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Beadvány a minisztériumhoz

Ravatalozót
avattak Ákosfalván

Államosíttatnák a gazdák
a ludasi cukorgyárat

Szinte minden helyi vallásfelekezet
képviselője jelen volt a menetben,
amely a déli harangszóra kivonult a temető aljában álló ravatalozóhoz. Minden felszólaló köszönetet mondott
mindazoknak, akik lehetővé tették a
rég várt beruházás megvalósítását.

____________4.
A legjobb
zenei előadás
a Félelemkeresők

Március 22-étől a Kecskeméti Tavaszi
Fesztivál keretében zajló SZÍN-TÁR
ötnapos rendezvényén nyolc előadást
láthatott a nagyérdemű, olyan színdarabokat, amelyeket az anyaországi és
határon túli színművészeti egyetemek
hallgatói adtak elő. A Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem végzős magiszteri
színészosztályának diákjai ezúttal a
Félelemkeresők című vizsgaelődásukkal vettek részt a fesztiválon, és
elnyerték a legjobb zenei előadásért
járó díjat.

____________5.
Kell ennél jobb
reklám?

Fotó: Nagy Tibor

A cukorrépa-termesztők Beta nevű egyesülete március
22-én beadvánnyal fordult Adrian Chesnoiu mezőgazdasági miniszterhez, hogy mentse meg a nemrég bezárt
marosludasi cukorgyárat, amelyet a gazdák tudomása
szerint a franciaországi tulajdonosok nem szándékoznak
újranyitni, mi több, a berendezéseket szétbontanák, és a
marosvásárhelyihez hasonlóan ócskavasként értékesíte-

nék, utólag a területtel együtt. A miniszter ez ügyben tárgyalt a szakágazatban levő munkáltatók szövetségével és
franciaországi kollégájával is. De még megoldás nem született.

Vajda György
(Folytatás a 6. oldalon)

Sok történetet lehetett hallani azzal
kapcsolatban, hogy ilyen sok kilométer
lefutása után a gyártó ad ajándékba
egy autót az ügyfélnek, ezzel fejezve
ki az elismerését a szép teljesítmény
iránt, illetve ez egy komoly marketingeszköz is, hiszen az adott gyártó –
jelen esetben a Volvo – tudja mutogatni, hogy az ő autója közel 2 millió
kilométert ment. A kereskedés, ahonnan Jim vásárolta a 740 GLE-jét, szintén úgy döntött, hogy nem hagyja
jutalom nélkül egykori ügyfelét. Igaz,
csak két évig, de adtak neki egy vadonatúj S60-ast, amit csak tankolni kell.

____________7.

SAMIRA üzlet

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 1–3. szám –
Hagyományos tavaszi szőnyegvásár
március 30. – április 3. között!

Naponta 9–20 óra között szőnyegek, futószőnyegek
nagy választéka kedvezményes áron!
Ajándék vár minden vásárlóra!
Telefon: 0265/269-295; 0740-187-603.
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A Nap kel
7 óra 7 perckor,
lenyugszik
19 óra 48 perckor.
Az év 89. napja,
hátravan 276 nap.

Meghosszabbított ügyfélfogadás
a lakosság-nyilvántartónál

Ma ZALÁN,
holnap ÁRPÁD napja.
ÁRPÁD: régi magyar személynév, amelyet első ismert viselője,
Árpád fejedelem tiszteletére a
XIX. században újítottak fel, jelentése: árpácska.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. március 29.

Eső várható
Hőmérséklet:
max. 19 0C
min. 4 0C

1 EUR

4,9475

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,4802
1,3307
275,4232

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Elektromos és elektronikaihulladékgyűjtés Nyárádszeredában
A nyárádszeredai önkormányzat és a Green Fort Egyesület
április 1-jén és 2-án, pénteken és szombaton Nyárádszeredában és a hozzá tartozó településeken elektromos és
elektronikaihulladék-gyűjtést szervez.

Nyárádgálfalván is összegyűjtik
az elektronikai hulladékot
Április 1-jén és 2-án Nyárádgálfalva községben is elektronikus hulladékgyűjtésre kerül sor, a következő program szerint: 1-jén, pénteken 9-10 óra között Bedében, 10-11 óra
között Szentháromságon, 11-12 óra között Nyomáton; április 2-án, szombaton 9-10 óra között Nyárádszentlászlón,
10-11 óra között Nyárádgálfalván, 11-12 óra között pedig
Kisadorjánban és Nagyadorjánban. A lakosságot arra kérik,
hogy idejében helyezze ki a kapu elé az elektronikai hulladékot.

Ezt az intézkedést a veszélyhelyzet megszűnése
miatt hozták meg. Mint ismert, a veszélyhelyzet
idején lejáró érvényességű személyazonossági
igazolványokat az állapot megszűnésétől – 2022.
március 9-étől – számított 90 napon belül kell
megújítani.

A polgárok a hét valamennyi munkanapján kérelmezhetik az új személyazonossági igazolvány kibocsátását:
hétfőn és szerdán 8.30–15, kedden és csütörtökön 8.30–
18.30, illetve pénteken 8.30–12 óra között.
A kérelmek leadásához a www.tirgumures.ro oldalon,
illetve a 0265/250-391-es telefonszámon lehet kérni időpontot.

Megjelent a Helikon újabb lapszáma
Megjelent a Helikon második márciusi, 2022/7es lapszáma, benne Győrfi Kata és Ayhan Gökhan
versei. Mózes Attila születésének 70. évfordulójáról Papp Attila Zsolt emlékezik meg vezércikkében, esszétanulmányt Antal Balázs írt Mózes
Attila nagyelbeszéléseiről. Továbbá Szenkovics
Enikő interjúja olvasható Hans Bergel erdélyi
szász íróval, költővel, aki 2022. február 26-án
hunyt el. Az interjút a szerző A herceg három halála
című prózájának kíséretében közli a lap.

Verset közöl továbbá Lövétei
Lázár László, prózát Bene Zoltán
és Wirth Imre, esszét Demeter M.
Attila. „Képzelt interjút” Borcsa
János közöl Boér Gézával a költő
születésének 70. évfordulója alkalmából. A Ráolvasásban Vida
Gábor ír az Ezeregyéjszaka meséiről. A Pavilonban Tóháti Zsuzsa
versei és Nagy Tímea prózája olvasható. Interjút Sánta Miriám
közöl Ozsváth Zsuzsával, továbbá Sánta Miriám Nem csak fekete humor című esszéje
olvasható Ozsváth Zsuzsa Előző
részek című kötetéről.
A Kinematográfban Szántai
János ír az MMA Magyar filmek
című kézikönyvéről, a Theátrumban Bartha Réka ír az ukrajnai
operettszínészek helyzetéről. Kritikát Tankó Andrea közöl Háy

Egyesület húsvéti vásárt a marosvásárhelyi várban, ahol a
helyi termelők és kézművesek portékáinak megvásárlása
mellett számos hagyományőrző és kulturális programba
kapcsolódhatnak be a látogatók naponta 10–21 óra között.

János Mamikám című regényéről, fülszöveget Dimény
Patrícia jegyez Szolcsányi Ákos Piros című kötetéről, Krusovszky Dénes Hemingway szalvétája című kötetéről
Pataki-Péter Sándor ír.
Az Amplitúdóban Jakabffy Tamás rövid esszéje olvasható, az Artefaktumban Kányádi Iréne ír az EMŰK tematikus válogatásáról, amely IttMást – Romániai magyar
képzőművészet 1975 és 1989 között címmel volt megtekinthető Sepsiszentgyörgyön, és amellyel a jelenlegi lapszámot illusztrálták.

Emberrablási kísérlet

Húsvéti vásár Marosvásárhelyen
Április 8-10. között második alkalommal szervez a Parapács

Az új személyazonossági igazolványt a kérvény leadásától számított legtöbb 2 munkanapon belül bocsátják
ki (kivéve a további ellenőrzést igénylő eseteket), az információs és iratkibocsátó ügyfélablaknál, a következő
program szerint: hétfőn, szerdán és pénteken 8.30–
16.30, míg kedden és csütörtökön 8.30–18.30 óra között.
A személyazonossági igazolvány kibocsátásáról és átvételéről a kérelmezőt SMS-ben is értesítik az általa megadott telefonszámon.
Bővebb tájékoztatást a 0265/250-391-es telefonszámon
lehet kérni.
Claudia Trif ügyvezető igazgató

A szociális hálón megjelent egy információ, miszerint
egy 18 éves lányt március 27-én, vasárnap láttak utoljára
a Kárpátok sétányon lévő Darina élelmiszerüzlet közelében. Az esetről az eltűnt barátnője posztolt információt. A
rendőrség hivatalból indított kivizsgálást. Kiderült, hogy

a balavásári lány barátjával – állítólag egy 46 éves egrestői
férfi – az említett helyszínről (a lány akarata ellenére) autóba ült és eltűnt. Március 29-én a Bihar megyei rendőrség
talált rájuk. A rendőrség a marosvásárhelyi bírósági
ügyészséggel tovább vizsgálja az eset körülményeit.

A második húsvéti vásáron mintegy 50 helyi kézműves és
termelő lesz jelen.

Könyvbemutató
a Gemma kávézóban
Csütörtökön, március 31-én délután fél 6-tól a Gemma Book
Caféban bemutatásra kerül Márton Evelin Solea Minor című
kötete. A szerzővel és a kötet szerkesztőjével, Mihály Emőkével a Látó szerkesztője, Vida Gábor beszélget.

A Tóték Szászrégenben
Április 6-án, szerdán este 7 órai kezdettel a szászrégeni
Eugen Nicoară művelődési házban lép fel a nyárádszeredai
Bekecs Néptáncszínház. A Tóték című előadás Örkény István azonos című tragikomédiája alapján készült. Rendezőkoreográfus Györfi Csaba. Egy jegy ára 20 lej. Belépőket a
művelődési ház jegypénztáránál lehet váltani munkanapokon 9–17 óra között, helyet foglalni a 0757-109-450 vagy
0740 -515-617-es telefonszámokon is lehet.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

RENDEZVÉNYEK
Látó Irodalmi Színpad
és Játékok 111.
A Látó szépirodalmi folyóirat második márciusi meghívottja László Noémi költő, műfordító, a Napsugár gyermeklap főszerkesztője, akivel Demény Péter, a Látó
szerkesztője beszélget a Gemma kávézóban ma, szerdán 17 órától. A rendezvény támogatója a Bethlen
Gábor Alap.

Külön falka
A Csütörtök a múzeumban utolsó márciusi kiadásán
előbemutató keretében vetítik Kis Hajni Külön falka
című játékfilmjét, amelyet számos nemzetközi fesztiválon díjaztak. A vetítésre csütörtökön, március 31-én 18
órától kerül sor a Kultúrpalota kistermében. A film 12
éven aluliak számára csak szülői felügyelettel ajánlott.
A filmet román felirattal vetítik. Belépőjegy: 16 lej (a Kultúrpalotában érvényes teljes árú jegy). A filmvetítés a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház műszaki támogatá-

sával valósul meg. Jegyek elővételben a Kultúrpalota
jegypénztárában vagy az esemény helyszínén
kaphatók a rendelkezésre álló helyek számának függvényében. A filmvetítésre nem érvényesek a kedvezmények.

Makkai Gyöngyvér szerzői estje
Április 6-án, szerdán 19 órától a Kultúrpalota Kistermében Makkai Gyöngyvér két dalkötetével ismerkedhet
meg a közönség. A meghívott énekművészek előadásában a Pislákoló fények közt és az Érintkezések című,
most bemutatásra kerülő kottákból hangzanak el
művek, valamint sor kerül a Madárvonulás című vonósnégyes ősbemutatójára is a Tiberius kvartett tolmácsolásában. Fellépnek: Beatrice Iordache, Madaras Ildikó,
Vass Annamária, Szabó Péter, Buta Árpád Attila, Suba
László énekművészek, a Tiberius vonósnégyes: Molnár
Tibor (hegedű), Lokodi Károly (hegedű), Molnár József
(brácsa), Zágoni Előd (cselló), valamint közreműködnek a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem zene szakos hallgatói. Zongorán kísér a szerző (Makkai
Gyöngyvér). Műsorvezető: Buta Árpád Attila.
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Elkezdték az erdészeti stratégia kidolgozását
Elkezdődött az új országos erdészeti stratégia kidolgozása. A szakértői munkacsoportnak április végéig
kell elkészítenie a független szaktanulmányt az
uniós erdészeti stratégia romániai gyakorlatba ültetésének lehetőségeiről és kihívásairól, július végéig pedig meg kell határozni a romániai erdőkre
vonatkozó stratégiai célokat.

„Kulcsfontosságú feladatunk van ebben az évben: meghatározzuk az erdőink jövőjét 2030-ig. Ha értékes erdőket akarunk, akkor többéves irányvonalat kell követnünk. Ezért egy
olyan szemléleten kell együtt dolgoznunk, amely egyensúlyt
teremt a környezet, az ország társadalmi és gazdasági szükségletei, valamint az erdők biológiai sokféleségének megőrzése között. Nem szabad szem elől tévesztenünk azokat a
romániai közösségeket, amelyek megélhetése még mindig az
erdők erőforrásaitól függ. Ugyanakkor azt szeretném, ha a készülő stratégia konkrét megoldásokat nyújtana arra, hogy a romániai erdők ellenállóbbak legyenek a klímaváltozás

kihívásaival szemben” – jelentette ki Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter a szakértői csoport
első munkamegbeszélését követően.
Az erdőkről szóló szaktanulmány és az országos erdészeti
stratégia elkészítése szerepel az országos helyreállítási és rezilienciaépítési terv célkitűzései között, amelyet 1,2 millió lejjel finanszíroznak. A stratégia kidolgozásában a brassói
egyetem erdészeti és erdőgazdálkodási karának és a szucsávai
egyetem erdészeti karának oktatói, valamint az ágazat más
szakértői vesznek részt.
„Növelnünk kell az erdőterületeket, erre is választ kell
adnia a stratégiának. Ugyanakkor meg kell találnunk a
módot az erdők többfunkciós szerepének kihasználására. Ez
csak a biodiverzitás megőrzésével és fenntartható erdőgazdálkodással történhet. A fenntartható erdőgazdálkodás olyan
koncepció, amelyet a stratégiának meg kell őriznie és tovább kell fejlesztenie” – hangsúlyozta Tánczos Barna.
(közlemény)

Mintegy ötezer külföldi katona
fog állomásozni Romániában
Jelenleg csaknem négyezer külföldi katona van Romániában, ha pedig megalakul a múlt heti NATOcsúcson bejelentett új harccsoport, mintegy
ötezerre emelkedik az országban állomásozó külföldi katonák száma – írta kedden a Hotnews.ro hírportál Vasile Dîncu védelmi minisztert idézve.

A tárcavezető a Digi24 hírtelevízió hétfő esti műsorában
közölt részleteket az országba érkező NATO-katonák létszámáról. Elmondta: jelenleg 3913 külföldi katona van Romániában, az országba legutóbb áthelyezett ötszáz francia katona,
illetve a velük ékezett belga és holland csapatok európai parancsnokság alatt végzik tevékenységüket. Februárban az
Egyesült Államok egy Stryker gépkocsizó zászlóaljat vezényelt át Németországból Romániába. Az új NATO-harccsoport telepítése további ezer külföldi katona érkezését jelenti –
magyarázta a tárcavezető.
Dîncu szerint nem kizárólag a Fekete-tenger partvidékén,
a Konstanca közelében található Kogălniceanu támaszpontra
vezényelik őket, hanem Aranyosgyéresen és Nagysinken, illetve más bázisokon is fogadnak külföldi katonákat, feladataiknak megfelelően. A légierő a két nagy katonai
repülőtérhez, a Kogălniceanuhoz és az aranyosgyéresihez
kötődik, a szárazföldi csapatok azonban más térségekben is,
az ország különböző részein mozognak. A miniszter megem-

lítette: román katonák is részt vesznek más NATO-tagállamok védelmében, Lengyelországgal például kölcsönösen
küldenek egymáshoz rotációs rendszerben katonákat nemzetközi missziókba.
A miniszter szerint a júniusi madridi NATO-csúcson véglegesítik, hogy milyen csapatok vesznek majd részt a Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában
szervezett harccsoportokban, de ezúttal már nem rotációs
rendszerű küldetésekről, hanem a keleti szárny védelmének
tartós megerősítéséről van szó.
Egy másik interjúban, amelyet az Adevărul című lap idézett
kedden, Dîncu a román haderőfejlesztési tervekről is beszélt.
A tárcavezető szerint Romániának több mint 70 ezer hivatásos
katonája van, és ezzel „egyike Európa legjelentősebb hadseregeinek”. Dîncu a mozgósításról szóló hamis hírekre reagálva
elmondta, a jelenlegi ukrajnai háborús helyzetben sem merült
fel a román hadsereg létszámának bővítése, a tárca egyelőre a
katonák felkészítésének, szakértelmének javítását és a felszerelés korszerűsítését tekinti prioritásnak.
Tartalékosokat azonban valóban rendszeresen verbuválnak,
Romániának ugyanis mindössze 60 ezer tartalékos katonát sikerült szerződtetnie és kiképeznie, ami „távolról sem elegendő
ahhoz, hogy egy válsághelyzetre meggyőző katonai választ
tudjon adni” – írta az Adevărul. (MTI)

Sodródó aknát hatástalanított a román haditengerészet
Sodródó aknát észleltek hétfő reggel Románia területi vizein a Fekete-tengeren, ezért a térségbe küldték a Viceamiral Constantin Balescu aknászhajót,
hogy begyűjtse és hatástalanítsa a robbanószerkezetet – közölte a védelmi minisztérium.

Az aknát az Olimpus 1 halászhajó vette észre 72 kilométerre a Midia-foktól, amely Konstancától 15 kilométernyire
északra, a Duna – Fekete-tenger csatorna északi ágának torkolatánál található. A tájékoztatást követően a haditengerészet
parancsnoksága riasztotta az aknászhajót, amely – fedélzetén
aknabegyűjtésre kiképzett búváregységgel – azonnal a szerkezet felkutatására indult.
A haditengerészet később közölte, hogy az aknát megtalálták, beazonosították, majd a búvárok robbanószerkezetet erősítettek rá és felrobbantották. A közzétett fotókon gömb alakú
rozsdás vasszerkezet látható tüskeszerű nyúlványokkal, számokból és cirill betűkből álló felirattal. A Pro TV kereske-

delmi televízió a védelmi minisztériumtól megtudta, hogy 172
kilogrammos YaM típusú, 20 kilogrammos robbanótöltettel
rendelkező tengeri aknáról van szó. A román aknászhajó a feladat elvégzése után a térségben folytatta a járőrözést, további
elsodródott robbanószerkezetek után kutatva.
Szombaton Törökország ideiglenesen lezárta a teherforgalmat a Boszporuszon, hogy begyűjtsön és megvizsgáljon egy
úszó tárgyat, amelyről azt feltételezte: az ukrajnai partokról
elszabadult tengeri akna. Miután az aknát hatástalanították, a
forgalom délután újraindult.
A román haditengerészet már múlt hétfőn is járőrözni
küldte aknászhajóját, miután az orosz Szövetségi Biztonsági
Szolgálat (FSZB) március 19-én azt közölte, hogy az ukrán
haditengerészet elaknásította Odessza, Ocsakiv, Csornomorszk és Pivdennyi kikötőjét. Az FSZB szerint a több mint
420 tengeri aknából néhány elszabadult a vihar miatt, és fenyegeti a fekete-tengeri hajózást. (MTI)
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Ország – világ
Több mint négyezer ukrán
állampolgár kért eddig menedéket
Az ukrajnai fegyveres konfliktus kezdetétől 4322
ukrán állampolgár folyamodott menedékjogért a
román hatóságokhoz – tájékoztatott kedden a belügyminisztérium. A bevándorlási főfelügyelőség (IGI)
menekültszállásainak telítettsége jelenleg 83,6 százalékos. Az elmúlt 24 órában összesen 64.436 személy érkezett az országba, közülük 7625-en ukrán
állampolgárok – áll a tárca közleményében.
(Agerpres)

Közvitára készül a nemzetbiztonsági törvénycsomag
Legfeljebb két héten belül közvitára bocsátja a kormány a nemzetbiztonsági törvénycsomagot – jelentette ki kedden a védelmi miniszter. Vasile Dîncu a
parlamentben a sajtónak elmondta, hogy a tervezet
voltaképpen már közel egy éve elkészült, de még csiszolnak rajta. Hozzátette, a törvénycsomagot várhatóan két héten belül közvitára bocsátják, majd a
parlamentbe kerül. „Nem tudom, hogy sikerül-e az
ülésszak végéig elfogadni, ez a vitáktól függ, mert ez
Románia számára fontos tervezet, de a kormány
igyekszik mielőbb a parlament elé terjeszteni” – jelentette ki. (Agerpres)

Telefonon egyeztetett a szaúdi
és az amerikai külügyminiszter
Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok stratégiai kapcsolatairól, továbbá Jemen és Irán ügyében egyeztetett

telefonon

Antony

Blinken

amerikai

külügyminiszter és szaúdi hivatali partnere, Feiszal
bin Farhán Ál Szaúd – közölte helyi idő szerint hétfő
este az Arabnews című szaúdi hírportál a királyság
hírügynökségére hivatkozva. A felek megegyeztek a
két ország közötti kapcsolatok mélyítésében, továbbá
egyeztettek a közel-keleti stabilitásról, elsősorban a
Szaúd-Arábiával szomszédos jemeni polgárháború
ügyében. (MTI)

Életfogytiglanit kapott
a szeretőjét lelövő férfi
Nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre
ítélte a Nyíregyházi Törvényszék hétfőn azt a román
állampolgárságú férfit, aki 2016-ban lelőtte szeretőjét,
és életveszélyesen megsebesítette annak férjét. Az
ítélet ellen az ügyészség, a vádlott és védője is fellebbezést jelentett be, a jogerős döntést a Debreceni
Ítélőtábla hozza meg. (MTI)

„Hullámzik a víz, reng a könnyű sajka”
Kaáli Nagy Botond
Ha visszatekintünk és visszaemlékszünk a gengszterváltást követő, immár több mint harminc évre, azt láthatjuk,
hogy olyan volt ez az időszak, mint a haragos tenger. Szűken csapó, magas hullámok és mély hullámvölgyek követték
egymást a természet természetéhez hasonló kiszámíthatatlansággal, hol pocsékul éltünk, hol jobban, hol ismét roszszul, jött és ment temérdek politikus, populista és korrupt
társaságok cibálták ide vagy oda az országot, amikor jobban ment a sorunk, annak később ittuk meg a levét, de ez
még a jobbik eset – akkor volt igazán kakesz, amikor csak
ittuk a levet, és nem is ment jobban a szekér. Tegyük félre a
szakmát, a politikai és közgazdasági kimagyarázatok terrabájtjait, és gondolkozzunk egy pillanatra a hétköznapi
ember szemszögéből, aki nem érti, nem is akarja érteni a
háttérben zajló folyamatokat, és nem is kell megértenie
őket: egy ideális(abb) világban ez nem az ő dolga, ő azért
fizet adót, és szavaz bizalmat bizonyos embereknek, pártoknak köröknek, hogy ők vigyázzanak rá, a megélhetésére, a

munkahelyére, a pénzére. Azok pedig, akiket oda juttatott,
azért kapják a vastag fizetésüket, hogy eme többmilliónyi
ember kívánságának eleget tegyenek. És ez a kívánság egyszerű: éljünk jobban, vagy ha lehet, jól. Az olyan banálisnak ható tényezőktől, mint a kenyér ára, az egészségügyi
ellátáson át az autópályákig. Mondom, ideális világban. Ez
pedig visszavezet a haragos tenger és a hazai életszínvonal
közötti párhuzamhoz, amely természetesen hamis – a haragos tenger jelensége különböző légköri frontokkal és áramlatokkal könnyedén megmagyarázható, valamint a tenger
mint olyan nem rendelkezik intelligenciával. Az életszínvonalat alakító homo sapiens (?) azonban igen, állítólag. Így
ezen életszínvonal kiszámíthatatlan természete, magas hullámai és mély völgyei iránt felelősséggel tartoznak valakik,
és nem azok, akik az Árvácska utca B-ben kavargatják a
húslevest, vagy reggeltől estig melóznak a gyárban. Vagy
akárhol. Mert miért is melóznak? Lassan, de biztosan – igazam ne legyen! – eljutunk ismét a kilencvenes évek vadkapitalista korszakának nívójáig. Oké, annak idején a
negyedbeli kölykök laposra nyomták orrukat nyugati isme-

rőseink szivar Audi 100-asának ablakain, miközben a nyáluk folyt a kilincsre, idáig valószínűleg nem jutunk el, azért
volt fejlődés is (egy kicsi). Szóval, miért is? Azért, hogy kifizessék a számláikat, adóikat, vegyenek valami kaját, jusson pénz üzemanyagra és… nagyjából ennyi. És ők még
szerencsések. Ha van több gyerek, ha van hosszan tartó betegségben szenvedő a háznál, az sokak számára már nagyon megterhelő pluszkiadást jelent. A szegénység ördögi
körforgása kezdi ismét felütni a fejét: az ember azért dolgozik, hogy egyék, és azért eszik, hogy dolgozzon. És hogy
legyen egy tető a feje fölött. És semmi több. És ez nem
egyéb a rabszolgaságnál. Az elpazarolt életnél. Nem több
egy fogaskeréknél a gépben, amelynek a szoftvere tudomást
sem vesz a fogaskerék létéről. Ismét e felé tartunk. És ne
mondjátok, hogy igen, de háború van, aszály van, államadósság van, geopolitika van s a többi. Nem érdekel. Mindig van valami. Miközben a legtöbbször semmi sincs.
Lassan már csak annak örülhetünk, hogy legalább béke
van. Egyelőre. Gondoltátok volna ezt, mondjuk három évvel
ezelőtt, márciusi rügyfakadásban, délután fél hatkor?
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Több száz hiányzó a megyében

Zajlik a próbaérettségi
Több mint 150 ezer diákot
vártak országszerte a március 28-án, hétfőn megkezdődött
próbaérettségire,
amelynek első napján – a
román nyelvből és irodalomból szervezett írásbelin
– 119.486 végzős vett
részt. Nyolc diákot csalási
kísérlet miatt kizártak a
próbavizsgáról – derül ki a
tanügyminisztérium közleményéből.

Nagy Székely Ildikó
Illés Ildikó Maros megyei főtanfelügyelő-helyettestől megtudtuk, hogy megyénkben 3672
végzős diák van, közülük 3112en jelentek meg a román írásbelin, 560-an hiányoztak. Tegnap a
szaknak megfelelő kötelező tantárgyból mérhették fel tudásukat
a tanulók, a próbavizsgán 3021en vettek részt, 651-en kihagy-

ták a lehetőséget. Ma a választott tantárgyból, csütörtökön
anyanyelvből adhatnak számot
ismereteikről a végzősök. Az
első két próbavizsganapon
Maros megyében nem történt
csalási kísérlet.
Egyes középiskolákban az
érettségiszimuláció alatt szünetel
a kisebb évfolyamok oktatása,
erről a líceumok dönthettek.
Április elején az általános iskolák ballagói is felmérhetik jelenlegi tudásszintjüket: 4-én román
nyelvből és irodalomból, 5-én
matematikából, 6-án anyanyelvből próbavizsgáznak a nyolcadikosok.
Mind a próbaérettségi, mind a
képességvizsga-szimuláció eredményeit április 14-én hozzák nyilvánosságra.
A
megszokott
gyakorlat szerint a jegyek tájékoztató jellegűek, és csak a diákok
kérésére kerülnek be az osztálynaplóba.

Erről jut eszembe
Az árvaság szele akkor is keményen megrázhat, ha
egykori tanáraink közül kell elveszítenünk valamelyiket. Az utolsóként távozó nyomában még nagyobb űr
marad. Kedves magyartanárunk, a kiváló Király
László pár nappal ezelőtt 94 évesen fejezte be földi
pályáját. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium tanári kara, diáksága, a város lakói a hét elején búcsúztak tőle, tegnap kísérték utolsó útjára. Volt mit
köszönniük neki, a magyar nyelv és irodalom oktatásának, a tehetségek szárnyra bocsátásának, a
Bethlen-szellem terjesztésének, sok nemzedék
szépre, jóra, tudásra, emberségre nevelésének szentelte hét évtizedes munkásságát, olyankor is, amikor
a sors megpróbáltatásaival kellett megküzdenie.
Aligha volt olyan tanítványa, aki ne zárta volna szívébe a szerény, nagy tudású, halk szavú Tanár urat.
Minden évben ott volt velünk véndiák-találkozóinkon, nélküle nem is igen tudtuk elképzelni ezeket a
vidám összejöveteleket. Tavaly már kénytelenek voltunk hiányolni jelenlétét. De akkor is üzent, hisz
mindig volt mondandója, idéznivalója követői számára. Időnként észre is veszem magamon, alkalmanként az ő gondolatait öntöm formába. És olykor az
is megfordul a fejemben, hogy azoknak, akik teljes
szívükkel, lelkükkel szolgálják az ősi alma matert,
hosszú életet ad a Fennvaló. Eszembe jut, hogy a
szakmai irányultságomat is jelentősen befolyásoló
Király László halála előtti napon volt dédapám, a
filológus, történész Fogarasi Albert 171. születésnapja. 1851. március 24-én jött a világra. Ő is 94
éves volt, amikor meghalt. Amíg csak tehette, a Kol-

Ravatalozót avattak Ákosfalván

légium, Nagyenyed és közössége szolgálatában állt.
Irányító szerepet vállalt a függetlenségi szellemű politikai mozgalmakban, de az oktató-, kutatómunkában
is jeleskedett, könyveket írt, szerkesztett. 1890-től
1894-ig a Kollégiumot rektorprofesszorként igazgatta, és amikor jóval 1908-as nyugdíjba vonulása
után az idők szava úgy kívánta, egyszer még felvállalta a rektori tisztséget. Ismertem őt, de valójában
mégsem, hiszen nem voltam egészen kétéves, amikor
elhunyt, nem emlékszem rá. A dátumok viszont furcsa
képzeteket kelthetnek az emberben. Tömöríthetik, kitágíthatják az időt. Dédapám fontos személyiség volt
1922-ben a Bethlen Gábor Kollégium 300. évfordulójának ünnepi rendezvényein. A jubiláló öregdiákok,
az enyedi polgárság népes jelenlétében tartott nagygyűlésen ő volt az egyik szónok, aki átfogóan ismertette a kollégiumi múltat, vázolta a jelent. És íme,
azóta eltelt egy teljes évszázad, családi léptékkel
mérve valahogy összezsugorodik az eltelt száz esztendő. Az iskola pedig szebben, korszerűbben készül
ünnepelni, mint bármikor. Június 11-én valóra válhat
az eltervezett nagy diáktalálkozó. Király László sajnos ezt már nem érhette meg, a Bethlen-év eddigi eseményeiről, az idei iskolai sikerekről viszont még
értesülhetett, és örülhetett nekik. Jó híreket vihetett
magával „nagy útjára”, az égi magasba. Nagyszerű
„csapat” gyűlhetett ott össze a Fejedelem udvartartásában. Minden bizonnyal rá is várt egy babérokkal
övezett, jól kiérdemelt magiszteri szék. Megőrizzük a
Tanár úr szép emlékét, nemes szolgálatát.
(N.M.K.)

falvi hagyományőrző zenekar kíséretében szólaltak meg himnuszaink.
„Száz meg száz kar közmunkája,
sok ember imája, hálája, támogatása, felajánlása van benne az épületben, amely az egyházak, az
önkormányzat és a közösség összefogásával épült fel” – tette hozzá a
református lelkész, miközben emléklapokat osztott ki az építők és
támogatók között.
Osváth Csaba polgármester felszólalásában felidézte a kezdeteket:
több mint tíz éve kezdeményezte a
községben a ravatalozók építését az
önkormányzati képviselők támogatásával. Nem egy nagy, de nagyon
szükséges lépés az egyház, az önkormányzat és a közösség részére.
Számos nehézség adódott az ákosfalvi ravatalozó esetében, ezért is
épült meg később, mint a többi településen: több év telt el úgy, hogy
egy alkalmas helyet sem sikerült kijelölni, ezért végül a helyi tanács
vásárolt meg egy területet és bocsátotta díjmentesen a helyi egyházak

rendelkezésére. A terület árát leszámítva az évek során az önkormányzat 17.555 euróval támogatta ezt a
beruházást, és az elmúlt hetekben
sikerült további közel négyezer
euró kormánytámogatást is lehívni.
„Nehézségekbe ütköztünk, de a cél
közös volt, hogy ez az épület mindenáron elkészüljön” – összegzett a
polgármester, köszönetét fejezve ki
a Farel cégnek, az Azimut cégnek,
Molnár Antalnak és Farkas János
mesternek a segítségért, valamint
minden más támogatónak, a presbitereknek, a helyi tanácsosoknak és
a lakosságnak a munkájáért és hozzájárulásáért. A polgármester szerint van még itt tennivaló, hogy
teljesen biztonságos legyen a hely,
némi módosítás szükséges a villanyhálózaton, be is kell keríteni az
épületet. Ritkán legyen rá szükség,
de ha szükséges, akkor a végtisztességet tudják helyben megadni az elhunytnak, és ne kelljen a halottakat
mást településekre szállítani, majd
visszahozni – zárta szavait Osváth
Csaba.

Az önkormányzat jelentős támogatást nyújtott a beruházáshoz – mutatott rá Osváth Csaba
polgármester
Fotó: Gligor Róbert László

Vasárnap délben a helyi vallásfelekezetek közösen avatták fel Ákosfalván az új
ravatalozót.

Gligor Róbert László
Szinte minden helyi vallásfelekezet képviselője jelen volt a menetben, amely a déli harangszóra
kivonult a temető aljában álló ravatalozóhoz. Minden felszólaló köszönetet mondott mindazoknak,
akik lehetővé tették a rég várt beruházás megvalósítását.
Balla Loránd Csaba református
lelkész szerint ezen a helyen gyász
borítja be a szíveket, a fájdalom tépázza meg életünket, de Isten mást
is nyújt itt, vigasztalást, gondviselése áldását.
„A mi hazánk a mennyben van”
– emelte ki Sebestyén Domokos plébános, rámutatva, hogy amikor
Isten hazahívó szavát halljuk, az készületlenül ér minket a nagy út
előtt, de ezen a helyen még elbúcsúzhatunk a messzire utazótól.

Varró Bodoczi Barna unitárius lelkipásztor hálát adott az épület befejezéséért, de felhívta a figyelmet: ez
a megvalósítás az elmúlást jelzi,
számunkra viszont az élet a fontos,
hogy szabadon és szeretetben szolgálhassunk Istennek és embertársainknak. Ez a hely Isten háza, a
menny és föld kapuja. Az élő az Istent keresi itt, a halott Istenhez tér.
Méltón vehetünk itt búcsút a távozóktól, de az istenkereső vigasztalást, erőt kap, és nekünk az élők felé
kell fordulnunk – figyelmeztette a
tömeget a lelkész.
„Gazdag a mi örökségünk és dicsőségünk, az elhivatásunk pedig a
reménységre szól” – hirdette felszólalásában Vajda Csaba adventista lelkipásztor, és Ágoston
Győző mérnök ünnepi gondolatait
is megosztották a jelenlevőkkel.
Szövérfi Olga Wass Albert Üzenet
haza című költeményét szavalta el,
a helyi református ifjúság énekszolgálatot tartott, majd Jakab
Csaba előadóművész és az ákos-

A községben legutolsónak az ákosfalvi ravatalozó épült meg, de végre átadhatták a közösségnek
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Díjazták a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatóit

A legjobb zenei előadás a Félelemkeresők

Fotó: Rab Zoltán

Március 22-étől a Kecskeméti
Tavaszi Fesztivál keretében
zajló SZÍN-TÁR ötnapos rendezvényén nyolc előadást láthatott a nagyérdemű, olyan
színdarabokat, amelyeket az
anyaországi és határon túli
színművészeti
egyetemek
hallgatói adtak elő. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
végzős
magiszteri
színészosztályának diákjai ezúttal a Félelemkeresők című
vizsgaelődásukkal
vettek
részt a fesztiválon, és elnyerték a legjobb zenei előadásért
járó díjat.

Vajda György
A legjobb posztdramatikus előadásnak járó címet az Itt egy lány
elásta magát (és így nézzétek) című
produkció kapta, a legkomplexebb
színházi eszközkészletért kolozsvári egyetemisták A szecsuáni jólélek című feldolgozása kapta az
elismerést. A legkreatívabb társulati
munkáért járó címet a Pesti Magyar
Színiakadémiának A revizor elő-

O

mégis beszédes képek jelennek meg
előttünk, és váltják egymást filmszerű gyorsasággal. A tánc, a mimika és a humor kifogyhatatlan
eszközeivel karikírozva válnak groteszkké a figurák. Az emberi jellem
belső világának külsőségei ezek,
tükrök önmagunknak, másoknak.
„A színpadon olyan jelenetek
váltják ugyanis egymást, mint a revü
és a cirkusz világát egyesítő showbetétek, melyekből kiemelkedik egyegy parányi állat-diktátor (András
Gedeon), vagy összevert férfinő
(Barti Lehel). Rendkívül erős színészi jelenlétre és koncentrációra utal,
hogy az ehhez hasonló elemek mindig tűpontos időzítéssel tudtak kiemelkedni az őket körülvevő
kavalkádból, automatikusan magukra vonva a néző figyelmét. Ezekben a részletekben a színészi játék
egyetlen testtartásban, hozzáérésben
teljesedett ki, csakúgy, mint a zsonglőrszerelem történetében (Jancsó
Előd, Vajda Boróka), vagy a háttérben történő metamorfózisok hangsúlyos, egész jelenethez hasonlítható

adása érdemelte ki. A Hullámtörés
című előadásban nyújtott legjobb
férfialakításért Csabai Csongor, a
legjobb női alakításért Kövesi
Csenge érdemelt kitüntető címet a
kaposvári negyedéves osztályból. A
fesztiválgyőztes előadás a budapesti
Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves színészosztályának
előadása, A nagy Ibsen-vizsga,
Tarnóczi Jakab rendezésében.
A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem másodéves magiszteri színészosztályának Félelemkeresők
című előadását Balázs Zoltán rendezte. Az előadás egy groteszk
zenei utazás a 21. században; különböző archetípusok jelennek meg,
egyfajta tükröt állítva különböző
történelmi koroknak, de önmagunknak is. Mesefigurák vonulnak el
előttünk, de semmi sem biztos, minden csak sejtetés, utalás, a puszta
véletlen találkozása a valósággal. A
központi díszítőelem egy szekér,
szekérkerék, amely talán Fortuna
kereke is lehetne. És közben egy
emberöltő mozzanatai is végigvonulnak előttünk. Nincs párbeszéd,

lyanok voltak, mint a kétarcú éjszaka. Mindig, évszaktól és időjárástól függetlenül, egyforma
hosszú, fekete kabátot viseltek, de a hetven
év körüli, kerek arcú, kerek szemüvegű nő
egyenes, fehér hajával szelídnek, védtelennek tűnt. Őszülő kísérője gyanakvónak, titokzatos árnylényektől üldözöttnek. Félelmeinek
időnként hangot is adott ez a meghatározhatatlan életkorú asszony. Bevallom, féltem
tőle, ezért sem próbáltam soha megszólítani.
Rendszerint tömött nejlonszatyrokat cipeltek, a fiatalabbik legalább kettőt-hármat.
Gyakran láttam őket veszekedni, de nem úgy,
mint akik igazán neheztelnek egymásra, inkább, mint a szövetségesek. Egyszer a buszon is hallótávolságba kerültünk. A szürke
hajú halkan magyarázta a hófehérnek, hogy
a jármű ajtaja mellé ajánlatos mindig állni,
mert lehet, hogy váratlanul menekülni kell.
Az idősebbik engedelmesen hallgatta, mint
egy kisgyerek a mindent tudó felnőttet. Ez az
alá-fölé rendelő viszony valamennyi gesztusukat, utcai élethelyzetüket meghatározta, de
leginkább a bevásárlást. A fehér hajú legtöbbször az üzlet előtt várakozott, amíg társa
odabent összeválogatta a mindennapok
szükséges tartozékait. Soha nem tudtam
megfigyelni, mi minden kerül a kosarába, a
puszta jelenléte, a lényéből áradó idegenség
annyira fogva tartotta a tekintetem.

eseményeiben. A Félelemkeresők
rendkívül erőteljes és kifejezetten
katartikus előadás, melyben az egyetem növendékei számos képességüket tudták megcsillogtatni, és sokrétű
tehetségükről adtak számot. Ezek a
képességek láthatóan akkor kaptak
teret, amikor a játszók maguk is önfeledt gyermekségbe merültek egyegy karakter, tánclépés vagy dalbetét
(pl. Vincze Erika bravúrosan pimasz
szólója) hevében. A mű nemcsak látványos és szórakoztató, de fragmentált
és mégis átfogó képet alkot a modern
ember szorongásairól és egy fiatal útkereséséről az információval telített,
nevetséges és mégis hátborzongatóan
kiszámíthatatlan világban” – írja a darabról Molnár Flora, az f21.hu színházi online újság kritikusa.
Szereplők: Adorjáni Nagy Zoltán,
András Gedeon, Bajkó Edina m.v.,
Barti Lehel András, Becsey-Imreh
Noémi, Jancsó Előd, Kovács Kata
Milla, Pascu Tamara, Vajda Boróka,
Vincze Erika. Rendező, látvány:
Balázs Zoltán, zenei vezető: Bajkó
Edina, Vincze Erika.

Fotó: Rab Zoltán

Élet két szatyorban
Évek teltek el így, közben lassan beletörődtem, hogy a különös páros kiléte számomra örök rejtély marad. Nemrég –
valamikor az év elején – tűnt fel, hogy a fiatalabbik nő egyedül rója az utcákat. Először
arra gondoltam, talán
beteg az idősebbik, de a
fehér hajú asszony
hetek, hónapok múlva
sem mutatkozott. Őszülő
társa földre szegzett tekintettel körözött délelőttökön át a lakótelepen, csak a törzshelyének számító bolt kasszásnőjére emelte rá
furcsán mosolygó szemét. Mintha egy ismeretlen, zavaros érzés keveredett volna a félelemrések közé: a valamibe, valakibe
kapaszkodás vágya.
Pár hete kedves idős úr szólított meg hazafele menet. Egyike azoknak a környékembelieknek, akik igazán értelmet adnak a
munkámnak. Nem emlékszem, hogy korábban találkoztunk volna, mégis lapunk rendszeres olvasójaként régi ismerősként
üdvözölt, aztán egyszerre két témát is rám bízott. Az egyik a felszámolt kövesdombi újságosbódék helyén maradt egyenetlenségekről
szólt, amelyek nemcsak esztétikailag rontják
a járdák kinézetét, hanem balesetveszélyesek
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is, főleg a nehezebben mozgók, de akár a
hétköznapok „maratonfutói” számára is. A
másik a fiatalabbik, sötét kabátos asszony
története, pontosabban a történetének hiánya volt.
– Vajon nem lehetne
megtudni, hogy került
szegény az utcára? –
kérdezte újdonsült beszélgetőtársam.
–
Régen lakása, rendezett élete volt. Jó ideje
azonban az éjjeli menedékhelyen húzza meg
magát, eddig az édesanyja is vele volt, de ő
az idén eltávozott a földi világból. Azóta egészen elvesztette a talajt a lába alól ez az aszszony, a járásán is látni, mennyire megviselte
a veszteség.
Ekkor értettem meg a nejlonszatyrok szerepét, hiszen a legtöbb hajléktalan felpakolva kering a városban naphosszat, utcától
utcáig cipelve mindazt, ami hosszabb-rövidebb ideig az övé lehet. Egy dolgot azonban
továbbra sem értettem.
– Biztos, hogy nincs otthona annak az aszszonynak? Gyakran látom ugyanannak a
tömbháznak a bejárata előtt, a padon. Úgy
szokott ott üldögélni, mint aki erőt gyűjt a
felhurcolkodáshoz.

– Valószínűleg korábban ott laktak az
anyukájával, és még mindig odahúzza a
szíve. Bizonyára a lakóteleptől sem tud
elszakadni, ezért járogat úgy vissza, mintha
hazajönne.
Ez a gondolatmenet döntötte el a számomra, hogy írnom kell erről a viharvert
idegenről. Akkor is, ha nem tudok róla
semmi biztosat, akkor is, ha a valóságmagokat esetleg nem jó helyen keresem. Többször
is megpróbáltam érdeklődni felőle az éjjeli
menedékhelyen, de nem jártam sikerrel, az
intézményvezető mobiltelefonján mindig a
robot válaszolt. A napokban azonban újra
láttam az asszonyt kedvenc üzletében, éppen
a frissen vett árucikkeket pakolta el a hatalmasnak tűnő nejlonszatyrokba. Halkan,
szinte suttogva beszélgetett egy magas, nála
valamivel fiatalabbnak látszó férfival.
– Vigyázz magadra – mondta az illető búcsúzóul. Társalgásukból mindössze ennyit
értettem. Szerettem volna megszólítani a férfit, de pillanatok alatt eltűnt a főúton. Az aszszony még jó ideig a csomagjait
vizsgálgatta, mint aki élete legfontosabb tartozékai fölött tart leltárt. Talán így is volt,
nem tudom. Arról viszont meg vagyok győződve, hogy néha jó elengedni fontosnak érzett dolgokat, történeteket. Ez esetben ennek
a homályos életútnak a biztos körvonalait.
Bár sokat jelentene, ha valahogy mégis megtalálnám.
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Újraindíthatja a műtrágyatermelést az Azomureş

Szerkeszti: Vajda György

Aberdeen angus fajtanapok
A romániai Aberdeen Angus Egyesület április elején az aberdeen
angus húshasznú szarvasmarhát népszerűsítő napokat szervez megyénkben. Április 8-án 11 órától a Gyulakutához tartozó Csibán létesített szarvasmarha-tenyésztő farmon aberdeen angus fajta vásárt szervez. A
licitációra az ország összes aberdeen angus fajtát tenyésztő gazda jelentkezését várják. Másnap, április 9-én, szintén 11 órától felavatják a gyulakutai (Bordosi utca 2. szám) aberdeen angus begyűjtő és licitáló
központot, ahol a gazdáknak állandó jelleggel helyszínt biztosítanak arra,
hogy az általuk tenyésztett állatokat megfelelő súlyba és egészségi állapotba hozva eladják jószágaikat. Ugyanaznap 16 órától Nyárádmagyaróson felavatják az integrált láncú fekete aberdeen angus farmot és
feldolgozóközpontot. A központban a legeltetéstől, a takarmánykészítésen át a húsfeldolgozáson át egy marhahúsokat forgalmazó üzletig végigkövethető az egész folyamat. A farmot a legkorszerűbb felszereléssel
és berendezésekkel látta el a beruházó – részben uniós pályázatból és az
ehhez társuló önrészből.

APIA-intő a gazdáknak
A Mezőgazdasági Intervenciós
és Kifizetési Ügynökség (APIA)
felhívja a figyelmet, hogy mivel
az idén kizárólag online nyújthatják be támogatás iránti kérvényeiket a gazdák, megváltozott a
dokumentumok kezelési rendszere. Míg az előző években az
APIA alkalmazottai értesítésben
az irodába hívták az érintett gazdát, addig most telefonon kell felvegyék vele a kapcsolatot. Ez azt
jelenti, hogy egy alkalmazottnak
legalább 400-600 gazdát kell értesítenie. Amennyiben ez nem történt meg, arra kérik a gazdákat,
hogy ők hívják fel azt az alkalmazottat, aki korábban is kezelte a
dossziét. Viszont azok, akik először pályáznak, személyesen kell
felvegyék a kapcsolatot az APIA
illetékeseivel. Ha valaki kisgazda,

azaz 1-50 hektár közötti szántófölddel rendelkezik, akkor a helyi
kirendeltséghez,
amennyiben
ennél nagyobb a megművelt terület, akkor a megyei központba kell
menjen, hogy véglegesítsék a kérvényt. Mint ismeretes, március 1.
és május 16-a között lehet benyújtani az APIA-hoz a támogatási
igénylést, utána még 25 napon
belül is elfogadják a kérvényeket,
de ez esetben naponta a kért érték
1%-át levonják késedelmi büntetésként. Az is fontos – hangsúlyozzák az APIA illetékesei –, hogy
csak a kézzel vagy az online aláírt
kérvényeket fogadják el. Továbbá
ismételten felkérik a gazdákat,
hogy hagyjanak fel a tarlóégetéssel, azoktól, akik a területüket
ezzel a módszerrel takarítják meg,
megvonják a támogatást.

Fotó: Azomureş

Tekintettel arra, hogy az orosz–ukrán háború
miatt e két ország nem szállít a nemzetközi
piacra műtrágyát, nemrég az Európai Bizottság elfogadott egy gazdasági segélycsomagot, amellyel az energiaválság által érintett
gazdákat és a mezőgazdasági nagy energiafogyasztókat – mint pl. a műtrágya-előállítók
– támogat. A bizottság a műtárgyágyártóknak
legtöbb 50 millió euró gázártámogatást
nyújthat. Az Azomureş e támogatással fedezhetné a gázárfelvásárlás és a műtrágya-előállítás közötti árkülönbözetet.

Az EB bejelentését megelőzően az Azomureş vezetősége más műtrágya-előállítók képviselőivel együtt
tárgyalásokat folytatott Florin Spătaru gazdasági miniszterrel, hogy találjanak megoldást a gyár újraindítására. Ezen a héten hivatalosan is bejelentik az
unió segélycsomagját, így áprilisban az Azomureş
újraindíthatja a termelést. Az ilyenkor szokásos eljárás szerint egyelőre csak az egység felét indítják el,
majd májusban érik el a teljes termelőkapacitást.
Ebben az ütemben, megfelelő gázárral 600.000 tonna
műtrágyát állíthatnak elő. Ezzel a romániai gazdák

Államosíttatnák a gazdák a ludasi cukorgyárat
(Folytatás az 1. oldalról)
Vészkiáltás a 24. órán túl
Az Istrate Dorel elnök által aláírt
beadványban többek között arra
kérik a minisztert, hogy a megfelelő
jogi és politikai szálakon győzzék
meg a Tereos cég vezetőit, hogy
változtassák meg korábbi elhatározásukat. Utalnak a miniszter azon
nyilatkozatára, hogy „a jelenlegi
(válság)helyzetben a farmereknek
stabilitásra és előreláthatóságra van
szükségük tevékenységükben”. Ezt
a cukorrépa-termesztők esetében
abban látják, hogy a minisztérium
felvállalja az egyesülethez tartozó –
Maros, Kolozs, Szeben, Fehér,
Beszterce-Naszód, Hunyad, Hargita, Kovászna és Brassó megyékben levő – mintegy 298 gazda
érdekét, akik az utóbbi években
6500 hektáron termesztettek cukorrépát és látták el évente átlagban 47
tonnával a ludasi cukorgyárat. A beadvány szerint a gyár bezárása nemcsak a feldolgozóegység alkalmazottait érinti, hanem az élelmiszeripart is, mert így még több cukrot kell importálni, és ez a helyzet
az ukrajnai háború miatt országos
szintű, és drasztikusabb, mint korábban.
Annak ellenére, hogy lett volna,
aki megvásárolja a gyárat, a Tereos
inkább a teljes leállást és a felszámolást választotta, mint a működtetésből származó kisebb jövedelmet.
A gépek és felszerelések egy részét
a cég Csehországban levő gyárába

szállítaná – áll a beadványban, majd
azt is felvetik, hogy amennyiben a
francia cég tönkreteszi a gyárat, nagyon kevés esély marad arra, hogy
törlessze tartozását az államnak.
Az ismételt kérés mellett, hogy
mentse meg a minisztérium a vállalatot, a gazdák arra is felhívták a figyelmet, hogy több mint 130 éves
múltra tekint vissza a cukorrépa-feldolgozó ipar, és az országban a
rendszerváltás után közvetlenül
még üzemben levő 22 cukorgyárból
jelenleg csupán egy, a románvásári
üzemel.
Költséges a cukorrépa-termesztés
A marosludasi gyárat 1960-ban
alapították, akkor is franciaországi
technológiával, a Botoşani megyei
Buceceában létrehozottal együtt. Az
utóbbi is még működött a rendszerváltást követően, majd szintén privatizálták, és két év alatt
tönkretették, 15 évvel ezelőtt bezárt, és eladták a javait. A ludasi
gyár fénykorában, az 1980-as években 1200 alkalmazottal 2500 tonna
cukorrépát dolgozott fel naponta.
Cukortermesztésben az országban
mindig az első három helyen állt.
Az egységet az 1990 évek derekán
privatizálták, majd eladták a franciáknak, gyakorlatilag két vállalkozónak, akik 2013-ban továbbpasszolták a Tereos cégcsoportnak.
Az átadáskor a cégcsoporthoz mintegy 12.000 termesztő és feldolgozó
tartozott. A cukorrépa-termesztés liberalizálása miatt gyakorlatilag ol-

csóbban állítják elő és jobb minőségben az alapanyagot Nyugaton,
így lassan veszteséges lett a ludasi
gyár. A cukorgyárnak beszállító
gazdák elismerték, hogy az inputok
jelenlegi árával számolva nem éri
meg cukorrépát termeszteni. Egy
idényben 7-10-szer is gyomot kell
irtani, ami jelentősen növeli a költségeket, nem beszélve a korszerű
gépek áráról. Hozzátehetjük, hogy
2021-ben a cukorrépa-termesztők
hektáronként összesen 1098,43
eurós támogatást vehettek fel,
amely a következőkből állt: 95,47
euró területalapú támogatás, visszaosztott támogatásként 5 eurót, ha 1
és 5 hektár, valamint 28,14 eurót, ha
5-30 hektár fölötti területről van
szó, 57,89 eurót zöldítésért, 46 euró
gázolaj-támogatást, 11,94 euró országos átmeneti támogatást, 78,13
euró terményre (cukorrépára) szánt
támogatást, 804 euró (ANT 6) társult támogatást az APIA által megítélt terület függvényében.
A stratégia hiánya tette tönkre
a szakágat
A munkáltatók képviselői szerint
több vásárlóval is tárgyaltak, de
nem kaptak megfelelő ajánlatot. A
franciák érdekeltsége megmarad
ugyan, mert azt tervezik, hogy megőrzik a cukorcsomagoló egységet
Ludason, és ezt tovább működtetik.
Az országban lenne helye a cukorrépa-feldolgozó iparnak, mert fogyasztó is van elég. Romániában
évente 500.000 tonna cukrot fo-

lefedhetnék az őszi mezőgazdasági kampányban
szükséges mennyiséget, és biztosítható lenne jövőre
a megfelelő terméshozam. Mindez akkor érhető el,
ha garantálják a kellő gázmennyiséget Romániának.
A gyár újraindításával az Azomureş jelentősen támogatja a hazai mezőgazdaságot, nem csupán fenntartja
a nemzetgazdaságot, a hazai élelmiszeripart olyan
fontos input biztosításával, mint a műtrágya, hanem
több ezer alkalmazott javadalmazásával is – áll többek között az Azomureş sajtóosztályának nyilatkozatában. Az Azomureş naponta kiegyensúlyozza a
földgázszükségletét, ami azt jelenti, hogy vásárol
vagy esetenként elad bizonyos mennyiséget. A 2021re szánt mennyiséget az év végéig szerződtették le,
azonban az azóta megemelkedett gázárak miatt az
egység december 17-én leállt. A fel nem használt
gázmennyiséget raktározták, egy részét télen a berendezések fűtésére használták, mivel a gyárat készenléti állapotban tartották. A decemberi leállást
követően a gázárak nagyon megugrottak: januárban
170, februárban pedig már 345 euró volt egy MWh.
Ezt az árkülönbséget kellett kiegyensúlyozni az adásvétellel.

gyasztanak, a románvásári gyár évi
össztermelése 60.000 tonna, a ludasi 40.000 tonnát termelt. A többletet behozatalból fedezték. Érthető,
hogy miért zárt be a gyár, hiszen a
termelőkapacitásához képest kevés
cukorrépát dolgoztak fel. Az unió
tagországaiban megszüntették a cukorkvótát, emiatt a nyugati országok termesztői több cukorrépát
vetettek; csökkent a végtermék ára,
és nem érte meg termeszteni a hazai
farmereknek. Többen a szalmásgabonát választották, amit könnyebb
volt termeszteni, és nyereségesebb
volt, ez is hozzájárult a gyár csődjéhez – nyilatkozta a sajtónak a beadványt benyújtó egyesület elnöke.
Adrian Luţă, a cukorgyár igazgatója az európai konjunktúra miatt
kialakult árakat okolja a csődhelyzetért. 2017–2018-ban szüntették
meg a kvótarendszert, így a szabadpiacon a cukornádból könnyebben
és olcsóbban vonják ki a cukrot,
mint a répából. Konkurálni csak bő
terméssel és jó minőségű répával
lehet. Vannak kiváló termelőcsoportok, amelyek megtettek mindent
ezért, de nem mindenki ilyen –
mondta az igazgató. Szerinte az
lenne a megoldás, ha az állam megvásárolná a gyárat. Egy romániai
szaklapnak Francois Queva, a Tereos Románia vezérigazgatója elmondta, a cégcsoport eldöntötte,
hogy bezárja a gyárat, hogy ezt miként teszi, az egység belügye. A napokban felleltározták a gyár
berendezéseit, amelyeket vagy áttelepítenek, vagy ócskavasként eladnak. A románvásári gyár egy év
alatt – 120 kampánynapon – leg-

több 60.000 tonna cukrot termelhet,
mint említettük, a hazai szükséglet
500.000 tonna. Az európai piacon
egy tonna cukor 650 euró, de van,
ahol 700-750 euróért is értékesítik
(nagykereskedelmi ár). Romániába
mintegy 400-440 ezer tonnát kell
importálni, mai 650 euróval számolva ez évi 300 millió euró kiadást jelent.
Ioan Gherman, a cukorrépa-termesztők országos szövetségének
elnöke szerint azért ment tönkre a
hazai cukorrépa-termesztés és -feldolgozás, mert nem volt egy országos stratégia, amely 1990 óta
megelőzhette volna ezt a helyzetet.
Miniszterek közötti tárgyalás
Március 28-án Adrian Chesnoiu
miniszter online tárgyalt a Cukorrépa-termesztők és Feldolgozók Országos Munkáltatói Föderációjával,
és közölte, hogy a ludasi gyár helyzetét követi a minisztérium.
„Tárgyalásokat folytattam ez
ügyben a francia mezőgazdasági
miniszterrel, Julien Denormandieval. Múlt héten hivatalos levélben
kértem fel, hogy tárgyaljon a Tereos csoport képviselőivel, és közölje, ha nyitottak az építő jellegű
tárgyalásokra. Szándékunk az,
hogy őrizzük meg a gyárat jelenlegi
állapotában, hogy működtessék
más beruházók vagy az érdekelt
farmerek által” – nyilatkozta a miniszter, és hozzátette: közbenjárásával szeretnének megoldást
találni. Áprilisban a szaktárcavezető Erdélybe látogat, és felkeresi
a ludasi cukorgyárat is.
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Kell ennél jobb reklám?

Az új és a régi Volvo

Akár a tv előtt ülünk, akár az
interneten böngészünk, mindenképpen találkozunk reklámokkal. Azonban az online
világ térnyerésével egyre
több az olyan termék, amely a
hirdetésben mindent megígér, nem is olyan drága, de a
valóságban nem jó semmire.
Ennek ellenére sokan szerencsét próbálnak vele, mert
egyrészt szépen össze van
komponálva a reklám, másrészt elég kedvező az ár, és
úgy gondolják, hogy amennyiben nem válik be, akkor
sem buknak olyan sokat. Viszont, ha ezt többször megteszik, akkor már lehet, hogy
fájdalmasabb lesz a haszontalan dolgokra elköltött összeg. Itt jön képbe a régi
mondás, hogy olcsó húsnak
híg a leve, vagy akár azt is
mondhatnánk, hogy az igazán
jó dolgoknak nem kell reklám.
Legalábbis nem megszokott
reklám.

rült az autóba, ami egyáltalán nem
nevezhető rossz eredménynek.
Természetesen egy ilyen óriási
futásteljesítmény mellett javításokra is volt szükség. 940 ezer kilométer után ki kellett cserélni a
motort, és jelenleg a harmadik kapcsolószekrény van az autóban. Ezek
nem kis összegek, viszont ezenkívül nem volt gond a kocsival.
Sok történetet lehetett hallani
azzal kapcsolatban, hogy ilyen sok
kilométer lefutása után a gyártó ad
ajándékba egy autót az ügyfélnek,
ezzel fejezve ki az elismerését a
szép teljesítmény iránt, illetve ez
egy komoly marketingeszköz is, hiszen az adott gyártó – jelen esetben
a Volvo – tudja mutogatni, hogy az
ő autója közel 2 millió kilométert
ment. A kereskedés, ahonnan Jim
vásárolta a 740 GLE-jét, szintén
úgy döntött, hogy nem hagyja jutalom nélkül egykori ügyfelét. Igaz,
csak két évig, de adtak neki egy vadonatúj S60-ast, amit csak tankolni
kell. A szervizelést, a gumikat és a
biztosítást is állja a kereskedés, ahol
nem mellesleg az a személy is dolgozik még, aki harmincegy évvel
Nagy-Bodó Szilárd
ezelőtt eladta a Jimnek azt a Volvót,
amibe 1,6 millió kilométer „került”
Az igazán jó reklámok mögött az évek során.
történetek vannak, hiszen továbbra
is szájhagyomány útján, hosszú
távú tapasztalat során születnek
azok a reklámok, amelyekre lehet
alapozni. Ezt pedig az adott termék
gyártója is megjutalmazza. Hasonló
történetben lehetett része Jim O’
Shea-nek is, aki harmincegy évvel
ezelőtt vásárolt magának egy Volvo
740 GLE-t. Akkor még nem is sejthette, hogy ez egy igen hosszú történet első lépése lesz. A kaland
viszont nem indult jól, habár ez
nem a kocsi hibája volt. Az édesapja nem örült a vásárlásnak, hiszen
Jim nagybátyja egy Ford márkakereskedésben dolgozott akkoriban. A
viszályok ellenére Jim megvette a
Volvót, és az elmúlt évtizedek során
„belepakolt” több mint egymillió
mérföldet, azaz 1,6 millió kilométert. Ha ezt a futásteljesítményt visszaosztjuk az eltelt évekre, akkor
átlagosan évi 52.000 kilométer ke- Autógyár

Forrás: totalcar.hu
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hozzátartozik a just-in-time – azaz
éppen időben – menedzsment. Ez
arra vonatkozik, hogy az egyes beszállítóktól éppen akkor érkezik
meg az adott alkatrész, amikor szükség van rá, és az egyből beépítésre
is kerül. Így nem kell raktárhelyiségeket építeni és komoly összegeket
fizetni a készletezés miatt. Azonban
most ebből kifolyólag kénytelen
lesz kiesést elkönyvelni a Toyota.
Az elmúlt években tökéletesen
működött a rendszer, az árukészletek időben érkeztek, és egyből fel is
voltak használva. Minden a legnagyobb rendben ment, egészen mostanig. Az orosz–ukrán háború és a
globális félvezetőhiány miatt a beszállítók nem tudják tartani a megbeszélt időpontot és mennyiséget,
így aztán a Toyota kénytelen lelassítani és csökkenteni a termelést, hiszen nála is jelentkeztek az ellátási
láncban tapasztalható nehézségek.
A Toyota bejelentése alapján az
idei második negyedévben a Japánban működő gyárak a termelést fogják visszafogni. A mostani tervek
szerint áprilisban 20%-kal kevesebb
személyautó fog készülni a távolkeleti országban. Májusban ez az
arány már csak 10%, míg júniusban
mindössze 5% lesz. Természetesen
akkor, ha sikerül megoldani a jelenlegi problémákat. Arról még egyáltalán nem beszéltek, hogy mi
várható a harmadik negyedévben.
Talán a gyártó is úgy gondolja,
hogy egyelőre nincs megoldás. A
háború miatt bizonytalanná vált
minden, és ha most nem csökkentenék a termelést, akkor a beszállítóik
teljesen kimerülnének, ami gyárleállásokhoz vezetne. Minden bizonnyal ezt akarják elkerülni.

jóval ingoványosabb. Már beszámoltunk arról, hogy néhány gyártó
kénytelen volt leállni, és most a
Toyota is lassít. Elmondható, hogy az
utóbbi évek nem igazán kedveznek az
autógyártásnak. Első körben ott van a
koronavírus-világjárvány, ami az elmúlt két évben csökkentette az eladásokat, és most – amikor a piac kezdett
volna felállni ebből a visszaesésből
–, jelentkezett az óriási chip-, az acélés a magnéziumhiány. Ha ez mind
nem lenne elég, akkor a nikkel árfolyama is felugrott, hogy az üzemanyagok áráról nem is beszéljünk.
Továbbá természetesen az orosz–
ukrán háborúnak is vannak már most
érezhető hatásai, és minden bizonynyal még kell számoljunk további
negatív következményekkel is.
Megvillantották
az elektromos Passat utódját
Idén januárban véget ért a Passat
szedán változatának európai forgalmazása. Jelenleg ezen a piacon csak
kombi karosszériával lehet megvásárolni az egykor igen népszerű típust. Azonban annak, aki nem
szeretne kombit vásárolni, viszont
mindenképpen ragaszkodik a Volkswagen-konszernhez, még ott van a
Skoda Superb, és minden bizonnyal
ehhez a ligához fog tartozni a most
megvillantott elektromos szedán is,
az Aero B.
Kémfotókon már ősszel is látható
volt a szabvány MEB platformra
épülő, azaz eleve elektromosnak is
tervezett Volkswagen. Most azonban felkerült a világhálóra az első
igazi – meglehetősen rossz minőségű – gyári fotó is az autóról.
Egyelőre mindössze annyit lehet
tudni, hogy egy ötajtós és egy rövid

A gyártás csökkentése ellenére is
arra törekednek, hogy összehozzák
idén a 11 millió legyártott autót. A
mostani becslések szerint ez megvalósítható, már amennyiben nem
lesznek további fennakadások az ellátási láncban. Viszont ez a rész már

szedán – azaz lépcsős hátú – kasznival fog első körben készülni, arról
egyelőre nincs információ, hogy
lesz-e belőle kombi kivitel, és ha
igen, mikor. Ahogyan arról sem lehet
még semmit tudni, hogy milyen akkumulátor és mekkora teljesítmény
leadására képes villanymotor fog bekerülni az autóba. Azonban ilyen
téren – ismerve a Volkswagent –
nagy meglepetésre nem lehet számítani. Minden bizonnyal hasonló paraméterekkel fog rendelkezni ilyen
értelemben, mint az ID.4.
Jelen állás szerint még az sem
biztos, hogy a típus az Aero B nevet
fogja viselni, ez a sorozatgyártás
megkezdéséig még változhat. A
Volkswagen amúgy is minden
elektromos autóját ID.-nek hívja,
így például egy ID.Aero név elképzelhető, sőt nem is hangzik rosszul.
A forgalmazásra viszont még
várni kell. Elindítását 2023-ra tervezik. Azonban minden bizonnyal
az idei év során még fogunk hallani
az autóról, elképzelhető az is, hogy
be is mutatják a végleges változatot,
ismertetik a paramétereket, és jövőben elkezdődik az értékesítés, már
ha lesz elegendő alapanyag a gyártáshoz.

Volkswagen Aero B

Kénytelen csökkenti a termelést
a Toyota
A Toyota nemcsak arról híres,
hogy a világ jelenlegi legnagyobb
autógyártója, hanem arról is, hogy
egy különleges módon szervezi
meg a termelést. A folyamatokhoz

Illusztráció
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A Kisebbségi Jogvédő Intézet pályázati felhívása tanulmány írására
• Nemzeti kisebbségeket érő környezeti diszkrimináció,
• Kisebbségi jogok érvényesíthetőségének kérdése az
A Kisebbségi Jogvédő Intézet tanulmánypályázatot
hirdet külhoni és magyarországi egyetemi hallga- különös tekintettel a Kárpát-medence magyar kisebbségeire ENSZ Faji Diszkrimináció Elleni Bizottsága (CERD) előtt
• Az Európai Unió nyelvi és kulturális sokszínűségének
• Kisebbségi jogok érvényesíthetőségének kérdése az
tóknak (jogász, politológus, más társadalomtudoENSZ Emberi Jogi Bizottsága (HRC) előtt
mányi
szak),
fiatal
kutatóknak
és fenntarthatósága
• Milyen hatással van a migrációs válság a hagyományos
kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő fiatanemzeti közösségek érdekérvényesítési lehetőségeire? Nem- A kisebbségvédelem gazdasági dimenziója
loknak az alábbiak szerint.
1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet e pályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdők kisebbségvédelemben történő
elméleti elmélyedését.
2. A pályázat célja, hogy a pályázók újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat.
3. A pályázatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők:
Tartalom: Pályázni elsősorban a külhoni magyarsággal, valamint Európa hagyományos nemzeti közösségeivel kapcsolatos jogi, illetve társadalomtudományi elemzéssel lehet. Az
írásnak meg kell felelnie a tudományos tanulmányoktól elvárható érvelő okfejtésnek, tartalmaznia kell módszertani bevezetőt, a kutatás eredményeinek tárgyalását és összegzését.
Pályázók köre: E pályázatban részt vehet bármely olyan
PhD-hallgató, illetve posztdoktori kutató, aki valamely magyarországi vagy Magyarországgal határos ország felsőoktatási intézményében (egyetem, főiskola), kutatóintézetében,
agytrösztjében, civil szervezetében tevékenykedik.
Formai követelmények: Kérjük, hogy a kéziratot a Szerzői
útmutató előírásainak megfelelően küldjék el. Az útmutatót
az egyszerűség kedvéért egy sablonban közöljük, mely eleve
tartalmaz minden olyan formai beállítást, amit megkövetel
folyóiratunk. Ennek megfelelően kérjük szerzőinket, hogy
közvetlenül ebbe a sablonba írják meg tanulmányaikat magyar vagy angol nyelven.
Terjedelem: minimum 25.000, maximum 45.000 leütés
(szóközökkel). Ennél rövidebb tanulmányokat nem, hosszabbakat pedig csak indokolt esetben fogadunk el. Az idei évben
az alábbi súlyponti témák feldolgozását ajánljuk az érdeklődők figyelmébe:

Aktuális témák
• Kisebbségi megmaradás a geopolitikai realitások tükrében Közép- és Kelet-Európában
• A koronavírus-járvány hatása a kisebbségi jogok tiszteletben tartására
• Változó viszonyok az Európai Unió és az őshonos nemzeti közösségek viszonyában?
• Pártok és civilek a kisebbségi jogvédelemben: jó és rossz
gyakorlatok a Kárpát-medencén kívül és ezek tanulságai a
határon túli magyar érdekképviseletre nézve
• Az ENSZ fenntartható fejlődési célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel az őshonos nemzeti kisebbségekre
• Vízhez való jog és a kisebbségvédelem kapcsolata

zetállamok reneszánsza az újjáformálódó Európában? Új kihívások a kisebbségi érdekérvényesítés számára
• Nemzetbiztonság vs. jogbiztonság
• A kettős állampolgárság problematikája, különös tekintettel a szlovákiai, illetve ukrajnai szabályozásokra
• Az etnikai alapú politizálás jövője a Kárpát-medencében,
különös tekintettel a többségi pártokra leadott kisebbségi szavazatok jelenségére, valamint a többségi pártokban feltűnő
kisebbségi képviselőkre
• Kisebbségi szolidaritás Európában, avagy mennyire mobilizálhatók az egyes közösségek az uniós szintű kisebbségvédelmi törekvések támogatására?
• Kisebbségi jogérvényesítés lehetőségei az uniós csatlakozási tárgyalások során

Kisebbségi nyelvhasználat
• Nyelvhasználati jogok a kisebbségi médiában
• Nyelvhasználati jogok az állami és önkormányzati hivatalokban
• Nyelvhasználati jogok a bírósági eljárásokban
• Kisebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja
• Iskolai szegregáció, nyelvi diszkrimináció és a magyar
nyelviség fenntartásának aktuális problémái
• Két tannyelvű oktatás: az asszimiláció előszobája vagy a
nemzeti kisebbségek sikeres társadalmi integrációjának eszköze?
• Anyanyelvi oktatáshoz való jog az európai államok gyakorlatában, valamint a nemzetközi dokumentumokban
• Kettős kisebbségben: a magyar ajkú romák helyzete a
szomszédos országokban, különös tekintettel az anyanyelvhasználatra

Kisebbségvédelem a nemzetközi
és uniós szervezetek előtt
• A kisebbségi jogérvényesítés diplomáciai és lobbilehetőségei a nemzetközi szervezetek viszonylatában
• Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában
• Kisebbségvédelem az Európai Unió Bíróságának esetjogában
• Az európai ombudsman és a kisebbségvédelem
• Kisebbségi ügyek az Európai Parlament szakbizottságai
előtt
• Az EBESZ-ajánlások kisebbségvédelmi dimenziói
• A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tevékenységében

• Infrastruktúra-fejlesztés mint a nemzeti kisebbségekkel
szembeni sajátos diszkriminációs eszköz
• Decentralizáció és gazdaságfejlesztés: autonómiakoncepciók
gazdasági vonatkozásai, és megvalósulásuk gazdasági hatásai
• A XX. században elkobzott kisebbségi tulajdonú föld- és
ingatlanvagyon megoldatlan kérdései.
4. A pályázat beküldésének módja: A pályázatokat doc
vagy docx formátumban, elektronikus levélben kérjük benyújtani a jogvedo.intezet@kji.hu címre.
5. Máshol már megjelent pályamunkákat, valamint diplomamunkákat, évfolyamdolgozatokat nem fogadunk el.
6. Fenntartjuk a jogot, hogy az esetleges visszaélések kizárása céljából a beérkezett pályamunkákat plágiumkeresővel
vizsgáljuk át.
7. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 22.,
17:00 óra. A határidő után beérkező pályamunkákat nem áll
módunkban kiértékelni.
8. A beérkezett pályázatok díjazásáról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai 2022. május 22-e
után 15 munkanapon belül hozzák meg döntésüket, a pályamunkákban feldolgozott témák újszerűsége és tudományos
hozzáadott értéke alapján.
9. A legjobban sikerült pályázatokat a Kisebbségi Jogvédő
Intézet – a pályázó nyilatkozatától függően – az intézet honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, valamint megjelentetheti az intézet kiadványaiban. Ebben az esetben
fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, illetve a tipográfia kialakítására. A módosításokat minden esetben egyeztetjük a
szerzővel.
10. A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Intézet
szerződést köt az elkészített pályamű díjazása céljából.
11. A díjazás mértéke:
I. helyezés: 110.000 HUF
II. helyezés: 90.000 HUF
III. helyezés: 70.000 HUF.
A kuratórium tagjai különdíjat vagy különdíjakat is megállapíthatnak.
Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt olvassa el a Kisebbségi Jogvédő Intézet adatvédelmi tájékoztatóját, mely a
következő oldalon érhető el: https://www.kji.hu/adatvedelem/
. A pályázat benyújtásával a pályázó elismeri, hogy az esetlegesen megadott adatait önkéntesen a fenti tájékoztatás ismeretében adta meg, melyeket a Kisebbségi Jogvédő Intézet
adatkezelési szabályzatának megfelelően bizalmasan kezel.
Csóti György igazgató

A termékeny életű értelmiségi
Bölöni Domokos
„Életemben sokszor csodáltam az Isten teremtette földet, vizeket. Meggyőződéssel vallom, hogy az emberiségnek a végtelenségig
less kutatnivalója a gazdag és bonyolult földön, vizekben, légtérben.”
Gazdag munkássága nem szorítkozik csupán az irodalomra. Márton Béla nemcsak tanár,
hanem ma is aktív néprajzkutató, fafaragó.
Mindenekelőtt pedig példamutató értelmiségi.
Holtmaroson született 1937. március 25én, élete a természet és a környezet szeretetének jegyében zajlik, a társadalom, a népélet,
az állat- és növényvilág elérhető rétegeinek
és titkainak szakszerű megismerésével – cselekvő, feltáró, rögzítő, értékőrző munkában.
Mindvégig szerényen, szinte visszahúzódóan, minden feltűnést, jeleskedést kerülve,
magányosan, de erős akarattal, kitartó, szívós
és eltökélt céltudatossággal dolgozott.
Mégsem élt elszigetelten; vonzáskörében
a tudást, hozzáértést messzemenően tisztelő,
érdeklődő és tanulni vágyó fiatalok és kevésbé fiatalok nemzedékei tanultak mindenekelőtt tisztességet, emberséget, a munka és
az értékteremtő mesterek megbecsülését, a
múlt, a kultúra „hétköznapi kultuszát”, és bizony: gerincességet, magatartást tőle.
Fafaragóként Harkányfürdőn 16 kopjafa
elkészítésének irányítója. Karcagon két monumentális, játszótéren elhelyezett faragott
szerkezetet állított fel (haranghinta, állatalakos hinta). Százhalombattán három nyáron
iskolásokat tanított fafaragásra.
1972 óta foglalkozik díszítőfaragással. Készített díszes eszközöket, történelmi témájú munkákat, egyetemes jelképeket,

áttört mintájú falitékákat, síkfaragású bútorokat.
1963 őszétől Márton Gyula professzor irányításával nyelvjáráskutatást végez a Sóvidéken. Eddig 170 írása jelent meg a
kismesterségek, néprajz, művelődéstörténet
köréből.
Sóvidéki kutatásainak egyik ágáról könyve
látott nyomdafestéket Fából faragott díszítmények a Sóvidéken (2000-ben); sorozata jelent meg A hajlított bútorok gyártásának
kezdetei címmel. Kiadásra készen: A fa- és
csontesztergályozás rövid története és Sóvidéki faragott bútorok című könyvei.
Előadásokat tartott a felnőtt lakosságnak,
turistáknak, orvosoknak. Öt alkalommal társas vagy csoportos kiállításon vett részt faragott munkáival (Karcag, Sopron stb.), 2010
júniusában iparművészeti kiállítást szervezett
14 alkotó munkáiból (A szarvas mint jelkép
a sóvidéki alkotásokon címmel).
Három évtizede aktív tagja a Kriza János
Néprajzi Társaságnak. Egyik jelentős dolgozata a Sóvidéki hangzó gyermekjátékok. Kettőnél több évtizede vezetőségi tagja a
szovátai Bernády Közművelődési Egyletnek.
*
Legutóbbi könyve az Ezerarcú természet
(Székelyudvarhely, 2022). Ennek előszavában olvassuk: „A természettel való ismerkedésem
már
kisiskolás
koromban
megkezdődött; ugyanis a szüleim a FelsőMaros menti Holtmaroson, Marosvécs szomszédságában középgazdák voltak (8 kat.
holdon); nekem pedig már hét-nyolc éves
koromtól részt kellett vállalnom könnyű
munkákból (állatok őrzése, lovak vezetése
stb.).

A háziállatok életét naponta láttam, figyeltem. Ló, tehén, borjú, majorság mindig volt
az udvaron. A fák életét, növekedését is figyeltem. Két erős-magas tölgyfa ott emelkedett a 120 m hosszú kertünk végében. Öt-hat
kőrisfa gazdag lombkoronával várta a fuvolázó sárgarigókat, két eperfa édes gyümölcsöt
érlelt gyermekeknek, madaraknak egyaránt.
Az udvaron érett a meggy, a vajalma, az aratási körte, a ringló- és besztercei szilva. Bokrokban érett kétféle egres, valamint a sárga és
piros ribizli.
Szénacsináláskor rendet kellett ráznom,
majd a rendeket a napon forgatnom. Részt
kellett vállalnom a kendermunkálatok egyes
szakaszaiban: a kender tövének levágásából,
a kenderáztatásból, a szárításából, a száraz
kenderfők összegyűjtéséből.
Gabonacsépléskor a pelyvát-polyvát ki
kellett húznom a gép ürege alól. Tarlóhántáskor, őszi szántáskor, tavaszi tarlóhántáskor,
őszi szántáskor, tavaszi kukoricavetéskor a
teheneket, lovakat én vezettem.
A kenyérsütésnek minden mozzanatát láttam. Édesanyám bükkfa tekenőben dagasztott, szombaton pedig hat kenyeret sütött. A
kenyér bevetésekor nekünk, gyerekeknek
egy-egy »madarat« formált a maradék nyers
tésztából. Lelki öröm volt számunkra, hogy
egy-két óra múlva kezünkbe kaptuk a kipirult, meleg madarat.
A valóságos madarak megismerése is már
első osztályos koromban megkezdődött. A
molnárfecske, füsti fecske tavasztól őszig ott
suhant az udvarunkban. A széncinege, kékcinke, barátcinege naponta az eperfára szállt.
Az aranyos tollú sárgarigó a kőrisfán hívta
társát. A szajkó és a szarka gyakran mutatko-

zott. Az ülü (ölyv) elragadt egy-egy csirkét.
A kuvik tojásait – mi, gyermekek – a templom tornyában kerestük.
Én – kivételesen – a kanári madár gyönyörű énekét is megismerhettem. Az 1945–
1948-as években kalitkamadár volt az Éltető
családnál.
Pelét és mókust kergettünk a Hegyen. Kamasz korunkban ismerkedtünk a labdajátékokkal; télen korcsolyáztunk, szánkóztunk és
síztünk a hegyoldalon. Nyáron kézzel halásztunk a Marosban nagy kövek alatt vagy a
mart mélyedéseiben. Később mindenféle halászeszközt megismertem, ami a Felső-Maros
mentén használatos volt.
Az egyetem elvégzése után Szováta-Szakadáton újra napi kapcsolatba kerültem a gazdák munkáival s a mezők, erdők növényeivel,
állataival. Érdekelt az élővilág, megfigyeléseimet írásban rögzítettem…”
Az új kötet száznál több szöveget tartalmaz: az évszakok szerint tagolt ritmusos, dallamos versikéket és öt rövid „prózai” leírást.
Ezek 2012–2021 között születtek, bevallottan
játékosan oktató szándékkal, főleg kisunokák
részére. A könyvet 13 szép madárfotó egészíti
ki.
Ízelítőül néhány kedves sor a versikékből:
„Tele van az udvar orgonaillattal, / Megtelik a lelkünk édes áhítattal.”
„Hallod-e, te füttyös rigó! / Ugye, vidáman
élni jó?”
„Szelíd leány ez a nyírfa, /a köpenye zöld
és tiszta. / Szél dalától táncra perdül, /fuvallattá újra lendül. // Karcsú törzse könnyen
hajlik, / tiszta lelke messze hírlik. // Fehér
inge meg-megvillan, / dalos madár róla
illan.”
E pár mondat a Tanár urat üdvözlő és életére áldást kérő születésnapi köszöntő.
Isten éltesse!
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Szép eredményekkel
Szerbiából
Március 25–27. között a vásárhelyi Together Club sportolói Szerbiában vettek részt a Dance Fest Novi Sad cím nemzetközi táncversenyen, ahol kilenc ország legjobbjai mérték össze tehetségüket.
Romániát Marosvásárhely, Magyarországot Zalaegerszeg képviselte,
250 produkcióból nagyobbrészt a street dance és kortárs/modern stílus uralta a meznyt, de a szerbek és macedónok mellett nagyszer
eredményekkel érkeztek haza a vásárhelyi táncoslányok is.
Összesen 27 versenyszámmal neveztek be a Together-lányok, különböz stíluskategóriákban és korosztályban, szólóval, trióval és
csoport/formációval.
A hét csoportos produkcióból egy 3., míg a többivel mind 1. helyet
nyertek, a három trióeladással egy-egy els és egy második helyezést értek el.
A szóló kategóriában 20 tánc volt versenyben, itt is szép eredmények születtek: 4 harmadik, 6 második és 10 els helyezés.
Legnagyobb eredménynek azonban mégis az tekinthet, hogy a
több mint kétszáz versenyszámból a nemzetközi zsri által megítélt
húsz legjobb koreográfia gálamsorába beválasztották a vásárhelyi
formációt is a Greatest Show cím produkcióval. Ötezer euró volt a
fnyeremény, amelyet nagyon ers versenyben végül egy belgrádi
tánciskola vitt el. (m.m.)

Fotó: Varga Tímea

Javított az összbenyomáson
a teremlabdarúgó-csapat
Bálint Zsombor
A Marosvásárhelyi CSM teremlabdarúgó-csapata
rendezte az utolsó tornát a 2. liga 3. csoportjában. A
marosszentannai sportteremben a házigazdának számító alakulat jelentsen javított az eddigi összbenyomáson, és a három mérkzésbl kettt
megnyerve hét ponttal zárta az idényt (eddig egyetlen pontot gyjtött). A két mostani siker azonban
nem volt elég, hogy elmozduljon a csoport negyedik, azaz utolsó helyérl.
Remélhetleg ez volt az utolsó idény, amelyben a
bajnokságot ilyen kurta-furcsa rendszerben rendezik, hiszen a másik két csoportban rendes, heti fordulókkal játszottak, illetve – tekintve azt is, hogy a
végére összeszedte magát – a következ idényben

Eredményjelz
Teremlabdarúgó 2. liga, 3. csoport, 4. torna
(Marosszentanna): Metropolitan I alni a – Dévai
West 4-13, Simándi oimii – Marosvásárhelyi
CSM 5-15, Metropolitan I alni a – Marosvásárhelyi CSM 3-8, Dévai West – Simándi oimii
4-1, Marosvásárhelyi CSM – Dévai West 1-5,
Metropolitan I alni a – Simándi oimii 9-9.

már tényleg a feljutást célozza meg az alakulat. A
szakosztályt vezet Kacsó Endre elmondta, nagyon
nehéz bajnokság volt, nem az ellenfelek játékereje
miatt, hanem azért, mert a klub részérl nem érezték
a támogatást, az elz tornákra úgy kellett kérlelni
a játékosokat, hogy elutazzanak a meccsekre. (A
CSM-nek a teremlabdarúgáshoz fzd viszonyát
jól jellemzi, hogy a klub honlapján egyáltalán nem
jelentek meg az eredmények, noha azt ígérték, minden eredményt közzétesznek, legyenek azok jók
vagy rosszak.)
Hogy talán sztl ez megváltozhat, azt a klub alelnökének, Szászgáspár Barnabásnak a szavaira alapozzuk, aki azt mondta: miután sikerült minden
tartozást rendezni, a következ idénytl nem lesznek
anyagi gondjaik a szakosztályoknak, illetve azt
ígérte, hogy miután a kosárlabda-csapatot sikerül
visszajuttatni az élvonalba, a teremlabdarúgó-csapatnak is ez lesz a célkitzése a 2022–2023-as
idényben.
Kacsó Endre megersítette, hogy ilyen irányú ígéreteket kaptak is a klub vezetsége részérl. Addig
is azonban hosszú szünet következik, az új bajnokság szeptemberben indul, a mezny összetételére és
a rendezési módra is csak a rajt eltt derül fény.

Hazai pályán nem jelent meg
az Arena
következ fordulót: a marosvásárBálint Zsombor
helyi csapat a Temesvári UniversiA múlt szombatról szerdára ha- tatea otthonába látogat.
lasztották a Marosvásárhelyi Arena
– Tordai Liviu Rebreanu FgimnáEredményjelz
zium közötti mérkzést a ni kéziNi kézilabda A osztály, B csolabda A osztály B csoportjának 17.
fordulójában, aztán nem játszották port, 16. forduló: CNE Rm. Vâlle, mert a marosvásárhelyi klub kö- cea – Zsilvásárhelyi CSM 22-24;
zölte a sportági szövetséggel, hogy 17. forduló: Temesvári Universinem jelenik meg saját hazai pályás tatea – Kolozsvári U 23-35, Resicabányai CSU – Nagybányai
mérkzésén.
Az eset furcsaságát az adja, hogy CNOPJ 26-26, Zsilvásárhelyi
Torda a verhet ellenfelek közé tar- CSM – Székelyudvarhelyi Hartozik, a meccs eltt az Arena alatt gita KK 37-17, Marosvásárhelyi
volt a rangsorban, és visszavágni is Arena – Tordai Liviu Rebreanu
lett volna, amiért, hiszen a Kolozs Fgimnázium 0-10 (hivatalból);
megyei városban a házigazda nyert. 18. forduló: Székelyudvarhelyi
Bár hivatalos álláspont nincs, az Hargita KK – CNE Rm. Vâlcea
Arena vélheten egészségi problé- 20-28, Nagybányai CNOPJ –
mák miatt adta fel a mérkzést, hi- Nagyváradi CSU 38-31, Kolozsszen idén amúgy sem az eredmény, vári U – Besztercei Gloria II 26hanem az ifjúsági korú játékosok ta- 27, Tordai Liviu Rebreanu
pasztalatszerzése volt a cél.
Fgimnázium – Temesvári UniA hét végén az Arena szabadna- versitatea 35-28.
pos volt, így van id elkészíteni a

Jól „választott” Arad, ha inkább a Siriust akarta ellenfélnek
Bálint Zsombor
Alig néhány nappal az alapszakasz befejezése után, hétfn rajtolt
a rájátszás a ni kosárlabda Nemzeti Ligában. Az FCC – Sirius párharc els mérkzése mindenben
igazolta Arad „választását”, amely
az utolsó két percben kikapott Alexandrián az utolsó fordulóban, így
nem a teleormani csapat, hanem a
marosvásárhelyi lett az ellenfele. Az
a Sirius, amely a legcsekélyebb
gondot sem okozta nekik.
Az aradi mérkzés gyakorlatilag
az els negyed második felének és
a második negyed els felének öszszesen mintegy tíz percében dlt el,
ennek az idszaknak a részeredménye 29-2 volt a házigazdák javára.
A Sirius ebben az idszakban egyetlen pontot sem szerzett akcióból,
kapott viszont öt triplát, mert a
védk egyszer sem mozdultak ki
idben a dobóra, támadásban pedig
abban versengtek Carmin Popa tanítványai, hogy ki tud többször úgy
dobni a kosárra, hogy el sem találja
a gyrt. Hogy ezt követen Arad is
kicsit visszavett a ritmusból, már
nem számított, hisz többé egy pillanatig sem csökkent 21 pont alá a
házigazdák elnye, így formasággá
silányult a mérkzés hátralev
része.

Pedig nem indult rosszul a
meccs, két triplának köszönheten
a Sirius 6-5-re vezetett, aztán kezddtek a „homályos” idszakok.
Sokat elárul, hogy meznybl 27%os eredményességi mutatója volt a
marosvásárhelyi csapatnak, miközben ezt a triplák 33%-os aránya javította, hisz közelrl csak 24%-os
volt az arány. Való igaz, Arad könynyen megtalálta a védekezés módját, ugyanis ha egy csapat csak két
játékosára alapoz (a Sirius esetében
a két amerikai, Sherill és Cortez),
azokat könnyen ki lehet vonni a játékból. A többiek ritkán és bátortalanul mertek elvállalni dobásokat és
betöréseket, Ljubinec pedig továbbra is idegen testként mozgott a
pályán, nem ismeri ki csapattársai
szándékait. Ám még az ellenfél jó
védekezése sem igazolhatja ezt a
gyatra mutatót, mert sok próbálko-

zás teljesen tiszta dobópozícióból
maradt ki!
A dobási hatékonyság mellett elgondolkodtató a lepattanók aránya
is (56:25!!). A Sirius eddig sokkal
jobban átlagolt ilyen tekintetben,
mint Arad, és az elz meccsen
ebben a játékelemben még a Sepsi
SIC-énél is jobb mutatója volt. Míg
azonban Arad csapatként kiválóan
zárta ki az ellenfelet mindkét palánk
alatt, a Sirius mintha nem ismerte
volna ezt a fontos taktikai elemet.
A negyeddönt sorozat második
mérkzését pénteken 18 órától
játsszák a Ligetben. A Siriusnak
igen jelentsen javítania kell a játékán, ha eredményt akar elérni.
Kézdivásárhely példája (amely a
bajnokság legnagyobb meglepetését okozva idegenben nyert Szatmárnémetiben) mutatja, hogy
semmi sem lehetetlen.

Fotó: az FCC Baschet UAV Arad közösségi oldala

Jegyzkönyv

Eredményjelz

Ni kosárlabda Nemzeti Liga, felsházi rájátszás 1. kör, 1. mérkzés:
Aradi FCC – Marosvásárhelyi Sirius 84:48 (31-10, 18-15, 11-13, 2410)
Arad, Victoria-sportcsarnok, 300 néz. Vezette: Stretea Máté András
(Nagyvárad), Ionu Moraru (Kolozsvár), Narcis Dan (Szatmárnémeti).
Ellenr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).
Arad: Vitulova 22 pont (1), Keys 16 (3), Hadžovi 11 (3), Vaida 10,
Akathiotu 9, Ghi  8, Manea 4, Mîrne-Nagy 4, Fle er, Rotariu, Vati.
Sirius: Sherill 14 pont (1), Cortez 13 (2), Chi 12 (3), Feise 3 (1),
Ljubinec 2, Lipovan 2, Sólyom 2, Czimbalmos, Badi, Moga.

Ni kosárlabda Nemzeti Liga, felsházi rájátszás 1. kör, 1. mérkzés
(két gyzelemig tartó párharcok): Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Kolozsvári U 83:45, Szatmárnémeti CSM – Kézdivásárhelyi KSE 65:71,
Aradi FCC – Marosvásárhelyi Sirius 84:48, Konstancai Phoenix –
CSM Alexandria 69:52; második mérkzés: Kolozsvári U – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 46:90 (0-2).
Ni kosárlabda Nemzeti Liga, alsóházi rájátszás 1. kör, 1. mérkzés
(két gyzelemig tartó párharcok): CSM Târgovi te – Bukaresti Rapid
75:70, Bukaresti Agronomia – Brassói Olimpia 68:60.
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A G7 csoport nem hajlandó rubelben fizetni
az orosz gázért
A világ legfejlettebb ipari államait összefogó
G7 csoport kormányai felszólítják az országukban orosz energiahordozók importjával
foglalkozó vállalatokat, hogy ne fizessenek
rubelben az érvényes szerződések alapján
Oroszországtól vásárolt földgázért – jelentette be a német gazdasági és klímavédelmi
miniszter hétfőn Berlinben.

Robert Habeck elmondta, hogy a G7 csoport soros
elnökségét betöltő Németország képviseletében öszszehívta a hetek energiaügyekben illetékes minisztereit, hogy egységes, összehangolt választ adjanak a
Kreml által barátságtalannak minősített országokra
vonatkozó rubelalapú elszámolási rendszer bevezetésére.
Az online tanácskozáson teljes egyetértés volt
arról, hogy Moszkva lépése az érvényes földgázszállítási szerződések „egyoldalú és egyértelmű megsértése” – mondta a miniszter.
Kiemelte: nyilvánvaló, hogy Vlagyimir Putyin a
hetek megosztására tör, de a csoport egysége és határozottsága azt mutatja, hogy nem engednek az orosz
elnöknek. A G7 csoport minden tagja továbbra is érvényesnek tartja az orosz partnerekkel kötött földgázszállítási szerződéseket, és azt az álláspontot
képviseli, hogy az országuk érintett vállalkozásainak
be kell tartaniuk a szerződéseket.
Ezért felszólítják ezeket a vállalatokat, hogy „ne tegyenek eleget Putyin követelésének” – mondta Robert
Habeck.
A G7 csoport az Egyesült Államokat, Franciaországot, Japánt, Kanadát, Nagy-Britanniát, Németországot és Olaszországot, valamint az Európai Uniót
mint nemzetek feletti intézményt fogja össze.
A legfejlettebb iparú országok informális egyeztető
fóruma 1975 óta működik, és 1998-ban tagjai közé
fogadta Oroszországot, így átalakult G8 csoporttá.
Azért működik mégis G7 csoportként, mert Oroszország tagságát 2014-ben az Ukrajnához tartozó Krím
félsziget nemzetközi jogot sértő bekebelezése miatt
felfüggesztették.

Kreml: nem lesz ingyen gáz
Moszkva intézkedési tervet dolgoz ki arra az esetre,
ha az európai országok felmondják az Oroszországgal
kötött gázvásárlási szerződéseket amiatt, hogy
Moszkva elvárja, hogy rubelben fizessenek, de ingyen
nem fog gázt szállítani – jelentette ki Dmitrij Peszkov
orosz elnöki szóvivő kedden újságíróknak.
„Nem lesz ingyen gáz” – hangsúlyozta.
„Senki sem fog ingyen gázt szállítani, ez egyszerűen lehetetlen, és csak rubelben lehet érte fizetni” –
nyomatékosította.
Peszkov szerint Oroszország érdekelt abban, hogy
külföldön értékesítse gázát, és továbbra is megbízható
szállító akar maradni. Mint mondta, a külföldi vállalatoknak meg kell érteniük, hogy euróért és dollárért
vehetnek rubelt, és ezzel a devizával fizethetnek a gázért, „de facto gyakorlatilag semmi sem változik”.
Rámutatott, hogy a rubel alapú gázvásárlással kapcsolatos folyamatnak minden lehetőségét a vonatkozó
elnöki rendelet értelmében március 31-ig fogják kiszámítani az illetékes orosz intézmények.
A szóvivő az új követelményt „az Oroszországi Föderáció ellen vívott gazdasági háború” miatt megváltozott konjunktúrával és környezettel indokolta.
Moszkvával szemben, az Ukrajna ellen február 24én indított orosz invázióra reagálva, több tucat ország
gazdasági büntetőintézkedéseket léptetett életbe, amelyek a rubelt kibocsátó orosz jegybankot is érintik.
Vlagyimir Putyin orosz elnök március 23-án jelentette be, hogy Oroszország a vele szemben barátságtalan országokkal a gázkereskedelemben áttér a
rubelelszámolásra. Hozzátette, hogy Oroszország továbbra is szállít földgázt „a korábban megkötött szerződésekben rögzített árképzési elveknek megfelelő
mennyiségben és áron”. Hangsúlyozta, hogy a változások csak a fizetés pénznemét érintik.
Putyin azt mondta, hogy a külföldi fogyasztók számára lehetőséget kell biztosítani a szükséges tranzakciók lebonyolítására, és világos, átlátható fizetési
eljárást kell kialakítani számukra, beleértve a rubel
vásárlását az orosz devizapiacon. (MTI)

Vagyonadót vezetne be a milliárdosoknak
a Biden-adminisztráció költségvetési terve
Milliárdosokra kivetendő minimumadóra
nyújt be javaslatot a Kongresszusnak a Fehér
Ház a 2023-as költségvetési tervezete keretében, Biden elnök belpolitikai programjának
finanszírozása és a költségvetési hiány csökkentése érdekében.

Amerikai lapértesülések szerint a 100 millió dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkező amerikai háztartások legalább 20 százalékos adót fizetnének a
jövedelmük, valamint likvid befektetési eszközeik –
például részvények és kötvények – nem realizált értéknövekedése után. Azaz olyan értéknövekedés után,
amely egyébként csak a befektetési eszköz eladásakor
válna adókötelessé, egyébként pedig „elfekszik” a befektetésben. A Fehér Ház szóhasználatával a nem realizált értéknövekedés megadóztatása „adóelőleg a
később kivett nyereség után”.
Biden elnök mind ez idáig tartózkodott adót kivetni
a befektetések fel nem vett, így adózatlanul elfekvő
nyereségére, holott pártjában többen is javasolták már
a nem csak a jövedelemre, hanem valamilyen formában a vagyonra is kivetett adók bevezetését. Biden
elnök azonban inkább a jövedelemadó felső sávjában
az adóemelést, a tőkenyereség és a hagyaték nagyobb
megadóztatását, valamint a társasági adó emelését
szorgalmazta.
A „milliárdosok minimális jövedelemadója” nevet
viselő új adótétel csak az amerikai háztartások felső
egy százalékának az egyszázadára vonatkozna, és a
bevétel több mint fele az 1 milliárd dollárnál nagyobb
vagyonnal rendelkezőktől származna.
Azoknak, akik már most is 20 százaléknál többet
fizetnek, nem kellene több adót fizetniük, a 20 százalék alatt fizetőknek pedig a jelenlegi adókulcsuk és az
új 20 százalékos adókulcs közötti különbséget kellene
megfizetniük.
A Fehér Ház Igazgatási és Költségvetési Hivatala
és a Gazdasági Tanácsadók Tanácsa idén ősszel végzett becslése szerint a négyszáz amerikai milliárdos
család 2010 és 2018 között a jövedelmük után átlagosan valamivel több mint 8 százalékos szövetségi adókulcsot fizetett, amely alacsonyabb az amerikaiak

milliói által átlagosan fizetett adókulcsnál. A Bidenadminisztráció hivatalba lépése óta a vagyonadó bevezetésének gondolata egyre nagyobb elfogadottságra
tett szert demokrata párti körökben, hogy így is forrásokat teremthessenek elő átfogó éghajlat- és szociálpolitikai programjuk finanszírozásához, és hogy
ebből a leggazdagabb amerikaiak is „méltányos
módon kivegyék a részüket”.
A Fehér Ház szerint hatályba lépése esetén az adó
a következő tíz évben nagyjából 360 milliárd dollár
új bevételt hozna. Maga a 2023-as költségvetési javaslat pedig a Fehér Ház dokumentuma szerint a következő egy évtizedben több mint ezermilliárd
dollárral csökkenti a szövetségi hiányt.
A vagyonadó bevezetésének javaslata mindazonáltal tükrözi azokat a politikai realitásokat, amelyekkel
a Biden-adminisztrációnak a gazdasági programja finanszírozásához mindenképpen számolnia kell. A vagyonadó bevezetése számos, többek között jogi
problémát is felvet. Például azt, hogy egyáltalán alkotmányos-e? Bevezetése esetén felmerül ugyanis
annak a lehetősége, hogy a gazdag amerikaiak jogi
úton támadják meg.
Steven M. Rosenthal, az Adópolitikai Központ
nevű washingtoni agytröszt vezető munkatársa szerint
a Fehér Ház javaslata bonyolult kérdéseket vet fel
azzal kapcsolatban, hogy az adófizetők és az adóhivatal hogyan tudják a nem nyilvánosan forgalmazott
befektetési eszközöket felértékelni, és hogy ebben a
viszonylatban hogyan kezeljék a veszteséges befektetéseket.
A Fehér Ház adóterve drámaian megváltoztatná a
leggazdagabb amerikaiak adófizetési kötelezettségét.
A Tesla vezérigazgatójának, Elon Musknak 50 milliárd dollárral, míg az Amazon alapítójának, Jeff Bezosnak 35 milliárd dollárral többet kellene fizetnie
Gabriel Zucman, a kaliforniai Berkeley Egyetem közgazdászának számításai szerint.
„Pontosan” – erősítette meg Twitter-üzenetében
Elon Musk. „Előbb vagy utóbb kifutnak mások pénzéből és akkor megjelennek nálad is” – írta a multimilliárdos vállalkozó. (MTI)

NBC: Mélyponton Biden
népszerűsége
Joe Biden amerikai elnök népszerűsége hivatali idejének
legalacsonyabb
szintjére
süllyedt az ukrajnai háború,
az amerikai gazdaság, a benzinárak és az infláció kezelése
miatt – adta hírül az NBC
News amerikai hírtelevízió az
általa rendelt legfrissebb közvélemény-kutatás alapján.

Biden elnök népszerűsége 40
százalékosra csökkent, amely hivatali idejének eddigi legalacsonyabb
értéke.
Tíz amerikai válaszadóból hét
kevés bizalmat szavazott az elnöknek az ukrajnai háború kezelése
miatt, tízből nyolc amerikai pedig
azért aggódik, mert az ukrajnai háború tovább növeli majd a benzinárakat, és tart attól is, hogy a
háborúban akár nukleáris fegyvereket is bevethetnek.
Az Egyesült Államok elmúlt 40
évének legnagyobb mértékű inflációs növekedése miatt a megkérdezett amerikaiak túlnyomó többsége
úgy érzi, az ország rossz irányba
tart, és a többségnek az sem tetszik,
ahogyan az amerikai elnök a gazdaságot kezeli.
A felmérés szerint a republikánusok két százalékponttal vezetnek
azon válaszok alapján, amelyeket
arra a kérdésre adtak, hogy kinek
kellene vezetnie az amerikai kong-

resszust. Az Egyesült Államokban
alig hét hónap múlva, novemberben
lesznek a félidős kongresszusi választások.
Bill McInturff, a Public Opinions
Strategy nevű republikánus közvélemény-kutató cég vezetőjének véleménye szerint a mostani felmérés
azt jelenti, hogy Biden elnök és a
Demokrata Párt katasztrofális választási eredmények elé néz. Az
NBC által rendelt felmérést McInturff végezte Jeff Horwitt demokrata közvélemény-kutatóval, a Hart
Research Associates nevű közvélemény-kutató vezetőjével együtt.
A felmérés március 18-22. között
készült, Biden elnök négynapos európai látogatását megelőzően. Az
amerikai elnök Brüsszelben a
NATO-tagok vezetőivel folytatott
megbeszéléseket, majd meglátogatta a Lengyelországban szolgálatot teljesítő amerikai csapatokat, és
beszédet mondott az Ukrajna elleni
orosz háborúval kapcsolatban.
A felmérés ugyanakkor azt mutatja, hogy nőtt azon amerikaiak
száma, akik szerint a Biden-adminisztráció jó munkát végzett a koronavírus-világjárvány kezelésében,
valamint a megkérdezettek csaknem közel 80 százaléka egyetért
Biden döntésével, miszerint megtiltotta az orosz kőolaj amerikai importját. (MTI)

A hetvenes években sem volt
a mostanihoz mérhető
energiaársokk
Az 1970-es évtized egyetlen
évében sem élt át világ az ideihez hasonló mértékű energiaársokkot – mondta hétfőn
a Bank of England kormányzója.

Andrew Bailey a brit jegybank
Londonban kiadott ismertetése szerint a brüsszeli Bruegel gazdaságkutató
és
elemzőműhely
rendezvényén felszólalva elmondta:
az egyetlen különbség az, hogy a
hetvenes években több olyan év is
volt, amikor energiaársokk érte a világgazdaságot – és ez annak idején
a második világháború óta nem tapasztalt súlyosságú inflációs hullámot zúdított a brit gazdaságra –, és
a Bank of England nagyon reméli,
hogy ezúttal nem ez történik.
Ettől függetlenül Nagy-Britanniában és máshol is a világban az idén
történelmi léptékű sokk éri a reáljövedelmeket és a kiadásokat, és
ennek okát, vagyis az ellátási oldalon kialakult sokkot az Ukrajna elleni orosz invázió még tovább
erősítette – fogalmazott a brit jegybank vezetője.
Andrew Bailey szerint a Bank of
Englandnek nincsenek olyan monetáris eszközei, amelyekkel ez a jelenség megszüntethető, mivel az
energia- és az élelmiszerárak révén
jelentős részben importált inflációról van szó.
A brit statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint a lakhatási költségek nélkül számolt tizenkét havi
brit fogyasztói árindex (CPI) a múlt
hónapban 6,2 százalékkal emelkedett a januári 5,5 százalék után.
Az előrejelzési konszenzus 6 szá-

zalékos éves inflációt valószínűsített februárra.
A februári tizenkét havi inflációs
ütem a legmagasabb volt azóta,
hogy az éves infláció havi rendszerességű mérése a jelenlegi módszertannal
1997
januárjában
megkezdődött.
Hétfői előadásában a Bank of
England kormányzója kijelentette:
azzal számol, hogy az üzleti tevékenység költségeiben megjelennek
az árupiaci kockázatokban és volatilitásban végbement hatalmas változások, és mindez a gazdasági
növekedés és a kereslet gyengülésével jár.
Hozzátette, hogy az erre utaló
jelek már láthatók a fogyasztói és az
üzleti felmérésekben.
A brit jegybank vezetője szerint
ugyanakkor ellenirányú erővel hat a
monetáris politikára az inflációs
sokk, és a helyzetet rendkívül bizonytalanná teszi az a tény, hogy a
koronavírus-járvány mellett európai
területen kitört egy háború is.
Arra a kérdésre, hogy ha Kína
esetleg nyíltan kiáll Oroszország
mellett az ukrajnai háború ügyében,
az nem okozhatja-e a globalizált
világgazdaság újbóli széttöredezését, Andrew Bailey azt mondta: a
világgazdasági környezetet most
még több kihívás terheli, mint a
2007–2009-es globális pénzügyi
válság idején, és ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy a szakpolitikai döntéshozók és a kormányok
egyértelművé tegyék: nem adják fel
elkötelezettségüket a nyitott világgazdaság fenntartása mellett.
(MTI)
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Az EU új platformot hoz létre
az ukrajnai menekülthullám
koordinálására
Az Európai Unió belügyminiszterei soron kívüli tanácskozásukon
új uniós platform létrehozásáról
állapodtak meg az ukrajnai menekülthullám koordinálására, illetve az Európai Unióba érkezett
menekültek közös nyilvántartására – közölte Ylva Johansson
uniós belügyi biztos Brüsszelben
hétfőn.

Ylva Johansson, a Védelmi Tanács
ülését követően tartott sajtótájékoztatóján elmondta: az új uniós platform lehetővé teszi az európai kormányok
számára, hogy információkat cseréljenek az Ukrajnából érkező menekülthullámmal kapcsolatban azért, hogy
összehangoltan biztosítsák az érkezettek
számára a hozzáférést az EU ideiglenes
védelmezési rendszeréhez.
A platform összehangolja a tagállamok által hozott intézkedéseket a menekültek országok közötti mozgásának
megkönnyítésére, segíti a befogadórendszerek fejlesztését és az ellátás folyamatosságát – közölte az uniós biztos.
„Az intézkedés összehangolja az unió
erőfeszítéseit, hogy a menekülteket a
legjobb körülmények között fogadhassák a tagállamok” – fogalmazott.
Johansson közölte azt is: a tagországok belügyminiszterei megállapodtak
abban, hogy közös tervezetet dolgoznak
ki az embercsempészet felszámolására,

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

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

MINDENFÉLE
VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739502. (15464)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
György
Attila.
(15389-I)

Cirkálórakéták üzemanyagbázist
semmisítettek meg Nyugat-Ukrajnában
Légi indítású orosz manőverező robotre- táktól megszabadított” mariupoli házak pincépülőgépek megsemmisítettek egy nagy jében az orosz katonák megkínzott civilek holt-

hogy ezzel is védjék az ukrajnai háború
elől menekülőket a kizsákmányolás
kockázatától. A stratégia célja, hogy már
Ukrajna területén, illetve a határátlépést
követően tájékoztassák az érkezőket a
lehetőségekről, köztük a menekültügyi
eljárások menetéről. Szoros összeköttetést fognak létrehozni az illetékes tagállami
hatóságok
között
az
embercsempészek áldozatainak azonosítására, illetve erre vonatkozó képzésben részesítik a határőröket.
A szakminiszterek megállapodtak továbbá az Ukrajnából felnőtt kísérő nélkül érkezett gyermekek fogadásának
összehangolásáról is. Már folyamatban
van a kiskorúak tagállamok közötti áthelyezésére és nyilvántartására vonatkozó tervek előkészítése, amelyek szem
előtt tartják a családegyesítés lehetőségét is.
A tagországok megállapodtak abban
is, hogy nemzeti készenléti terveket készítenek a közép- és hosszú távú szükségletek kezelésére, figyelembe véve a
háború elhúzódásával a menekülthullám
esetleges növekedését is – tette
hozzá.
Johansson végezetül közölte: az Európai Bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy biztosítsák az uniós szankciók
teljes körű alkalmazását az orosz és fehérorosz állampolgárokkal és szervezetekkel szemben. (MTI)

üzemanyagbázist

a nyugat-ukrajnai testeire bukkantak. A tábornok szerint az
Rivne megyében – jelentette be Igor Ko- áldozatok bőrébe neonáci jelképeket és horognasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi keresztet vágtak bele.
minisztérium szóvivője, a kedd délelőtti
hadijelentést ismertetve.

A tábornok szerint a csapást hétfő este hajtották végre Klevan község közelében. Mint
mondta, a bázisról a Kijev külvárosaiban használt ukrán haditechnikai eszközöknek szállítottak üzemanyagot.
Konasenkov szerint az orosz légierő az éjszaka folyamán 68 ukrán katonai célpontot, a
légvédelem pedig három drónt semmisített meg.
Összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 123 repülőgépet, 311 drónt,
1738 harckocsit és páncélozott járművet, valamint 181 rakéta-sorozatvetőt veszítettek.
Eduard Baszurin ezredes, a donyecki „népi
milícia” parancsnokhelyettese a Rosszija 24 hírtelevíziónak azt mondta, hogy az elmúlt nap
ukrán tüzérségi támadások következtében két
civil életét vesztette, 29 pedig megsebesült. Mint
mondta, a „népköztársaság” területét több mint
250 belövés érte Grad rakéta-sorozatvetőkből,
valamint 152, 122, 120 milliméteres aknavetőkből.
Mihail Mizincev orosz vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős tárcaközi koordinációs parancsnokság és az orosz Nemzeti
Védelmi Irányítási Központ vezetője Moszkvában hétfő éjjel kijelentette, hogy „a nacionalis-

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (66021-I)
A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér versenyvizsgát hirdet
a következő állásokra:
• szakellenőr – COR-kód 242213, egy állás.
A versenyvizsga időpontja: április 19., 10 óra.
A dossziék benyújtásának határideje: április 8., 16 óra.
• építőmérnök – COR-kód 214201, egy állás.
A versenyvizsga időpontja: április 18., 10 óra.
A dossziék benyújtásának határideje: április 8., 16 óra.
Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy
a 0265-328-888-as telefonszámon.

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15164)
CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás,
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen munka. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0754-553-856,
Jani. (15242)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
ALKALMAZUNK FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a 0773-316-377es telefonszámon. (66385-I)
A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és
MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám
alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (sz.-I)
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VÁLLALUNK 20% kedvezménnyel
szigetelést, szobafestést, tetőkészítést, cserépforgatást. Tel. 0748-862911, Jani. (15384-I)
SZOBAFESTÉST vállalok. Tel. 0754707-518. (15482)

A korábban több mint 400 ezer lakosú Mariupol védelme az Azov nacionalista ezred feladata
volt. Az orosz hadsereg és a donyecki milícia
hétfő este egybehangzóan arról számolt be, hogy
meghiúsult egy ukrán helikopteres akció, amelynek célja az alegység parancsnokainak kimentése volt.
Orosz híradások szerint a városnak az orosz
támogatottságú szakadár „népi milícia” ellenőrzése alá vont részében a lakosok elpanaszolták,
hogy az Azov-ezred fegyveresei a csaknem egy
hónapos ostrom alatt válogatás nélkül mindenkire lőttek, és semmilyen segítséget sem adtak a
civileknek.
Mizincev szerint Harkivban három ember
életét vesztette, és több mint tízen megsebesültek, amikor „nacionalisták” hétfőn tűz alá vették
az élelemért és vízért sorban álló lakosokat.
Alekszandr Basztrikin, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) elnöke vizsgálatot rendelt el egy,
az interneten közzétett videófelvétel ügyében,
amelyen ukrán „nacionalisták” ütlegelnek, majd
megölnek egy hátrakötött kezű orosz hadifoglyot. Hasonló eljárást kezdeményezett egy, a
moszkvai patriarkátushoz tartozó ortodox pap
ügyében, akit egy felvétel tanúsága szerint a liturgiáról hurcoltak el erőszakkal ukrán fegyveresek Cserkaszi megyében. (MTI)

FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0754707-518. (15482)

ELHALÁLOZÁS

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, férj, édesapa
és nagybácsi,
GEORGESCU
VLADIMIR CORNEL
nyomdász
70 éves korában elhunyt.
Virrasztása március 30-án 19 órakor lesz a Vili Temetkezési Vállalat ravatalozótermében.
Temetése március 31-én, csütörtökön 15 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben.
A gyászoló család. (sz.-I)

„Monda néki Jézus: Én vagyok a
feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
Szomorú szívvel emlékezünk
március 30-án a drága jó édesapára, férjre, nagytatára, apósra,
a siklódi születésű KELEMEN
MÓZESRE halálának harmadik
évfordulóján. Áldott emlékét szívünkben őrizzük. Szerettei.
(15456)

Fájó szívvel emlékezünk március
30-án BOGDÁN ÉVÁRA halálának második évfordulóján. Emléke
szívünkben
örökké
megmarad. Nyugodjon békében!
Gyászoló szerettei. (15458)

Megállt a szíved, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott.
Arany volt a kezed, munka az
életed,
De már csak a mennyből tekint le
ránk ragyogó szemed.
Szomorú szívvel emlékezünk
2002. március 30-ára, amikor elvesztettük a legdrágább férjet és
szerető édesapát, apóst és nagytatát, id. ZÓLYOMI JÓZSEFET.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Nyugodjon békében! (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett gyermek, testvér, nagybátya,
ANTONESCU EMIL PUIU
életének 65. évében, március 25én váratlanul eltávozott szerettei
köréből.
Temetése március 31-én, csütörtökön 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Nyugalma legyen csendes!
Édesanyja, Margit, testvére,
Doina, unokái: Zsolt és Mónika, a
gyászoló család, valamint szomszédai a Romulus Guga utcai
6-8-as tömbházból. (15488)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan értesültünk egykori
nyomdász
kollégánk,
GEORGESCU
VLADIMIR
CORNEL haláláról. Nyugodjék
békében!
Részvétünket
fejezzük
ki
gyászoló
családjának.
A
Népújság
munkatársai. (I)
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