alkalmából
egész nap hazafias dalok szóltak a
főtéren, reggel 9 órakor pedig a
Nemzeti dal felcsendülése után
rendhagyó eseményre került sor a
főtéri református templomkertben:
leengedték az árbócról a református
zászlót, és helyébe nemzeti lobogót
húztak fel erre a napra. A polgár-
mester elmondta: a Bocskai Napok
alkalmával adományozott reformá-
tus és székely zászlók mellé a nem-
zeti ünnep alkalmával a helyi
közösség nevében az önkormányzat
újabbat, nemzetit is átadott a refor-
mátus egyháznak megőrzésre és
használatra. Az új lobogók ünnepek
alkalmával kerülnek fel az árbó-

cokra, máskor a már „megszokott”
zászlókat lengeti a szél. 

A helyi közösség közel két éve
állított két zászlóárbócot a temp-
lomkertben, ezek teljesen hivatalo-
san, építkezési engedéllyel kerültek
a helyükre. Ezeken szinte szünet
nélkül ott lobognak a református
egyház és a székelység jelképei. A
főtéren további egy lobogót talá-
lunk állandóan felhúzva: az unitá-
rius templomkertben székely zászló
lengedez, ezt is adományba kapta a
közösség.
„Szabadságunk gyermekeinkben
van”

A hétfői megemlékezések egyik
„főszereplője”a diákság volt, amely
délelőtt a település egy másik forra-
dalmárának, Szász Károly egykori
református lelkésznek a sírját díszí-
tette fel a temetőben, az esti isten-
tiszteleten pedig ott sorakozott a
főtéri református templom padsora-
iban. Az ökumenikus istentisztele-
ten Tőkés Attila lelkipásztor
hangsúlyozta: települést, iskolát,
egyházat, közösséget, családot,
gyereket bízott kire-kire az Isten,
ezért őrt kell állni állandóan a ve-
szélyek közepette. Az 1848–49-es
szabadságharc nem a menekülésről,
hanem a kitartásról, helytállásról
szólt, és a konok kitartás ma is a
magyarok jellegzetessége kell le-
gyen. Ezért nem szeretnek minket a
körülöttünk élők, ezért félnek zász-
lóinktól is, de mi nem menekülünk.
A szabadságharcnak vége lett, de a
szabadságért ma is meg kell küz-
deni, mindennap kitartó hittel, be-
csülettel, és ebben a harcban nem
vagyunk egyedül.

Az istentiszteleten megszólalt az
elemi iskolások kórusa és szavalat-
műsora, majd a felső tagozatosak
kórusa mutatott be zenés-irodalmi
műsort. A kerületi RMDSZ-iroda
munkatársa, Veress Tünde a márci-
usi ifjakat méltatta: „a mi szabadsá-
gunk az itt ülő gyerekek arcán,
szemében, szívében és hangjában
van” – emelte ki. 

Ünnepi beszédében Tóth Sándor
polgármester kiemelte: a település
közvetlenül kötődik az egykori for-
radalomhoz, majd párhuzamot vont
Deák Farkas kora és a mai kor kö-
zött. Deák 17 éves volt, amikor
1849-ben úgy gondolta, hogy Ma-
rosvásárhely öntudatos polgárának
többet kell tennie a társadalomért,
mint bárki másnak, ezért fegyvert
fogott. 1852-ben a Makk-féle ösz-
szeesküvés gyanúsítottjaként letar-
tóztatták. Azzal vádolták meg, hogy
a haladó erőkkel részt vett a forra-
dalom leverése utáni újabb szervez-
kedésekben. Egyes történetírók
szerint Deák Farkas nem vett részt
a Habsburg-ellenes intrikákban, így
ártatlanul tartóztatták le. Aktív sze-
repet nem kapott, nem szervezett be
senkit, de mindenről tudott, és ez is
elég volt. Az osztrák hatóságok ti-
zenkét évi várfogságra ítélték, de öt
év után szabadon engedték. Pesten
folytatta jogi tanulmányait, 1872-
ben titkári állást kapott az igazság-
ügyi minisztériumban, majd
osztálytanácsos és az MTA tagja
lett, megkapta a Vaskorona-rend ki-
tüntetését. 1888-ban halt meg, az
andrásfalvi temetőben helyezték
örök nyugalomra. 

„Minden nép joga, hogy szabad
legyen” – hangsúlyozta Deák Far-
kas első önálló kötetében. „Ez
méltó megfogalmazása a mai ünne-
pünknek is. A testet, a tárgyakat, a
szabadságharcosokat meg lehet
semmisíteni, de a szabadság szelle-
miségét, hitét nem lehet megölni” –
fejtette ki Tóth Sándor, és arra is fi-
gyelmeztetett: ma is vívunk harco-
kat, küzdünk az idézőjeles
szabadságunkért.

Drócsa László római katolikus
és Sándor Szilárd unitárius lelké-
szek áhítata után Csalóka Ernő re-
formátus lelkész áldotta meg az
ünneplőket, majd a tömeg fáklyás
menetben vonult Deák Farkas főtéri
szobrához, ahol a helyi egyházak,
iskolák, önkéntes tűzoltók, méhé-
szek, néptáncosok, civil szerveze-
tek, az önkormányzat, valamint az

erdélyi magyar politikai pártok és
alakulatok helyi szervezeteinek
képviselői elhelyezték a tisztelet
koszorúit.
Tisztelet a hősöknek!

A szeredai ünnepségen az a kér-
dés is elhangzott, hogy hogyan
érzik magukat ezen a napon azok a
közösségek, azok a „nem bátrak”,
akik az idei helyzetben nem szer-
veztek megemlékezéseket. Ugyanis
sok helyen a járványhelyzetre, ha-
tósági szabályozásokra hivatkozva
idén is csendesek maradtak a terek,
de még a templomok is. Ám örven-
detesen voltak olyan közösségek is,
ahol mertek és tudtak megemléke-
zést szervezni és tartani, bár szinte
mindenhol érintették a járványkér-
dést is. A teljesség igénye nélkül így
említhetjük meg az ünnepelők sorá-
ban Búzásbesenyőt, ahol a fiatalok
mutattak be színvonalas műsort a
művelődési otthonban, Mezőpanit-
ban a kopjafánál emlékeztek és ko-
szorúztak, Havadon Kossuth
szobránál, Szentháromságon és
Nyárádgálfalván Szentiváni Mihály
reformkori költő, publicista, politi-
kus szobránál. Balavásáron és Ha-
vadtőn a vasárnapi istentiszteleteket
követően koszorúztak a templom-
kertben álló kopjafáknál, míg Bac-
kamadarason hétfő délután a
templomkertben emlékeztek, ha-
sonlóképpen Makfalván is hétfőn az
istentisztelet után koszorúztak a he-
lyiek, valamint a Szent László Tár-
saság (1861) és Rend és a
Történelmi Vitézi Rend tagjai.

Szovátán hétfőn délelőtt a római
katolikus templomban tartottak ün-
nepi szentmisét, majd csendben,

visszafogottan emlékeztek és ko-
szorúztak a városháza díszkertjében
álló kopjafánál, valamint a fürdőte-
lepen álló Petőfi- és Bălcescu-szob-
roknál.

„Csendesen és óvatosan bár, de
nemzeti értékeinkhez hűen, erős ön-
tudattal, sírig tartó reménnyel és
tisztelettel hajtottunk fejet ma is hő-
seink emléke előtt. Az 1848–49-es
forradalomról és szabadságharcról
való megemlékezés egyben az utó-
kor lelki megerősítése is, hiszen hő-
seink bátor tetteinek emléke erővel,
akarattal, bátorsággal és kitartással
vértez fel bennünket évről évre.
Nagy szükségünk van most is erre
a megerősítésre, hiszen egy éve
küzdünk rendületlenül a láthatatlan
ellenséggel. Meggyőződésem, hogy
a Jóistenbe vetett hittel együtt, kö-
zösen legyőzzük a járványt, és ha-
marosan újra szabadon, hangosan
zenghetjük nemzeti imánkat!” –
üzente közösségi oldalán Fülöp
László Zsolt polgármester a város
lakóinak, míg a városi RMDSZ
szervezet szerint „egy erős nemzet
és közösség ereje a nehéz időkben
mutatkozik meg. Az elmúlt év vá-
rosunk és lakói számára egyaránt
nehéz volt, de megmutattuk, hogy
közös erővel együtt képesek va-
gyunk átlendülni ezen az idősza-
kon. Március 15. a hősökről szól.
(…) A ma hősei a 21. század márci-
usi ifjai, akik a legnehezebb idők-
ben is az élvonalban harcolnak a
vírus ellen. Értünk. Azért, hogy
minél hamarabb visszatérhessünk a
megszokott életünkbe. A mai napon
őket is ünnepeljük!” – áll a szerve-
zet közleményében.

Nem mindenki mer ünnepelni
Munkaszüneti nap zászlófelvonással, koszorúzással

Gligor Róbert László

A rossz idő ellenére is többen koszorúztak Szovátán Fotó: Fülöp Edmund

Makfalván hétfőn délután emlékeztek a szabadságharc eszméire Fotó: Gábor Áron Árpád

Havadon Kossuth szobránál koszorúztak 
Fotó: Kutasi Dezső 

Március 15. Nyárádszeredában harmadik alkalommal szabadnap a közalkalmazottaknak 
Fotó: Gligor Róbert László

Nyárádszeredában hétfőn reggel felhúzták 
a nemzeti lobogót     Fotó: Veress Tünde

Fáklyás felvonulás után koszorúztak Deák Farkas szobránál Fotó: Zolnai Sarolta



Ezzel a címmel nyílt csütörtökön
délután fotókiállítás a Székely-
földi Magyar Újságírók Egye-
sületének gondozásában a ma-
rosvásárhelyi Bernády Házban. A
marosvásárhelyi esemény partne-
rei a Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete és a Marx József Fotó-
klub voltak. 

A fényképek nagy része Háromszéken
készült. Amint a megnyitón elhangzott,
a válogatás úgy jött létre, hogy a szé-
kelyföldi újságíró-egyesület tagjai, akik
fotóriporterként – szakmai kötelességből
– járják a vidéket, a lap által „megren-
delt” fotók mellett művészi szintű hob-
bifelvételeket is készítettek, amelyeken
a környék szépségét, épített örökségét,
gazdagságát, embereit örökítették meg.
A tárlatot Bedő Zoltán, a SZMÚE el-
nöke és Huszár Szilamér, az egyik kiál-
lító jelenlétében Nagy Miklós Kund
művészeti író nyitotta meg; elmondta,
Háromszéken nagyon sok olyan kulturá-
lis érték van, amely mellett nem lehet
csak úgy elmenni. Ott vannak a csodála-
tos kúriák, a középkori templomok,
amelyek értékes falfestményeket őriz-
nek, ugyanakkor jelentős a népi építé-
szeti hagyaték, de a számos történelmi
emlékhely is, amely az egyetemes ma-

gyar kulturális örökséghez tartozik. Így
könnyű volt a felvételt készítőknek meg-
látni, megtalálni ezeket a helyszíneket.
A Háromszéken készült felvételek mel-
lett a képek között újságírótáborban, más
helyszíneken is lencsevégre kapott tájak,
tájelemek, épületrészletek vagy művészi
tartalommal megtöltött képek is látha-
tók. 

Néhány szót a kiállítókról. Kátai Edit
több mint 20 éve tudósítója a Duna Té-
vének és a Magyar Televíziónak, 2013
óta a Magyar Távirati Iroda fotósa. Fel-
vételei rendszeresen megjelennek világ-
szerte a nemzetközi sajtóban. Leg-
távolabb a tokiói japán nyelvű Times
magazinban közölték Károly hercegről
készült fotóját. A Székelyföldi Magyar
Újságírók Egyesületének tagja.

Huszár Szilamér 2020-ban diplomá-
zott fotográfiából. Több egyéni kiállí-
tása volt. Fotóit rendszeresen közli,
több rendben kiemelte a National 
Geographic online változata. Több
csoportos nemzetközi kiállításon is
részt vett. A Háromszék napilap
külső munkatársa, alapító tagja a
Székelyföldi Magyar Újságírók Egye-
sületének, tagja a sepsiszentgyörgyi
Mohos Fotóklubnak, a Romániai Fo-
tóművészek Országos Egyesületének,
pártoló tagja a Magyar Fotóművészek
Világszövetségének.

Klárik Loránd szintén 2020-ban dip-
lomázott fotográfiából. 2013 óta hazai és
nemzetközi csoportos kiállítások részt-
vevője, legutóbb 2020-ban a nemzetközi
Trieszti Fotónapokon vett részt. Egyéni
tárlata is volt. 2014 óta a Mohos Fotó-
klub, 2018 óta a Székelyföldi Magyar
Újságírók Egyesületének tagja. 

Szekeres Attila István lapszerkesztő,
heraldikus, a Székelyföldi Magyar 
Újságírók Egyesületének külkapcsolati
tanácsosa. 1993–1996 között a Művelő-
dés folyóirat, 1996-tól a Háromszék
szerkesztője. Fotóit elismerésben része-
sítették a Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete által évente meghirdetett
Brassai-sajtófotó-pályázatokon, az Euro
Foto Art Egyesület Szathmári Pap Ká-
roly-plakettel, illetve bronzéremmel dí-
jazta. 

Toró Attila 2001 óta rendszeresen
részt vesz csoportos kiállításokon. Több
egyéni tárlata volt. Tagja a KépVIDÉK
Alkotócsoportnak és a TransNatura Ter-
mészetfotóklubnak. 2014-től szabadtéri
fotókiállításokat szervez Sepsiszentgyör-
gyön a magyar fotográfia napja alkalmá-
ból. A sepsiszentgyorgy.info és az
uz-volgye.ro portálok fotóriportere és
szerkesztője. A Székelyföldi Magyar Új-
ságírók Egyesületének tagja.

A kiállítás egy hónapig látható a Ber-
nády Ház emeleti termében. 

Vajda György 

Fotó: Vajda György
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Szinte észrevétlenül lopakodott be a
péntek délutáni némaság a lakóte-
lepi piacra. A virágárusok már jó

ideje összepakoltak, a zöldség-gyümölcs-
árusok is szedelőzködtek. A szigorú arcú,
magas, sovány asszony azonban kitartóan
állt az egyik üresedő asztalsor jobb szélén.
Nála még volt nézni-, vásárolnivaló: pár
kötés zöldhagyma, kisebb halom uborka,
krumpli, paszuly, savanyúságos borkánok.
Délelőtt is tettem pár kört a piacon, de
akkor nem figyeltem fel rá. Valahogy bele-
olvadt az árusok forgatagába, ahogy csen-
des, fegyelmezett tekintettel várakozott. Két
órára viszont már bizonyára mehetnékje tá-
madt, ezért kínálgatta egyre hangosabban
kevéske portékáját. Valahányszor elhalad-
tam előtte, utánam szólt. Főleg az uborkáit
dicsérte, és amikor némi tétovázás után
megálltam az asztala előtt, újra elismételte,
milyen szép és olcsó ez az árucikk. Nem en-
gedtem az unszolásnak, zöldhagymát kér-
tem. Mintha kevesebb lelkesedéssel
nyújtotta volna át az egyik kötést – bár
lehet, csak én éreztem így a többszörös
,,uborkareklám” után –, aztán bizakodón
kérdezte, szeretnék-e még valamit. Mond-
tam, csak egy beszélgetést. Róla, a hétköz-
napjairól, a piaci árusok hajnalban
kezdődő, sokórás türelemjátékáról. 

– Ha én nekikezdenék mesélni, itt érne a
holnap – jegyezte meg jellegzetes, mély
hangján. – Van baj elég, lenne mit mondani.

De minek? Attól még minden ugyanolyan
marad.

– Idevalósi? – kérdeztem gyorsan, mielőtt
a borúlátó gondolat végleg lezárta volna a
párbeszéd lehetőségét.

– Falun élek, onnan járok be ide hétfőtől
szombatig. (Meg is ne-
vezte a települést, de
mivel nem kértem rá en-
gedélyt, nem írhatom ki
a nevét.) A fiam hoz ko-
csival, és ha az ideje
megengedi, délután is utánam jön. Ha nem
ér rá, buszra ülök.

– Az ön kertjéből van az áru? – fontam to-
vább a kérdések sorát.

– Tőlem is, anyósomtól is. Mit csináljunk,
meg kell élni valahogy. Nekem más jövedel-
mem nincs. Sokat dolgoztam egész életem-
ben, hivatalosan mégsem eleget. Mivel nincs
meg a kellő régiségem (szolgálati idő), nyug-
díjra nem számíthatok, pedig az életkorom
megvan hozzá. Igaz, megvásárolhatnám a
jogosultságot, de az annyiba kerülne,
amennyi pénzt egy rakásban én sohasem lát-
tam. 

– Az árulásból meg lehet élni?
– Meg, de szűkösen. A pandémia előtt

másként volt. Akkor egymás után jöttek az
emberek, vásároltak bőven mindenből. Na-
ponta két-háromszáz lejt is itthagytak. Most

örvendek, ha kijön a száz. Az az igazság,
hogy sokan félnek piacra járni. Inkább meg-
veszik a nagyüzletből a külföldről behozott
gyümölcsöt, zöldséget, mert – ki tudja, miért
– azt hiszik, hogy az biztonságosabb az
egészségükre nézve. Pedig nálam – és má-

soknál is – minden friss
és ízletes. Megmosni
nem szoktam, amit ki-
hozok, hogy ne romol-
jon meg, ha
megmarad. De attól

még a legjobb minőség. Hiába, az emberek
felfogásán nehéz változtatni, főleg, hogy na-
ponta adagolja nekik a tévé és a rádió a jár-
ványról szóló rémhíreket. Ezt nemcsak én
látom így, sokan panaszkodnak az árusok
közül. Még a virágosok is el vannak kese-
redve, mert nekik is nagyon lecsökkent a for-
galmuk. – Pár percre elhallgatott, keresgélt
a gondolatai között, aztán folytatta: – Tudja,
mivel van a legnagyobb baj? Az életkedvvel.
Már a fiatalok is inkább csak otthon ücsö-
rögnek a képernyő előtt. Mi annak idején el-
jártunk szórakozni ide-oda, vendéglőbe,
táncos mulatságba. Még vénségünkre sem
maradtunk a férjemmel a négy fal között, ta-
valy márciusig mindegyre volt ,,kimenős”
programunk. De most már nem is kívánjuk a
lófrálást, nincs is hova, és persze pénzünk
sem lenne rá. 

Szerettem volna megkérni, hogy meséljen
többet a régi időkről, arról, hogy mivel töl-
tötte az elmúlt évtizedeket, milyen ,,nem hi-
vatalos” munkák fosztották meg a nyugdíjas
idő – jelképes vagy valós – anyagi biztonsá-
gától. De mintha minden mozdulata, egész
lénye tiltakozott volna az ilyen jellegű érdek-
lődés ellen. Ezért inkább a családjáról tuda-
kozódtam, és vártam, hogy arcára kiül majd
a derű. A fia mellett egy lánya is van, a gye-
rekek három unokával ajándékozták meg –
tudtam meg hamarosan. Nyugodtan, békésen
beszélt a szeretteiről, mindenféle túláradó
öröm nélkül. Ez a hatvanas éveiben járó asz-
szony semmiképpen sem tartozik az érzelme-
iket önfeledten mutogató emberek táborába.
Talán az egymásba mosódó hétköznapok tet-
ték ilyenné, talán valami más – villant át raj-
tam a zöldséges asztal körül egyre
vastagabban gyűrűző csendben.

– Hol lesz ez majd leadva? A televízió-
ban? – zökkentett vissza beszélgetőtársam a
piaci valóságba.

Amikor megtudta, hogy újságcikk születik
az elmondottakról, fáradtan legyintett: –
Arra nincs jó szemem. De azért tegye ki nyu-
godtan, ha akarja.

Nemsokára elköszöntem. 
– Mit akart az a nő? – ért utol pár lépés

távolságból a közelben még szintén vevőkre
váró sorstárs hangja.

– Csak váltottunk pár szót – jött a bizal-
mas válasz. – Arról, hogy az élet nehéz.

Csendélet uborkával

Többsincs
De mi lett a nyulakkal? Medvét városban is láthatunk

egy kis szerencsével, őzet gyakran lencsevégre kaphatok
tág mezőn vagy erdőszélen, nyulat viszont még autós út-
jaim során is csak nagyon ritkán pillantok meg. Megfo-
gyatkoztak? Pontosabban lőnek a vadászok? Mi lett
velük? Persze lehet, hogy ez a kutyát se érdekli, nekem a
színház eszembe juttatta. Nem világrengető dolog, mini-
mális a hírértéke ebben a járványra, válsághangulatra
berendezkedett társadalomban, de nálam bejött. A Nagy
Fehér Nyúl újra megjelent a színpadon. Évekkel ezelőtt
írtam már róla. Vásárhelyi specialitás. Pontosabban Ke-
resztes Attila rendezői leleménye. Éppen nyolc évvel ez-
előtt ismertük meg a Mélyben bemutatóján. László
Csabára szabták. Ott téblábolt ironikusan Lukaként az
Éjjeli menedékhely többi elkárhozott szereplője között.
Azóta mások is belebújtak a plüssnyuszijelmezbe, ezúttal,
a jubileumi premieren Bartha László Zsolt vált általa szó-
vivő, nyüzsgéskeltő, izgő-mozgó Mezei nyúllá. Fotón lát-
tam, valamikor még a figurát kiötlő rendező is
felpróbálta. Rajta sem lötyög, neki sem szűk a „nyuszi-
bunda”, úgy látszik, univerzális méret. De miért is ne ta-
lálna rá is, elvégre saját alkotói védjegye. Azt, hogy kit,
mit jelképez a Fehér Nyúl, mi a funkciója a különböző
előadásokban, minden néző maga döntheti el, a kritiku-
sok sem egyértelműen állították ezt vagy azt róla. Min-
denképpen jó hangulati és figyelemvonzó elem a
színpadon. Általában is számos szimbólum kapcsolódik
ehhez a kedves állathoz. A gyávaság ez esetben elhanya-
golható. Már a megteremtése és ismételt szerepeltetése is
jelzi, kitalálója merészen kísérletező, következetes, játé-
kos kedvű rendező. Nyilván magam sem tudom, pontosan
mit kell gondolnunk produkcióról produkcióra a nyúlról,
de vannak róla elképzeléseim, és ami talán lényegesebb,
az előadások hangulata, légköre valamiféle többlettel te-
lítődik általa. Az sem baj, hogy már nem egészen fehér,
mert bundája kissé elszürkült a sok használattól, a szín-
játékok porától. Megmaradt annak a bizarr, de kedvel-
hető, mindenre felhasználható szereplőnek, akinek
megismertük. A mamlasz, helyét nem találó tapsifülesnek,
aki ellentmondásosságában is békés, és akitől senki sem
fél. Túl a színfalakon, a fehér nyúl az új élet, az újhold, a
tisztaság, a tavasz jelképe. Meg sok egyébé a földgolyó
különböző részein más és más értelmezésben. Az észak-
amerikai andukin indiánok szerint például a Nagy Nyúl
teremtette a világot. Nálunk a néphit a húsvéthoz társítja
a nyuszi kedves lényét. Az is itt van újra nemsokára.
Hátha akkorra kissé hátrább vonulnak a farkasok. Szép
tavasz, merre vagy? Napokon belül talán ő is megérkezik.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe
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A szabadságot, hazát, nemzeti nagy-
ságot nem adják ingyen az istenek.
Kincsekért kincseket adunk. De ezek
a kincsek nem vesznek el soha. Meg-
maradnak utódainknak, maguktól to-
vább nőnek – idézte a költőt Henn
János műsorvezető, aki az RMDSZ
Maros megyei szervezete nevében
köszöntötte a díjazottakat és az egy-
begyűlteket a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota nagytermében zárt ajtók
mögött tartott gálaesten.

Idén a korábbiaknál visszafogottabban ün-
nepelték március 15-ét, emlékeztek mind-
azokra, akik által a tavasz a szabadság és a
reménység ünnepe lehet. 31 éve annak, hogy
százezer ember a magyar oktatásért tüntetett
Marosvásárhelyen. Ez az összefogás mér-
földkőnek számít a romániai magyar érdek-
védelmi munkában. Ahogyan akkor, ma is
erőt és határozottságot kell mutatnunk meg-
szerzett jogaink védelméért. Ennek tisztele-
tére hozta létre a Maros megyei RMDSZ
2014-ben a Könyv és Gyertya kitüntetést.
Tisztelet a hétköznapi hősöknek!

Péter Ferenc, az RMDSZ megyei elnöke,
a Maros Megyei Tanács elnöke kijelentette:

– A 173 évvel ezelőtt történtek, az akkor
megfogalmazott kérések ma is érvényesek.
Legyen béke, szabadság, egyetértés. Legyen
béke országunkban, de legyen béke mindany-
nyiunk lelkében. Az elmúlt időszakban meg-
tapasztalhattuk, hogy a szabadság csak
lehetőség, újra meg újra meg kell küzdenünk

érte. A mindennapjainkat már több mint egy
éve járvány nehezíti. 

Március 15-én, a szabadság ünnepén kor-
látozva vagyunk szabadságunkban, munka-
helyünk kerül veszélybe, tele vagyunk
aggodalommal, és mégis, emberemlékezet
óta nem látott összefogást, szolidaritást ta-
pasztalhatunk. Szóljon az idei március 15-e
azokról is, akik az elmúlt esztendőben félel-
met nem ismerve siettek egymás megsegíté-
sére. Szóljon az egészségügyben
dolgozókról, a bolti eladókról vagy a tudo-
mányos élet képviselőiről, akik a járvány le-
győzésén fáradoznak, azért fáradoznak, hogy
mi gyűrjük le a járványt, és ne a járvány
győzzön le minket. Szóljon ez az ünnep ró-
lunk, akik a mostani emberpróbáló időben is
kitartunk, vigyázunk magunkra, szerette-
inkre. Tisztelet a hétköznapi hősöknek!

Emlékezzünk az 1848-as hősökre, akik ki-
álltak függetlenségünkért, ők ennyi idő táv-
latából is élővé teszik számunkra a múltat.
Idén kicsit több aggodalommal, mint máskor,
de bizakodva emlékezzünk! Merítsünk erőt
abból, hogy ha 173 éve bízni tudtunk egy-
másban, ma is számíthatunk, támaszkodha-
tunk egymásra – hangsúlyozta Péter Ferenc.
A közös ünneplés, emlékezés tesz minket
erőssé

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármes-
tere többek között azt mondta: – A kokárda
kitűzésével minden évben megmutatjuk,
hogy magunkénak valljuk azt az értékrendet,
amelyet március 15-e közvetít: polgári sza-
badságjogokat, függetlenséget és a társa-
dalmi haladás fontosságát. Március 15. jelzi
mindazokat a nagyszerű eszméket, amelyek

az 1848–49-es szabadságharc eszméi voltak,
és amelyek ma is érvényesek. A szabadság
törékeny jószág, amit könnyen elveszítünk,
ha nem vigyázunk rá. Marosvásárhelyen
megtanultuk az összefogás nemes, a kire-
kesztés pusztító leckéjét egyaránt. 

A polgármester felidézte az 1990 márciu-
sában történteket, amelyek leckeként marad-
tak meg a marosvásárhelyiek emlékezetében,
és amelyek tanulsága az, hogy a szabadság
nem válogat, s nincs nemzetisége. Csak
akkor lehet teljes, ha mindenkit magába fog-
lal. Vagy közös és mindenkié, vagy nem lé-
tezik. Marosvásárhely sebekkel teli története
jól példázza mindezt. Az itt élők megtanulták
ezt a leckét, és megtanulták azt is, hogy nem
egymás ellenében, hanem közösen kell ezt
kivívni. 

– Mindig bebizonyosodik, hogy megújuló
erővel képesek vagyunk bátorságra és össze-
fogásra a közös cél, a város felemelkedése ér-
dekében. 20 év egy helyben topogás után is
ugyanúgy szeretjük Marosvásárhelyt, és ké-
pesek vagyunk nap mint nap tenni érte. Egy
másfajta jövőre készülünk, városunk látvá-
nyos felemelkedésére, hajdan volt nagysá-
gunk megismétlésére – mondta Soós Zoltán..
Hősök ma is élnek közöttünk 

– Templom hívek nélkül, iskola diákok
nélkül, könyvtár olvasók nélkül, foghíjas
Kultúrpalota március 15-i ünnepségen, a sors
perverz fintora, hogy nem filmen látjuk eze-
ket a képeket, hanem életünkben tapasztaljuk
meg – mondta egyebek mellett Vincze Loránt
európai parlamenti képviselő, a FUEN el-
nöke. – A koronavírus miatt jobban megért-
jük, mi is a szabadság. Ma az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc legnagyobb hő-
seire emlékezünk, Kossuth Lajosra, Petőfi
Sándorra, Bem Józsefre, azokra, akik a törté-
nelem alakítói voltak. De hősök ma is élnek
közöttünk: a kórházakban, az oltási közpon-
tokban, a kutatóintézetekben, a földeken, a
boltokban, iskolákban, a közszolgáltatóknál
vagy a kényszerből bezárt munkahelyeken.
Köszönet nekik – hangsúlyozta a képviselő,
hozzátéve, hogy a Maros megyei hétköznapi
hősök legkiválóbbjai részesülnek Könyv és
Gyertya díjban, mert működtették a világot,
a kötelezőn túl vállaltak munkát, formálták a
közösséget. 

Felelevenítette, hogy 1990 tavaszán is vol-
tak, akik nem hősnek születtek, és valószínű-
leg nem is akartak hőssé válni, de a magyar
közösség élére álltak, tenni akarták a dolgu-
kat, és egy picit többet. Sütő András és az ő
szűk csapata a magyar anyanyelvért és a ma-
gyar iskoláért harcolt. Velük együtt tízezrek
vonultak utcára könyvvel és gyertyával, és te-
remtették meg a legcsodálatosabb, egyben
legfélelmetesebb fegyvert, a közösség erejét.
Bár a hatalom megpróbálta, nem tudta meg-
törni a magyar közösség erejét, és a magyar
szabadság kivívásához mindennap egy lépést
teszünk előre – jelentette ki.

Dr. Farkas Balázs István első beosztott
konzul Magyarország Csíkszeredai Főkonzu-

látusának képviseletében Orbán Viktor, Ma-
gyarország miniszterelnökének üzenetét tol-
mácsolta, Baricz Lajos pap költő,
marosszentgyörgyi plébános a Hogyha
madár lennék… – A szabadság dala című
saját költeményét adta elő. 
Díjátadás

Idén hetedik alkalommal került sor a
Könyv és Gyertya díj kiosztására. Mivel
2020-ban a járványhelyzet miatt elmaradt,
idén mind a 2020-as, mind a 2021-es díjáta-
dásra sor került. Húsz személy részesült ki-
tüntetésben.

A Könyv és Gyertya díjjal olyan Maros
megyei személyeket tüntetnek ki, akik az el-
múlt évtizedekben munkásságukkal hozzájá-
rultak a magyar közösség erősödéséhez,
identitásunk megőrzéséhez, népi hagyomá-
nyaink, kultúránk fenntartásához, iskoláink
és az anyanyelvű oktatás fejlődéséhez, a ma-
gyarlakta térségek gazdasági fellendüléséhez. 

A zárt ajtók mögött, a járványügyi helyzet
által megkövetelt óvintézkedések mellett zaj-
lott, online közvetített rendezvényen fellépett
a FillHarMoni együttes, Sebestyén Aba, a
Nemzeti Színház színművésze és a Maros
Művészegyüttes. Az ünnepi gálaműsor a
himnuszokkal ért véget.

Fotó: Bereczky Sándor

Március 15. 
Könyv és Gyertya díjátadó gálaest 

Mózes Edith



A 2020-as év kitüntettjei
Deák János, az RMDSZ Mezőbánd kerületének díjazottja

1954. június 29-én született egy pedagóguscsalád második
gyermekeként a Fehér megyei Székelykocsárdon. Tanári okle-
velét a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola fizika-kémia sza-
kán szerezte, később, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudománye-
gyetem kémia szakán szerzett vegyész oklevelet. Mezőpaniton
letelepedve megismerte a mezőpanitiak életvitelét, szokásait és
hagyományait. A mezőpaniti népi kultúra átmentésének legha-
tékonyabb személyét tisztelhetjük Deák János igazgatóban, aki
önzetlenül szolgálta és szolgálja a helyi magyar közösséget. 
Dénes Mária Magdolna, az RMDSZ Szászrégen kerületének
post mortem díjazottja

1956. február 22-én született Szászrégenben. Itt végezte is-
kolai tanulmányait, majd a 2-es Számú Ipari Líceumban érett-
ségizett. Felsőfokú képzést a marosvásárhelyi Technológiai
és Oktatási Intézetben, majd a Pedagógiai Főiskola filológiai
karán folytatta, román-magyar szakon. Osztályfőnökként
igyekezett úgy adni teret a diákoknak a kibontakozásra, hogy
egyéni értékeik ne sérüljenek, tehetségüket kamatoztathassák.
Közösséget formált és nevelt, magyarságtudatot, tiszteletet
mutatott őseink és nemzeti értékeink iránt.
Fekete Árpád, az RMDSZ Szováta kerületének díjazottja

1937. március 18-án született Nyárádgálfalván. Szászré-
genben tanítói oklevelet szerzett, majd a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetemen történelemből diplomázott.
Pedagógusként elsődleges feladatának tartotta a tanulók szak-
mai és erkölcsi felkészítését. Megfontolt gyakorlati tanácsaira
mindig lehetett számítani. 
Ferenczi György, az RMDSZ Ákosfalva kerületének díjazottja

1958. január 29-én született Nyárádkarácsonfalván. Pálya-
futása java részét szülőfalujában töltötte. 1983-ban végezte
a középiskolát Marosvásárhelyen. 1975-től 1992-ig a maros-
vásárhelyi Bőr- és Kesztyűgyár dolgozója különböző beosz-
tásban. 1990-ben nagy örömmel fogadta Domokos Géza
kezdeményezését, a romániai magyarok érdekszervezetének
megalakulását. „Ahhoz, hogy jókedvűek legyünk, minden-
képpen jól számba kell venni, hogy mi az, amit elértünk.”
Ezen mércén mérve Ferenczi György értékes, a közösségéért
elhivatottan cselekvő ember. Ezzel az érzékenységével mun-
kálkodott és munkálkodik közössége és családja javára.
Lovász-Jámbor Zoltán, az RMDSZ Szászrégen kerületének 
díjazottja

1934. december 4-én született Magyarón. 1958-ban vég-
zett az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen Bukarest-
ben. Olyan ismereteket adott át a jövő nemzedékének,
melyekkel meg fogják állni helyüket az életben. Jelenleg
nyugdíjasként is tevékenyen részt vesz a közösségi életben. 
Nagy Győző, az RMDSZ Marosszentanna kerületének 
díjazottja

1950. július 6-án született Udvarfalván. A marosvásárhelyi
Alexandru Papiu-Ilarian Líceumban végzett, a gépipari tech-
nikum elvégzésével gépésztechnikus lett. A közösségért foly-
tatott tevékenysége során fontosnak tartotta a magyar értékek
ápolását, a hagyományőrzést, az egyház és közösség kapcso-
latát, minden tettével a magyar közösség javára törekedett,
hűséggel és kitartással szolgálta 30 éven át.
Orbán Balázs, az RMDSZ Marosszentgyörgy kerületének 
díjazottja

1939. október 28-án született Deményházán. Szakmai élet-
pályája Mikházán kezdődött főkönyvelőként az Ideg- és El-
mekórházban. Itt már aktívan bekapcsolódott a falu kulturális
életébe. Aktív tagja volt a színjátszó és asztalitenisz-csapat-
nak. A színjátszó csoporttal megyén kívül számos településen
is szerepeltek. Mindig arra törekedett, hogy meghonosítsák
a fiatalok körében a fegyelmezett élethez és munkához való
hozzáállást. Következetes kitartása és helytállása, a helyi és
az egyetemes magyar közösség iránt mutatott elkötelezett-
sége abban erősít meg minket, hogy méltó a díjhoz, amelyre
jelöltük.
Palló Zoltán, az RMDSZ Segesvár kerületének díjazottja

1949. augusztus 1-jén született a Hargita megyei Mátisfal-
ván. Az általános iskola elvégzése után felvételizett a seges-
vári líceum magyar tagozatára, ahol 1967-ben érettségizett.
A kolozsvári építészeti egyetem elvégezése után visszatért Se-
gesvárra. Többnyire műemlék-restaurálásokat vállal. Alapító-
tagja volt az 1993-ban megalakult Gaudeamus Alapítványnak,
amelynek 2004-ig a kuratóriumi tagja volt. Fő feladatának te-
kinti a segesvári magyarság támogatását, erősítését. Aktívan
részt vett az RMDSZ választmányaiban. Szervezeti ismeretét,
kapcsolatrendszerét mindig megbecsülték.

Sükösd Árpád, az RMDSZ Erdőszentgyörgy kerületének 
díjazottja

1950. július 30-án született Bözödújfaluban. Középiskolai
tanulmányait Erdőszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen vé-
gezte. A galaci katonaévek után Székelyudvarhelyen a Gábor
Áron fémipari gyárban és a Mezőgazdasági Iskolaközpont-
ban dolgozott. Itt alapított családot. 1976 tavaszán Ausztriá-
ban telepedett le. Fáradhatatlanul tevékenykedik
szülőfalujában, találkozókat kezdeményez, emlékművet ter-
vez és állíttat, az adományának köszönhetően tevődik le az
Összetartozás templomának alapköve és kezdődik annak épí-
tése. Ma már a kopjafás emlékhely óriási jelképpé nőtt. (A
kialakult járványhelyzet miatt nem utazhatott haza Ausztriá-
ból, hogy személyesen vegye át a díjat.)
Tőkés Attila, az RMDSZ Nyárádszereda kerületének díjazottja

1978. március 24-én született Maroskeresztúron. Egyetemi
tanulmányait Kolozsváron végezte lelkipásztorképző, valamint
zenepedagógia szakon. 2002-től 2004-ig Inaktelkén végez lel-
kipásztori szolgálatot, 2004-től 2007-ig a kolozsvári Kerek-
dombon, 2007-től a Havad községhez tartozó Gegesben,
jelenleg pedig a nyárádszeredai református templom lelkipász-
tora. Fontosnak tartja az itthon maradást szolgáló tevékenysé-
geket, ennek érdekében több gazdasági tevékenységet is
elindított. Munkalehetőségeket teremt és kisvállalkozások be-
indítását ösztönzi a Hope and Vision Egyesületen keresztül.
Venczel István, az RMDSZ Marosludas kerületének díjazottja

1936. január 24-én született Mezőszengyelben. A helyi
kollektív gazdaságban kezdett el tevékenykedni, majd a Ma-
rosludashoz tartozó Andrássytelepre költözött. 1963-tól a
város cukorgyárának lett a munkása, ahol gőzkazánfűtő és
lakatos volt. 1990-ben ott volt a marosludasi RMDSZ alapító
tagjai között, és 15 éven át Andrássytelep körzeti elnöke volt.
Kitartásával, szűnni nem akaró tettrekészségével mindmáig
a közösség egyik elismert és tisztelt tagja.

A 2021-es év kitüntettjei
Balázs Sándor, az RMDSZ Mezőbánd kerületének díjazottja

1933. szeptember 10-én született Mezőmadarason. Mező-
bándon elnökként, megyei képviselőként és nyolc évig taná-
csosként tevékenykedett egészen nyugdíjazásáig. Ebben az
időszakban a magyar közösségnek olyan embere volt, aki
bölcsességével, hitével helytállt a településen. Elnöksége ide-
jén személyes és közvetlen kapcsolat kiépítése valósult meg
az RMDSZ és a választók között. Tevékenysége Márai Sán-
dor soraival jellemezhető: „csak egyfajta igazi hazafiság van:
ha valaki ott, ahol éppen van, teljes hűséggel és feltétlen erő-
kifejtéssel helytáll a munkájában.”
Dr. Bartha András, az RMDSZ Szováta kerületének díjazottja

1944. április 15-én született Nagybányán. Szülei éppen ott
voltak háborús menekültek. A háború után a családja vissza-
költözött Dicsőszentmártonba, ahol dr. Bartha András elemi,
majd középiskolai tanulmányait végezte. Itt érettségizett
1962-ben. Felsőfokú tanulmányait Marosvásárhelyen az or-
vosi egyetemen végezte. 1968 és 71 között körorvos a Me-
zőségen. 1971-ben balneo-fizikoterápia szakra vizsgázott
Bukarestben. 1974 óta fürdőgyógyász szakorvos. Jelenleg
nyugdíjas, nyugdíjazásával valójában nem vonult nyugállo-
mányba, a mai nap is, túl a hetvenedik életévén, elkötelezet-
ten folytatja fürdőgyógyászati szakorvosi tevékenységét.
Fülöp Irén, az RMDSZ Erdőszentgyörgy kerületének díjazottja

Nagy dologra, egyesek szerint a legnagyobbra vállalkoz-
nak a pedagógusok, amikor fiataljainkat tudásra, szívbéli jó-
ságra tanítják, miközben tudásukat megosztják velük, és a
mindennapokban példaként állnak előttünk. Ilyen példa a
Kis-Küküllő mentiek számára Fülöp Irén nyugalmazott tör-
ténelem-magyar szakos tanárnő. 1999-ben megszervezi az

óvoda alapításának 150. évfordulóját. 2000-ben a Wesselényi
Miklós Általános Iskola névadó ünnepségét szervezik meg.
2004-ben kitüntetést kap munkájáért a Dr. Aszalós János Em-
lékalapítványtól. 2010-ben bekapcsolódik az iskolaalapítás
400. évfordulójának előkészítő munkálataiba, megírja a mak-
falvi iskola történetét a kezdetektől 1948-ig. Bármit szerve-
zett, mindig akadtak segítői, és soha nem hagyta magára a
hűséges makfalvi közösség.
Gecző András, az RMDSZ Nyárádszereda kerületének 

díjazottja
1958. december 19-én született Kézdivásárhelyen. Egye-

temi tanulmányait a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet-
ben végezte 1983-ban lelkipásztorképző szakon. 

Lelkipásztori tevékenységét 1984-ben kezdte Bukarestben,
majd másfél év szolgálat után a márkodi és a kendői gyüle-
kezetben szolgált. Ezt követően került a csíkfalvi református
missziói egyházközséghez. 2003-tól közel 20 éven át végzett
odaadó lelkipásztori szolgálatot a nyárádandrásfalvi és nyá-
rádszentannai gyülekezetben, egészen betegnyugdíjazásáig.
Kacsó Antal, az RMDSZ Nyárádszereda kerületének díjazottja

1953. március 22-én született Torboszlóban. Tanulmányait
a marosvásárhelyi Mezőgazdasági Líceumban végezte, köny-
velő szakon. Iskolai tanulmányait befejezve, a szakmájának
megfelelően könyvelőként kezdett el dolgozni a községi kol-
lektív gazdaságnál, majd a közeli Nyárádszeredában vállalt
magáncégeknél ugyancsak könyvelői munkát. Kacsó Antal
közösségépítő tevékenysége, közössége iránti elköteleződése
példaértékű mind Nyárádmagyarós község számára, mind a
Maros megyei magyarság számára.
Kocsis Gyula, az RMDSZ Marosszentgyörgy kerületének post
mortem díjazottja

Nyárádszentmártonból az életútja Marosvásárhelyre veze-
tett, ahol 1970-ben érettségizett a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceumban, majd a vegyi kombinát kémiai technikumát
végezte el. Több mandátumon át legjobb tudásával részt vett
a község gazdasági, társadalmi és kulturális életében. 1990-
től tagja volt a Soli Deo Gloria ökumenikus vegyes karnak
és a Reménység református vegyes karnak. Tevékeny részt
vállalt a testvértelepülési kapcsolatok ápolásában Jászberény,
Zalaszentgyörgy, Pomáz és a hollandiai Wierden lakosaival.
Szabó József, az RMDSZ Segesvár kerületének díjazottja

1966. július 4-én született Segesváron. Iskolai tanulmá-
nyait Fehéregyházán és Segesváron végezte. Eddigi pályafu-
tása legnagyobb része lakhelyéhez, Fehéregyházához
köthető. Már gyerekkora óta, sok éven át a helyi néptánccso-
port tagja volt. Mint a legtöbb magyar fehéregyházi gyerek,
ő is nagy költőnk, a Petőfi Sándor iránti tisztelet szellemében
nevelkedett. Szakmai tevékenységét illetően, bár öntőmes-
terséget tanult, a katonai szolgálat után hat évig mint fémfor-
gácsoló dolgozott a segesvári Nicovala gyárban. 1992-től
banki tisztviselő hat évig, majd közel tíz éven át elárusító és
boltvezető. 2008-tól a fehéregyházi Petőfi-múzeum és -em-
lékhely gondnoka. 1990-es megalakulása óta az RMDSZ ál-
landó tagja, négy éven át volt TKT-küldött. 
Tóth László, az RMDSZ Marosszentgyörgy kerületének post
mortem díjazottja

Elemi iskoláit szülőfalujában, Káposztásszentmiklóson
kezdte, majd a nyárádszeredai középiskolában érettségizett,
utána 1968-ban a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola ma-
tematika karán szerez tanári oklevelet, tanulmányait levele-
zőin folytatja a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
matematika szakán. Egy olyan emberre emlékezünk most, aki
nyárádmenti őseitől olyan magyarságtudatot hozott, melyet
egy életen át mint egy iránytűt követett, minden cselekedeté-
vel ehhez hű maradt, akkor is, amikor ezért meghurcolták, fe-
nyegették. Alapító tagja volt az 1989-ben létrejövő RMDSZ
marosszentgyörgyi szervezetének, évtizedekig elnöke, majd
betegsége fokozódásával tiszteletbeli elnöke volt haláláig
(2019). Példamutató, sokoldalú tanácsostársunk halála egy te-
vékeny, értékes, nagyra becsült ember életére tett pontot.
Vitális Ferenc, az RMDSZ Dicsőszentmárton kerületének post
mortem díjazottja

A dicsőszentmártoni Népszínház vezetője és rendezője volt
1970-től haláláig. Mindene a színház és a színjátszás volt.
Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen a fémipari
szaklíceumban végezte. 1953-ban került vissza Dicsőszent-
mártonba, s ott folytatta, ahol 1947-1948-ban kisdiákként ab-
bahagyta, játszott a helyi színjátszó csoport tagjaként tíz éven
át, 1964-ig, amikor felső hatósági utasításra megszűnt a szín-
játszó tevékenység. Románia első EMKE-díjasa, a több mint
két évtizeden keresztül kifejtett rendkívüli tevékenységéért
1992-ben vehette át a Szentgyörgyi István-díjat. „Hozzáértő
autodidakta rendező, aki szüntelen tanulással, önképzéssel
öregbíti gondos tehetségkutató és színészképző tevékenysé-
gét” (Oláh Tibor, a társulat krónikása).
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A 2020-as év kitüntettjei

A 2021-es év kitüntettjei Fotók: Bereczky Sándor

Könyv és Gyertya díj



Március 18-án, holnap 18
órakor kerül sor a Maros-
széki Közösségi Alapítvány
által kezdeményezett Ado-
mányozói Kör idei első ren-
dezvényére. A pályázati
folyamatban három projek-
tet választottak ki, amelye-
ket adományokkal lehet
támogatni. 

A Marosvásárhelyi 7-es Számú
Általános Iskola projektje révén
egy kültéri osztálytermet, valamint
egy szenzoriális ösvényt alakítaná-
nak ki. A második a Iot 4 Nature
terv, amely révén a Maros vizének

a minőségét tesztelnék, az ipari
zónák által szennyezett kutak, for-
rások vizét vagy a Marosvásárhely
környéki tavak vizét. A harmadik
projekt a HIFA Románia Egyesü-
leté, amely révén mozgássérült, kró-
nikus betegségben szenvedő vagy
idős személyek otthoni gondozását
vállalnák fel. Az egyes projekteket
a https://www.fcmures.org/cercde-
donatori/hu oldalon lehet támogatni.
„Egy erős közösség sok embertár-
sunk életét tudja megváltoztatni. A
változás veled kezdődik!” – áll a
Marosszéki Közösségi Alapítvány
felhívásában. (szer)

Online szakmai műhelymun-
kát szerveznek március 26-
án 16 órától a Google Meet
platformon. Jelentkezési ha-
táridő: március 24. 

A Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával a Pro Cultura Pannoniae
Alapítvány  a Virtus Fidee című
nyertes pályázati program keretében
2021-ben több alkalommal szervez
előadás-sorozatot VIRTUS FIDEE
Históriás Szabadegyetem címmel. A
részvétel ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött. Regisztrálni az alábbi
űrlap kitöltésével és elküldésével
lehet: https://forms.gle/Kef4oPaB-
wUUUW3s29.

Az első előadás címe: Tények és
titkok múltunkból – nemzetünk ere-
detéről, vándorlásáról, a honfog-
lalásról. Az online előadás/
szakmai műhelymunka  március
26-án, pénteken 16 órától kezdő-
dik. Az online előadás platformja a
Google Meet. Jelentkezni kizáró-
lag ...@gmail.com e-mail-címmel
lehetséges. A belépési (G. Meet)
kódot március 25-én küldik ki a re-
gisztrált e-mail-címre. Előadó:
Rátz Ottó, Magyar Köztársasági
Bronz Érdemkereszt díjas, Innova-
tív Oktatásért díjas mesterpedagó-
gus, szaktanácsadó, szakértő,
igazgató. (sz.p.p.)

Március 14-étől, múlt vasárnap estétől or-
szágszerte a kijárási tilalom 23 óra helyett 22
órakor kezdődik. A kormány jóváhagyta a ve-
szélyhelyzet újabb meghosszabbítására vo-
natkozó javaslatot.

A kijárási tilalom kezdetének 23 óráról 22 óra való
módosításán kívül az országos járványügyi operatív
testület javaslatára a sípályák melletti szállodák csak a
kapacitásuk 70 százalékáig fogadhatnak vendégeket.
Újabb korlátozásokra a hatóságok szerint azért van
szükség, mert az országban folyamatosan gyorsul a ko-
ronavírus-fertőzések üteme: az utóbbi három hétben
másfélszeresére emelkedett, keddtől pedig ismét meg-
haladta a tízezret a kórházban ápolt fertőzöttek száma. 

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség tájékoztatása
szerint az újabb kijárási tilalom életbe lépésétől, vasár-
nap estétől 24 óra alatt a megyében 46 bírságot róttak
ki mintegy 10.000 lej értékben a 22–05 óra közötti ki-
járási korlátozás megszegése miatt. A hétvégén a jár-
ványügyi előírások megszegése miatt 190 alkalommal
bírságoltak, összesen 23.250 lej értékben. Március 
15-e, hétfő estétől hajnalig Maros megyében 61 bün-
tetést szabtak ki 6.500 lej értékben a kijárási korlátozás
megszegése miatt, az utóbbi 24 órában pedig 146 al-
kalommal büntettek a járványügyi óvintézkedések
megszegése miatt, összesen 14.750 lej értékben. 

A 2020. évi 55-ös számú törvény értelmében to-
vábbra is tilos tömeges ünnepi rendezvényeket, családi
eseményeket, esküvőket, keresztelőket, házibulikat tar-
tani mind kül-, mind beltéri helyszíneken, és ez a ma-
gánrendezvényekre éppúgy vonatkozik, mint a
nyilvános eseményekre. 22 és hajnali 5 óra között csak
indokolt esetben hagyható el a lakás, ezt pedig a rend-
fenntartók igazoltatása során munkahelyi igazolvány-
nyal vagy magánügyben a saját felelősségre kitöltött
nyomtatvány felmutatásával kell alátámasztani. A

munkahelyre tartó személy munkahelyi igazolvánnyal,
a munkáltató által kiállított vagy saját felelősségre ki-
töltött nyilatkozattal közlekedhet az este 22 és hajnali
5 óra között bevezetett kijárási korlátozás idején. Sze-
mélyes ügyintézésnek számít az olyan egészségügyi el-
látás, amely nem tűr halasztást, illetve a
gyógyszerbeszerzés. A településen átutazók, akárcsak
azok, akik a korlátozás idején utaznak repülővel, vo-
nattal, tömegközlekedési eszközzel, ezt megvásárolt
utazási jeggyel vagy más módon kell igazolják. Idősek
vagy gyermekek, betegek, fogyatékkal élők gondozása
érdekében, akár haláleset miatt is elhagyható a lakás,
a saját felelősségre tett nyilatkozatot azonban minden
esetben fel kell mutatni. A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség tájékoztatása szerint a prefektusi hivatal uta-
sítására szerveztek és az elkövetkezőkben is
folyamatosan szerveznek ellenőrző akciókat, melyek
során a Covid–19 terjedésének megakadályozására be-
vezetett kötelező óvintézkedések, a járványügyi szabá-
lyozások betartását ellenőrzik.
Magyarország magas kockázati besorolásban

Az országos járványügyi operatív testület vasárnap
aktualizálta a koronavírus-járvány szempontjából
magas kockázati besorolású országok listáját.

A jelenlegi szabályok szerint, ha a listán szereplő or-
szágokból beutazó személyek fel tudnak mutatni a ha-
tárnál egy 72 óránál nem korábban készült negatív
PCR-tesztet, akkor 10 napig kell karanténba vonulniuk
Romániában. Akik nem tudnak felmutatni negatív tesz-
tet, azoknak 14 napig kell karanténba vonulniuk.

Nem kell karanténba mennie annak, aki bizonyítot-
tan megkapta mindkét adag oltást, aki az elmúlt 90
napban átesett a fertőzésen, valamint az átutazókra sem
érvényes a karantén. A listán továbbra is szerepel Ma-
gyarország. Ugyanakkor már nem számít járványügyi
szempontból magas kockázati besorolású országnak az
Amerikai Egyesült Államok és Kanada. Az országok
listája megtalálható a https://korona.rmdsz.ro/ honla-
pon.

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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Sokba kerül a járványügyi szabályok megszegése
Kijárási korlátozás este tíz órától

Szer Piroska

Tények és titkok múltunkból,  
nemzetünk eredetéről

Online szabadegyetem 

A Tiszta iskolák projekt Maros
megyei csoportja új ötlettel
hívta fel magára a figyelmet.
Beadványokkal tájékoztatják
a Maros megyei polgármeste-
reket, hogy a saját 2021. évi
költségvetésükből áldozza-
nak az oktatásra.

Ez az akció valószínűleg sok
olyan önkormányzati vezetőt érint
érzékenyen, akik eddig is sokat tet-
tek a tanintézmények korszerűsí-
tése, az oktatás támogatása terén. 

A sajtóhoz eljuttatott közlemény
szerint a Román Akadémiai Közös-
ség (SAR) által kezdeményezett
Tiszta iskolák/Şcoli curate címet vi-
selő projekt keretében a helyi ható-
ságokat arra ösztönöznék, hogy
tegyenek eleget a tanintézmények

ügykezelői feladatának. Ezért a cso-
port tagjai beadvánnyal fordultak a
Maros megyei önkormányzatok-
hoz, és jelezték a törvényes kötele-
zettségeket. Mindenekelőtt az
érdemösztöndíjak megítélését a ta-
nulmányi előmenetel függvényé-
ben, az iskolajavításokra szánt
pénzösszegek átutalását, és a köz-
oktatás átláthatóságát kérik.
„Amennyiben napjainkban a vidéki
iskolákban a gyerekek az udvar vé-
gében álló illemhelyre kell járjanak,
azért nem az oktatási minisztert kell
vádolni, mivel azért az önkormány-
zat vonható felelősségre. Ugyan-
csak a polgármesterek feladata
finanszírozni az egészségügyi-higi-
éniai termékek beszerzését a tanin-
tézmények számára” – áll a Meţac
Anda projektkoordinátor által szer-
kesztő- ségünkhöz eljuttatott felhí-
vásban. 

A megye polgármestereit az aláb-
biak teljesítésére kérik:

– A megítélt tanulmányi ösztön-
díjakat időben juttassák el a diákok-
nak a 2011. évi 5576-os számú
miniszteri rendelet értelmében. Az
országos költségvetésben pénzala-
pokat különítettek el annak érdeké-
ben, hogy egy tanulmányi
érdemösztöndíj ne legyen kevesebb
mint 100 lej havonta, ezt az össze-
get a saját költségvetésükből azon-
ban növelhetik, főként a hátrányos
helyzetű diákok számára nyújtott
szociális segélyek esetében.

– Helyi költségvetésből finanszí-
rozzák a higiéniai termékek, fertőt-
lenítők, védőmaszkok, vécépapír
stb. beszerzését, illetve a javítási
munkálatokat, az osztálytermek
korszerűsítését. A biztonsági cégek
finanszírozását is az önkormányza-
tok kellene állják, nem pedig a diá-

kokkal megfizettetni az iskolák vé-
delmére felfogadott cégeket. Euró-
pai uniós alapok lehívását
javasolják az iskolák korszerűsíté-
sére és felszerelésére, illetve isko-
lán kívüli tevékenységekhez
múzeumok, közösségi könyvtárak

és ifjúsági központok finanszírozá-
sát ösztönöznék. Mint fogalmaz-
nak, elképzeléseik megvaló-
sításával ez lehetne az első olyan
dózisú vakcina a tanügyben, amely
a román oktatási rendszert fellen-
díthetné. 

A Marosszéki Közösségi Alapítvány
adományozókat vár

Online támogatható 
közösségi projektek

Az oktatás helyi finanszírozását szorgalmazzák
Tiszta iskolák projekt 

A projekt csapata

Pálosy Piroska



A Parlament szerint az EU-nak
szén-dioxid-kibocsátási díjat
kellene kivetnie a klímaválto-
zás ellen kevésbé aktívan fel-
lépő országokból érkező
importra.

* Az európai kibocsátáskereske-
delmi rendszer hatálya alá tartozó
összes termékre legyen érvényes a
kibocsátási díj.

* A befolyó összeget uniós támo-
gatásként a zöldmegállapodás cél-
jainak elérésére kell fordítani. 

* A mechanizmusból nem válhat
a kereskedelmi protekcionizmus
eszköze.

A Parlament március 10-én, szer-
dán 444 szavazattal, 70 ellenszava-
zat és 181 tartózkodás mellett a
Kereskedelmi Világszervezet
(WTO) szabályaival összhangban
álló, az unióba érkező importáruk
karbonintenzitását ellensúlyozó me-
chanizmusról szóló állásfoglalást
fogadott el.
Számolják fel az üvegházhatású 
gázokat kibocsátó folyamataikat

Az állásfoglalás szerint az unió
nagyratörő klímatervei nem vezet-

hetnek a szén-dioxid-kibocsátás ún.
„áthelyezéséhez”, hiszen az unió
éghajlatváltozás elleni erőfeszítése
mit sem ér akkor, ha az uniós szén-
dioxid-kibocsátás egyszerűen átke-
rül olyan országokba, ahol nem
olyan szigorú az üvegházhatású
gázok kibocsátására vonatkozó sza-
bályzás (ezt a jelenséget „szénszi-
várgásnak” nevezik).

A képviselők ezért támogatják,
hogy karbondíjat vessenek ki az
unión kívüli, az uniós országokénál
lazább szabályzású államokból im-
portált egyes termékekre. Ez világ-
szerte kiegyenlítené a
versenyfeltételeket, és egyben mind
az európai, mind az unión kívüli or-
szágok iparát arra ösztönözné, hogy
a párizsi megállapodással összhang-
ban számolják fel az üvegházhatású
gázokat kibocsátó folyamataikat.
A mechanizmusnak összhangban
kell állnia a WTO szabályaival 

A képviselők hangsúlyozzák: a
mechanizmusnak összhangban kell
állnia a WTO szabályaival, és nem
használható ki kereskedelmi protek-
cionizmus céljaira. Ezért az eljárás
megtervezésekor kifejezetten az ég-
hajlati célok teljesítését kell szem

előtt tartani. A mechanizmus által
generált bevételt az uniós költség-
vetés új saját forrásaként kell fel-
használni a zöldmegállapodás céljai
érdekében.

A képviselők az új mechanizmust
az unió átfogó iparstratégiájának
szerves részeként alakítanák ki, és
minden olyan termékre és árura ki-
terjesztenék, amely az uniós kibo-
csátáskereskedelmi rendszer
hatálya alá tartozik. A képviselők
szerint a rendszert egy hatásvizsgá-
latot követően már 2023-tól kezdve
alkalmazni kellene a cement-, az
acél-, az alumínium-, az olajfino-
mító, a papír-, az üveg-, a vegyi-
anyag- és a műtrágyaágazatban,
amelyek továbbra is jelentős ingye-
nes kibocsátási kvótamennyiséget
kapnak, ugyanakkor az unió ipari
kibocsátásainak 94 százalékáért fe-
lelősek.

A képviselők tehát az importáruk
karbonintenzitását ellensúlyozó me-
chanizmus szén-dioxid-árazását
függővé tennék az uniós kibocsátási
kvóták árától. Ez segít majd a szén-
szivárgás elkerülésében, vélik a
képviselők, de hangsúlyozzák: az új
mechanizmus létrehozása nem
eredményezheti azt, hogy az uniós

gyártók ezentúl dupla kedvezmé-
nyezettjei legyenek egyszerre a kar-
bondíjnak és az ingyenes
kibocsátási kvótáknak.
Az uniós piacért cserébe 
ambíciózusabb éghajlati célokat 

Yannick Jadot (Zöldek/EFA,
Franciaország), jelentéstevő kije-
lentette: 

„Az importáruk karbonintenzitá-
sát ellensúlyozó mechanizmus
nagyszerű eszköz az éghajlati,
ipari, foglalkoztatási, ellenállóké-
pesség-növelési, szuverenitási és
termelésáthelyezési célok össze-
egyeztetésére. A naivitást félretéve
vessünk ki ugyanolyan karbondíjat
az árukra, függetlenül attól, hogy
az unión belülről vagy kívülről
származnak. Csak így biztosíthat-
juk, hogy a legszennyezőbb ágaza-
tok is részt vegyenek az
éghajlatváltozás elleni harcban, és
megújítsák gyártási folyamataikat
a zéró kibocsátási cél felé haladva.
Így adjuk a legnagyobb esélyt
annak, hogy a másfél Celsius-
fokos hőmérséklet-emelkedési
érték alatt maradunk. Egyúttal ke-
reskedelmi partnereinket is rászorít-
juk, hogy az uniós piacért cserébe

ők is ambíciózusabb éghajlati célo-
kat tűzzenek maguk elé” – mondta
a témáért felelős képviselő a szava-
zás után. 
A következő lépések

A Bizottság várhatóan 2021 má-
sodik felében nyújtja be a zöld-
megállapodás részét képező, az
unióba érkező importáruk karbo-
nintenzitását ellensúlyozó mecha-
nizmusról szóló javaslatát.
Emellett arra is javaslatot tesz,
hogy a befolyó összeg hogyan já-
ruljon hozzá az uniós költségvetés
finanszírozásához.

Az Európai Parlament már eddig
is fontos szerepet játszott abban,
hogy az unió éghajlati jogszabály-
javaslatai szigorúbbá váltak. A Par-
lament 2019. november 28-án
éghajlati vészhelyzetet hirdetett, és
azt szeretné, ha az unió és a tagál-
lamok 2050-re éghajlati szempont-
ból semlegessé válnának, 2030-ra
pedig 60 százalékkal csökkentenék
az üvegházhatású gázak kibocsátá-
sát. 

(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó 
Irodája)
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Az Európai Parlament plénuma nemrég
hagyta jóvá az InvestEU programot, amely a
Juncker-terv folytatása, és amely 2021–2027
között a beruházások növekedését, új munka-
helyek létrehozását és az innováció ösztönzé-
sét hivatott szolgálni.

„A következő években életbevágó lesz, hogy a hazai
kereskedelmi bankok és a pénzintézetek aktívan hasz-
nálják-e majd az InvestEU által kínált lehetőségeket,
hogy az üzleti szférát, különösen a kis- és közepes vál-
lalkozókat és a start-upokat támogassák” – mutatott rá
Winkler Gyula szavazatmagyarázatában annak kap-
csán, hogy a beruházásösztönző program jelentését el-
fogadta az Európai Parlament. 

A tagállamok uniós garanciával finanszírozhatnak
különböző beruházási projekteket, sőt az összetettebb
projektek az InvestEU programból, a strukturális ala-
pokból és a helyreállítási alapból társfinanszírozást is
kaphatnak, tájékoztatott az EP-képviselő. „Ezeket a fi-
nanszírozásokat össze lehet hangolni, és ez egy olyan
aduász, amit itthon hasznosítani kell olyan nagyprojek-
tek esetében, amelyek fenntartható gazdasági növeke-
dést eredményeznek, segítve a koronavírus-járvány
okozta válság leküzdését. Ugyanakkor ki kell használ-
nunk a technikai támogatásnyújtás teljes palettáját,
amit az uniós intézményrendszer nyújt ehhez a pénz-
ügyi eszközhöz. Remélem, hogy a hazai kereskedelmi
bankok és pénzintézetek aktívan használni fogják az
InvestEU által biztosított lehetőségeket, amelyekkel az
üzleti szférát, különösen a kis- és közepes vállalkozó-
kat és a start-upokat lehet támogatni” – hangsúlyozta
Winkler Gyula.

Az EP-képviselő rámutatott, hogy az InvestEU prog-
ram számára 26 milliárd euró értékű garanciát biztosí-
tanak, amely révén nagyobb kockázatú befektetések
megvalósítását teszik lehetővé. Az InvestEU várhatóan

373 milliárd euró beruházást generál majd az Európai
Unióban, hozzájárulva a pandémia okozta válság hely-
reállításához és az unió hosszú távú céljainak megva-
lósításához.

Ennek kapcsán az RMDSZ EP-képviselője sajnálat-
tal jegyezte meg, hogy Románia 2014–2020 között
meglehetősen szerény eredményeket mutatott fel a
Juncker-terv által biztosított lehetőségek kihasználása
terén. Románia kevesebb mint 800 millió eurót hívott
le, várhatóan 3 milliárd eurós beruházást generálva.
„Ez nagyon kevés, ezzel a 21. helyen vagyunk a GDP-
ben a Juncker-terv által generált beruházások arányát
tekintve. Remélem, hogy tanultunk valamit azokból a
tapasztalatokból, amiket az Európai Stratégiai Beruhá-
zási Alapon keresztül megpályázott finanszírozások
során szereztünk. Sajnos az Európai Bizottság adatai
szerint Románia olyan régióbeli országok után szere-
pel, mint Bulgária, Görögország vagy Magyarország”
– hívta fel a figyelmet Winkler Gyula. Hozzátette, a
bankok és a pénzintézetek hozzáállása kulcsfontos-
ságú, hogy a kis- és közepes vállalatok finanszírozást
kapjanak új beruházásokra. „Éppen ezt a fejezetet erő-
sítette meg az Európai Parlament, hogy a kis- és köze-
pes vállalatok könnyebben hozzáférhessenek
finanszírozáshoz az InvestEU programból” – tette
hozzá.

Az InvestEU négy fontos szakpolitikai célkitűzést
fogalmazott meg: fenntartható infrastruktúra (fenntart-
ható energia, körkörös gazdaság, hulladékgazdálko-
dás), kutatás, innováció és digitalizáció (a kutatások
eredményeinek gyakorlati hasznosítása, ipari digitali-
záció, innovatív vállalatok szerepének növelése), kis-
és középvállalkozások, valamint szociális beruházás és
készségfejlesztés (továbbképzések, oktatási, egészség-
ügyi projektek, szociális lakások, szociális innováció,
hátrányos helyzetűek integrációja stb.). (közlemény)

Winkler: az InvestEU sikere 
a pénzintézetek hozzáállásától függ

Európai Parlament
Szén-dioxid-kibocsátási díjat kell kérni a „szénszivárogtató” országoktól

Lehetőséget biztosítanának
minden hazai munkavállaló-
nak, hogy az öregségi nyug-
díjkorhatár elérése után is
70 éves koráig fenntartsa
vagy megújítsa munkaviszo-
nyát, de kizárnák az állami
nyugdíjak és fizetések hal-
mozását – az erről szóló tör-
vénytervezetet csütörtökön
bocsátotta közvitára a mun-
kaügyi minisztérium.

„Egy jogról, nem pedig köteles-
ségről van szó” – szögezte le csü-
törtöki sajtóértekezletén Raluca
Turcan munkaügyi miniszter, tehát
a rendelkezés nem a nyugdíjkorha-
tár emelését írja elő, hanem válasz-
tási lehetőséget nyújtana a
munkavállalók számára. Az öreg-
ségi nyugdíjra jogosult, de a nyug-
díjba vonulást elhalasztó
munkavállalók bármikor meggon-
dolhatják magukat, nem kell feltét-
lenül 70 éves korukig dolgozniuk.

A hatályos munkatörvénykönyv
szerint az egyéni munkaszerződés
automatikusan megszűnik, amikor
a – megfelelő szolgálati idővel
rendelkező – munkavállaló eléri a
legális nyugdíjkorhatárt. Ez nem
zárja ki a nyugdíjasok foglalkozta-
tását, de az csak egy másik mun-
kaszerződés alapján történhet.

A bevezetendő módosítás elő-
nyeként a miniszter kiemelte: aki
a nyugdíjkorhatár elérése után to-
vább szeretne dolgozni, annak el-
vileg (ha határozatlan idejű

munkaszerződése van) automati-
kusan megmarad az addigi fize-
tése, nem kell tehát béralkuba
bocsátkoznia, a folytatódó szolgá-
lati idővel pedig tovább növekszik
a későbbi öregkori járandóság.

A törvénytervezet szerint to-
vábbra sincs akadálya annak, hogy
a már nyugállományba vonult em-
berek visszatérjenek a munka-
erőpiacra. Az állami vagy ma-
gánszférához tartozó munkáltatók
70 év alatti nyugdíjasokkal is köt-
hetnek majd munkaszerződést, de
a „társadalmi és jogi méltányosság
elve” alapján az állami intézmé-
nyekben vagy vállalatoknál 
visszafoglalkoztatott nyugdíjasok
öregségi járandóságának folyósítá-
sát felfüggesztik – szögezte le 
Turcan.

Ez azt jelenti, hogy – néhány te-
vékenység kivételével – senki sem
kaphat állami nyugdíjat és fizetést
is egyszerre. A miniszter az ilyen
típusú jövedelemhalmozás kivéte-
lei között említette a nyugdíjas pe-
dagógusok óraadását és a szerzői
jogdíjjal honorált munkaköröket.

A törvénytervezet kéthetes köz-
vita után kerül a kormány, majd
várhatóan a parlament elé. A de-
cemberben hivatalba lépett kor-
mány már korábban jelezte: meg
akarja szüntetni a visszaéléseket az
állami nyugdíjak és fizetések hal-
mozása terén, a kezdeményezést
azonban élesen bírálja az ellenzék.
(MTI)

70 éves korig fenntartható
lenne a munkaviszony

Szerkeszti: Benedek István
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Idegenben nyert, a Botosáni
FC otthonában a labdarúgó 1.
liga 27. fordulójában a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK. Noha
nem volt éppen a legjobbnak
mondható teljesítménye az
idényben, a három pont feled-
tette a múlt heti hazai 
vereséget, és elsősorban az
akkori nagyon szerény játé-
kot.

Megfogadták a klubtulajdonos
szavait a Sepsi OSK játékosai. 
Diószegi László a Chindia elleni
betli után kiállt a nyilvánosság elé,
és világossá tette, hogy hasonló lé-
lektelen játékot nem tűr el a klubjá-
ban. Szavainak nyomán sokkal
jobban kezdtek a háromszékiek, át-
vették az irányítást a középpályán,
és a szünetig gyakorlatilag Niczuly
csak akkor került kapcsolatba a lab-
dával, amikor hátvéd társai haza-
passzoltak. Komolyabb helyzetet

azonban nem sikerült összehozni,
ami Andrei Chivulete bűnrossz bí-
ráskodásának is az eredménye, aki
folyton támadó szabálytalanságokat
fújt be. Igaz, aztán adott egy bünte-
tőt is az OSK-nak, miután akár Šaf-
ranko belépőjét is lefújhatta volna.
A 39. percben történt, hogy Rodri-
guez saját tizenhatosán belül csele-
zett, az erőszakosan kitámadó
szlovák csatár vitatható eszközök-
kel szerelte, majd elesett Rodriguez
kitartott lábában. A félig ajándékba
kapott büntetőt hosszas vitatkozás
után Vașvari értékesítette (0-1).
Végül is a szünetben a pozitívabb,
jobb csapat állt vezetésre.

Újrakezdést követően Botosán
megpróbált újítani, és az OSK las-
san elveszítette a középpályát.
Ennek következtében megjelentek
a helyzetek is Niczuly kapujánál.
Az 53. percben Papa előtt nyílt meg
az egyenlítés lehetősége, de Ni-
czuly jól zárta szöget. A 63. percben
Patache került hasonló pozícióba,
de csúnyán melléküldte. Közben a

67. percben Golofca növelhette
volna csapata előnyét, ám miután
kicselezte Hankicot, ahelyett hogy
üresen álló társának passzoljon, a
védőbe lőtte. Végül egy újabb ellen-
támadás hozta meg a sepsiszent-
györgyiek második gólját. Előbb
Šafranko a blokkba lőtt, majd ki-
pöccentette Tamás Nándor elé, aki
külsővel a hálóba bombázott (0-2).

A meccs egyre idegesebbé vált
Chivulete ténykedése miatt, akinek
sikerült mindenkit alaposan feldü-
hítenie. Röpködtek a lapok és a fur-
csa ítéletek. Miután Golofca öt-
méteres perdítését Hankic meg-
fogta, Ongenda szépíthetett volna a
77. percben, közvetlenül a tizenha-
tos közeléből elvégzett szabadrú-
gásból, ám Niczuly bravúrral
szögletre mentett. 

A meccset újabb vaskos játékve-
zetői tévedés zárta. A hosszabbítás
harmadik percében Patache méretes
lesen kapta a labdát, beívelése meg-
pattant az OSK védőin, és így lett jó
Camarának, aki közelről szépített

(1-2). Újabb találatra azonban már
nem volt idejük a házigazdáknak.

A sikernek köszönhetően a Sepsi
OSK gyakorlatilag már biztos lehet
a rájátszásban, bár matematikailag
még várnia kell. Három fordulóval
az alapszakasz vége előtt csak úgy

előzhető meg, ha mindhárom mecs-
csét elveszíti, legalább három rivá-
lisa pedig megelőzi, ami igencsak
valószínűtlen. A matematikai biz-
tonság vasárnap válhat véglegessé,
amikor az OSK a Medgyesi Gaz
Metant fogadja, 16 órakor.

A tabella
1. FCSB                     27         19         3           5         53-21       60
2. Kolozsvári CFR    27         18         6           3         41-12       60
3. CSU Craiova         27         15         8           4         31-14       53
4. Sepsi OSK             27         10         13         4         41-27       43
5. Botosán                  27         10         7           10       36-34       37
6. Clinceni                 27         8           13         6         24-23       37
7. FC Argeş               27         9           9           9         28-35       36
8. Astra                      27         9           8           10       37-38       35
9. Târgovişte              27         9           8           10       22-23       35
10. UTA                     27         8           9           10       24-34       33
11. Viitorul                27         6           13         8         35-32       31
12. Voluntari              27         7           7           13       30-38       28
13. Medgyes              27         8           4           15       30-40       28
14. Dinamo 1948       27         7           6           14       25-36       27
15. Nagyszeben         27         4           11         12       24-37       23
16. Jászvásár              27         4           5           18       24-61       17

Eredményjelző
* 1. liga, 27. forduló: Chin-

dia Tîrgoviște – Gyurgyevói
Astra 0-1, Kolozsvári CFR –
Jászvásári CSM Politehnica 
4-0, Botosáni FC – Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 1-2, Buka-
resti Dinamo 1948 – FC Argeș
Pitești 1-2.
* 2. liga, 19. forduló: Unirea

04 Slobozia – Bukaresti Rapid
2-1. Az élcsoport: 1. Temesvári
ASU Politehnica 32 pont/18
mérkőzés, 2. Universitatea Cra-
iova 31/17, 3. Zsilvásárhelyi
Viitorul Pandurii 31/17.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 27. forduló: Botosáni FC – Sepsiszentgyörgyi Sepsi

OSK 1-2 (0-1)
Botosán, városi stadion, zárt kapus. Vezette: Andrei Chivulete (Buka-

rest) – Bogdan Gheorghe (Bukarest), Andrei Constantinescu (Bukarest).
Tartalék: Iulian Dima (Bukarest). Ellenőr: Florin Hîncu (Brassó).

Gólszerzők: Camara (90+3.), illetve Vașvari (41. – büntetőből), Tamás
(71.).

Sárga lap: Rodriguez (39.), Tîrcoveanu (60.), Șeroni (65.), Patache (74.),
Ongenda (86.), illetve Vașvari (65.), Niczuly (70.), Mitrea (74.).
Botosán: Hankic – Braun, Cindriș, Șeroni, Zigănașu (30. Holzmann),

Papa (78. Toutouh),  Rodriguez, Tîrcoveanu (62. Patache), Ongenda, al-
Mávasz (46. Camara), Croitoru (14. M. Roman).
Sepsi OSK: Niczuly – Csiszér (9. Fülöp Loránd, 80. Kovács), Bou-

henna, Mitrea, Fl. Ștefan, Dimitrov, Fofana, Vașvari (80. Ňinaj), Golofca
(80. Ștefănescu), Šafranko, Petrila (61. Tamás Nándor).

Hatott a Sepsi OSK tulajdonosának, Diószegi Lászlónak a figyelmeztetése: a háromszéki klub
futballistái (fehérben) egészen más hozzáállással játszottak, mint a Chindia ellen. Fotó: GSP

Bálint Zsombor

Feledtették a múlt heti betlit

Közelebb az ezüstéremhez a Puskás Akadémia

A magyar labdarúgó-bajnokság második helyén álló Puskás
Akadémia FC hazai pályán 1-0-ra legyőzte a harmadik MOL
Fehérvárt vasárnap, az NB I 26. fordulójának zárómérkőzé-
sén, ezzel nagy lépést tett az ezüstérem megszerzéséért. A fel-
csúti együttes hét fordulóval a bajnokság vége előtt nyolc
pontra növelte előnyét székesfehérvári riválisa előtt.

A forduló rangadóját a második helyezett Pus-
kás Akadémia és a harmadik helyezett Fehérvár
is támadó szellemben kezdte, mindkét kapu előtt
több ígéretes lehetőség alakult ki. A folytatásban
is jó iramú, lüktető játékot produkált a két csapat,
a kapuk felváltva forogtak veszélyben, ám gól a
szünetig nem esett.

Fordulást követően átvette a játék irányítását a Puskás Aka-
démia, és Luciano Slagveer fejesével megszerezte a vezetést.
A Fehérvár az egyenlítés érdekében kitámadott, többet birto-
kolta a labdát, de kevés veszélyt jelentett a hazai kapura. A
felcsútiak a meccs végéig magabiztosan védekeztek, és meg-
őrizték egygólos előnyüket.

A tabella
1. Ferencváros    26       18       7        1         55-18     61
2. Puskás AFC    26       15       3        8         37-31     48
3. Fehérvár FC   26       11        7        8         50-32     40
4. MTK               26       10       8        8         38-33     38
5. Mezőkövesd   26       10       8        8         31-32     38
6. Újpest             26       10       4        12       35-51     34
7. Paks                26       9          7        10       52-52     34
8. Kisvárda         26       9          7        10       23-34     34
9. Honvéd           26       7          8        11       37-37     29
10. ZTE              26       7          5        14       42-50     26
11. Budafok        26       7          5        14       31-48     26
12. Diósgyőr       26       6          5        15       28-41     23

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 26. forduló: Puskás Akadémia FC –

MOL Fehérvár FC 1-0 (0-0)
Felcsút, Pancho Aréna, zárt kapuk mögött, vezette:

Solymosi.
Gólszerző: Slagveer (68.).
Sárga lap: Bamgboye (77.), Houri (91.), Musliu (93.),

illetve Corbu (1.), Szolnoki (70.), Slagveer (91.).
PAFC: Tóth B. – Szolnoki, Joao Nunes, Spandler,

Nagy Zs. – Corbu (74. Plsek), Van Nieff – Slagveer, Kne-
zevic (81. Băluţă), Kiss T. (89. Deutsch L.) – Géresi (81.
Mance).
Fehérvár: Kovács D. – Nego, Musliu, Stopira, Hangya

– Fiola, Pinto (76. Houri) – Dárdai (72. Bamgboye), Ni-
kolics (87. Szabó L.), Petrjak (72. Bolla) – Zivzivadze.

Eredményjelző
NB I, 26. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC –

Budafoki MTE 2-1, Ferencvárosi TC – Paksi
FC 5-2, Puskás Akadémia FC – MOL Fehérvár
FC 1-0.

NB II, 29. forduló: Vasas FC – Gyirmót FC
Győr 1-1, FC Ajka – Szolnoki MÁV FC 2-0,
WKW ETO FC Győr – Aqvital FC Csákvár 
1-1, Kaposvári Rákóczi FC – BFC Siófok 1-1,
Soroksár SC – Budaörs 5-4, DEAC – Szeged-
Csanád Grosics Akadémia 1-2, Dorogi FC –
Szombathelyi Haladás 0-0, Kolorcity Kazinc-
barcika SC – Békéscsaba 1912 Előre 1-0, Nyír-
egyháza Spartacus FC – Szentlőrinc 0-0, Pécsi
MFC – Debreceni VSC 0-2. Az élcsoport ál-
lása: 1. DVSC 60 pont, 2. Vasas 56, 3. Gyirmót
53

Bajnokok Ligája: 
A mai műsor

Két mérkőzéssel zárulnak ma a nyolcaddöntők visz-
szavágói a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Mindkét
mérkőzés 22 órakor kezdődik.

A program:
* M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 3, Look

Sport +: Chelsea (angol) – Atlético Madrid (spanyol) –
az első mérkőzésen: 1-0

* DigiSport 2, Telekom Sport 1, Look Sport: Bayern
München (német) – SS Lazio (olasz) – az első mérkőzé-
sen: 4-1

Van utánpótlás a marosvásárhelyi tekesportban, a fiatalok
készek arra, hogy átvegyék a stafétát a sportág marosvásár-
helyi dicsőségét megalapozó elődöktől – derül ki a serdülők
(U18) országos egyéni tekebajnoksága döntőjén elért ered-
ményekből. A marosvásárhelyi Elektromaros-tekepályán ren-
dezett versenyen a várost két klub, a CSM és a
Romgaz-Elektromaros képviselte.

A klasszikus egyéni és páros versenyszámokban rendezett
döntő tornán a fiatal marosvásárhelyi tekézők nem kevesebb mint
hét érmet gyűjtöttek, ebből kettő arany, három ezüst és két bronz.

A lányok versenyét Orosz István edző tanítványai uralták.
Roxana Bordianu (CSM) kétszeres országos bajnok lett, mi-

után klasszikus egyéniben 585 fás teljesítménnyel nyert, pá-
rosban pedig Jánosi Halmágyi Krisztával együtt álltak fel a
dobogó legmagasabb fokára. Utóbbi egyéniben második lett
570 fával. Jegyezzük meg, hogy mindkét eredmény a felnőtt-
mezőnyben is versenyképes. Az egyéni verseny harmadik he-
lyén szintén marosvásárhelyi tekéző, Szabó Júlia Emese
(Romgaz-Elektromaros) végzett 557 fával, míg ugyanő
Budoi Noemival párosban ezüstérmes lett.

Az éremgyűjteményt a fiúk, Seres József tanítványai egé-
szítették ki. A fiúknál a Benke Zoltán/Ferencz Botond páros
(CSM) ezüstérmet szerzett, míg a klasszikus egyéniben
Benke Zoltán 539 fával bronzérmes lett. (bálint)

A felcsúti Yoell Van Nieff (b) és a fehérvári Funsho Bamgboye (j). Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Két országos bajnoki cím a serdülőknél



ADÁSVÉTEL

ELADÓ újszerű, elektromosan emel-
hető kórházi ágy otthoni ápoláshoz.
Tel. 0265/254-228. (sz.-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)

CSERÉPFORGATÁS, szigetelés
kátránnyal, új tető készítése Lindab
lemezből, bármilyen javítás.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0754-952-299. (11067)

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás,
Lindab-tető, bármilyen munkát vállalunk.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0754-553-856, Jani. (11066)

FAMETSZÉST, permetezést vállalunk.
Tel. 0770-621-920. (11099)

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
anyagból, cserépforgatást, ácsmunkát,
házak felújítását. Az anyagot biztosítjuk.
Tel. 0759-660-136. (10992)

TETŐFEDÉS hagyományos cserép-
pel, Bilka fémcseréppel, man-
zárdosítás, famunka A-tól Z-ig. Tel.
0758-637-095. (11061)

VÁLLALOK lépcsőházfestést. Tel.
0741-699-761. (11102)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal
tetőkészítést bármilyen anyagból,
mindenféle kisebb javítást, cserép-
forgatást, ácsmunkát, festést, vakolást,
bádogosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0758-880-600. (10883)

ELHALÁLOZÁS

„Hiába hívogatsz,
kis falum harangja,
nem térek én vissza
a szeretett falumba.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, sógor, közeli és tá-
voli rokon, barát és szomszéd, a
makfalvi születésű 

FARKAS SÁNDOR 
a Metalotechnika volt dolgozója 
életének 84. évében csendesen
megpihent.
Drága halottunk virrasztása már-
cius 17-én, szerdán 17 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temető cintermében, örök
nyugalomra március 18-án, csü-
törtökön du. 2 órakor helyezzük
a marosvásárhelyi református te-
metőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (11130-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa,

id. CSIKI SÁNDOR
Backamadarason született, 

szülőföldjét soha el nem hagyó,
kiváló gazdálkodó, víg kedélyű

Sándor „apó” 
március 16-án, 89 éves korában
örökre megpihent.
Temetése március 18-án, csütör-
tökön 13 órakor lesz a backama-
darasi temetőben.
Bánatos szívvel búcsúzik tőle őt
haláláig hűen gondozó, szerető
felesége, Piroska, három gyer-
meke családja és az imádott hét
unoka.
A Jóisten nyugtassa békében!
(11139-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
március 17-én SZÁZ ISTVÁNRA
halálának 12. évfordulóján.
Emlékét őrizzük szívünkben.
Szerettei. (–)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal, együttérzéssel és
a feltámadott Jézus Krisztus-
ban való reménységgel őszinte
részvétünket fejezzük ki
Szatmári Szabolcsnak és csa-
ládjának szeretett ÉDESAPJA
elvesztése miatti fájdalmában.
A Szent Balázs Alapítvány
kuratóriuma és munkatársai.
(22553-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a Nyugdíjasok Önsegélyező
Pénztára elnökének, Szasz
Emeric közgazdásznak sze-
retett TESTVÉRE elhunyta
alkalmából. Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak.
A marosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztárának mun-
kaközössége. (sz.-I)

Őszinte együttérzésemet feje-
zem ki és vigasztalódást
kívánok Magdinak szeretett
férje, SZIGETI ZOLTÁN elhunyta
alkalmából. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Irénke. (11136-I)

Őszinte részvétünket, együtt-
érzésünket fejezzük ki kollé-
ganőnknek, Mátyus Katalinnak
ÉDESAPJA elvesztése miatt.
Nyugodjon békében! Az
OrtoProfil munkaközössége (-I)
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A hirdetési rovatban megjelent

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó

vállalja a felelősséget!

A PLASMATERM RT. öntödébe, illetve fémmegmunkáló mű-
helybe ÜZEMMÉRNÖKÖT, valamint az UTÓMEGMUNKÁLÁ-
SOK (sörétezés, tisztítás, csiszolás, hegesztés) ELVÉGZÉSÉRE
ALKALMAS SZEMÉLYT alkalmaz. A betanítást vállaljuk. Az öné-
letrajzokat a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre várjuk. Tel.
0730-708-011. (65402-I)

ATIMKO alkalmaz FÉRFI munkatársat a pékségbe, három váltásba.
Érdeklődni a cég székhelyén, Marosvásárhely, Bodoni utca 85. szám
alatt, vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (65453-I)

ALKALMAzUNK szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldol-
gozó üzembe részmunkaidőben, napi 4 órára. INDLACTO MURES
KFT., Prut utca 10. szám. Érdeklődni a Prut 10. szám alatt, a cég szék-
helyén. (sz-I)

AMELINDASTEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi te-
lephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (MANIPULANT
MARFĂ) munkakörbe. Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Depozitelor
utca 45-47. szám alatt. További információk itt: 0742-146-910.
(65466-I)

Szolgáltatás–üzletiajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (22443-I)

A NAGYERNYEI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET vezetőtanácsa 
értesíti tagjait, hogy 2021. március 31-én 10 órától tartja évi

közgyűlését, valamint  11 órától rendkívüli közgyűlését. 
A napirendi pontok a székháznál vannak kifüggesztve. 

Ha a gyűlések nem lesznek határozatképesek, összehívják  
a következő napra, ugyancsak 10, illetve 11 órára. (22554)

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 
www.bookyard.ro
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