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Helyszíni beszámoló az ukrán határról

Szeretettel fogadják a menekülőket

A Látó szerkesztői
Szászrégenben
Február 28-án a Petru Maior városi
könyvtár és a Humana Regun Egyesület szervezésében – a magyar sajtó
napjának előzeteseként – a Látó szépirodalmi folyóiratot és szerkesztőit ismerhették meg a szászrégeniek.

____________2.
Az olcsóbb
megoldást
választják

A Maros Megyei Tanács csütörtöki ülésén elfogadták a Nyárádtő és Ákosfalva közötti megyei út felújítására
vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációt és mutatókat. A korszerűsítésre két változatot dolgoztak ki.

____________4.
Együtt Ukrajnáért

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe tartozó Szociális Igazgatóság és a Romániai
Vöröskereszt marosvásárhelyi kirendeltsége támogatást nyújt az Ukrajnából érkező háborús menekülteknek.
Marosvásárhelyen a Mihai Eminescu
Ifjúsági Házban kialakított gyűjtőponton adhatja le a lakosság az egyelőre
legfontosabb adományokat.

____________8.
Szülési és
gyermeknevelési
szabadság

Fotó: Nagy Tibor

Hosszú sor várakozik Máramarosszigeten az ukrán–román határon, nehézkes
a menekülők bejutása Romániába.
Nem megerősített források szerint,
akik „fizetnek” az ukrán határőröknek,
azok kiemelt bánásmódban részesülnek. Ezzel szemben a román oldalon hihetetlen vendégszeretettel fogadják az

átkelőket. A civil és az egyházi szervezetek mellett a román határrendészet,
a máramarosszigeti polgármesteri hivatal, a rendőrség képviselői is jelen
vannak, és azonnal a belépők segítségére sietnek.

Vajda György

A máramarosszigeti határrendészet szóvivője
szerint naponta mintegy 2000-en lépik át a határt, közülük kb. 1700-an ukrajnai állampolgárok, a többiek kettős állampolgárok vagy más
országból valók. Ottjártunkkor a nigériai
nagykövetség stábja kelt át a határon.
(Folytatás a 4. oldalon)

A gyermekvállalás küszöbén álló és
gyermeknevelési szabadságon lévő
kismamák adminisztratív teendőiről
kérdeztük Csép Éva Andrea parlamenti képviselőt, a munka- és szociális ügyek szakbizottságának alelnökét
azt követően, hogy több ilyen jellegű
kérdést is felvetettek.

____________8.

Ismerős múltból ismeretlen
sorsok
Kaáli Nagy Botond
Hosszú évtizedek után ismét rárúgta az ajtót Európára a háború.
A háború, amely ezúttal nem összedőlt világrendek romjain burjánzott el, mert a különböző népességek új államot akartak maguknak
teremteni, hanem úgy indult, mint a legutóbbi nagy világégés: területfoglalási szándékkal. Mindannyian azt hittük: napjainkban ez teljességgel elképzelhetetlen! Szürreális. Elképesztő. Ki gondolta
volna, hogy a huszonegyedik században, a világ egyik legcivilizáltabb kontinensén, az internet és a közösségi média korában, a már
csak frontról nem kis szerencsével hazatért nagyapák és dédnagyapák történeteiből ismert vérgőzös évtizedeket, a békében telt új
aranykort (a kontinens nyugati) és hazudott aranykort (a kontinens
keleti felében), a fogyasztói társadalom és vélt vagy valós demokrácia korát, amelyben a tagadhatatlanul létező szegénység felszámolása mellett az egyetlen, igazi feladatot a minél jobb életkörülmények
megvalósítása, a boldogság és jólét megteremtése képezi, egy új,
véres, civilek pusztulását is okozó háború kövesse majd, ráadásul
épp itt, a szomszédban? Hogy azok, akik a minap azért dolgoztak,
hogy nagyobb lakásba költözhessenek, tandíjat fizethessenek, rendben legyenek a számláikkal, kölcsöneikkel, vehessenek maguknak
(Folytatás a 3. oldalon)
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Megyei hírek
Idén is kiosztják a Rákóczi-díjakat

A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai Líceum 2019-től adományoz Rákóczi-díjat azoknak a személyeknek, akik az iskola újraindulásában, működésében kiemelkedően tevékenykedtek/tevékenykednek.
Az eddigiek során díjban részesült: Szijjártó Péter magyar
külügyminiszter, Potápi Árpád államtitkár, Brendus Réka főosztályvezető, Szabó Ödön RMDSZ-képviselő, Kovács Irén
szenátor, Holló László státuselnök, Oláh Dénes főesperes,
Székely Szilárd tanár, Márton Gyöngyvér szülőbizottsági
elnök és Bányász Sándor öregdiák. Idén két időpontban
lesz díjátadás, március 14-én 10 órától Soltész Miklós államtitkárnak, míg II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem beiktatásának napján, április 5-én 11 órától Novák Csaba
szenátornak, Jakubinyi György nyugalmazott érseknek,
Illés Ildikó helyettes főtanfelügyelőnek és Bodolai Gyöngyi
újságírónak adják át a díjat. Mindkét ünnepségre a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplomban
kerül sor.

9,5 millió lejes állami támogatás
a repülőtérnek

A Maros Megyei Tanács testülete hétfői rendkívüli ülésén
jóváhagyta a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér idei
évre szóló támogatását. Ennek értelmében a repülőtér a
2022-es évre 9.590.000 lejes állami támogatásban részesül, ebből 7 millió lejt a működési költségek hiányának fedezésére, 2,59 millió lejt a beruházások finanszírozásának
kiegészítésére fordítanak.

Telket vásárolnak a nyárádszeredai
szivattyúháznak

A megyei önkormányzat tanácsosai hétfőn megszavazták
a költségvetés módosítását, amely egy terület megvásárlását teszi lehetővé Nyárádszeredában. Erre az Aquaserv regionális vízszolgáltató szivattyúházat építene, amivel
Nyárádkarácson, Ákosfalva, Székelybere és Nyárádmagyarós ivóvízellátását biztosítanák. A terület ára 50.000 lej –
közölte a megyei tanács sajtóirodája.

Bemutató a gyümölcsfák metszéséről

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Kertészmérnöki Tanszéke és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete
szervezésében március 5-én, szombaton 10–15 óra között
Gyümölcsfák télvégi fenntartó metszése címmel előadással
egybekötött szakmai bemutató lesz az egyetem koronkai
campusában. Délelőtt 10 órától Bandi Attila adjunktus
A metszés biológiai alapjai és a különböző metszési módszerek néhány alapszabálya címmel tart előadást. A campus gyümölcsfáin végzendő metszési bemutató 12 órakor
kezdődik. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a
korlátozott létszám miatt előzetes regisztrációhoz kötött. Az
érdeklődők részvételi szándékukat március 2-ig, máig 9–15
óra között jelezhetik Lunka Teklánál a 0773-976-963-as telefonszámon.

Gyűjtés az ukrajnai menekülteknek

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem, valamint az Egyetemisták Ligája humanitárius gyűjtést szervez az ukrajnai menekültek számára. Március elsejétől két adományközpontot
működtetnek, az egyiket a gyógyszerészeti egyetem épületében, a másikat az Egyetemisták Ligájának székhelyén,
a 2-es bentlakásban. Mindkét helyen naponta 12-20 óra között fogadják az adományokat, tartós élelmiszert, tisztálkodási cikkeket, gyógyszereket, plédeket, hálózsákot.
Pénzadományt a liga számlájára lehet elhelyezni, számlaszám: RO18BTRL02701205P4937700, donaţie Ucraina
megjegyzéssel.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A Látó szerkesztői Szászrégenben
Fábián András Gy.
Vídulj, gyászos elme! megújul a világ,
S előbb, mint e század végső pontjára hág.
(Batsányi János: A látó – 1791)
Február 28-án a Petru Maior városi könyvtár és a Humana Regun Egyesület szervezésében – a magyar sajtó
napjának előzeteseként – a Látó szépirodalmi folyóiratot
és szerkesztőit ismerhették meg a szászrégeniek.
Vendégeink voltak: Codău Annamária, Demény Péter,
Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Szabó Róbert Csaba
és Vida Gábor.
A jelenlévőket Menyei Ildikó könyvtáros, a Humana
Regun Egyesület elnöke Batsányi János A látó című versével köszöntötte.
Ezután Vida Gábor, az irodalmi folyóirat főszerkesztője
vette át a szót. Elmondta, hogy a folyóiratot 1989 decemberében alapították az Igaz Szó folytatásaként. Első száma
1990 januárjában jelent meg. Nevét Batsányi János azonos
című verséről kapta. Eddig a lap főszerkesztői voltak
Markó Béla (1989. december – 2005), Gálfalvi György
(2005. december – 2007) és Kovács András Ferenc (2008.
január – 2019. május). 1992 óta minden évben nívódíjakat

osztanak ki a lapban publikáló szerzők között. Irodalmi
színpadot szerveznek az egész nyelvterületről meghívott
vendégekkel, és több tematikus szám is megjelent már.
A Látó lapszámai interneten is elérhetők.
A szerkesztők két-két alkotást (vers és próza) olvastak
fel: egyet a saját műveikből és egy vendégszöveget. Amikor a bombák hullni kezdtek (Tandori Dezső), Összekevert
újságcikkek (Weöres Sándor), A fehér ló (Kántor Péter),
Kutyaszerenád, Moszkvai panorámák (Alekszej Pavlovics), A meg nem írt kritikák (Codău Annamária), Hazatérés (Szabó Róbert Csaba), Pálcikaember (Láng Zsolt),
megismerhettük Svejk háború utáni történetét (Vida
Gábor), hogy csak néhányat említsünk a felolvasott munkák közül.
A találkozó záróakkordjaként Böjte Lídia, a Kemény
János Művelődési Társaság elnöke a múltbeli író-olvasó
találkozókra, irodalmi estékre emlékezett.
Ezúton is köszönetet mondunk a Látó szerkesztőinek,
hogy ellátogattak városunkba, és tartalmas, szép felolvasóesttel ajándékoztak meg.
A rendezvény főtámogatója Magyarország kormánya,
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a
Bethlen Gábor Alap volt.

Erdélyi magyar segítségnyújtás
kárpátaljai testvéreinknek
Ezúton is felkérjük a szélesebb közvéleményt, hogy kiki lehetőségeihez mérten járuljon hozzá kárpátaljai magyar testvéreink megsegítéséhez. Mi, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács marosvásárhelyi és Maros megyei vezetői vállalkozunk arra, hogy megteremtjük az összeköttetést a segítséget nyújtó és a segítséget kérő barátaink
között.

Kérjük, ha valakinek a megyében lehetősége van menedéket, élelmiszert vagy tisztítószert felajánlani, keressen
minket bizalommal a 0365-430-902-es telefonszámon
vagy Marosvásárhelyen, a Klastrom (Mihai Viteazul) utca
10. szám alatt található EMNT-demokráciaközpontban.
Segítsen, hogy segíthessünk! Egyetlen magyar sincs
egyedül!

Amikor baj van, akkor kell összefogni

Marosvásárhelyen is gyűjtenek az ukrán menekülteknek
Nagy-Bodó Szilárd
Múlt csütörtökön a világot rázta
meg az a hír, hogy kitört a háború.
Vannak, akik most sem tudják hova
tenni ezt az elmérgesedett konfliktust,
illetve tagadhatatlanul kialakultak a
táborok. Ezzel egy időben pedig megjelent az összefogás is. Számos ország városaiban gyűjtenek az ukrán
civileknek, akik között van olyan, aki
mindenét elveszítette a háború
miatt.

Marosvásárhelyen is elkezdődött a
gyűjtés, amelyhez csatlakozott a Proactiv Transilvania egyesület is. Társulva más szervezetekkel, tartós
élelmiszert, anyagi támogatást és tisztálkodási szereket gyűjtenek, és ezeket eljuttatják a szomszédos országba.
Kelemen Áron, az egyesület elnöke
elmondta, hogy amennyiben szükséges, Marosvásárhelyen házhoz mennek az adományért.
Szombaton reggel elindultak az
első, segélycsomagokat szállító teherautók, szombaton mindössze egy óra

RENDEZVÉNYEK
XX. Nyárádszeredai Kertésznap
Március 12-én, szombaton lesz a huszadik nyárádszeredai kertésznap, melyet rossz idő esetén a művelődési
házban, jó időben annak előterében tartanak meg. A
kertésznapra a kertészeti szaporítóanyagot, kertészeti,
szőlészeti, méhészeti és mezőgazdasági terméket, kelléket, kisgépet előállító, forgalmazó cégeket, magántermelőket és az érdeklődőket várják. Szaktanácsadást is
lehet igényelni a kertészet valamennyi szakágában, beleértve az időszerű növényvédelmi kérdéseket is. Kiállítófelületet március 1-től 11-ig lehet igényelni a
0748-620-908-as telefonszámon.

Ábel – bemutató
a Maros Művészegyüttesnél
Tamási Áron Ábel című művéből állított színpadra táncjátékot a Maros Művészegyüttes. A bemutatóra március
6-án, vasárnap 19 órakor kerül sor a művészegyüttes
kövesdombi székházában. Rendező-koreográfus:
Varga János, zeneszerző: Kelemen László. Az előadást
március 8-án, kedden 19 órakor megismétlik. Előzetes
helyfoglalás a 0757-059-594-es telefonszámon. Belépésnél a védettségi igazolás felmutatása szükséges.

alatt meg is teltek a marosvásárhelyi
gyűjtőpontok. Azonban a segítés itt
nem áll meg, továbbra is szükség van
rá. Kelemen Áron elmondta, hogy a
szomszédos országban olyan helyzetek uralkodnak, ami a II. világháború
óta nem volt tapasztalható Európában. A Proactiv Transilvania egyesület elnöke arra kéri az embereket,
hogy aki tud, segítsen a bajba jutott
embereken. További részletekért telefonon fel lehet venni a kapcsolatot
Kelemen Áronnal a 0741-436-367-es
számon.

Csütörtök a múzeumban #7
Március 3-án, csütörtökön a marosvásárhelyi múzeum
várbeli épületének emeleti termében a Csütörtök a múzeumban #7 Kids keretében rendkívüli vetítésre kerül
sor. 17 órától A kuflik és az Akármi című animációs film
előbemutatóját korhatár nélkül tekintheti meg a közönség. Rendező Jurik Kristóf, forgatókönyv Dániel András,
producer M. Tóth Géza, mesélő Scherer Péter, zene:
Alpár Balázs. A film román nyelvű felirattal látható. Belépőjegy 12 lej. Az eseményen foglalás alapján lehet
részt venni. Foglalni a pr@muzeulmures.ro e-mailcímen vagy a 0749-912-992 telefonszámon lehet a rendelkezésre álló helyek függvényében (a termek
befogadóképességének 30%-a). A film bemutatója március 4-én lesz. A Maros Megyei Múzeum, valamint a
város iskolái és óvodái közötti együttműködés keretében 3-án, csütörtökön további három zártkörű vetítésre
kerül sor a kisdiákok és óvodások számára, 10, 12 és
14 órától. Jelentkezni szerdán 14 óráig lehet a 0749912-992-es telefonszámon.

Kiállítás Lajos Anna
nemezképeiből
A Marosvásárhelyi Női Akadémia szervezésében március 5-én 12 órakor megnyílik Lajos Anna nemezképeinek kiállítása a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi
János termében.
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A járványügyi korlátozások lazítását javasolja
a szaktárca
Minden járványadat tartósan javul,
így az egészségügyi minisztérium javaslatot tett a korlátozások lazítására – jelentette be kedden Alexandru Rafila.
Sajtótájékoztatóján az egészségügyi
tárca vezetője rámutatott, az egy nap
alatt elvégzett koronavírustesztek pozitivitási rátája 15 százalék körül van jelenleg, csökken a Covid–19-cel
összefüggésbe hozható elhalálozások
száma, és egyre kevesebben szorulnak
intenzív terápiás ellátásra. Ennélfogva a
minisztérium javaslatot tett a kormánynak és az országos járványügyi operatív
testületnek (CNSU) bizonyos korlátozó
intézkedések enyhítésére.
Az egyik javaslat értelmében szabadtéren megszűnne a maszkviselési köte-

lezettség, leszámítva a zsúfolt helyeket,
ahol ajánlott marad a maszkviselés. Zárt
térben továbbra is kötelező lesz a védőmaszk használata – nyomatékosította
Rafila.
Egy másik javaslat lehetővé tenné,
hogy Covid-igazolvány felmutatása nélkül is engedélyezzék a belépést a kereskedelmi
központokba,
közintézményekbe, szállodákba, panziókba, éttermekbe.
Ugyanakkor a jelenlegi 30 helyett 50
százalékos kapacitással működhetnek a
mozik, színházak, sportlétesítmények,
sporttermek, uszodák, és nem korlátoznák ezek nyitvatartását. Ugyanez lenne
érvényes a különféle előadásokra, konferenciákra, workshopokra is.

A minisztérium javasolja továbbá,
hogy engedélyezzék ismét magánrendezvények megtartását, legtöbb 200 személy részvételével.
Bizonyos járványügyi intézkedések
azonban továbbra is érvényben maradnak. Így az elkövetkezőkben is karanténba vagy lakhelyi elkülönítésbe kell
vonulniuk a járványügyi szempontból
fokozott biztonsági kockázatot jelentő
országokból érkezőknek, és a bárok, klubok, diszkók egy ideig zárva tartanak
még.
A szaktárca továbbra is ajánlja a távmunka és az otthoni munkavégzés fenntartását, a közintézményeknek pedig a
csúsztatott munkarend megőrzését.
(Agerpres)

Iohannis: támogatjuk Ukrajna, Moldova
és Georgia EU-csatlakozását
Klaus Iohannis államfő kedden közölte, hogy Bukarest támogatja Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Georgia csatlakozását az Európai Unióhoz.
Az elnök az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban fejtette ki
álláspontját az egyik közösségi oldalon. Pár soros bejegyzésében közölte, hogy Románia teljes mellszélességgel támogatja a három ország EU-integrációját, hiszen „az EU
mindhárom keleti partnerének az európai közösség családjában van a helye”. „Románia minden tőle telhetőt megtesz
azért, hogy ez a célkitűzés valósággá váljék” – írta az elnök.
Ugyanerről Bogdan Aurescu külügyminiszter is nyilatkozott hétfőn egy késő esti televíziós műsorban. Emlékeztetett,
hogy Románia ratifikálta elsőként a három kelet-európai ország EU-val kötött társulási szerződését és szabadkereskedelmi egyezményét.

Aurescu úgy vélte, hogy a háború okozta rendkívüli válsághelyzetben meg kell erősíteni a három ország európai
perspektíváját, ugyanakkor hozzátette: a nagyon gyors csatlakozás aligha lehetséges, hiszen Románia saját tapasztalatából tudja, hogy az integráció az eljárások szempontjából
bonyolult folyamat, amely mélyreható reformokat igényel a
tagjelölt államoktól, de az EU részéről is erőfeszítések szükségesek.
A diplomácia vezetője reményét fejezte ki, hogy az EU napirendre tűzi a kérdés megvitatását.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta hétfőn Ukrajna európai uniós csatlakozási kérelmét, ezenfelül az elnök, valamint
Denisz Smihal miniszterelnök és Ruszlan Sztefancsuk házelnök közös nyilatkozatot is aláírt. A dokumentumokat pedig
elküldték Brüsszelbe. (MTI)

Románia megnövelné védelmi kiadásait
Románia katonai kiadásai növelésével akarja védelmi képességeit erősíteni, ugyanakkor energetikai beruházásokra készül a teljes energetikai függetlenség elérése érdekében –
jelentette be Klaus Iohannis államfő, a legfelsőbb védelmi tanács (CSAT) ülését követően.
Az elnök szerint ennek a két stratégiai célkitűzésnek a kijelölését az ukrajnai háború, a világ biztonságát fenyegető válság tette szükségessé. Kifejtette: a védelmi kiadásokat a GDP
2,5 százalékára emelnék a jelenlegi két százalékról, az energetikai függetlenséget pedig elsősorban a megújuló energiaforrás-, illetve az atomerőmű-fejlesztés révén szándékoznak
elérni. Az új nemzetbiztonsági célkitűzések megvalósulásához
politikai döntésekre és részletes akciótervre lesz még szükség
– tette hozzá Iohannis.
A CSAT arról is döntött, hogy – a NATO szintjén születő
döntések és kétoldalú megállapodások révén – további szövetséges csapatok áthelyezésével jelentős mértékben megerősítik a NATO védelmi és elrettentő képességét a keleti
szárnyon, és felgyorsítják a romániai harccsoport megalakulását.
Ami a háború elől menekülő ukrajnai állampolgárokat illeti,
Románia olyan logisztikai központot létesít, amely segít eljuttatni Ukrajnába, illetve az ukrán állampolgárokhoz a nemzetközi humanitárius segélyszállítmányokat.

A megromlott regionális biztonság közepette szükségessé
vált a menekülthullámmal és más kihívásokkal szembesülő
szomszédos Moldova támogatásának erősítése is – mutatott
rá a román elnök, anélkül, hogy részletezte volna, milyen,
Moldovát támogató intézkedésekről döntött a román legfelsőbb védelmi tanács.
Iohannis szerint a „felháborító brutális orosz támadás egy
szuverén és független ország ellen” példátlan egységet és szolidaritást váltott ki a demokratikus világban, és bebizonyította,
hogy a NATO-tagok képesek közösen reagálni és szilárdan kiállni olyan agresszorral szemben, amely a globális biztonságot
fenyegeti.
A román elnök elismeréssel szólt „a hódítóval szembeszálló, szabadságáért küzdő ukrán nép hősiességéről és bátorságáról”, és kijelentette, hogy elfogadhatatlan Európa
térképének erőszakos átrajzolása.
Iohannis úgy értékelte: Románia NATO-tagsága, EU-tagsága, valamint az Amerikai Egyesült Államokkal kötött stratégiai partnersége az elmúlt harminc év legnagyobb
nyereségét jelenti az ország számára.
A román határrendészet összegzése szerint a háború kezdete óta csaknem 90 ezer ukrán állampolgár érkezett Romániába, ötvenezren közülük pedig már elhagyták az országot.
(MTI)

Megérkeztek az országba az első francia katonák
Megérkeztek Romániába az első francia katonák a Feketetenger partvidékén található Mihail Kogălniceanu támaszpontra, ahol már több mint ezer amerikai katona állomásozik
– közölte kedden a román média.
A védelmi minisztérium (MAPN) közösségi oldalán közzétett fotókon az látszik, hogy a francia előőrs Antonov típusú
szállító repülőgéppel érkezett, amelynek az oldalára sárga-kék
csíkot (ukrán nemzeti színek) festettek – a román hírtelevíziók
értelmezése szerint az Ukrajnával való szolidaritás jeleként.
Az MAPN szerint a francia katonák a NATO Reagáló Erőihez tartoznak, a következő napokban pedig további francia
csapatok és felszerelések érkeznek Romániába.
Emmanuel Macron francia elnök pénteken jelentette be,
hogy előrehozzák a korábban beígért csapaterősítés Romániába érkezésének időpontját. A francia vezérkari főnök másnap
közölte, hogy mintegy ötszáz francia katonát vezényelnek át
Romániába. Román hírforrások szerint az országba telepítendő francia vezetésű állandó NATO-harccsoportba Belgium
háromszáz katonát küld.
A NATO az Ukrajnát ért orosz támadást követően pénteken
aktiválta a Reagáló Erőket (a NATO többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét). Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a szövetség pénteki rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatóján
elmondta: több ezer katonáról van szó, akiket a NATO most
először vet be a kollektív védelem alapján.

Macron óvatosságra és visszafogottságra kérte a
francia hadsereget
Emmanuel Macron francia elnök a hadseregnek szóló hétfő
esti üzenetében azt írta: számít a testület „fokozott óvatosságára” és „kellő visszafogottságára”, ha esetleg belekeveredne
az orosz–ukrán konfliktusba.
„Tudom, hogy számíthatok arra: feladataik végrehajtása
során fokozott óvatosságot és az esetleges beavatkozásokkor
kellő visszafogottságot tanúsítanak” – írta a levélben, amelynek részleteit az elnöki hivatal tette közzé.
Emmanuel Macron az Ukrajna ellen csütörtökön elindított
orosz inváziót „a Szovjetunió vége óta az orosz rezsim legsúlyosabb és leggátlástalanabb hatalmi megnyilvánulásának” nevezte, emlékeztetve arra, hogy a francia erőknek „rendszeresen
voltak súrlódásai az orosz reguláris és irreguláris erőkkel” az
Atlanti-óceánon, a Közel-Keleten, a Földközi-tengeren és Afrikában. Arra is emlékeztetett, hogy az orosz államfő a minap
különleges készültséget rendelt el az orosz elrettentő erőknél.
„Az orosz rezsim az erőt vállaltan a véleménynyilvánítás
módjaként használja a nemzetközi kapcsolataiban, akkor is, ha
senki nem fenyegette vagy támadta meg. Most ismét a katonai
agresszióhoz nyúlt Ukrajnával szemben, és Ukrajnán keresztül
a szabadság, a szuverenitás, a jog, az adott szó és a demokrácia
elvei ellen, amelyeket Európa és szövetségesei képviselnek” –
fogalmazott a közlemény szerint Emmanuel Macron. (MTI)
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Ország – világ
A szokásosnál hidegebb lesz
március első fele
Lehűlésre számíthatunk a következő két hétben,
gyenge csapadék március első napjaiban, majd
6-7-e után várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 28. és március 13. közötti időszakra szóló előrejelzéséből. Erdélyben és
Máramarosban a jelzett időszak nagy részén hideg
lesz. Március 8-ig 2-6 Celsius-fok között alakul a nappali csúcsértékek átlaga, majd enyhe felmelegedés
következik, 8-10 fokos maximumokkal. Éjszaka mínusz 5-7 fokig hűl le a levegő, Székelyföldön azonban mínusz 10 fokig is csökkenhet a hőmérséklet.
Csapadék Erdélyben március 3-ig, majd 7-e után,
Máramarosban
csak
7-e
után
várható.
(Agerpres)

Ismerős múltból
ismeretlen sorsok
(Folytatás az 1. oldalról)
egy új motort, autót, vagy végre legyen egy saját kis
házuk, kerttel és medencével az udvaron, ahova meghívhatják grillezni a családot, most mindenüket hátrahagyva meneküljenek a bizonytalanba, pincékbe
húzódva próbálják meg kivárni a végét, vagy éppen
fegyvert ragadva, katonai képzettség nélkül, de valami
megmagyarázhatatlan erőtől hajtva próbálják megvédeni azt, ami az övék, miközben tudják: ha profi katonákkal kerülnek szembe, akkor az életük bizonyosan
véget ér.
Nem elemezzük ezt a háborút, úgyis megteszik helyettünk nagyon sokan a média és közösségi média felületein, hozzáértők és kontárok egyaránt. A geopolitika
mindent felülír, Oroszország fenyegetve érzi magát a
NATO folyamatos közeledésétől, és az ukrán kormányok
sem bántak kesztyűs kézzel az országban élő kisebbségekkel – közöttük az orosszal, a magyarral és a románnal sem. Ugyanakkor abban is legtöbb esetben megvan
az egyetértés, hogy lett légyen bármi is az ok, az orosz
(re)akció túlment azon a bizonyos határon, és amint azt
a világ nyugati feléhez és érdekszférájához tartozó országok példátlanul gyors összefogása mutatja, nem
lehet már a múltban élni – lehetsz te bármekkora nagyhatalom, 1939 óta nem kezdhetsz invazív háborút Európában, a civilizáció bölcsőjében. Illetve kezdhetsz, de
ez lesz az eredménye: nemcsak a politikai szereplők
klubja, hanem a civil lakosság is összefog ellened, már
nem élünk a kőkorban, sem a propagandalapok korában, amikor minden német elhitte, hogy az összes orosz
gazember, és fordítva. A közösségi média korában már
nem lehet ilyen szinten befolyásolni a kritikus tömeget
– bármekkora mennyiségű és minőségű álhírgyártás
mellett sem, mert nem mindenki hülye.
Egy dolgot azonban tudunk: rengetegen érkeztek és
érkeznek az Ukrajnával szomszédos országok határátkelőire, legtöbben nők és gyerekek. Hátitáskákkal, babakocsival. Megható az a szeretet és civil összefogás,
ahogyan fogadják őket mind Máramarosszigeten, mind
Magyarországon és Lengyelországban, hiszen mindannyian tudjuk, ők valóban menekülnek. Hálásak és félnek. Aggódnak az otthon maradt férjekért, apáikért,
gyermekeikért, testéreikért. Az életük romokban hever.
Nem tudják, hogyan tovább. És mi sem tudjuk, hogyan
tovább. Nem tudjuk megvigasztalni őket. Ha pár száz
kilométerrel arrébb születtünk volna, mi lennénk ők. És
miközben élőben zajlik előttünk a történelem, elkap egy,
a születésünk előtti időkből visszamaradó déjà-vu érzés:
hogy a mi nagyszüleink, dédnagyszüleink is ugyanígy
menekültek egykor, mert valaki úgy gondolta, hogy neki
valami kijár, csak őket éppen nem vették a kamerák,
nem adhatták ki fájdalmukat a világnak, nem kérhettek
segítséget senkitől, és egy idő után már nem volt hova
menekülniük, mert az egész kontinens lángokban állt.
Most véget ért a 83 évig tartó nagyszünet.
1939-ben a Harley-Davidson varsói márkakereskedésének egyik menedzsere fogta a családját, kisgyermekét, otthagyta szép kertvárosi házát, bepakolt a
Fordba, és mindenét hátrahagyva menekülni próbált
valahová. Csak az számított, hogy biztonságban legyenek a szerettei. Valószínűleg nem sikerült neki, ezért
fegyvert ragadott, hogy megvédje őket. További sorsuk
ismeretlen. 2022-ben a Harley-Davidson kijevi márkakereskedésének egyik menedzsere fogja a családját, kisgyermekét, otthagyja szép kertvárosi házát, bepakol a
Fordba, és mindenét hátrahagyva menekülni próbál valahová. Csak az számít, hogy biztonságban legyenek a
szerettei. Valószínűleg nem sikerül neki, ezért fegyvert
ragad, hogy megvédje őket. További sorsuk
ismeretlen.
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Szeretettel fogadják a menekülőket
(Folytatás az 1. oldalról)
Sokan utazótáskákkal, nejlonzacskókkal, bőröndökkel hagyták el az
országot. Anyák, nagymamák kisgyerekekkel, többen kedvenc háziállataikat is magukkal hozzák. A
gyalogosok között márkás gépkocsikkal átlépő családokat is lencsevégre kaptunk. Kedden hajnalban,
a háború kirobbanása óta először,
négy férfi jutott át Máromarosszigetre a „zöldhatáron”, a Tiszán
keresztül. Őket a határőrök az átkelőhelyhez vitték. Miután egészségügyi ellenőrzésen estek át, a
máramarosszigeti bevándorlóközponthoz szállították őket, ahol menedékjogot
kértek,
és
nyilvántartásba kerültek. A Máramarosszigetnél átkelők csupán néhány napot töltenek az ideiglenes
szálláshelyen, majd továbbutaznak,
többnyire Németországba, Olaszországba, Angliába, volt, aki Törökországba ment. Sokan az
ideiglenes szálláson valamelyik
nyugati országban dolgozó rokonukat, ismerősüket várják, akik segítenek a továbbiakban.
A határátkelőnél a civil szervezetek alapélelmiszerekkel látják el a

menekülteket, azonban sokan ezeket nem is fogadják el, mert igyekeznek tovább. A legnagyobb
segítség számukra a romániai SIMkártya. Azok, akik gyalog hagyták
el az országot, leginkább az utazással kapcsolatban érdeklődnek. Az
önkéntes szállítók sorban állnak,
hogy továbbvigyék a menekülteket.
A Vöröskereszt és más hivatalos
szervezetek autóbuszokat bocsátanak a rendelkezésükre. Többen a
magyarországi határátkelőkhöz
igyekeznek. A máramarosszigeti
polgármesteri hivatal a hatóságokkal az átlépés után nyilvántartásba
veszi a szállást és a szállítást igénylőket, és azonnal segítséget nyújt
nekik. A Máltai Szeretetszolgálat
önkéntesei a helyi görögkatolikus
kolostorban fogadták az átutazókat,
jelenleg negyven személyt látnak el
ott. Készen van a stadion udvarán a
Máramaros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség által felállított
menekülttábor, ahol sátrakban
közel 300 személyt fogadhatnak.
Eddig még senki nem vette igénybe
a tábort. A környékbeli egyházak
képviselői, magánszemélyek is
több száz szálláshelyet ajánlottak

fel. Ezeket nyilvántartásba veszik,
és igény szerint irányítják oda a menekülteket.
Az országból érkező segélyeket a
máramarosszigeti sportcsarnokban
fogadják, ahol több méter magas
halmokban állnak a különböző tárgyak, eszközök, gyógyszerek, romlandó és tartós élelmiszerek stb.
Innen egy ukrajnai orvosnő irányításával válogatják össze a szállítmányokat, amelyeket kis- és nagy
teherautókkal eljuttatnak Ukrajnába. A logisztikát a máramarosszigeti polgármesteri hivatal biztosítja. Több száz, nagyrészt városbeli
középiskolásokból és a hivatal alkalmazottaiból álló önkéntes éjjelnappal válogatja az ide érkező
adományt, majd rakja fel a teherautókra.
Mind a civil szervezetek, mind a
hatóságok készen állnak nagyobb
menekülthullámok befogadására,
ennek a logisztikai háttere letisztult
a kezdeti nehézségek után. Ehhez
társul az emberség és a szeretet,
mindenki vállvetve azon dolgozik,
hogy a háború miatt bajba jutottakon segítsen. A részletekre visszatérünk.

Fotó: Nagy Tibor

Korszerűsítik
a Nyárádtő–Ákosfalva utat

Az olcsóbb megoldást
választják
A Maros Megyei Tanács csütörtöki ülésén elfogadták a
Nyárádtő és Ákosfalva közötti
megyei út felújítására vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációt és mutatókat. A
korszerűsítésre két változatot
dolgoztak ki, de a határozattervezetben az első, olcsóbb,
118 millió lejes variáns elfogadását javasolták. A testület
ezt szavazta meg.

Mezey Sarolta
A megyei tanács határozattervezet-indoklása rávilágít arra, amit
a gépkocsivezetők és az Ákosfala–
Nyárádtő között lakók elviselhetetlennek tartanak: a 151D jelzésű
megyei út állapota tarthatatlan.
Ezen a szakaszon nagyon megnövekedett a járműforgalom, ugyanis a
Kolozsvár és Brassó közötti tranzitforgalom itt halad el, itt kerüli ki
Marosvásárhelyt, ami napi több
ezer járművet jelent. A legnagyobb
gondot a nehéz, 3,5 tonnásnál nagyobb teherautók, közhasznú járművek okozzák, hiszen a házak is
beleremegnek, amikor nagy sebességgel előttük haladnak el. A helyzet romlott, amióta megnyitották a
Marosvásárhely–Nyárádtő közötti
új pályaszakaszt.
Az útszakaszt nemcsak a megnövekedett tranzitforgalom terheli,
hanem itt járnak el a környékbeli települések lakói is, köztük a lőrincfalviak, a lukafalviak, a Dózsa
György-iek, a teremiújfaluiak,
nagyteremiek, a káposztásszentmiklósiak, a csibaiak, a somosdiak,
a folyfalviak, a kisgörgényiek, a
cserefalviak, az ákosfalviak és a

nyárádtőiek is. Jelentős a gyalogosés kerékpárforgalom is, ez utóbbiaknak nem biztonságos a közlekedés, ahogy az elektromos rollereket
használóknak sem.
A 151D jelzésű útszakasz felújítására vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációt a Media
Marketing Kft. tervezőcég állította
össze egy 2020 júniusában a megyei tanáccsal kötött szerződés értelmében.
A tervező két változatot javasolt,
az első szerint a korszerűsített út rugalmas szerkezetű lenne, ami 118,3
millió lejbe kerül, a második variáns szerint merev szerkezetű, amely
138 millió lejbe kerülne. A szakértői
véleményre alapozva a Maros Megyei Tanács az első változat elfogadását javasolta, s a testület ezt is
szavazta meg.
– A Nyárádtő és Ákosfalva közötti út valamikor 4 méter széles,
köves községi út volt. Az elmúlt
rendszerben kezdték szélesítgetni.
A széleken két-két méteren nincs
alapja az útnak. A kövezésre öntötték rá az aszfaltot. Az út a nagy teherfogalmat nem bírja. A felújítási
terv szerint felmarjuk az egészet,
készítünk egy rendes, többrétegű
kőalapot neki, és leaszfaltozzuk. A
betonalapokra való építést elvetettük, mert a rugalmas szerkezetű,
aszfaltos változatot jobbnak találtuk. Az út szélessége a standard szerint 6 méter lesz, mindkét szélén
egy-egy méteres útpadkával. A falvakban leaszfaltozzuk az útpadkát
is – mondta megkeresésünkre Márton Katalin, a Maros Megyei Tanács műszaki igazgatója, aki
kérdésünkre azt is hozzátette, biciklisáv ezen a szakaszon nem épül.

Az ukrajnai sérülteknek is szükségük lehet vérre

Meghosszabbított nyitvatartás a vértranszfúziós központban
Egy időre meghosszabbított nyitvatartással, hétköznaponként 7.3017.30, szombaton, március 5-én
pedig 7.30-13.30 között várják a véradókat a Marosvásárhelyi Vértranszfúziós Központban. Az utóbbi időben
ugyanis jelentősen csökkent a véradásra jelentkezők száma, ugyanakkor szükség lenne készletekre az
ukrajnai események sérültjei számára.

Menyhárt Borbála
A döntés az Országos Transzfúziós Hematológiai Intézet, valamint az Egészségügyi
Minisztérium szintjén született, amihez a Marosvásárhelyi Vértranszfúziós Központ is alkalmazkodott, így február 28-tól, hétfőtől
meghosszabbított nyitvatartási programmal
várják azokat, akik segíteni szeretnének a
bajba jutottakon – közölte lapunkkal Marinela Lazăr, a központ sajtószóvivője. Mint
mondta, nem tudják, mennyi ideig fognak
hosszított programmal működni, egyelőre
annyi biztos, hogy a héten naponta 7.3017.30, szombaton pedig 7.30-13.30 óra között fogadják a véradókat.
Marinela Lazăr kifejtette, az utóbbi hónapban, akárcsak országos szinten, Maros megyében is csökkent a véradásra jelentkezők
száma. Ez egyrészt annak is betudható, hogy
nagyon sokan fertőződtek meg koronavírussal a megyeközpontban, illetve megyeszerte
mindenhol, ugyanakkor a felső légúti megbetegedések is igen gyakoriak ebben az időszakban. Az utóbbi hetekben mintegy 30
százalékkal csökkent a véradók száma az

előző évek ugyanazon időszakához képest,
ám nem kellett sebészeti beavatkozásokat elhalasztani vérhiány miatt, a szomszédos megyék kölcsönösen segítik egymást ezen a
téren. Érdeklődésünkre, hogy átlagban naponta hányan jelentkeznek véradásra, a szóvivő rámutatott, igen változó ez a szám,
például a legutóbbi pénteken 71 donor kereste fel a marosvásárhelyi vérközpontot, de
vannak napok, amikor 30 körül mozog a véradók száma. Általában a sebészeti beavatkozás előtt álló páciensek családtagjainak
sikerül véradásra mozgósítani az ismerősöket.
Míg a járvány kitörése előtt átlagban napi
több mint hatvan véradóra volt szükség
ahhoz, hogy folyamatosan biztosítva legyen
a vérkészlet, a járvány idején ez a szám 45re csökkent, ugyanis jelentősen visszaesett a
műtétek száma.
A járvány idején a buszban működő
mozgó vérközpontot, amellyel addig más településeken szerveztek véradó akciókat, nem
vették igénybe, hogy ne tegyék ki a személyzetet a fertőzésveszélynek.

Koronavírus-fertőzés után
egy hónappal lehet vért adni
A szabály szerint vért adhat minden 18 és
65 év közötti egészséges személy, akinek a
testsúlya 55 kg feletti, és az utóbbi 6 hónapban nem esett át műtéti beavatkozáson. Terhes és gyermekágyas nők nem lehetnek
donorok. Feltétel ugyanakkor, hogy a véradó
ne szenvedjen a következő betegségekben: B
vagy C típusú hepatitisz, szifilisz, epilepszia,
cukorbetegség, gyomorfekély, szívbetegség,
asztma, allergia. Ezeken a kizáró jellegű fel-

tételeken túl a központ szakemberei ellenőrzik a véradásra való alkalmasságot egy űrlap
kitöltése, egy általános vizsgálat és laboratóriumi vizsgálatok útján. A vizsgálatok nagyon
fontosak mind a véradó egészsége, mind a leadott vér minőségének szempontjából. A véradást követően a vért megvizsgálják, és
többféle készítményt állítanak elő belőle, a
betegek szükségleteinek függvényében. Minden tasak vérből 3-4 vérkészítmény készül,
ami több beteghez jut el. Ugyanakkor minden
véradás alkalmával a véradók ingyenes laboratóriumi vizsgálatokban részesülnek.
Véradás előtt ajánlott elfogyasztani egy

zsírszegény, könnyű reggelit, és sok folyadékot kell inni. A véradás előtt 24 órával nem
szabad szeszes italt fogyasztani, és nem ajánlott nehéz fizikai munkát végezni. Marinela
Lazăr hozzátette, a koronavírus-fertőzésen
nemrég átesett személyek, akik a betegség
enyhe formáját tapasztalták meg, és nem maradtak vissza tüneteik, egy hónappal a karantén lejárta után adhatnak vért. A frissen
beoltott személyek, akik Pfizer vakcinát kaptak, az oltástól számított nyolcadik napon
már adhatnak vért, amennyiben pedig Johnson oltóanyagot kaptak, egy hónapot kell várniuk erre.
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Erdély-szerte megünnepelte
Mátyás király születésnapját az MCC
Erdély-szerte megünnepelték a
Mathias Corvinus Collegium (MCC)
diákjai Mátyás király születésének
579. évfordulóját. A legifjabbak, a Fiatal Tehetség Program (FIT) diákjai
szórakoztató programokon vehettek
részt, játékosan tanulva az igazságos
uralkodóról, míg a nagyobbaknak
koszorúzással, tematikus sétával és
vitaderbivel telt a napjuk.
Emlékezetessé tette névadójának
születésnapját az MCC. A szervezet
kolozsvári középiskolás és egyetemista diákjai koszorút helyeztek el
Mátyás király szülőházánál, majd tematikus városnézésen vehettek részt
a Korzo Egyesület vezetésével, ahol
Mátyás király kolozsvári nyomai
után eredtek. A távol levő középiskolások online tekinthették meg a bemutatott érdekességeket.
„Fontosnak tartottuk, hogy diákjainkkal úgy ünnepeljük meg névadónkat, hogy tanuljanak is Hunyadi
Mátyásról, kialakuljon bennük egy
kép az uralkodóról, jelentős tetteiről”
– mondta el Talpas Botond, az MCC
erdélyi tevékenységért felelős igazgatója. Egyben háláját is kifejezte,
amiért a munkatársak, szülők, partnerek segítségével olyan programokat sikerült összeállítani, amelyek
oktatási szint, korosztály szerint szólították meg a diákokat az MCC tevékenységéhez szorosan köthető
formában, méltó születésnapi ünneplést teremtve az igazságos királynak.
A Fiatal Tehetség Program (FIT)
diákjai hét városban szülinapoztak a
múlt hét folyamán.
Kolozsváron egy Mátyás király
udvarában zajló bálba repítette a kisdiákokat az időgép: 16. századi kontratáncokat tanultak az Amaryllis
táncegyüttes tagjaival, élő zenés kísérettel. A pörgést Mátyás királyról
szóló kvíz követte, majd fánkevő versennyel zárták az együttlétet.
Aradon A kőleves című mesét dolgozták fel a Bíró Erzsébet által vezetett játékos, interaktív foglalkozáson,
majd köveket festettek közösen, amelyeket a gyerekek hazavihettek emlékbe.
Csíkszeredában szintén reneszánsz táncokat tanulhattak a kisdiákok Ványolós András és felesége,
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Orsolya vezetésével, a kornak megfelelő jelmezbe öltözve. Szatmárnémetiben reneszánsz farsangi bált
rendeztek. A csapatmunka, tánctanulás, fánkevés és kvíz közben rengeteg újdonságot tanulhattak Mátyásról
a résztvevők.
Marosvásárhelyen dr. Márton
Csilla egyetemi tanár, a drámajáték
és mesedráma szakértője Mátyás király udvarába kalauzolta a FIT-es diákokat. A foglalkozás során a
gyerekek egy-egy szereplő bőrébe
bújva játszották el a Mátyás király és
a kolozsvári bíró című történetet.
Nagyváradon a Mátyás király udvarában – FIT-vigadalom nevet kapta
a születésnapi program, amelyen a
Pusztai Farkasok Íjászegyesület turul
nemzetség tagjai korhű ruházatban,
fegyverekkel és egyéb eszközökkel
tartottak íjászbemutatót a gyerekeknek. A bemutató végeztével mindenki kipróbálhatta az íjfeszítés
tudományát, majd Bucur Mircea
David egy középkori lovag ruházatát,
a különböző fegyvereit, tevékenységét mutatta be.
Sepsiszentgyörgyön Benkő Éva élménypedagógus vezetésével az igazságos Mátyásról hallgathattak
meséket a diákok, majd csoportokra
oszolva bátorsági próbákon mérték
össze erejüket.
Az Egyetemi Program hallgatói
másodjára vehettek részt vitaderbin.
Ezúttal a születésnap adta a tételmondatot – Mátyás király igazságos volt

álint igazi konyhatündér. A pacalleves a specialitása, de fűszeres húsokkal, habkönnyű süteményekkel is
képes elkápráztatni vendégeit. Persze, amikor vannak, mert a fürge mozgású, „friss
hatvanas” úr otthonában nem igazán tolakodnak a látogatók.
– Nem is olyan régen másként volt ez is –
mondja derűs énekesmadárhangján, mintha
a jelen is épp olyan színes világot mutató
kaleidoszkóp lenne, mint a mögötte sorakozó, lassan egymásba olvadó évtizedek. –
Amíg Zsófika „udvartartása” virágzott,
bőven volt kit kiszolgálni. Én mindig is azt
szerettem, ha valakinek hasznára lehetek,
így sohasem esett nehezemre tejes kávéval
és házi islerrel megörvendeztetni a feleségem társaságát, sőt, ha igény volt rá, háromfogásos menüvel rukkoltam elő.
Dicsérték is eleget a főztömet. A konyhaművészetet még a nővéremtől tanultam, ő a
maga tízesztendős „előnyével” anyám helyett anyám volt, a vér szerinti szülőm
ugyanis nem sokat kért belőlem. De ez más
lapra tartozik, nem erről szeretnék fecsegni
– nézett rám újra kacagó tekintettel.
– Úgy sejtem, a házasságáról lesz szó –
tapogatóztam Bálint legféltettebb emlékfonala után.
– Pontosan – hagyta helyben, a nyomatékosság kedvéért szinte szótagolva. – Zsófika
volt a második, akit oltár elé kísértem, az
első feleségemet ugyanis korán elvitte a
szíve, gyermekáldásra sem jutott időnk.
Attól, persze, az is szép szerelem volt, de
közel sem olyan lángoló, mint Zsófikával. Elvált asszonyként ismertem meg, akkoriban

–, amelyet az egyik csapat bizonyítani, a másik cáfolni igyekezett. A háromtagú csapatoknak megfontolt
stratégiával kellett készülniük, hogy
az időkeretet is betartva, a vitapartnerek kérdéseire készen állva sorakoztassák fel érveiket. Szó esett
Mátyás király jogi reformjairól, a társadalmi osztályok közötti szakadék
csökkentéséről, az oktatás fejlesztéséről, az egyház, a kultúra támogatásáról, de az is felmerült, hogy a
hatalmas adókat aránytalanul rótta ki,
és az összegyűjtött vagyont nem mindig az ország érdekében használta
fel.
Az MCC fennállása óta mindig is
kiemelt szerepet tulajdonított az alapvető logikai, érveléstechnikai és vitamódszertani ismeretek átadásának.
Az MCC Vitaakadémia 2019-ben jött
létre önálló programként, és az elmúlt két évben Kárpát-medencei
szintű vitaoktató központtá növekedett. Ezt a kreatív csapatmunkát, logikai érvelést, problémafeltárási
képességet igyekeznek elsajátítani az
erdélyi diákok is. A születésnapi vitaderbi bírói közül Szabó Anna és
Kiss Zsombor az MCC budapesti Vitaakadémiájáról érkezett Kolozsvárra,
kiegészülve
Bethlendi
Andrással, az MCC erdélyi akadémiai ügyeinek igazgatójával. Az est
végén a pró csapatnak ítélték a győzelmet, azaz bebizonyosodott: Mátyás
király
igazságos
volt.
(közlemény)

Erről jut eszembe
A járványt felülírta a háború, a rosszat a nagyobb rossz. Jöhet
rosszabb is: ha a kettő együtt kezd tombolni, ami egyáltalán nem
lehetetlen, sőt! A koronavírust övező közérdeklődés nyilvánvalóan lanyhult, sokkal koncentráltabb a háborús veszélyre, az
orosz agresszióra és fenyegetésekre, az ukrajnaiak menekültáradatára fordított figyelem. A pandémiára vonatkozó adatok
hirtelen javulást kezdtek mutatni, de attól tartok, ez inkább annak
tulajdonítható, hogy országszerte kevesebbet tesztelnek, mint korábban. Bár ne így lenne, és hamar kiderülne, fölöslegesek az
aggodalmaim, a realitást tükrözik a mutatók. De nehezen hihető,
hogy a tömeges mobilitás ne terjesztené a Covidot is, és magától
eltűnne megannyi fertőzésgóc. Hogy tűnne el, ha a honi vírustagadók képesek voltak olyan erős hatást gyakorolni a közvéleményre, hogy az egészségügy vezetői ma már arra
panaszkodnak, sok szülő a gyerekek hagyományos védőoltásába
sem adja beleegyezését. Ennek következtében ismét vészesen terjedni kezdett Romániában a tébécé, a kanyaró, a skarlát, a diftéria, a járványos gyermekbénulás. De ne legyek vészmadár,
jobb, ha kétszer is átgondolom, miképpen fogalmazok, nehogy
észrevétlenül rám is hatással legyen a sok borzalom, s megbénítsanak a kerengő rémhírek. A hírcsatornák folyamatos hírözöne, ukrajnai helyszíni tudósításai annyira töményen taglalják
az eseményeket, hogy a jegyzetíró meg sem próbálhat lépést tartani velük. Általánosabb benyomásokról szólhatok csupán, azok
is kimondottan nyugtalanítók, hiszen ha a szomszédságunkban
bekövetkezett borzalmak első napjaiban nálunk nem is igen érzékelhettünk változást, azok sajnos előbb-utóbb bekövetkeznek.
Putyin és hadi gépezete tragédiát, hatalmas veszteségeket okozhat az egész világnak. Hogyha nem terjednek tovább a harcok,
akkor is. De mitől lehetnénk optimisták, ha a világhelyzet olyan,
amilyen? És miképpen őrizzük meg kedélyünket, ha körülöttünk
teljében az abszurditás? Jó azoknak, akik azt hiszik, nincsenek
kétségeik, mindent tudnak, mindenről jól informáltak, határozott
és cáfolhatatlan véleményük van, és mindenkinél okosabbnak
tartják magukat. Tényleg jó nekik? Azt hiszem, önmagukat is próbálják megtéveszteni, valahol legbelül a kételyeik ott motoszkálnak ugrásra készen. De a szerepjátszás kényszere erőteljesebb,
az ilyen megnyilatkozók azt szeretnék elhitetni, hogy csalhatatlanok. A világháló közösségi oldalai hemzsegnek a tévedhetetlen
kommentároktól, helyzetelemzésektől, eltántoríthatatlan véleményektől. Úgy tűnik, újra aktivizálódtak a fizetett véleményformálók, nagyüzemben írnak, nyilatkoznak a megmondóemberek,
egymásnak ugranak a Putyin-imádók és az ukránpártiak, forr,
buzog, bugyog a gyűlölködés, egyre elviselhetetlenebb a közhangulat, csúcsra hág az intolerancia. És ez semmi jóra nem vezet.
Sőt talán ez az emberiség egyik legkárosabb rákfenéje. Persze
közben azért próbáljuk élni a megszokott életünket. A múlt hét
végén például nagyon sokfelé eltemették a farsangot, volt móka,
nevetés, evés, ivás, tánc, ének, ahogy az elődeink reánk hagyták.
A szokásrendet nagy kár lenne felborítani. Tegnap azonban a
húshagyókedd már figyelmeztetett: nagyböjt következik. Hamvazószerda milyen meglepetést tartogat az emberiség számára?
Ahol lennie kellene, ott nyomát sem lelni bűnbánatnak. A napokban még úgy éreztük, gondtalanul alakoskodhatunk, Kijev tőlünk nagyon távol van. Vajon mekkora távolság tekinthető
megnyugtatónak a mai világban? Három és fél évtizeddel ezelőtt
Csernobil nem volt túl messze. Úgy látszik, hamuból soha nincs
elég. (N.M.K.)

Fészekrabság
még serdülőkorú volt a lánya. Munkahelyi
barátságként indult a kapcsolatunk, de ez a
királynői megjelenésű asszony hamar elvette
az eszemet. Sokáig úgy tűnt – és talán úgy is
volt –, hogy kölcsönös a vonzalom, így minden erőmmel igyekeztem megfelelni az elvárásainak. Színházba, vendéglőbe, külföldi
élménytúrákra vittem,
körülrajongtam. Ezt ő
egyébként meg is követelte, de nemcsak
tőlem, hanem mindenkitől, aki egyszer a közelébe került. Amikor
megkértem a kezét, gondolkodási időre volt
szüksége, csak pár nap múlva mondott igent,
azt viszont kikötötte, hogy nekem kell hozzájuk költöznöm, és nem fordítva. Nem láttam
ebben semmi kivetnivalót, összecsomagoltam, lezártam a lakásom, és mentem. Mikor
a feleségem lánya, akit sajátomként szerettem, tizenkettedik osztályos lett, egyből megszaporodtak a kiadások. Zsófika kérte, hogy
adjam bérbe a lakásom, és én szó nélkül engedelmeskedtem. Nemsokára egyetemre került a kislány, méghozzá jó messzire,
Bukarestbe. Márkában kellett fizetni a méregdrága kintlakást, erre már az egykori otthonom havi bérleti díjából is szűkösen
futotta. Akkor jött az ötlet – persze a feleségem részéről –, hogy adjam el az ingatlant.
Ennél a lépésnél már tétováztam, de végül
engedtem neki. Úgy gondoltam, nem lehet
ebből semmi baj, hiszen szeretjük egymást.
Évek teltek el ebben a boldog bizonyosság-
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ban. Egy este aztán arra kért a feleségem,
hogy másnap a kedvenc vendéglőnkbe menjünk vacsorázni, oda, ahol az eljegyzésünket
is ünnepeltük. Izgatottan készültem az estére,
azt hittem, új színt visz majd az enyhén szürkülő mindennapjainkba. De egész másképp
alakult. Ahogy asztalhoz ültünk, megéreztem
valamit Zsófika feszültségéből, persze nem
tudtam mire vélni.
Órákon át beszélgettünk,
nevetgéltünk,
aztán, amikor már a számlára vártunk, kibökte, hogy régóta unja a házasságunkat, és
úgy döntött, kiköltözik a Magyarországon
élő lányához, hogy újrakezdhesse az életét.
Gyanítom, hogy férfi is volt a dologban, de
erről nem tájékoztatott. Azt viszont nagylelkűen megjegyezte, hogy nyugodtan maradjak
a közös lakásunkban, megérdemlem az elmúlt évtizedek anyagi áldozataiért.
– Ön hogyan fogadta mindezt? – kérdeztem, mert beszélgetőtársam hirtelen csendbe
burkolózott.
– Összetörtem. Egész testemben remegtem, és úgy éreztem, mintha egy vasfüggöny
mögül jönnének hozzám a szavak. A lakhatásommal kapcsolatos felajánlásba tudtam
csak kapaszkodni, azt reméltem, ez a biztosítéka annak, hogy Zsófika igényt tart még
rám a jövőben. De nem így lett. Törvényesen
ugyan máig férj és feleség vagyunk, az egykori kapcsolatunk azonban végleg megszakadt.
Igaz,
nem
sokkal
a

koronavírus-járvány előtt a nevelt lányom
felhívott, és elmondta, hogy az édesanyja súlyos beteg, szükség lenne a segítségemre,
amíg helyet nem talál neki egy megfelelő intézetben. Másnap már buszoztam is Szolnok
felé.
– Milyen volt a találkozás? – törtem meg
az újabb némaságot.
– Lélekszorító. Addig csak hallomásból ismertem az Alzheimer-kór velejáróit, a kint
töltött hetekben viszont a legborzasztóbb tüneteket is alkalmam volt megtapasztalni. A
legjobban az fájt, hogy a királynőből magatehetetlen öregasszonnyá sorvadt feleségem
egy pillanatra sem ismert meg, de erőt vettem magamon, és gondoztam legjobb tudásom szerint. Az idősotthonba is elkísértem,
akkor láttam utoljára. A lányával időnként
telefonon értekezünk, megígérte, hogy minden változásról szólni fog. Tisztában vagyok
vele, hogy Zsófika esetében egyetlen forgatókönyv létezik a változásra, igyekszem ezt
elfogadni, és egyre több mindent elengedni
abból, ami hozzá köt. Ez a lakás, ahol most
beszélgetünk, az ő nevén van, a távozása
után minden bizonnyal a lányára marad.
Nem tudom, mi a terve vele, erről nem esett
szó, amikor Szolnokon jártam. De ez a legkevésbé sem aggaszt. Van annyi spórolt pénzem, hogy kibéreljek majd magamnak egy
garzont valahol itt, a környéken, ahol gyakran láthatom a megszokott, kedves arcokat.
Az egykor közös életterünkből pedig talán
jobb is lesz eljönni, hiszen amit valamikor
biztonságos fészeknek gondoltam, egyre szűkebb kalitkává vált a magányban töltött évek
alatt.
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Francia miniszter: előidézzük
az orosz gazdaság összeomlását

Szerkesztette: Benedek István

Januárban csökkent
az államháztartási hiány
Januárban a román államháztartási hiány a bruttó hazai termék (GDP)
0,13 százalékát tette ki, ami 0,18 százalékpontos csökkenés a tavalyi első
hónaphoz képest – közölte pénteken a pénzügyminisztérium.
A januári hiány 1,69 milliárd lej volt, míg egy évvel ezelőtt 3,69 milliárd lejt tett ki. A GDP arányában 0,31 százalékról 0,13 százalékra mérséklődött a deficit.
Az államháztartás bevételei 25 százalékkal, a kiadások 16,1 százalékkal
nőttek. A bevételi oldalon a növekedés főleg a héának köszönhető, ami
58 százalékkal nőtt. Személyi jövedelemadóból 9,4 százalékkal, a társadalombiztosítási járulékokból 10 százalékkal több folyt be, ugyanakkor a
társasági adó 16 százalékkal csökkent.
Januárban a szociális kiadások csaknem 30 százalékkal nőttek az egy
évvel korábbihoz képest. A közlemény megjegyezte, hogy a belföldi erőforrásokból közberuházásokra fordított összegek csökkentek, aminek a
fő oka az, hogy az építőanyagok, a földgáz és a villamos energia drágulása
miatt, főleg az önkormányzatok beruházásokat halasztottak el. (MTI)

A háború jelentős hatást
gyakorolhat az európai
energiarendszerre
Az ukrajnai háború jelentős hatást gyakorolhat az európai energiaellátó
rendszerre is – jelentette ki Kadri Simson, az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa hétfőn Brüsszelben, ám hozzátette, hogy a telet
biztonságosan átvészeli a rendszer.
A biztos az uniós tagállamok energiaügyi miniszereinek tárgyalását követő sajtótájékoztatón felhívta a figyelmet: az EU képes lesz felülkerekedni a háború okozta esetleges ellátási zavarok hatásain. Mint mondta,
meredeken nőtt az Európába irányuló cseppfolyósított földgáz behozatala,
havi 10 milliárd köbméter körül mozog. Hozzátette azonban, hogy idén
tél végére 18 százalékos lesz a gáztárolók töltöttsége, szemben a korábbi
évek 30 százalékéval.
„Elengedhetetlen, hogy már most megkezdjük a megfelelő szintű gáztárolás tervezését a következő fűtési szezon előtt” – emelte ki. Ennek érdekében a bizottság platformot és kapcsolattartó csoportokat hoz létre az
érintett tagállamokkal és cseppfolyósítottgáz-szállítási rendszert üzemeltetőkkel.
Simson tájékoztatott arról is, hogy a miniszterek elfogadták az ukrán
villamosenergia-hálózatnak az európai rendszerrel való összekapcsolása
meggyorsítását célzó bizottsági javaslatot.
„Az ukrán villamosenergia-hálózat szinkronizálása az európai kontinentális hálózattal – Oroszország helyett – már régóta prioritásunk. Ez egy
stratégiai kezdeményezés Ukrajna energiafüggetlenségének növelésére”
– mondta, hozzátéve, hogy a terv nagy technikai kihívást jelent. (MTI)

Sok közel-keleti ország gabonaellátása kerülhet veszélybe
Az ukrajnai háború miatt kenyérhiány léphet fel több arab országban,
köztük a polgárháború sújtotta Jemenben is, ahol így is milliókat éhínség
fenyeget – figyelmeztetett a Middle East Monitor nagy-britanniai székhelyű hírportál hétfőn.
A portál a washingtoni székhelyű Middle East Institute (MEI) elemzésére hivatkozva emlékeztet arra, hogy a közel-keleti országok elsősorban Ukrajnából és Oroszországból szerzik be a gabonát, a kenyérhiány
pedig tüntetéseket és bizonytalanságot okozhat a térségben.
Az intézet kiemelte: Ukrajna gabonaexportjának mintegy fele az északafrikai régióba kerül.
„A háború esetén fellépő ellátási nehézségek súlyos csapást mérnének
az élelmiszerimportra berendezkedett országokra, például Egyiptomra,
Jemenre, Líbiára, és Libanonra” – áll a jelentésben.
Az amerikai mezőgazdasági minisztérium tavalyi jelentése szerint a
közel-keleti térség államai több mint 36 millió tonnányi gabonát importáltak, nagyrészt Ukrajnából és Oroszországból. A jelentésben arra is figyelmeztettek, hogy ez az importmennyiség Iránban, Irakban és Szíriában
a szárazság és az egyre gyakoribb hőhullámok miatt emelkedni fog.
David Beasley, az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (WFP) igazgatója máris kijelentette, hogy a háború „drámai hatással lesz” a régióra.
(MTI)

Az ukrajnai háború miatt Oroszország ellen bevezetett nyugati szankciók célja az, hogy összeomoljék
az orosz gazdaság – jelentette ki kedden Bruno Le
Maire francia gazdasági miniszter.
„A gazdasági és pénzügyi erőviszonyok teljesen az
Európai Unió oldalára dőlnek el, amely most fedezi
fel, hogy mekkora gazdasági hatalom” – hangsúlyozta
a tárcavezető a France Info hírrádióban. Az orosz vagyonok befagyasztása a miniszter szerint csaknem
1000 milliárd dolláros összeget jelent.
„Teljes gazdasági és pénzügyi háborút indítunk
Oroszország ellen” – mondta, jelezve azt is, hogy a
nyugatiak készek újabb szankciók bevezetésére is.
„Sürgős, hogy megemeljük az (Ukrajna ellen indított) háború költségeit Vlagyimir Putyin (orosz elnök)
számára – tudatta hétfő este a francia elnöki hivatal,
amely úgy ítélte meg, hogy az eddigi szankciók „nagyobb fájdalmat okoztak Vlagyimir Putyinnak (az
orosz elnöknek), mint azt ő előre gondolta”.
Bruno Le Maire elismerte, hogy az orosz nép is
megérzi majd a szankciók hatásait „a vezetője miatt”.
A TotalEnergies és az Engie francia energiaipari
óriások kapcsán Le Maire kiemelte: „elvi problémát
jelent minden olyan politikai vagy gazdasági személlyel együtt dolgozni, amely közel áll az orosz hatalomhoz”.
A TotalEnergies – amelynek a bevételei 3-5 százaléka Oroszországból származik – jelezte, hogy „nem

biztosít több tőkét az új oroszországi projektjeihez”.
A francia energiaóriás 19,4 százalékos részvényese
a Novatek orosz gázipari cégnek és 20 százalékos tulajdonosa a 2017 vége óta működő Jamal-Európa gázvezetéknek. A francia cégcsoport 10 százalékban
birtokolja az Arctic LNG 2-t, amelynek első szállítását 2023-ban tervezik.
Közleményében a TotalEnergies „egyetért az Európa által foganatosított szankciók erejével és méretével, bármekkorák is legyenek a következményei”.
Ez utóbbiak számítása még folyamatban van.
Az energiavállalat jelezte: „elítéli Oroszország katonai agresszióját Ukrajnával szemben, amelynek tragikus következményei vannak az emberekre, és
fenyegetik Európát”, valamint „kifejezte szolidaritását az ukrán néppel, amely elszenvedi a következményeket, és az orosz néppel is, amely szintén kénytelen
viselni a következményeket”. A TotalEnergies azt is
jelezte, hogy üzemanyagot biztosít az ukrán vezetésnek, és segíti az ukrán menekülteket Európaszerte.
Oroszország biztosította 2020-ban a TotalEnergies
cseppfolyósított földgáztermelésének 16,6 százalékát.
A Németországban felfüggesztett Északi Áramlat2 gázvezeték francia partnere, az Engie kapcsán „kicsit másnak” nevezte a helyzetet Bruno Le Maire,
miután a francia nagyvállalat hitellé formálta át a
részvételét a projektben. (MTI)

Bajban egyes orosz tulajdonú bankok
Több mint 40%-os eséssel indított hétfőn az orosz
rubel árfolyama az amerikai dollárhoz képest azt követően, hogy a hét végén a nyugati nagyhatalmak súlyos
pénzügyi
szankciókat
rendeltek
el
Oroszországgal és az orosz pénzügyi rendszerrel
szemben. Az orosz jegybank intervenciója után az
orosz fizetőeszköz némileg visszakapaszkodott.
Az árfolyamesés legfontosabb okaként azt „a pénzügyi atombombaként” emlegetett intézkedést emelik
ki az elemzők, amely szerint egyes orosz bankokat ki
fognak zárni a nemzetközi bankközi kommunikációs
rendszerből, a SWIFT-ből. Rendkívül súlyos döntésnek tűnik, és az orosz rubel árfolyamának alakulására
mindenképpen hatása lesz annak is, hogy a nyugati
országok arról is döntöttek a hét végén, befagyasztják
az orosz jegybank külföldön tartott eszközeit. Ezzel
az intézkedéssel azt szeretnék elérni a szankcionáló
országok, hogy az Orosz Központi Bank ezeknek a
forrásoknak a felhasználásával ne tudja finanszírozni
a háborús tevékenységét.
Fontos viszont, hogy a SWIFT-rendszerrel kapcsolatos korlátozások egyelőre nem érintik a kőolajjal és
földgázzal kapcsolatos kereskedelmi tranzakciókat,
amivel egyrészt az volt a cél, hogy a szankciókkal ne
okozzanak energetikai ellátási problémákat, az érem
másik oldala viszont, hogy az orosz gazdaság így továbbra is hozzájut a legfontosabb bevételi forrásaihoz.
Az már előre borítékolható volt, hogy az intézkedéseknek még így is jelentős hatásai lesznek. Az
orosz jegybank már vasárnap nyugalomra intette a lakosságot, mert sokan igyekeztek kivenni a pénzüket
az orosz bankokból. A legnagyobb orosz pénzintézet,
a Sberbank Ausztriában székelő leányvállalatához tartozó közép-kelet-európai leánybankjainál már súlyos
gondok vannak: az Európai Központi Bank arra figyelmeztet, hogy a Sberbank horvát és szlovén bankja
könnyen fizetésképtelenné válhat.
A rubel zuhanására egyébként az orosz jegybank
hétfőn reggel máris lépett. Az árfolyamesést azzal
próbálják megállítani, hogy az eddigi 9,5%-ról drasztikus mértékben 20%-ra emelték az alapkamatot. Az
intézkedés lényege – rendkívül leegyszerűsítve – az,
hogy az orosz pénzügyi rendszer szereplőit és a lakosságot arra serkentsék, hogy az orosz rubel külföldi
valutára való átváltása helyett a pénzüket a jóval magasabb kamat miatt továbbra is tartsák az orosz nemzeti fizetőeszközben.

Asia Times: a kínai jüanalapú alternatív
SWIFT-rendszer könnyen alááshatja
az amerikai szankciókat
A kínai jüanalapú alternatív nemzetközi fizetési
rendszer, a CIPS, könnyen alááshatja az Egyesült Államok elnöke által a héten bejelentett súlyos gazdasági szankciók hatékonyságát, és gyengítheti az
amerikai dollár nemzetközi fizetőeszközként játszott
szerepét – jelentette az az Asia Times című hongkongi
hírportál.
Az 1999-ben alapított, angol és kínai nyelvű politikai-gazdasági online lap tudósítása szerint a világ
legtöbb bankja lényegében minden kemény valutás
nemzetközi tranzakciót a SWIFT fizetési rendszeren
keresztül bonyolít le. De egy újfajta kínai alternatív
nemzetközi fizetési rendszer lehetővé teszi, hogy
Oroszország a nemzetközi kereskedelmét ne dollárban, hanem kínai jüanban folytassa.
A kínai Cross-Border International Payments
System (határokon átívelő nemzetközi fizetési rendszer), avagy CIPS-rendszert 2015-ben alapították, jelenleg még fejlesztés alatt áll, és egyelőre csak 80
külföldi pénzintézet a tagja, de elvileg semmi akadálya nincs, hogy a CIPS a SWIFT-et helyettesítse.
Ha Oroszország sikeresen áttérne a dollárelszámolású nemzetközi kereskedelemről a CIPS-re, az jókora
pofont jelentene az amerikai nagyhatalmi presztízsnek – vélekedik az Asia Times.
A lap szerint a nemzetközi kereskedelem „dollártalanítása” jelenleg is komoly vita tárgya NyugatEurópában. A németországi Manager Magazine
február 14-i száma szerint „a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből történő kizárást tartják a Nyugat
legerősebb fegyverének, amelyet az Oroszország elleni gazdasági büntetőintézkedések között felhasználhat. Ez azonban kétélű fegyver: alkalmazásának
gazdasági következményei nemcsak Moszkvát érintenék súlyosan, hanem Nyugat-Európát is. Ráadásul
felgyorsulna Oroszország és Kína leválása az amerikai dollárról” – írta a német lap. Hangsúlyozta azt
is, hogy „mindkét ország megkezdte a többiekkel is
versengő, alternatív nemzetközi fizetési rendszer létrehozását”.
Oroszország ezenkívül bankközi üzenetküldő rendszert is kifejlesztett, amely a belföldi pénzügyi fizetések jelenleg mintegy 20 százalékát fedi le.
(hírösszefoglaló)

Oroszország megtiltaná a befektetőknek
az orosz érdekeltségeik eladását
Oroszország ideiglenesen megtiltaná a külföldi befektetőknek, hogy eladják az orosz érdekeltségeiket
– jelentette be Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök kedden. A politikus szerint az intézkedéssel az az
orosz kormány célja, hogy a „külföldi befektetők ne
a szankciók és politikai nyomás miatt hozzanak meg
ilyen döntéseket, hanem gazdasági érvek mentén fontolják meg a választásukat”.
Az orosz kormány annak hatására készítheti elő ezt
az intézkedést, hogy a hét elején számos nagyvállalat

jelentette be, kiszáll az orosz piacról, és eladja érdekeltségeit. A BP brit olajipari óriás vasárnap jelentette
be, hogy kiszáll az orosz Rosneftből, amely Oroszország első számú kőolaj-kitermelője, a Shell pedig hétfőn jelezte, hogy felmondja az orosz Gazprommal
kötött megállapodásait az orosz–ukrán háború miatt.
A nagy befektetési alapok is léptek, a világ egyik legnagyobb állami kézben levő ilyen alapja, a norvég
szuverén vagyonalap is bejelentette, hogy minden
orosz befektetésétől megszabadul.
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Kevéssel előzi meg a Volkswagen csoport
a Stellantist
Nagy-Bodó Szilárd
Sokan úgy gondolják, hogy az eladás tekintetében a Volkswagen
csoport a legnagyobb. Ez az elgondolás logikus is, hiszen a legtöbb
márkát ez a konszern foglalja magába. Így elképzelhetetlen, hogy valamelyik gyártó még többet adjon el
a gépjárműiből, mint a Volkswagen.
Azonban a 2020-ban alapított

dig hasonló súlycsoportban voltak
Európában. 2019-ben, összeadva
azon gyártók eladásait, amelyek jelenleg a Stellantist képezik, kijön a
4,17 milliós szám, míg ekkoriban a
Volkswagen csoport csak 4,12 millió gépjárművet értékesített. Vagyis
három évvel ezelőtt alulmaradt a
küzdelemben. 2020-ban pedig –
amikor a koronavírus-járvány miatt
amúgy is nagyon alacsonyak volt az

A Toyota elektromos autókba szerelendő váltójának működése

Stellantis igencsak megszorongatta
tavaly az óriási autógyártót.
2021-ben a Volkswagen és márkái összesen 3.158.559 autót adtak
el, míg a Stellantis – amely magába
foglalja az Opelt, a Peugeot-t, a Citroent, a Fiatot, a Chryslert és még
néhány kisebb márkát – 3.081.590
gépjárművet értékesített. Mindkét
szám Európára értendő. Már az abszolút számokból is látszik, hogy a
különbség minimális. Mindössze
2,4% körüli.
Érdekes részlet, hogy a személyautók tekintetében egyértelműen a
Volkswagen konszerné az első hely.
Tavaly 2,95 millió autót adtak el,
míg a Stellantis mindössze 2,44
milliót. Ellenben a haszonjárművek
piacán egyértelműen az új szövetség vitte el a pálmát 644 ezer ilyen
modellel, szemben a Volkswagen
208 ezer darabjával. A különbség
mondjuk megmagyarázható. A
Volkswagen csoporton belül nemigen vannak haszonjárművek. Sem
az Audi, sem a Seat, sem a Skoda
nem gyárt ilyeneket. Egyedül a
Volkswagennek van ott a Crafter és
a Transporter. De utóbbi túl kicsi
nagyobb áruk szállításához, előbbi
pedig sokkal drágább, mint a konkurenciáé. Így nem meglepő, hogy
csak az veszi, aki márkahűséges.
Ezzel szemben a Stellantisnál ott
van a Citroen, a Fiat, a Peugeot,
amelyek mind gyártanak haszonjárműveket. Lényegében mindegyik
ugyanaz, de mivel nagyobb a választék, nagyobb mennyiségben
tudják értékesíteni, hiszen mindenki
a kedvenc márkájától vásárolhat.
Ha visszamenőleg megnézzük az
eladási számokat, azt tapasztaljuk,
hogy mindig szoros volt a verseny.
A két cég, illetve jogelődjeik min-

Forrás: Toyota-szabadalom

eladások – a Volkswagen 3,26 millió, míg a Stellantis 3,06 millió
autót adott el.
Nem túlzás azt mondani, hogy a
következő évek is a két cég küzdelméről fognak szólni. Egyértelműen
látszik, hogy Európában ők a befutók. A harmadik helyen végzett Renault-Nissan-Mitsubishi mindössze
1,79 millió autót adott el. A negyedik helyen levő Hyundai-Kia pedig
1,02 milliót. Az, hogy a Stellantis és
a Volkswagen közül ki lesz a nyertes, nem lehetne most megtippelni.
Viszont az biztos, hogy az az esélyesebb, amelyik jobban tudja tartani a lépést a jelenlegi trendekkel,
és belefér a kvótába. Ilyen értelemben jelenleg a Volkswagen áll jobban, de nem lehet tudni, hogy nem
készül-e valamivel a Stellantis a
háttérben.

Volkswagen vs. Stellantis

Álkéziváltót építene
elektromos autóiba a Toyota
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a
Toyota két oldalról égeti a gyertyát.
Azonban most nem a mondás rossz
értelmére kell gondolni, hanem a
jóra. Hiszen a japán gyártó olyan
megbízható tömegtermékeket is
gyárt, mint például a Prius, amely
soha nem romlik el, keveset fogyaszt és minden költsége nagyon
alacsony. Az érem – vagy éppen
gyertya – másik oldalán/végén
pedig ott vannak az olyan járművek, mint a GR Yaris, amely egy
vidám, sportos kisautó. Úgy fest,
hogy az elektromos autók térnyerése sem állítja meg a Toyotát
abban, hogy sportos autókat készítsen. Erre utal legalábbis egy szabadalmi kérelem, ami arra vonatkozik,
hogy az elektromos autókban is helyet akarnak találni a manuális sebességváltónak.
Az elektromos hajtás természetéből adódóan nem igényel váltót,
ezért kevés gyártó szerel ilyet a villanyautóiba. Az ismertebb modellek
közül csak az Audi e-tron GT és a
Porsche Taycan „tartalmaz” fokozatokkal is rendelkező váltót. De ezek
sem kapcsolhatók manuálisan. A
Toyotának pedig az a terve, hogy
olyan elektromosautó-váltót készít,
amit kézzel lehet kapcsolni. Mindezt azért, hogy megőrizzék a sportosságot. Tény, hogy az átlagfelhasználónak egy ilyen funkció teljességgel fölösleges, viszont egy
autóbolond számára ez maga a
mennyország. Egy dolog biztos:
egy ilyen rendszert összerakni nem
gyermekjáték, nagyon komoly és
bonyolult dolog.
A rendszer lelke lényegében egy
kontroller, ami a kéziváltó működési elve alapján szabályozza a villanymotor működését. Ehhez
figyelembe kell venni a menetpedál
– az elektromos autók esetében nem
beszélhetünk gázpedálról –, a pszeudokuplung és a pszeudováltókar
adatait. Ez annyit tesz, hogy a rendszer folyamatosan kell pásztázza,

Audi Q2

hol áll a kapcsolópálca – milyen fokozatban vagyunk –, és milyen sebességgel haladunk.
A Toyota rendszere azonban nem
merül ki ennyiben – persze, ez már
önmagában sem kis dolog. A mechanizmus ugyanis képes lesz, legalábbis a szabadalom szerint,
különböző váltókarakterisztikákat
reprodukálni. Ez azt jelenti, hogy a
sportos villanyautóban megtalálható lesz a váltókar mellett a kuplungpedál is. Továbbá a rendszer
nem csak a nyomatékszabályozást
végzi, hanem magát a váltási érzetet
is befolyásolni fogja.
Helytálló kérdés, hogy ez valaha
bekerül-e a Toyota villanyautóiba,

Audi A1

Forrás: Audi

szülni. Ezt bizonyítja az is, hogy az
Audi A1 mellett a Q2-nek is búcsút
mondhatunk.
Előbbi sorsa már rég eldőlt,
utóbbi megszűnését a napokban jelentette be az Audi vezérigazgatója,
Markus Duesmann. A négykarikás
vállalat vezetője a német Handelsblattnak adott interjújában említette
meg, hogy mindkét típus utód nélkül marad. A gyártásuk megszűnik
a jelenlegi modellciklus végén.
Azonban azt is hozzátette, hogy a
típusok nyugállományba küldését
nem sietik el, még néhány évig biztosan kaphatók lesznek. Viszont hasonló méretű személyautók már
nem fognak készülni az Audinál.

Forrás: Audi

és ha igen, mennyire dobja meg az
A vezérigazgató azzal magyaárukat? Érdekesnek hangzik, piaca rázta a döntést, hogy megváltoztak
is biztosan lenne, csak vajon meg- az igények és a prioritások is. Az
fizethető lesz-e?
Audi inkább a Volkswagen konszern kínálatának felső szegmenését
Búcsút mondhatunk
szeretné erősíteni. Markus Duesa legkisebb Audiknak
mann azt sem titkolta, hogy a hátAz egyterűeknek már rég végük. térben a szén-dioxid- és a
A kisebb autókat nem éri meg gyár- károsanyag-kibocsátási normák is
tani, mert a szigorú intézkedések közrejátszanak. Ezek tekintetében
miatt nem piacképesek, vagyis any- kisebb nyereséggel lehetne eladni
nyiba kerülnének, mint nagyobb az A1-es és Q2-es típusokat. A
társaik, így senki sem vásárolná 2020-as évben előbbiből 56 ezer,
őket. Szép lassan a piacon – leg- utóbbiból 53 ezer fogyott. Ilyen
alábbis Európában – már csak nagy mennyiségek mellett pedig nem éri
SUV-ok lesznek. A kisebb hobbite- meg új típusok fejlesztésébe ölni a
repjárók eltűnésére is fel kell ké- pénzt, főleg, hogy a profit is kisebb
lenne rajtuk.
Az Audi Q2 2016 óta van piacon,
míg az A1 jelenlegi generációját
2018-ban mutatták be. Ebből arra
lehet következtetni, hogy még körülbelül 2-3 évük van a piacon,
utána teljességgel eltűnnek. Azt
sem szabad elfelejteni, hogy a globális félvezetőhiány ezen típusok
gyártását is korlátozza, arról nem is
beszélve, hogy jelenleg is kisebb
rajtuk a nyereség, így logikus lenne
az Audi részéről, ha az amúgy is
szűkös csipkészleteket inkább a nagyobb és ígéretesebb profittal kecsegtető autókba szerelné.
Az már egy másik kérdés, hogy
az említett két típusból miért nem
készítenek elektromos kivitelűt?
Hiszen biztos lenne vevő egy városi, viszonylag luxuskisautóra,
főleg, ha ott van az orrán az Audi
Forrás: totalcar.hu jelvénye.
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Marosvásárhelyi adománygyűjtő akció

Együtt Ukrajnáért
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Menekültstátusz, munkavállalás, egészségügyi ellátás

Ukrán állampolgárok tájékoztatása
A román kormány az ukrán–orosz háború elől az országba érkező ukrán menekültek számára hasznos tudnivalókat tartalmazó online tájékoztatókat állított össze. Többek között a menekültstátusz kérelmezésével, munkavállalással, egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdésekről tájékozódhatnak angol és ukrán nyelven. Angol
nyelven a https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/02/Brosura-A5-ENG_compressed-1.pdf,
ukrán nyelven pedig a https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/02/Brosura-A5-UK_compressed.pdf linkre kattintva olvashatják a fontosabb tudnivalókat. (szer p.)

Elindult a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának podcastja

KáVéPont Sapientia
Mobileszközre automatikusan letölthető internetes műsort, podcastsorozatot indított a
Sapientia EMTE Kolozsvári Kara, megtalálható
a YouTube- és Spotify-csatornán. A KáVéPONT Sapientia célja a tudományos ismeretterjesztés,
a
tanszékek
és
oktatók
munkájának bemutatása.

a KáVéPONT Sapientia rendszeresen megjelenő epizódjait! – áll a közleményben.
Az első részben dr. Murádin János Kristóf egyetemi
docens különös világába kalauzol minket, ahol tankok,
harci repülőgépek, csatahajók és sok egyéb hadi jármű
mellett a történelem egy-egy szeletével ismerkedhetünk meg. Makettekről lévén szó, a méretarány gyakÉrdekli, hogy mivel foglalkoznak szabadidejükben ran 1/400, a mögöttük lévő történetek mégis óriásiak.
A második epizódban dr. Szenkovics Dezső, a Sapiaz egyetemi oktatók? Miként kapcsolódnak a karon oktatott tudományterületek mindennapjainkhoz? Kövesse entia EMTE Kolozsvári Karának dékánja az orosz–
ukrán konfliktusról beszél. Mikor kezdődött ez a
konfliktus, és mik voltak a mély és magas pontjai? Kik
még a fontos szereplői ennek a helyzetnek? Elképzelhető, hogy az USA kiegyezik Oroszországgal valamiben? Ilyen és hasonló kérdéseket boncolgatnak. A
harmadik epizód a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja, február 25-e alkalmából készült. A
rendszer áldozatának tekinthető mindenki, akit a diktatúra évtizedeiben a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg
megnyomorítottak. Török Ferenc dr. Murádin János
Kristóffal beszélget – tájékoztatott a Sapientia EMTE
Kolozsvári Karának PR-felelőse, Erdei Virág. A KáVéPONT Sapientia YouTube- és Spotify-csatornával
rendelkezik, előbbi a https://www.youtube.com/playlist?list=PLWEieksj11gXJylFqzmBcavC0GDyKgY65,
utóbbi
a
https://open.spotify.com/show/
7KTyE569Kn3PMQK8dNbuzl linken követhető.
(szer)

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe
tartozó Szociális Igazgatóság és a Romániai Vöröskereszt
marosvásárhelyi kirendeltsége támogatást nyújt az Ukrajnából érkező háborús menekülteknek. Marosvásárhelyen a
Mihai Eminescu Ifjúsági Házban kialakított gyűjtőponton
adhatja le a lakosság az egyelőre legfontosabb adományokat.

Bár elképzelni is nehéz azt a helyzetet, amibe embertársaink kerültek,
tudjuk, hogy most van a legnagyobb szükség arra, hogy szolidárisak
legyünk. Látjuk, ahogy emberek ezreinek élete változik meg egyik napról a másikra. Ezért döntöttünk úgy, hogy segítséget nyújtunk a nehéz
megpróbáltatásokat átélő családoknak. A Marosvásárhelyi Szociális
Igazgatóság a polgármesteri hivatal támogatásával helyszínt biztosít az
adományok begyűjtésének, majd segítséget nyújt az elszállításban is –
tájékoztat a közlemény. A Romániai Vöröskereszt marosvásárhelyi kirendeltségének tájékoztatása szerint jelenleg a következő termékekre
van a legnagyobb szükség:
– fogkrém, fogkefe, szappan, sampon, nedves törlő;
– tisztasági betét, pelenka (gyermekeknek és felnőtteknek);
– fehérnemű gyermekeknek és nőknek;
– ágynemű, takaró, paplan és hálózsák;
– fehérnemű, zokni és takaró katonáknak;
– külső akkumulátor telefonok töltéséhez (power-bank).
Mindenkit arra kérnek, hogy csak új, még szavatossági időben lévő
termékeket küldjön adományként.
A csomagok hétfőtől szombatig 10–18 óra között juttathatók el a marosvásárhelyi Nicolae Grigorescu utca 19. szám alatti Mihai Eminescu
Ifjúsági Házban kialakított gyűjtőpontra. Az adományokat az országhatárok mentén felállított menekülttáborokba szállítják. A szükségletek
jegyzéke módosulhat, minden változásról időben tájékoztatják az adományozni szándékozókat.
Tegyünk tanúbizonyságot szolidaritásunkról! – áll a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgatóságának felhívásában. (pálosy)

A máramarosszigeti határátkelőnél

Fotó: Andrei Luca

Gyermekvállalással kapcsolatos kérdések

Szülési és gyermeknevelési szabadság
A gyermekvállalás küszöbén álló és gyermeknevelési szabadságon lévő kismamák adminisztratív teendőiről kérdeztük Csép Éva Andrea parlamenti
képviselőt, a munka- és szociális ügyek szakbizottságának alelnökét azt követően, hogy több ilyen
jellegű kérdést is felvetettek.

velési támogatás járni, mint amennyire az előző gyerek után
volt jogosult a szülő.
– Kinek a felelőssége megállapítani, hogy veszélyeztetette vagy sem a terhesség?
– A terhesség bejelentését követően a munkaügyi orvos
feladata a munkavégzés megfelelő körülményeinek a megállapítása, ugyanis egy kismama nem dolgozhat éjszaka, toxikus környezetben, továbbá nem végezhet nehéz fizikai
Szer Pálosy Piroska
munkát. Ha az orvos úgy dönt, hogy a kismama veszélyezte– Milyen adminisztratív teendőkkel számolhat egy váran- tett terhes, és emiatt nem tud munkájának eleget tenni, ezt
szakorvosi igazolással szükséges alátámasztania. Amennyidós kismama?
– Az első és legfontosabb a várandósság bejelentése a ben a leendő kismama a fennálló veszély ellenére is dolgozni
munkaadónak. A terhességet a nőgyógyász vagy háziorvos szeretne, indokolt esetben a szakorvos javasolhatja a váranáltal kiadott igazolással kell alátámasztani, a várandóssággal
járó jogok csak a bejelentés időpontjától lépnek életbe.
– Mennyi szülési szabadságra jogosult egy várandós kismama?
– Minden terhes nő 126 nap szülési szabadságra jogosult.
Ebből minimum 42 napot a szülést követően kell kivennie,
tehát ennyi napot meg kell tartani. Szülés előtt leghamarabb
84 nappal lehet a szülési szabadságot kérvényezni a munkaadónál. A szülést követő 42 nap lejártával a lakhely szerinti
polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet a gyermeknevelési szabadság igénylésére.
– Milyen teendői vannak azoknak a gyermeknevelési szabadságon lévő kismamáknak, akik a következő gyereket várják, és a szülésig két-három hónap van hátra?
– A jelenlegi jogszabályok értelmében a gyerek kétéves
korában lejár a gyermeknevelési szabadság. Többnyire az
édesanyák élnek a gyermeknevelési szabadság nyújtotta előnyökkel, ezért az utolsó egy hónapot az apának kell kivennie,
ellenkező esetben a család egy hónapig jövedelemkieséssel
számolhat. Ha a gyermeknevelési szabadságon levő anya időközben újból teherbe esik, és kevesebb mint 1 év van addig,
amíg szülni fog, vissza kell mennie dolgozni, akár egy hónapot is, amennyiben nem veszélyeztetett terhességről van szó.
Ebben az esetben, törvénymódosításomnak köszönhetően, a
Fotó: Simon Andrea
második gyerek után nem fog kevesebb értékű gyermekne-

dós hölgy munkaidejének 25%-os csökkentését, mindezt úgy,
hogy nem csökken a fizetése.

Kevés apa igényli az egy hónapos szabadságot
– A bürokrácia, az összeállítandó dosszié és a munkahelyi
kiesés miatt az apák közül kevesen élnek azzal a lehetőséggel,
hogy egy hónapra gyermeknevelési szabadságot vegyenek ki.
– Egy európai direktíva előírásai szerint az apának is részt
kell vállalnia a gyermeknevelésben, ezért a 24 hónapból az
utolsót ha nem vállalja fel, az anyának sem fizetik ki. Fordított helyzetben is – ha az apa vállalja a gyermeknevelési szabadságot – hasonlóképp alkalmazzák a törvényt (az egy
hónap azt a szülőt érinti, aki nem igényelte az 1 év 11 hónapos gyest. Tehát az egyik szülőnek maximum 1 év 11 hónap
gyes jár, míg a másiknak minimum 1 hónap. A gyermeknevelési szabadság együtt jár a gyermeknevelési támogatással,
egyik a másik nélkül nincs).
– A fogyatékkal élő és beteg gyerek esetében milyen lehetősége van a szülőnek?
– A sérült gyerek hároméves koráig, a beteg gyerek hétéves
koráig részesülhet az anya betegszabadságban a gyermeke
ellátása érdekében.
– Mekkora összegre számíthat a szülési szabadságot kérelmező anya, és milyen feltételekkel részesülhet a csecsemőgondozási díjban?
– A szülési szabadság értéke az utolsó 6 hónap átlagjövedelmének a 85%-a.
– A gyermeknevelési szabadságra mekkora havi támogatást nyújt az állam, és van-e kizáró jellegű tényező?
– Bármelyik szülő jogosult a gyermeknevelési szabadságra, illetve a támogatásra, aki az ezt megelőző 24 hónapból
legalább 12-ben valamilyen típusú megadózandó jövedelemre tett szert. A gyermeknevelési szabadság idejére járó
összeg az utolsó egy év nettó átlagjövedelmének a 85 százaléka. Ez az összeg nem lehet kevesebb, mint 1.313,75 lej
március 1-től – (2,5 x ISR-szociális referenciamutató) – és
több mint 8.500 lej – tájékoztatott Csép Éva Andrea parlamenti képviselő.
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Kizárták az oroszokat
és a fehéroroszokat az idei hoki-vb-rl

A finn Harri Pesonen (k), valamint az orosz Jegor Jakovlev (b) és Nyikita Guszev a férfi-jégkorongtorna döntjében játszott Finnország – orosz olimpiai csapat (2-1) mérkzésen a pekingi téli olimpián, 2022. február 20-án
Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF)
kizárta a májusi világbajnokságról az orosz
és a fehérorosz válogatottat. A szervezet vezettestülete hétfn azért döntött így, mert
Oroszország múlt csütörtökön – fehérorosz
támogatással – háborút indított Ukrajna ellen.
Az olimpiai ezüstérmes orosz, valamint a fehérorosz válogatott így nem vehet részt a
május 13-29. közötti finnországi vb-n.
Arról egyelre nem született döntés, hogy
a két kies csapat helyére felkerülhet-e együttes a magyar érdekeltség ljubljanai divízió
I/A-tornáról. Sajtóértesülések szerint az egyik
forgatókönyv, hogy az oroszok helyére a helsinki A csoportba Ausztria, a fehéroroszok
helyére a tamperei B csoportba Franciaország
kaphat besorolást. Így aztán az is kérdés,
hogy ennek a divíziónak a küzdelmeit négy
csapattal – a rendez Szlovénia mellett Magyarország, a Koreai Köztársaság és Románia
részvételével – rendezik-e meg május 2-8.
között, vagy a divízió I/B-bl feltöltik két
csapattal. Ott eredetileg Litvánia, Lengyelor-

szág, Japán, Észtország, Ukrajna és Szerbia
érdekelt április 25. és május 1. között.
A finnországi vb házigazdái arról döntöttek, hogy az orosz tulajdonban lév fvárosi
Hartwall Aréna helyett egy másik csarnok ad
otthont a helsinki csoport küzdelmeinek. Ezeken túl az IIHF elvette a 2022. december 26.
és 2023. január 5. között Novoszibirszkbe és
Omszkba tervezett junior (U20) világbajnokság rendezési jogát. Az IIHF nemcsak a felntt férfi-, hanem minden korosztályban az
orosz és fehérorosz férfi- és ni válogatottakat és klubcsapatokat is büntette. Ezek alapján a fehérorosz HK Gomel nem vehet részt
a Kontinentális Kupa most hétvégén esedékes
négyes döntjében. A két ország ifjúsági
(U18) válogatottja az április 21. – május 1.
közötti elit-világbajnokságon, az orosz junior
válogatott a nyár végére került kanadai világbajnokságon, az orosz ni U18-as válogatott
a vb-n, valamint az orosz ni felnttválogatott
a kanadai elit-világbajnokságon augusztus 26.
és szeptember 4. között nem szerepelhet.

A FIFA és az UEFA felfüggesztette az oroszok részvételét
a nemzetközi sorozatokban
A Nemzetközi (FIFA) és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfn felfüggesztette az orosz válogatott és az orosz klubcsapatok részvételét a nemzetközi sorozatokban.
Azért döntöttek így, mert Oroszország hadmveletet indított Ukrajna ellen. Az UEFA
egyúttal felbontotta szponzori szerzdését az orosz energiaipari vállalattal, a Gazprommal,
amely 2012 óta évi 40 millió eurót fizetett többek között a Bajnokok Ligája és 2024-es
Európa-bajnokság támogatásáért.
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A harmadik negyedben mutatkozott
meg a különbség
Bálint Zsombor
Nem okozott gondot a Marosvásárhelyi
CSM kosárlabdacsapatának idegenben legyzni a fvárosi Eaglest, a megyeszékhelyi együttes teljesítette a kötelez
penzumot. A siker egy pillanatig sem forgott veszélyben, azonban csak a harmadik
negyedben mutatkozott meg a valódi különbség a két fél között.
Amint már megszokhattuk, nehezen
tudja felszívni magát a csapat a sokkal szerényebb képesség ellenfelekkel szembeni
idegenbeli találkozókon, errl ezen a mecscsen elssorban a távoli dobások gyatra mutatója árulkodik. Tíz távoli kísérletbl
mindössze egy talált a gyrbe, ami egy
olyan jó dobókkal rendelkez csapat esetében, mint a marosvásárhelyi, nem mutat valami jól. Igaz, a palánk alatt hatalmas volt a
CSM fölénye.
Az els két negyedben viszonylag szoros
maradt a meccs, különösen a második tíz
percben játszott mélyen a saját szintje alatt
az együttes, azonban a szünet után a harmadikban rákapcsolt, és számos labdát lopva,
a védelemben érvényesítette a palánk alatti
emberek betörési, illetve – kimaradt kísérletek esetében – követési képességeit. Ha a
távoli dobások nem is mentek, a kétpontosakat 67%-ban értékesítette a CSM, illetve
47 lepattanót is szerzett az ellenfél 29-éhez
képest. Ezúttal Bora teljesített dupla duplát
15 ponttal és 15 lepattanóval. Érdekes
módon a legtöbb gólpasszt, hatot, nem valamelyik irányító, hanem Sánta Szabolcs
adta.
Sajnos ezek a mérkzések csak kötelezen kipipálandó találkozók, aligha segítenek az igazi nagy csaták eltt, amelyeken

Jegyzkönyv
Kosárlabda 1. liga, 13. forduló: Bukaresti Eagles – Marosvásárhelyi CSM
57:100 (17-25, 11-16, 14-34, 15-25)
Bukarest, Iris-csarnok. Vezette: Alexandru Nicolae (Bukarest), Cristina
Anu ei (Bukarest), Radu Viinoschi (Bukarest). Ellenr: Cristian Vilcinschi (Bukarest).
Eagles: Spoitoru 18 pont (2), R dulescu
10 (1), Anghel 9, Andone 6, tef nu 3,
Dr ghici 3, Ghica 2, Florea 2, R doi 2,
Bratu 1, Dinu 1, Miric .
Marosvásárhelyi CSM: Martini 18 pont,
Bora 15, Kiss 14, Sánta 12, Ross-Miller
12, olopa 10, Szilveszter 6, Nistor 5 (1),
Murean 4, T lm cean 4, Engi-Rosenfeld, Blaga.
eldl a feljutás sorsa. És még van néhány
ilyen. Mindjárt a következ simának ígérkezik, a CSM csütörtökön 17 órai kezdettel
a Jászvásári Politehnica együttesét fogadja
a ligeti sportcsarnokban.

Eredményjelz
Kosárlabda 1. liga, 12. forduló: Nagyváradi CSM CSU II – Brassói Ralph 75:55;
13. forduló: Bukaresti Eagles – Marosvásárhelyi CSM 57:100, CSU Craiova –
Nagyváradi CSM CSU II 71:73, Jászvásári Politehnica – Bukaresti Stiin a
58:102, Brassói Ralph – Bukaresti Laguna 43:95, Bukaresti NN Ulisse – Bukaresti Agronomia 39:75.
Elmaradt mérkzésen: CSU Craiova –
Kolozsvári U 77:89.

Európa Top 16: eldöntig jutott
Szcs Bernadette
A férfiaknál a szlovén Darko Jorgic, a
nknél pedig a német színeket képvisel
Han Ying nyerte az asztaliteniszezk 100
ezer euró összdíjazású Európa Top 16-bajnokságát a svájci Montreux-ben.
A 23 éves Jorgic az eldöntben a címvéd német Patrick Franziskát búcsúztatta
ötszettes mérkzésen, majd a fináléban
1-3-as szettállásról fordítva diadalmaskodott Truls Möregardh felett.  az els szlovén bajnok az Európa Top 16 – korábban
Top 12 – történetében, s a mostani volt a
„legfiatalabb” dönt, miután a két játékos
összéletkora mindössze 43 év volt.
A nknél a második helyen kiemelt Han
Ying az eldöntben és a döntben sem

vesztett szettet, elbbiben a marosvásárhelyi születés Szcs Bernadette, utóbbiban
az orosz Polina Mihajlova volt a vesztes fél.
A kínai származású játékos a torna történetének legidsebb bajnoka, 38 évesen és 10
hónaposan gyzött.
Szcs Bernadette a nyolcaddöntben a
portugál színekben szerepl Jieni Shaót
múlta felül, majd a negyeddöntben a holland Britt Eerlandot búcsúztatta. Honfitársa,
Elisabeta Samara is bejutott a nyolc közé a
„portugál” Fu Yu elleni sikerével, azonban
ott elvérzett a késbbi gyztes Han Ying ellenében. A két magyar induló, Póta Georgina és Madarász Dóra már az els
fordulóban kikapott és kiesett.

Kiállítással emlékeznek Hidegkuti Nándorra
A száz éve született Hidegkuti
Nándorra, az Aranycsapat húsz éve
elhunyt egyik legendás labdarúgójára emlékezve kiállítást rendeznek
a Magyar Nemzeti Múzeumban. A
kiállítás március 3-án, Hidegkuti
születésnapján nyílik, és április 17ig lesz megtekinthet. Csütörtökön
megkezddik a Hidegkutinak szánt
és 2023 elejéig tartó emlékév is.
A kiállítás több mint száz tárgyból álló részének javát a Puskás Intézet biztosítja. A Hidegkuti-relikviákat elször láthatja majd a nagy-

közönség, közöttük azt a mezt,
amelyet Hidegkuti az 1952-es olimpián viselt, és amelyben aranyérmes
lett a csapattal Helsinkiben, valamint az 1961 augusztusában Fiorentinával kötött szerzdését is.
Hidegkuti Nándor kiemelked játékoskarrierje során tagja volt az
1952-es helsinki olimpián aranyérmes, illetve az 1954-es svájci világbajnokságon ezüstérmes magyar
válogatottnak. A nemzeti együttesben 69 mérkzésen 39 alkalommal
volt eredményes, legemlékezetesebb

Szalai Attila a hosszabbításban szerzett gyztes gólt
a Kasimpasa otthonában
A Fenerbahce a magyar válogatott Szalai Attila 91. percben szerzett
góljával 2-1-re legyzte idegenben a Kasimpasát a török labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában.
A 24 éves hátvédnek ez volt az els találata a SüperLig mostani idényében. Legutóbb április 25-én volt eredményes, akkor ugyancsak a Kasimpasa kapuját vette be. Szalai összesen négy gólnál jár a Fenerben.
Az isztambuli együttesnek ez volt sorozatban a harmadik sikere, a tabellán a negyedik helyen áll.

fellépésén, az Anglia elleni 1953-as
mérkzésén szokatlan pozícióban,
visszavont középcsatárként mesterhármast szerzett. Késbb edzként is
nagyszer eredményeket ért el,
egyebek között Kupagyztesek Európa Kupáját nyert az olasz Fiorentinával, magyar klubcsapatok mellett
dolgozott, valamint edzsködött
Lengyelországban, Egyiptomban és
az Egyesült Arab Emírségekben is.

Sallói góllal,
csapata vereséggel kezdett
Sallói Dániel góllal kezdte az
észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) új idényét, csapata, a
Sporting Kansas City azonban
3-1-re kikapott az Atlanta United
otthonában az alapszakasz vasárnapi játéknapján. A magyar válogatott játékos végig a pályán volt,
és a 85. percben egy szöglet után
látványos mozdulattal, kapásból
talált a hálóba.

Az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. sportigazgatója, Polyák Balázs beszél a Hidegkuti Nándorra
emlékez kiállítás sajtótájékoztatóján az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2022. február 28-án
Fotó: MTI/Soós Lajos

Eredményjelz
* román 2. liga, 17. forduló: Kolozsvári Universitatea – Concordia
Chiajna 4-0. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 Ploieti 42 pont/16 mérkzés,
2. Nagyszebeni Hermannstadt 38, 3. Kolozsvári Universitatea 36/17.
* magyar NB II, 25. forduló: Kecskeméti TE Hufbau – Vasas FC 0-1.
Az élcsoport: 1. Diósgyri VTK 52 pont, 2. Vasas FC 50, 3. SzegedCsanád Grosics Akadémia 46, 4. Kecskeméti TE Hufbau 44.
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Mindig a lélek húz
Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész Oklándon született. Iskoláit Felsőrákoson
kezdte,
Sepsiszentgyörgyön, a történelem-filológia
líceumban érettségizett, majd a kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet unitárius
kara következett. 1983 és 1988 között teológus volt Kolozsváron, 1995
májusától Nagyajtán találjuk. Megtudtuk, hogy szeret tanulni, novellákat és verseket írni, de grafológiai és
pasztorálpszichológiai képzéseken is
részt vett, főleg azért, hogy pszichológiai ismereteit gyarapítsa.

Nagy-Bodó Tibor
– Mit kell tudni Fekete Leventéről?
– 1963-ban születtem Oklándon. Úgyszólván hivatalból. Abban az időben Oklándon
volt kántor anyai nagyanyám. Szüleim,
ahogy mesélték, azt gondolták, talán jobb
lesz, ha édesanyám az oklándi szülészotthonban hoz a világra. Szüleim akkor Felsőrákoson laktak, ahol édesapám, Fekete Dezső, a
gyülekezet unitárius lelkésze, édesanyám –
született Lőrinczy Enikő – végzettsége után
állategészségügyi technikus volt. Gyönyörűen szőtt, varrt, bogozott. Bátyám, MártonZsolt, négy évvel korábban érkezett.
Iskoláimat Felsőrákoson kezdtem, Sepsiszentgyörgyön a történelem-filológia líceumban érettségiztem. Rövid ideig tartó
katonaság után, 1983 és 1988 között teológus
voltam Kolozsváron, ahol megismerkedtem
a feleségemmel, Durugy Jutkával, aki a
kémia-fizikán tanult. Egyszerre végeztünk,
rögtön össze is házasodtunk, és még abban az
évben Sepsikőröspatakra kerültünk. Én mint
segédlelkész, a feleségem a földvári iskolához mint kémia-fizika szakos tanárnő, de a
’89-es változásoknak köszönhetően a sepsikőröspataki iskolához került. Közben okleveles énekvezéri képesítést szerzett. 1995.
május 1-jén a nagyajtai unitárius egyházközség megválasztott minket a megüresedett lelkészi és kántori állásba, ahová hárman
érkeztünk, hiszen Ágnes-Heini lányunk már
négy és fél éves volt. Mivel szeretek tanulni,
grafológiai és pasztorálpszichológiai képzéseken is részt vettem, főleg azért, hogy pszichológiai ismereteimet gyarapítsam. Szeretek
novellát, verset írni.
– Sok évvel ezelőtt hogyan indult el otthonról, mivel indították el a szülei?
– „Vigyázz magadra, légy jó, fiam!” A kérdés lényegét tekintve: kulturált, igényes, szeretetteljes és felelősségteljes környezetben
nőttünk fel a testvéremmel. Szép bútorokkal
és képekkel, szőttesekkel, varrottasokkal berendezett, tágas papilakban laktunk. A nagyszobában nagymama zongorája állt. A
parókiához gyönyörű virágos udvar, gyümölcsös és eléggé nagy konyhakert tartozott.
Mivel szüleink sokat olvastak, komoly könyvtárunk volt. És természetesen állatokkal teli a
pajta-istálló: disznók, szárnyasok, egy időben
nutriák és komoly méhészet, meg juhaink is
voltak.
Mindehhez
természetszerűen
kapcsolódott a nagy, népes falu,
kedves, szorgalmas, hagyományszerető, énekes lakóival, a gyönyörű dombok, rétek, a
Kormos-pataka, a bivaly- és tehéncsorda, a
ménes és természetesen az egyházi élet a sajátos világával: a fallal körbevett, hársfákkal
díszített templomkertben a méltóságteljes
templom és a torony, valamint az istentiszteletek, az egyházi ünnepek, alkalmak, a légátusfogadások, amelyek életünk részei lettek.
Fontos, hogy édesapám elődjét, Kelemen István lelkész-esperest a kántorlakba költöztették a kommunisták. A paplakot a néptanács
bitorolta. Nagyon keményen meg kellett dolgozni azért, hogy ilyen környezet alakuljon ki.
Később tudatosult bennem néhány dolog.
Először is: hogy édesapám harcolta ki, hogy
a paplak a gyülekezet tulajdonába visszakerüljön, és a kertből a juhkarám, a lakásból a
kollektíviroda és a tyúkfarm kiköltözzön.
Másodszor, hogy édesapám közben a baróti
kórház megbízásából a falu felcsere is volt
hosszú ideig. Tudniillik két évet végzett az
orvosi egyetemen, Marosvásárhelyen, ahonnan mint kulákot eltávolították. Így került a
teológiára. Harmadszor: édesanyám is a falu-

Fekete Levente

közösséget szolgálta Felsőrákoson. Önként
szövőkört vezetett a kultúrotthonnak külön e
célra berendezett szobájában másfél évtizeden keresztül, a gyülekezeti és a családi
munka mellett. Természetesen Árkoson folytatódott az építés, szépítés, fejlesztés és a
gyülekezeti munka.
Összegezve talán azt mondhatnám, útravalóm lett az, hogy sem a munka nem szégyen,
sem a hitet nem szabad szégyellni. A feladattól nem kell félni, ráadásul, ha a közösség
hasznát szolgálja, becsületesen el kell végezni. A tisztelet rendesen része az életnek,
mind az egymás iránti, mind az egészséges
tekintélytisztelet, és hogy a szeretet, az egymásra figyelés és a kölcsönös értékelés anynyira fontos, mint a darab kenyér. Valamint
az a megnyugtató érzés, hogy a családban
biztonságban vagyok, mindig számíthatunk
egymásra. De feltétlen meg kell említenem a
szép iránti igényt és az olvasás szeretetét is.
– Miért döntött a lelkészi hivatás mellett?
– Bevallom, gyermekkoromban ornitológus szerettem volna lenni. Csodáltam a madarakat. Aztán pszichológus, vonzott a
filozófia is. Veress Károly filozófiatanárunk
a líceumban biztatott is. Érettségire készültem, amikor édesapám megkérdezte: miért
nem leszel pap? Aztán hozzátette: szeretsz olvasni, beszélni, tanulni. Hidd el, ez is egyfajta
pszichológia és egyben filozófia. Napokig rágódtam rajta, mert nálunk az ünnep mindig
egybeesik a legnagyobb stresszel, nincs szolgálati idő, mindig hivatal van, este későn is
fogadni kell a híveket. Emellett nincs szabadság. Legalábbis édesapámnak soha nem volt
rá ideje. Bármi történik az egyházközségben,
elsősorban ő a felelős. Természetesen gondoltam arra is, hogy szüleimet mindig nagyon
tisztelték, a paplakok impozánsak, szép épületek nagy kerttel, emellett humán érdeklődésemnek teljesen megfelel, és a kommunizmus
az egyháznak ha nem is tapsol, de amíg a teológia és az egyház működik, és a templom
áll, a fizetést pedig készpénzben felvehetem,
addig biztos kenyér. Szóval elég sokat vacakoltam, de végül úgy döntöttem, mégiscsak
pszichológus és filozófus leszek egyben, és a
teológiát választom, édesanyám örömére is,
hiszen anyai dédnagyapám, Lőrinczy Dénes
Tordán volt unitárius esperes, fia, Lőrinczy
János homoródabásfalvi lelkész. Családom
vonalában így én lennék a negyedik lelkész.
Gondoltam, talán így lesz értelme annak,
hogy a biokémia osztály után a filológiára
váltottam, és ott érettségizek.
– Mit jelent önnek lelkésznek lenni?
– Természetesen szakma is, és mivel meg-

Fotó: Bihari Edömér

szerettem, hivatás is. De azt is elismerem,
hogy szembe az árral. Édesapámnak igaza
volt, amikor azt mondta: a papság segítő foglalkozás. Van, amikor kocsival gyorsan vinni
kell valakit a kórházba, és van, amikor abban
kell segíteni valakinek, hogy megtalálja a
lelki egyensúlyát, visszanyerje a hitét, az önbizalmát, a lelki nyugalmát.
Mert nagyon úgy néz ki, hogy a lelkészi
munka végig arról szól, hogy segíteni próbálunk a helyes értékrend megtartásában: első
helyen van a szellemi-lelki-erkölcsi érték, s
ezután következik a fizikai, kézzelfogható
érték. Abban kell segíteni, hogy tartsunk rendet először magunkban, s azután a környezetünkben. Mert ez a dolgok természetes
rendje. Először van az ötlet, s azután a fizikai
megvalósítás. Először a lélek, s azután az
anyag. Segíteni kell, hogy Istent soha ne
hagyjuk ki a programból. Rá kell erősíteni a
bennünk levő szakrális értékre, ami segít nekünk, hogy ne váljunk élő gépekké. Mindig
akkor jön a gond, ha a szekér megkerüli a lovakat. Mert igazából mindig a lélek húz. A
helyes sorrendet csak a hit által tudjuk megtartani. Elemi erővel él bennem: Isten gyermeke vagyok. Ez adja a legnagyobb értéket
az embernek. Én abban hiszek, hogy csak ott
van felelősség, ahol van szakrális világkép.
Van egy mutató. Amíg fontos nekünk az
anyanyelvünk, szokásaink, hagyományaink,
szülőföldünk, addig fontos a hitünk is. És
addig a szellemi-lelki-erkölcsi értékekben
gyökerező szakrális világképnek megvan a
biztosítéka.
Dr. Erdő János professzorunk és püspökünk így bocsátott el a teológiáról: „A világnak szüksége van magukra! Minél nehezebb,
annál szebb”. Röviden: harc a szekuláris világnézettel a szakrális világnézet győzelméért. Az élhető világért. Ezért mondtam, hogy
szembe az árral.
Természetesen a lelkész is emberből van.
Aki ezt elfelejti, nemcsak hogy hibázik,
hanem egyszerűen nem becsületes. Persze
hogy a lelkész is tévedhet. De a hibáinkból
tudunk épülni.
– Milyen a lelkész élete napjainkban?
– Összetett. Hiszen a lelkész is ember. Ha
ilyen téren csődbe jut, krízisállapotba kerül a
hivatás, aminek az egész közösség a kárát
vallja. Nem könnyű bölcsen egyeztetni az
emberi, családi, rokoni, baráti kapcsolattartással járó igényeket a gyülekezeti élettel járó
kötelezettségekkel, beleértve az egyházi
életre jellemző sajátosságokat is. Hiszen az
egyházi ünnepek jelentik a liturgikus munka
jól meghatározott idejét. Emellett különböző

szakmai fórumokban tevékenykedni (főtanács, valláserkölcsi-nevelési bizottság, lelkészszövetség-köri elnök stb.). Mindez
szorosan a szakmához tartozik. A nehézség
inkább abból származik, hogy a szakmai feladatkörünkön túl különböző pályázatok esetében a lelkésznek kulcsfontosságú szerepe
van.
Tehát egyszerűen: mindenben benne kell
legyen. Ez röviden azt jelenti, hogy aláírási
joggal rendelkező, intézményvezető személyként központi koordinációs szerep felelőssége hárul rá minden szinten, a kezdetektől a
befejezésig. Fizikai időre kivetítve, mindez
rengeteg utazással, banki ügylettel, tárgyalással, levelezéssel, telefonálással jár. Hatalmas
idegmunka, nagy kihívás.
Állandó készenlét, ütemtervkövetés, mérlegelés, kivitelezés időben. Áldásos az a helyzet, amikor a lelkész állandó támogatást kap
elsősorban a párjától, ahogy én is a feleségemtől, a presbitériumtól, és ha különböző
szakterületeken felelősségteljes szakemberek
tevékenykednek, ahogyan Nagyajtán is, hála
Istennek, ősi vártemplomunk teljes felújítása
alkalmával, vagy az Áldás Háza építésénél.
Természetesen öröm a hívek kedvessége,
megértése, az istentiszteletek megható őszintesége, a vallásórák vidámsága, a bibliaórák
közvetlensége, szeretetvendégségeink, találkozóink hiterősítő üzenetei. A pasztoráció, az
életvidám és mégis komoly közmunkák hitvalló és biztató bizonyságtétele. A család szeretete, segítsége – feleségem mellett felnőtté
vált gyermekeink: Ágnes és férje, Árpád,
Hunor, Kincső jókedvű alkalmankénti egyházszolgálata –, a barátok őszinte ragaszkodása. Az imádság, olvasás, zene, a közös
vidámságok, a napfényes kerti munka. És az
írás. Ezek által nyerek erőt, hogy végezni tudjam munkámat. Zárójelben: a világjárvány
nagyon „megpróbálta” közösségeink életét.
Hála Istennek, tapasztalható egyfajta „ébredés” is.
– Változó világunkban miben látja az egyház számára a legnagyobb kihívást?
– Először is: a lélekszám apadásában. A kisebb közösségeket drámaian érinti. Másodszor: a gyengülő vallásos öntudatban. A
vallásos öntudat igazából az őszinteséget jelenti. A vicc szerint repülőben nincs ateista.
A felgyorsult történelmi események miatt
mondom: velünk most száguld az idő. Ha
őszinték lennénk, belátnánk, elismernénk,
hogy hit nélkül régebb sem működött, és soha
nem tud működni az emberi élet. Kérdezhetném: kényelmes, ha nem tulajdonítunk jelentőséget a hitnek? Biztos vagyok benne, hogy
ez nagyon veszélyes, mert elaltatjuk a lelkiismeretünket. Az egyház küldetése: ébren tartani a lelkiismeretet.
– Felesége az egyházépítő munkában is
társ.
– Ez így igaz. Hálás vagyok a feleségemnek, mert mindig támogat. A családi program
nyilvánvalóan fontos, de az a tény, hogy a
gyülekezetet, az egyházat érintő program is
számára ugyanilyen fontossággal bír, felbecsülhetetlen hálára kötelez. Sok program elmaradt volna, ha ő nem biztat, nem segít.
Nagyon-nagyon röviden: amikor áldott állapotban volt is, vastag szivacsra ült, hogy a
személygépkocsinkkal biciklitúrázó fiatalok
csomagjait a csapatnak szállítani tudja Erdély-szerte. Szívvel-lélekkel szervezi a közösségi munkát, dolgozik az asszonyainkkal,
fiatalokkal, gyermekekkel, emellett ő tartja a
kapcsolatot a külföldi testvérgyülekezeteinkkel (az AEÁ-ban és Hollandiában). Nemcsak
a most befejezett vártemplom teljes felújításának hatalmas költségét könyvelte el, hanem
az egyházközségnek is ő végzi rendszeresen
az elektronikus könyvelést. Emellett a kántori
teendőket is ellátja a gyülekezetben.
– Mi az ön jelmondata?
– Istennel és emberrel az életért!
– Mi a hitvallása?
– Hiszek az igazság erejében. Hiszek a bölcsesség békéjében. Hiszek a szeretet hatalmában. Hiszek az öröm üzenetében. Hiszek a
jóság győzelmében.
– Tiszteletes úr, hogyan tovább?
– Legyen rajtunk Isten áldása, hogy tudjunk élni testi, lelki egészségben, jó reménynyel, közösségben: szeretetben, hittel,
okosan, alázattal.
– Köszönjük a beszélgetést.
– Én is köszönöm a lehetőséget. Kívánom
Isten gazdag áldását a szerkesztő úr,
a Népújság munkatársai és az olvasók
életére.
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Az EU légi és banki
korlátozásokat vezetett be
Az Európai Unió Tanácsa az Ukrajna elleni orosz hadműveletek miatt hivatalosan korlátozó intézkedéseket fogadott
el a légi közlekedésre vonatkozóan, finanszírozást hagyott
jóvá az ukrán fegyveres erők számára, és megtiltotta az
együttműködést az orosz központi bankkal – derül ki az
uniós tagországok kormányait képviselő testület hétfőn
Brüsszelben kiadott közleményéből.

A közlemény szerint az uniós tanács olyan segítségnyújtási intézkedéseket fogadott el az Európai Békekereten (EPF) belül, amelyek hozzájárulnak az ukrán fegyveres erők képességeinek és ellenálló
képességének megerősítéséhez az ország területi egységének és önállóságának megőrzése, valamint a polgári lakosság védelme érdekében
a folyamatban lévő orosz katonai agresszióval szemben.
A tanácsi közlemény Josep Borrellt, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét idézte, aki közölte: az elfogadott 500 millió euró értékű támogatási csomag az ukrán fegyveres erők felszerelésének
biztosítását segíti Ukrajna területi egységének és lakosságának megvédésében. Kiemelte, ez az első alkalom, hogy az EU halált okozó katonai felszereléseket fog biztosítani, illetve azok biztosításához nyújt
támogatást egy unión kívüli országnak.
„Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy támogassuk Ukrajnát, kiállunk az ukrán nép mellett” – fogalmazott.
Az uniós tanács tájékoztatása szerint a tagországok szigorú korlátozó
intézkedéseket fogadtak el a légi közlekedéssel kapcsolatban is.
Az intézkedés szerint uniós tagállamok megtagadják a területükön
való leszállásra, felszállásra, illetve a légterükön történő átrepülésre
vonatkozó engedélyeket az orosz légi fuvarozók által üzemeltetett, illetve minden orosz tulajdonban lévő és Oroszországban lajstromozott
repülőgép esetében.
Ezenkívül tilos lesz tranzakciókat lebonyolítani az orosz központi
bankkal vagy bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel,
amely az orosz központi bank nevében vagy utasítására jár el.
Kijelentették: az Európai Unió követeli, hogy Oroszország haladéktalanul hagyjon fel katonai akcióival, feltétel nélkül vonja vissza erőit
és katonai felszerelését Ukrajna egész területéről, és tartsa tiszteletben
Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét a nemzetközileg elismert határain belül. Az EU és tagállamai emellett felszólították
Oroszországot és az általa támogatott fegyveres alakulatokat, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot, és vessenek véget
dezinformációs kampányuknak és a kibertámadásoknak.
„Az erőszaknak és a határváltoztatási kényszernek nincs helye a 21.
században. A feszültségeket és a konfliktusokat kizárólag párbeszéddel
és a diplomácia útján kell megoldani” – fogalmaztak.
Az EU továbbra is szorosan együttműködik Ukrajna szomszédaival,
és ismételten megerősíti, hogy rendíthetetlenül támogatja Georgia és
Moldova szuverenitását és területi integritását. Továbbra is szoros koordinációt folytat az ENSZ-en, az EBESZ-en, a NATO-n és a G7 csoporton belüli partnerekkel és szövetségesekkel – tették hozzá.

Oroszország megtorlásként 36 ország előtt zárta le légterét
Oroszország 36 ország előtt zárta le légterét, válaszlépésként az
orosz légitársaságok ellen bevezetett hasonló nyugati intézkedésekre –
közölte az orosz légiforgalmi hatóság (Roszaviacija) hétfőn.
Az eddig tíz országból álló tilalmi lista mostantól magában foglalja
az EU összes tagállamát, Nagy-Britanniát, több brit területet és Kanadát
is. Ezekből az országokból csakis a Roszaviacija vagy az orosz külügyminisztérium engedélye alapján lehet Oroszországba repülni.
Az orosz diplomáciai tárca közölte, hogy le kellett mondani Szergej
Lavrov orosz külügyminiszter genfi látogatását, mert több európai ország megtagadta átengedni a repülőgépét a légterén. Lavrov az ENSZ
Emberi Jogi Bizottságának, valamint a világszervezet leszerelési konferenciájának ülésén vett volna részt.
A TASZSZ hétfői jelentése szerint nem tudott hazatérni Madeiráról
orosz turisták egy csoportja, mert a portugál hatóságok visszafordulásra
kényszerítették az Ural Airlines légitársaság értük érkező járatát. Liszszabon vasárnap döntött úgy, hogy az Ukrajna elleni agresszió miatt
lezárja az orosz légteret a portugál gépek előtt.
Az orosz utazási irodák szövetségének (ATOR) becslése szerint több
150 ezer orosz turista rekedhetett külföldön, és több mint 27 ezer nem
tud elrepülni Oroszországból. Az ATOR szerint a probléma megoldásához az orosz szakminisztériumok és hatóságok beavatkozására lesz
szükség. (MTI)

Elhagyta Romániát
az ukrán vadászgép
Elhagyta az országot a román légtérbe múlt csütörtökön behatoló
ukrán katonai repülő – tájékoztatott kedden a védelmi minisztérium. A
tárca közlése szerint a Szu-27-es vadászgépet a román légierő két Mig21 LanceR típusú repülője kísérte el a román légtér határáig, ahonnan
az ukrán légierő gépeinek kíséretében folytatta az útját. A vadászgép
az ukrán hatóságok kérésére tért vissza Ukrajnába. A Szu-27-es ukrán
katonai repülő február 24-én lépett be a román légtérbe, majd az elfogására küldött F-16-os román harci gépekkel Bákó katonai repülőterén
szállt le. (Agerpres)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A THEREZIA KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0265/322-441, 0749-228-434-es telefonszámokon lehet.
(66309-I)

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ nagyon jó állapotban levő
hűtőszekrény és fagyasztó. Tel. 0744573-699. (15118)
AJÁNDÉKOZOK egy szép, fehér kutyát
és egy szép, kedves cicakölyköt. Tel.
0744-573-699. (15118)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK: festést, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (14836)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (14887-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgősségi javítást, meszelést. Készítünk kerítést,
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Miklós. (14843)

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel emlékezünk arra,
hogy a tizedik szomorú tavasz
bontogatja
rügyeit,
amióta
SÁNDOR ATTILA, a szeretett férj,
apa, gyerek, testvér fájdalmasan
elbúcsúzott tőlünk.
Az ígéret, hogy „Megerősítelek
és megsegítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak”
(Ézs
41.10)
és
unokái
mosolya mindenkori vigasztalásunk.
Emléke legyen áldott! Szerettei.
(sz.-I)
Akkor érezzük, hogy mennyire
fontos valaki az életünkben,
mikor már nincs velünk.
BOTA ROZÁLIA szül. Szász már
5 éve eltávozott az öröklétbe, és
nagyon hiányzik nekünk.
Szerettei. (15099-I)
Kegyelettel emlékezünk az erdőszentgyörgyi
születésű
UNGVÁRI MÁRIA szül. Tamás
marosvásárhelyi lakosra halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (15106)
Szomorú szívvel emlékezünk
március 2-án a marosvásárhelyi
születésű BARTHA ALBERTRE
halálának 5. évfordulóján.
Emlékét őrzik: szerető felesége,
két fia, menye és unokája.
Nyugodjon békében! (-I)

11

„Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod,
és fényességül nem a hold világol néked,
hanem az Úr lesz néked örök világosságod,
és Istened lesz ékességed.”
(Ésaiás könyve 60. rész 19.)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama,
rokon, barát, pályatárs, ismerős,
özv. FERENCZY ERZSÉBET
szül. Mózes
(Mojszika)
színésznő
életének 84., özvegységének 20. évében 2022. január 5-én elhunyt. Drága halottunkat 2022. március 4-én, pénteken 13 órakor szeretett férje, Ferenczy István színművész mellé
helyezzük örök nyugalomra, a református egyház szertartása
szerint, a marosvásárhelyi katolikus temető felső kápolnájától.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (15026-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagytata, dédapa, testvér, após, rokon,
id. SIKÓ JÓZSEF
volt matematikatanár
szerető szíve életének 81. évében megszűnt dobogni.
Temetése március 3-án, csütörtökön 11 órakor lesz, református
szertartás szerint, a Jeddi úti temetőben, részvétnyilvánítást a
temetés előtt egy órával fogadunk.
Gyászoló szerettei. (-I)

Megrendülten értesültünk
SIKÓ JÓZSEF
az RMDSZ marosvásárhelyi 13as körzete volt elnökének hirtelen haláláról. Személyisége,
közösségünk érdekében végzett
munkássága mindvégig emlékezetünkben marad.
Az RMDSZ marosvásárhelyi 13as körzetének régi választmánya.
(-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett nyugdíjastársunktól,
PÉTER bácsitól.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A jeddi nyugdíjasklub. (15107-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér és nagybácsi,
dr. SCHELL LÁSZLÓ
életének 89. évében, hosszan
tartó betegség után, 2022. február 25-én elhunyt Németországban.
Búcsúzik tőle szerető húga és
unokaöccse.
Nyugodjon békében! (15110)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték
és szerették, hogy a szívből szerető, drága jó Édesapánk,
BARA LAJOS
(Lala)
folyó év február 27-én eltávozott
szerettei köréből.
Utolsó útjára március 2-án, szerdán 15 órakor kísérjük a római
katolikus temető felső kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (15112-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesapa, testvér,
nagybácsi, rokon, barát és jó
szomszéd,
FARKAS LAJOS
(Laló)
a húsfeldolgozó vállalat volt dolgozója életének 73. évében 2022.
február 25-én örökre megpihent.
Végső nyugalomra 2022. március 3-án, csütörtökön 13 órakor
helyezzük a marosvásárhelyi református sírkertbe.
Emlékét őrzik szerettei.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (15117-I)

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, örök álmát őrizze béke és
nyugalom.
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették
VIG JÓZSEF
marosvásárhelyi lakost, hogy
életének 83. évében csendesen
megpihent.
Végső búcsút a drága jó férjtől,
édesapától, nagyon szeretett
nagytatától, déditől március 3-án
14 órakor veszünk a református
temető ravatalozójában.
Csendes álma fölött őrködjön a
szeretet. (-I)
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Romániai importőr cég

ÁRUMOZGATÓ
munkatársat alkalmaz
Feladatok:
– áruraktározási tevékenységek
– a megrendelések összekészítése
– a telephely karbantartása
– esetenként kiszállítási és kivitelezési munkálatok
Amit kínálunk:
– kihívásokkal tele munka
– továbbfejlődési lehetőség
– a betanulási időszakot követően versenyképes, teljesítményarányos fizetés
Elvárások:
– középfokú végzettség
– B kategóriás jogosítvány
– hatékony feladatmegoldó képesség
– kiváló fizikai erőnlét
– román és magyarnyelv-tudás
– logisztikai tevékenységben való jártasság előny
– építőipari tapsztalat előny
– targoncakezelői képzettség előny
– számítógépes ismeretek előny
A munkavégzés helye: Nyárádtő (Ungheni).
Jelentkezési határidő: 2022. 03. 31.
Jelentkezés az állásra:
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, magyar és
román nyelvű önéletrajzát március 31-ig küldje el az
info@transgranit.com e-mail-címre, vagy személyesen benyújthatja
cégünk székhelyén: Nyárádtő, Fő út 446/B szám. Érdeklődni a 0265328-663-as telefonszámon lehet.
Minden pályázó anyagát bizalmasan kezeljük!

