
Szakmai napot  
tartott  
az RMGE Maros  
A tél folyamán az RMGE Maros szer-
vezete a gazdaszervezetekkel és a fa-
lugazdász-hálózattal, valamint a 
közreműködő szakemberekkel – a 
Szülőföldön okosan elnevezésű prog-
ram keretében – találkozósorozatot 
szervezett megyénk több településén. 
A találkozón a gazdákat az aktuális 
mezőgazdasági munkálatokról, a pá-
lyázati lehetőségekről és a szervezet 
ajánlatairól tájékoztatták. 

____________6. 
Szolidaritásra  
hívnak 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal alárendeltségébe tartozó Szociá-
lis Igazgatóság és a Romániai 
Vöröskereszt marosvásárhelyi kiren-
deltsége támogatást nyújt az Ukrajná-
ból érkező háborús menekülteknek. 
Marosvásárhelyen a Mihai Eminescu 
Ifjúsági Házban kialakított gyűjtőpon-
ton adhatja le a lakosság az egyelőre 
legfontosabb adományokat.  

____________8.

2022. március 9., szerda 
LXXIV. évfolyam  
55. (21030.) sz.  
Ára: 3 lej  
(előfizetőknek 1,57 lej) 

Egyelőre semmi okunk a pánikra, sem a pánikkeltésre, azon-
ban miheztartás végett még a legbékésebb időben is jó 
olyan információkkal rendelkezni, amelyek hasznosak lehet-
nek váratlan konfliktusos helyzetben, katasztrófák vagy ter-
mészeti csapások idején. Ebből a meggondolásból a 
Katasztrófavédelmi Felügyelőség (www.igsu.ro) honlapján 

február folyamán közzétették az egyes településeken talál-
ható óvóhelyek lajstromát a lakosság tájékoztatására. E 
lajstromban megtalálhatók a Maros megyei óvóhelyek is. 

A marosvásárhelyi óvóhelyek többsége régebbi tömbházak pincéjében található. Felvételünk illusztráció. Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 4. oldalon)

Veszélyhelyzetből  
válsághelyzetbe? 

Az Ukrajna elleni orosz invázió mindent fölülírt: a világjárványt, 
az elszabadult energiaárak miatti aggodalmat és felháborodást, az 
egyre nagyobb szegénységet. Kedden éjfélkor lejárt a veszélyhelyzet, 
az államelnök bejelentette: lefutott a koronavírus-járvány ötödik hul-
láma, és ezzel véget ért a pandémia is.  

Elhisszük neki, hiszen egy államfő nem beszél(het) a levegőbe! Bár, 
ha arra gondolunk, hogy 2021 nyarán, amikor még javában pusztított 
az országban a negyedik hullám, még mindig sok volt a súlyos beteg, 
túlterheltek voltak a kórházak, és nemzetközi viszonylatban kimagas-
lóan nagy volt a halálos áldozatok száma, ráadásul itthon mélyült a 
kormányválság, futószalagon váltották le az egészségügyi minisztere-
ket, az elnök bejelentette: „gyakorlatilag legyőztük a pandémiát!” 
Olyan jól „legyőztük”, hogy utána ránk zúdult az újabb hullám. Ami 
megint lecsengőben van – legalábbis az elnök szerint. A múlt hét végén 
jelentette be, hogy a veszélyhelyzetet nem hosszabbítják meg március 
8-tól, mert „a koronavírus-járvány ötödik hulláma lefutott”. Vagyis a 
2020. május 15-től bevezetett veszélyhelyzet alatt bevezetett megszo-
rítások – amelyek közel két évig keserítették az emberek életét, korlá-
tozták személyi szabadságukat – megszűnnek.  

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

Mezey Sarolta

Az orosz–ukrán háború árnyékában 

Ellenőrzik az óvóhelyek állapotát



Pilinszky-est  
a Spectrum Színházban 

Idén Pilinszky János születésének 100. évfordulójára 
emlékezünk, ezért a színház ünnepi előadással tiszte-
leg a költő munkássága előtt. Az eseményre március 
13-án, vasárnap 18 órakor kerül sor a marosvásárhelyi 
Spectrum Színházban. Fellép a marosvásárhelyi Mű-
vészeti Líceum drámatagozatos diákjainak egy cso-
portja, zenél Gyárfás Renáta, Tompa Sára és Oláh 
Csongor, illetve a Bolyai Farkas Elméleti Líceum zene-
köre. Helyfoglalás a 0744-301-875-ös telefonszámon. 
A belépés díjtalan. 

Asztrofotó-kiállítás és közgyűlés 
Marosvásárhelyen  

Március 12-én 10 órától előadásokra, asztrofotó-kiállí-
tásra és közgyűlésre kerül sor Marosvásárhelyen, a 
Horea utca 6. szám alatti Bernády Házban. Az Erdélyi 
Magyar Csillagászati Egyesület szervezésében előbb 
csillagászati előadások hallgathatók meg. Varga István 
Marosvásárhelyi amatőr csillagászat, dr. Csegzi Sán-
dor Próbálkozások egy marosvásárhelyi csillagvizsgáló 
létesítésére, Keresztes Pál A Hold szerepe a földi élet 
fejlődésében, dr. Horváth Sándor Hogyan működik a 
Pszeudoszféra emlékmű? címmel tart előadást. 12 óra-
kor Nagy Miklós Kund, dr. Munzlinger Attila és dr. Makó 
Zoltán megnyitja az asztrofotótárlatot, zenél a Művé-
szeti Iskola vonósnégyese. 13 órától EMCSE-közgyű-
lés, az előcsarnokban távcsőbemutató és 
szakkönyvvásár lesz. Az asztrofotó-kiállítás április 6-ig 
látogatható. 

Csütörtök a múzeumban 8# 
A Maros Megyei Múzeum Néprajzi és Népművészeti 
Osztályán, a Toldalagi-palotában (Rózsák tere 11. 
szám) március 10-én 17 órai kezdettel tárlatvezetés 
lesz a Maros mentiek a nagy háború lövészárkaiban 
című kiállításon. A tárlatvezetést dr. Marc Dorel kutató, 
a kiállítás egyik kurátora tartja román nyelven. Belépő: 
felnőtteknek 12 lej, nyugdíjasoknak 6 lej, tanulók és di-
ákoknak 3 lej. A rendezvényen előzetes foglalás alap-
ján lehet részt venni a szabad helyek függvényében 
(max. 15 fő/vezetés). Foglalni a pr@muzeulmures.ro 
e-mail-címen vagy a 0749-912-992 telefonszámon 
lehet. 

Medve – könyvbemutató Szovátán 
Szováta önkormányzata és a Bernády Közművelődési 
Egylet szervezésében március 10-én, csütörtökön 18 
órakor a szovátai unitárius templomban bemutatják 
Dezső László természetfotós Medve című könyvét. 
Levetítik a kötethez kapcsolódó Lekvár című filmet 
isl, majd a Kusztos Endre Képzőművészeti Galériá-
ban megnyílik a fotóalbumot illusztráló, nagyméretű 
medvefotókból összeállított kiállítás. A könyv a hely-
színen megvásárolható, a kiállítás március 30-ig lá-
togatható. 

Mesedélután a könyvtárban 
Csütörtökön 18 órai kezdettel újraindul a Mesedélután 
a Maros Megyei Könyvtár gyerekrészlegén. Bugnár 
Szidónia, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem PhD-
hallgatója, az Erdély FM rádió és az Erdélyi Magyar Te-
levízió munkatársa a Mire jó egy lyukas zacskó? című 
papírszínházmesét adja elő. Az est második felében, 
újrahasznosítás jelige alatt, a nőnap alkalmából kéz-
műves-foglalkozásra kerül sor. 

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
 Hőmérséklet: 

max. 2 0C 
min. -4 0C

Ma FRANCISKA és FANNI, 
holnap ILDIKÓ napja. 
ILDIKÓ:  germán eredetű név, a 
Krimhilda rövidített becézése. 
Attila hun király második, ger-
mán felesége viselte ezt a nevet.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. március 8.

1 EUR 4,9492
1 USD 4,5493

100 HUF 1,2789
1 g ARANY 293,4849

Menekültek. Bőröndbe zárt sorsok 
az északi végeken  

A Regeneráció Egyesület március 9-én, szerdán 18 órai 
kezdettel előadást szervez az ukrán menekültválság kap-
csán Menekültek. Bőröndbe zárt sorsok az északi végeken 
címmel. A rendezvénynek a Studium HUB konferenciaterme 
(Bolyai tér 15. szám) ad otthont. Lapunk munkatársai, Vajda 
György és Nagy Tibor, valamint a Krónika tudósítója, Szu-
cher Ervin képes beszámolót tartanak a máramarosszigeti 
és a szeretvásári határátlépőknél tapasztaltakról. A beszél-
getés házigazdája és moderátora Kali István, a Regenerá-
ció Egyesület elnöke. Az esemény online is követhető az 
alábbi linken: https://bit.ly/3sEHAJQ 

Az Ifjúsági Szállodában is fogadnak 
menekülteket 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal péntektől bocsá-
totta az ukrajnai menekültek rendelkezésére a Mihai Emi-
nescu Kulturális Központ mellett működő Ifjúsági 
Szállodát. Az épületben eddig kilenc menekültet szállásol-
tak el, akik átutazóban voltak, és el is távoztak. A szállo-
dában 31 szabad szobában 64 férőhely van. Országszerte 
a menekültek elszállásolását a katasztrófavédelmi felügye-
lőség koordinálja, a szálláshelyeket a helyi önkormányza-
tok bocsátják rendelkezésre. Ennek érdekében a Maros 
megyei tűzoltósággal kell felvenni a kapcsolatot a dispe-
cerat@isumures.ro, a cjcci@isumures.ro e-mail-címeken, 
illetve a 0265-269-661-es telefonszámon. 

EME-szakosztályi közgyűlés  
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztu-
dományi Szakosztályának tagjait számadó és tisztújító köz-
gyűlésére hívja az elnökség március 19-én, szombaton 11 
órától a marosvásárhelyi Deus Providebit Házba. Felhívják 
a tagság figyelmét, hogy a részvételhez személyazonossági 
igazolvány szükséges. 

Operettgála a Budapesti  
Operettszínház művészeivel  

A Kiss-B. Attila főigazgató által 2020-ra tervezett határon túli 
Összetartozunk programsorozat a világjárvány miatt elma-
radt, erre idén kerül sor. Az operettgálának március 28-án 
19 órától a marosvásárhelyi sportcsarnok, március 30-án 
19 órai kezdettel a sepsiszentgyörgyi Sepsi Aréna ad ott-
hont. Az est folyamán a magyar operettirodalom legnépsze-
rűbb szerzőinek (Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, 
Kacsóh Pongrác) örökzöldjei csendülnek fel a Budapesti 
Operettszínház szólistái, Fischl Mónika, Kiss Diána, Dancs 
Annamari, Oszvald Marika, Dolhai Attila, Vadász Zsolt, Pel-
ler Károly és Laki Péter előadásában. Közreműködik a Bu-
dapesti Operettszínház énekkara, balettkara, valamint 
zenekara. Vezényel Pfeiffer Gyula, a gála rendezője Bori 
Tamás. Jegyek válthatók a www.eventim.ro honlapon 30, il-
letve 60 lejes áron. 

Felújítják a Mioriţei utcát 
Az évtizedek óta felújításra váró marosvásárhelyi Mioriţei 
(Bárányka) utcában elkezdték a munkálatokat. Az utcában 
nagyon régi vízvezetékek voltak, ezeknek a cseréje van fo-
lyamatban. Az új vízvezetékek mellett az elektromos veze-
tékeket föld alattira cserélik, és új aszfaltréteget öntenek az 
utcára. Elkezdődött a biciklisáv és az új járdák megépítése 
is – közölte közösségi oldalán Soós Zoltán, Marosvásárhely 
polgármestere.  

Esküvői kellékek vására 
Március 18-án 10 órakor nyílik meg a marosvásárhelyi Pro-
menada Mallban az esküvői kellékek vására. A kiállítók a 
legújabb ruha-, öltöny- és cipőkollekciókat, ékszereket, es-
küvői tortákat, dekorációkat, zenei és fényképészeti, világo-
sítási szolgáltatásaikat mutatják be. A kiállítás március 
20-án 22 óráig tart nyitva.  

Elektronikai hulladékok gyűjtése  
Marosvásárhelyen  

A RoEcollect újrahasznosítási központ munkatársai március 
10-én, csütörtökön elszállítják a marosvásárhelyi háztartá-
sokból a fölöslegessé vált elektronikai készülékeket. Az érin-
tettek a következő telefonszámot hívhatják: 0755-406-406. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

9., szerda 
A Nap kel  

6 óra 48 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 19 perckor.  
Az év 68. napja,  

hátravan 297 nap.

Megyei hírek 

RENDEZVÉNYEK

Gazdag felhozatal  
a XX. Nyárádszeredai Kertésznapon 
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Ez év március 12-én, szombaton Nyárádszeredá-
ban megnyílik a XX. kertészvásár. Mindig jó 
érzés tölt el, ha megérkezem ebbe a barátságos 
kis városba, amely a Nyárádmente központja. 
Nagy múltja van az itt tartott vásároknak, pia-
coknak.  

Vásáros jellege bővült, gazdagodott a 20 évvel ezelőtt 
indult kertészvásár (kertésznap) által. A szervezők minden 
évben úgy időzítik ezt az eseményt, hogy a tavaszi ülteté-
sek, vetések idejére, a csemeték, dugványok, magok, dísz-
növények beszerzésére alkalmas legyen az időpont. 

 A szervezést és a vásár megtartásához szükséges enge-
dély beszerzését a Bocskai István Alapítványnak, a Szé-
kely Gazdaszervezetek Egyesületének és Nyárádszereda 
önkormányzatának köszönhetjük, tudtam meg Szakács 
Etelkától, a vásár egyik főszervezőjétől. 

Gazdag felhozatalra lehet számítani. Változatos, címké-
vel, fényképpel ellátott gyümölcsfacsemetéket (alma, 
körte, szilva, barack, dió), szőlődugványok gazdag válasz-
tékát lehet beszerezni. Kaphatók lesznek a hagyományos, 
régi fajták: pónyik-, batul-, jonatánalma vagy piros belű 

vackor, de lehet találni újfajta, oszlopos növekedésűeket 
is. Különböző bogyós termésű gyümölcsök, mint a piros 
és fekete ribizli, köszméte (egres) bokros és törzses válto-
zatait, málnát, szedret, jóstát (a fekete ribizli és egres ke-
reszteződéséből létrejött gyümölcs) és kerti áfonyát is 
vásárolhatnak a gyümölcstermesztésre vágyók. Sokféle 
dísznövény – rózsa, annak különböző változatai: törperó-
zsa, teahibrid, kúszórózsa, törzses rózsa gazdag színválto-
zatban, magnólia, aranyvessző – vár gazdára, ezenkívül 
élelmiszerek bő választéka és méz, fokhagyma, hagyma, 
burgonya, a jó hangulathoz nélkülözhetetlen bor, pálinka 
is gazdagítja a kínálatot.  

A vásárban nemcsak hogy jó minőségű, megbízható az 
áru, de nálunk honos, a mi vidékeink éghajlati viszonyai-
nak megfelelő fajtákat telepíthetünk kertünkbe, és szakmai 
útbaigazítást is kaphatunk.  

Marad még egy kedves emlék, egy jó élmény is, amikor 
növényeinkre nézve eszünkbe jut, hogy honnan is vásárol-
tuk őket.  

A fotó a XIX. kertészvásáron, 2021-ben készült. 
 Jáni Rozália kertészmérnök

Jó napot! Megjöttem...
Az ETV Jó napot! Megjöttem... műsorának legújabb ré-

szében egy olyan hölgy életébe nyerhetnek a nézők bete-
kintést, akinek sokoldalúságáról, színes egyéniségéről akár 
három műsor is készülhetne. Ezen a héten Badics Petra 
Ádám Júlia néptáncossal, zenésszel, vegán bloggerrel talál-
kozik. A műsor az Erdélyi Magyar Televízió képernyőjén 

vagy YouTube-csatornáján a megszokott időben, szerdán 
este 9 órától látható.  

A nézők az ETV teljes műsorait bármikor megtekint- 
hetik a televízió YouTube-csatornáján! Videólink: 
https://www.facebook.com/erdelytv/videos/9835050425670
93 



Csakhogy a jó hírt azonnal követte egy kevésbé jó. A 
kormány az ukrajnai háború kapcsán különleges tör-
vényt készül kidolgozni. Az államfő szombaton azt 
mondta, hogy Románia semmilyen szín alatt nem fog 
belekeveredni az ukrán–orosz konfliktusba, felkészülünk 
ugyan az önvédelemre, de nem kell támadástól tartani. 
Ennek ellenére a kormány úgy gondolta, hogy kidolgoz 
egy rendkívüli jogrendet, a válsághelyzetről szóló tör-
vénytervezetet. 

Mint tudjuk, a rendkívüli jogrendet valamilyen válság 
miatt léptetik hatályba, ami lehetővé teszi az állampol-
gárok bizonyos jogainak felfüggesztését vagy új kötele-
zettségek bevezetését. A kormánynak a válsághelyzet 
meghirdetéséről szóló törvénytervezete épp erről szól. 
Lényege, hogy az általános tartalékállományba tartozók 
körét már nemcsak a jelenleg hatályban levő, 18-35 
éves korú férfiakra vonatkozó törvényre korlátozza, 
hanem ostromállapot, mozgósítás vagy hadiállapot ese-
tén kiterjeszti a 35 és 60 év közötti korosztályra is, a ka-
tonai szolgálatra kötelezhetőkét pedig a 35 és 63 év 
közöttiekre. 

A válsághelyzetet a védelmi miniszter javaslatára a 
Legfelsőbb Védelmi Tanács hirdetheti ki. A védelmi mi-
niszter szerint a rendkívüli jogrend új formáját szabá-
lyozó törvény többek között a menekültválság 
menedzselését és a koronavírus-járvány további keze-
lését – az orvosok vezénylését vagy a katonai kórházak 
használatát – is elősegíti majd. 

Remélhetőleg soha nem kerül sor ennek a törvénynek 
az alkalmazására. De arra jó, hogy továbbra is fenn-
tartsa, sőt erősítse a bizonytalanság érzését az embe-
rekben.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Veszélyhelyzetből  
válsághelyzetbe?

Megszűnnek a járványügyi  
korlátozások 

A veszélyhelyzet megszüntetésével feloldják a koro-
navírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat Ro-
mániában – közölte kedden az egészségügyi 
miniszter. Sajtótájékoztatóján Alexandru Rafila leszö-
gezte, sem kültéren, sem zárt térben nem lesz köte-
lező szerdától a védőmaszk viselése, és nem 
korlátozzák a bevásárlóközpontokba, vendéglátóegy-
ségekbe, közintézményekbe való belépést, sem ezek 
nyitvatartását. Ugyanakkor az országba belépőktől 
nem kérik a Covid-igazolványt, és beutazási adatla-
pot sem kell kitölteni. „Gyakorlatilag minden korláto-
zás megszűnik (...) Az elővigyázatosság és az egyéni 
felelősség lesz a meghatározó a következő időszak-
ban” – fogalmazott Rafila. (Agerpres) 

Meghaladta a 8 lejt  
az üzemanyagok ára 

Meghaladta ezekben a napokban a 8 lejt az üzem-
anyagok ára Romániában – derül ki a Versenytanács 
üzemanyagár-figyelő alkalmazásának adataiból. Az 
üzemanyagárak még soha nem voltak ilyen magasak 
Romániában. A drágulás magyarázata a megnöve-
kedett kereslet és a világpiaci árak példátlan emelke-
dése az Ukrajna elleni orosz támadás elindítása után. 
A nyers kőolaj hordónkénti ára az európai olajpiacon 
hétfőn meghaladta a 130 dollárt, kedden pedig 125 
dollárra csökkent. (Agerpres) 

Felfelé módosult  
a tavalyi gazdasági növekedés 

Az országos Statisztikai Intézet felfelé módosította a 
tavalyi román gazdasági növekedést, amely 5,9 szá-
zalékos volt a februári gyorsjelentésben közölt 5,6 
százalékkal szemben. A statisztikai intézet keddi köz-
lése szerinti 5,9 százalékos növekedés is elmarad a 
korábban remélt 7 százalékostól. Tavaly egész évben 
a növekedés fő hajtóereje a belföldi fogyasztás, az 
ipar és az infokommunikációs iparág volt, a GDP-t az 
építőipar húzta vissza. A kormány gazdasági előrejel-
zési bizottsága a februári gyorsjelentés után 0,3 szá-
zalékponttal csökkentette az idei GDP alakulására 
vonatkozó prognózisát, így 4,3 százalékos növeke-
désre számít a korábbi 4,6 százalék helyett. (MTI) 

Az EU már 2030 előtt  
függetlenedne az orosz fosszilis 
tüzelőanyagoktól 

Az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő, hogy 
Oroszország ukrajnai háborújára válaszul már jóval 
2030 előtt függetlenítse Európát az orosz fosszilis tü-
zelőanyagoktól. A terv számos intézkedést vázol az 
emelkedő európai energiaárakra történő reagálástól 
az európai gázkészletek mielőbbi feltöltéséig – kö-
zölte Frans Timmermans európai zöldmegállapodá-
sért felelős uniós biztos Strasbourgban kedden. Az 
Európai Bizottság REPowerEU elnevezésű javaslata 
diverzifikálni kívánja a gázellátást, gyorsítani kívánja 
a megújuló energiahordozók elterjedését, valamint ki-
váltaná a gázt a fűtésben és az energiatermelésben. 
A terv megvalósulása kétharmaddal csökkentheti az 
EU orosz gáz iránti keresletét már az év vége előtt – 
emelték ki. A brüsszeli testület a tagállamoknak irány-
mutatást is előterjesztett, amelyben megerősíti az 
árak kivételes körülmények esetén történő szabályo-
zásának lehetőségét – közölték. (MTI) 

Ország – világ A kormány rendeletet hozott  
a menekültek szociális ellátásáról

Románia és Kanada külügyminiszterei hétfőn Buka-
restben közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben 
megerősítették védelmi együttműködésüket, és el-
ítélték az Oroszország által Ukrajna ellen indított 
háborút. 

A nyilatkozatot Bogdan Aurescu román és Melanie Joly ka-
nadai külügyminiszter látta el kézjegyével. A felek megálla-
podtak, szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy 
„fenntartsák a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, amely 
kulcsfontosságú a béke fenntartása, a világ biztonságának 
megőrzése és a demokrácia és a szabadságjogok védelme 
szempontjából”. 

Aláhúzták, hogy Oroszország inváziója mérhetetlen károkat 
és szenvedést okoz az ukrán népnek, és megegyeztek, hogy 
közös erőfeszítéssel segítséget nyújtanak a menekülteknek. 
Egyetértettek abban is, hogy támogatniuk kell Moldovát és 
valamennyi keleti partnert, valamint a nyugat-balkáni orszá-
gokat az energiaellátás területén. Emellett fontosnak tartják a 

NATO keleti határának megerősítését, főleg a Fekete-tenger 
térségében. 

Aurescu az aláírást követő sajtótájékoztatón bejelentette, 
hogy júliusban ismét Romániába érkezik hat F-18-as kanadai 
harci repülőgép, amely légi járőrözést végez, és velük együtt 
200 kanadai katona is Romániába jön. Aurescu megköszönte 
partnerének, és Romániával való szolidaritási gesztusnak ne-
vezte az erről szóló döntést. A kanadai külügyminisztert Klaus 
Iohannis elnök is fogadta hivatalában, akivel az orosz-ukrán 
fegyveres konfliktus okozta kihívások mellett a polgári fel-
használású atomenergia területén tervezett kanadai-román 
együttműködésről tárgyaltak. Románia korszerűsíteni és bő-
víteni fogja a kanadai tervezésű, CANDU típusú cernavodai 
atomerőművét. A felek a moduláris atomreaktorok telepítése 
területén is együttműködési szándékukat fejezték ki. Iohannis 
az atomenergia fontosságát hangsúlyozta, amely kiemelt je-
lentőséggel bír az Európai Unió energetikai biztonságának 
szavatolása szempontjából. (MTI)

Románia és Kanada közös külügyminiszteri  
nyilatkozatban erősítette meg védelmi együttműködését

A német szövetségi legfőbb ügyész eljárást indított 
az Oroszország Ukrajna elleni háborújával össze-
függő háborús bűncselekmények bizonyítékainak 
összegyűjtésére – jelentette be a német szövetségi 
igazságügyi miniszter egy keddi lapinterjúban. 

Marco Buschmann a Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) honlap-
ján közölt interjúban kifejtette, hogy Németország nem csupán 
a Nyugat egyedülállóan kemény, Oroszország elleni gazdasági 
büntetőintézkedéseihez csatlakozott a nemzetközi jog súlyos 
megsértését jelentő ukrajnai orosz invázió miatt, hanem fegy-
vereket is szállít, humanitárius segítséget is nyújt Ukrajnának, 
és az európai uniós tagországok igazságügyi minisztereinek 
megállapodása alapján feltárja és összegyűjti a háborús bűn-
cselekményekre vonatkozó összes bizonyítékot. 

Ezért a szövetségi legfőbb ügyész elindított egy „úgyneve-
zett strukturális vizsgálatot” – mondta a miniszter. „A nem-
zetközi büntetőjog esetleges megsértését következetesen 
üldözni kell” – tette hozzá a liberális Szabad Demokrata Párt 
(FDP) politikusa. 

A Der Spiegel című hírmagazin kedden igazságügyi kö-
rökre hivatkozva azt jelentette, hogy a vizsgálatot az orosz 
fegyveres erők által Ukrajnában elkövetett háborús bűncse-
lekmények gyanúja miatt indította el Peter Frank szövetségi 
legfőbb ügyész. 

A strukturális eljárás tényfeltárást jelent, a munka során bi-
zonyítékokat gyűjtenek, hogy szükség esetén felléphessenek 
az elkövetőkkel szemben. A hatóságot a többi között a tiltott 
tüzérségi eszközök bevetéséről, a lakóövezetek és a polgári 
infrastruktúra elleni támadásokról szóló jelentések sarkallták 
a vizsgálat elkezdésére – írta a Der Spiegel a hírportálján. 

Hozzátették, hogy a német ügyészek figyelmének közép-
pontjában vannak az orosz vagy csecsen egységek által veze-
tett állítólagos halállistákról szóló beszámolók is. Felidézték, 
hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a napokban azt 
mondta, hogy ő áll az első helyen ezeken a listákon. 

Az eljárás alapja a nemzetközi büntetőjog azon előírása, 
hogy a háborús és az emberiesség elleni bűncselekmények 
ügyében közvetlenül nem érintett, úgynevezett harmadik or-
szágok hatóságai is felléphetnek. (MTI)

A német legfőbb ügyészség megkezdte a háborús 
bűncselekmények bizonyítékainak gyűjtését

Az orosz állítás szerint Ukrajnában működő bioló-
giai laboratóriumok biztonságának garantálását 
sürgette Csao Li-csien, a kínai külügyminisztérium 
szóvivője keddi sajtótájékoztatóján Pekingben. 

A kínai külügyi szóvivő annak kapcsán beszélt erről, hogy 
az orosz védelmi minisztérium szerint Ukrajnában amerikai 
finanszírozású katonai biológiai kísérletek folytak. Orosz ál-
lítások szerint egy több mint 30 biológiai laboratóriumból álló 
ukrajnai hálózat egyebek között mikrobák patogén tulajdon-
ságainak felerősítésén dolgozott. 

Csao arra kérte a feleket, hogy gondoskodjanak az intéz-
mények biztonságáról. Washingtont pedig felszólította, 
hogy hozzon nyilvánosságra minden részletet a laboratóri-
umokról, egyebek mellett azt, hogy milyen vírusokat raktá-
roznak az intézményekben, és milyen kísérleteket 
folytattak. A kínai külügyi szóvivő szerint az Egyesült Ál-
lamok mind ez idáig akadályozta egy, a biológiai fegyver-
tilalmi egyezményhez igazodó nemzetközi ellenőrzési 
mechanizmus kialakítását, és nem járult hozzá a saját terü-

letén, illetve külföldön működtetett biológiai laboratóriu-
mok ellenőrzéséhez. 

Csao Li-csien említést tett a marylandi Fort Detrick katonai 
bázisról is, ahol szerinte az Egyesült Államok nagymértékben 
folytatott katonai biológiai tevékenységet. A Fort Detrick bá-
zissal kapcsolatban kínai diplomaták, valamint a kínai sajtó 
rendszeresen fogalmazott meg hasonló állításokat a koronaví-
rus-járvány kapcsán is, azokra az amerikai állásfoglalásokra re-
agálva, hogy a világjárványt okozó koronavírus egy vuhani 
laboratóriumból szabadulhatott el.  

Kína elutasította az „invázió” megjelölést az orosz hadsereg 
Ukrajnában folytatott katonai hadműveleteit illetően, és arról biz-
tosította Moszkvát, hogy megérti „jogos biztonsági aggályait”. Pe-
king mindazonáltal az ukrajnai válság tárgyalásos megoldását 
szorgalmazza, és minden érintettet mérsékletre intett a feszültségek 
további elmérgesedésének elkerülésére. Vang Ji kínai külügymi-
niszter hétfőn elmondta: Kína szükség esetén készen áll arra, 
hogy részt vegyen az ukrajnai helyzet megoldását célzó, nem-
zetközi közvetítő tevékenységben. (MTI)

Peking az orosz állítás szerint  
Ukrajnában működő biológiai laboratóriumok  

biztonságának garantálását sürgeti 

Az ukrajnai háború elől Romániába menekülő kül-
földiek szociális ellátásáról és az őket segítő szer-
vezetek támogatásáról fogadott el sürgősségi 
rendeletet hétfőn a kormány. 

Dan Carbunaru kormányszóvivő elmondta: a Romániába 
érkezett több mint negyedmillió ukrán állampolgár közül  
mintegy 80 ezren maradtak eddig az országban, közülük min-
tegy 30 ezer a kiskorú. 

A kormányrendelet értelmében minden, román területen 
maradó gyermeknek a román állampolgárokéval azonos joga 
van az ingyenes oktatásra, kollégiumi elszállásolásra, étkez-
tetésre, egészségügyi ellátásra, szállításra. Az elszállásolásért 
menekültenként napi 50 lejes, az étkeztetéséért pedig napi 20 
lejes állami szubvencióban részesülnek az ebben részt vevő 
oktatási intézmények az első 90 napban. 

A felügyelet nélkül érkező kiskorúakról a megyei gyermek-
védelmi igazgatóságok gondoskodnak: eddig 186 ukrajnai el-
hagyott gyermek került román állami gondozásba. A 
fogyatékkal élőknek a román törvényeknek megfelelő szoci-
ális ellátást biztosítanak, hasonlóképpen a gondozásra szoruló 
időseknek is. A konfliktuszónából érkező ukrán vagy más ál-
lampolgárságú személyek ingyenes sürgősségi egészségügyi 

ellátásra jogosultak Romániában, attól függetlenül, hogy kér-
nek-e menedéket. Az Ukrajnából érkezőknek megkönnyítik a 
romániai munkavállalást is azáltal, hogy őket munkavállalási 
vízum nélkül is alkalmazhatják a munkaadók – magyarázta a 
kormányszóvivő. 

A kormányrendelet az ukrajnai menekülteket támogató ado-
mányozást adókedvezményekkel és az ezzel kapcsolatos bü-
rokrácia egyszerűsítésével támogatja. 

A kormány arról is döntött, hogy a belügyminisztérium ver-
senyvizsga nélkül egyéves időtartamra – beleegyezésükkel – 
visszahívhatja dolgozni a nyugállományba helyezett rendőrö-
ket és tartalékos állományba küldött csendőröket, illetve azo-
kat a korábbi alkalmazottait, akiknek lejárt a 
munkaszerződésük, hogy segédkezzenek az egyre növekvő 
ukrajnai menekülthullám kezelésében. 

A belügyminisztérium versenyvizsga nélkül alkalmazhat 
meghatározott idejű munkaszerződéssel személyzetet a be-
vándorlással, menekültüggyel, katasztrófavédelemmel, köz-
renddel és közbiztonsággal kapcsolatos tevékenységekre. A 
szerződés időtartama az ukrajnai fegyveres konfliktus meg-
szűnése utáni 90. napig terjedhet – ismertette a kormány dön-
téseit az Agerpres hírügynökség. (MTI)



Több mint százharmincmillió 
lejt osztott szét tavaly a kor-
mány vallásügyi államtitkár-
sága a Romániában 
bejegyzett és hivatalosan el-
ismert felekezetek között, az 
összegek főleg templomok, 
imahelyek építésére, javítá-
sára, kisebb részben egyéb ki-
adásokra használhatók fel. A 
történelmi magyar felekeze-
tek sem maradtak támogatás 
nélkül. 

A támogatások összegét nem 
tette nyilvánossá honlapján az in-
tézmény, de kérésünkre Victor 
Opaschi államtitkár adatokkal szol-
gált. Tájékoztatásából kiderül, hogy 
100,6 milliót az ortodox, 9 milliót a 
zsidó közösségek szövetsége, 6 mil-
liót a római katolikus, 5,1 milliót a 
református, 2,1 milliót a pünkös-
dista, 1-1 milliót a muzulmán és az 
örmény egyházaknak utaltak. Ennél 
kevesebb összegeket kaptak a gö-
rögkatolikusok, az órítusú ortodo-
xok, a baptisták, a szerb ortodoxok, 
az evangélikusok, az adventisták, a 
lutheránusok, a legkisebb összeg az 
unitáriusoknak jutott, míg a Jehova 
tanúi felekezet nem igényelt támo-
gatást. 

 A keretössszegből Maros me-
gyébe 1,913 millió lej érkezett, 
amelyből 1,021 millió a reformátu-
soknak, 647 ezer a római katoliku-
soknak, 245 ezer az ortodoxoknak. 

 A római katolikus gyülekezetek 
között találjuk a búzásbesenyőit, az 
ákosfalvit, a kelementelkit, az eg-

restőit különböző javítási igények-
kel, míg a jobbágyfalvi egyházköz-
ség két (a jobbágyfalvi anya- és 
székelysárdi leányegyház) épülete 
külső és belső javítására kért pénzt. 

 A reformátusok is főleg épület-
javításra kértek támogatást, köztük 
Nyárádszentbenedek, Beresztelke, 
Nagyfülpös, Fintaháza, Gyulakuta, 
Küküllőpócsfalva, Mezőmadaras, 
Szentgerice. A nagykendiek ha-
rangra, a vadasdiak harangok villa-
mosítására, a pókakeresztúriak 
templomi bútorzatra, a haranglá-
biak orgonajavításra, a havadtőiek 
fűtésre, a héderfájaiak haranglábra 
igényeltek támogatást, míg a ma-
rosvásárhelyi vártemplomi gyüleke-
zet falfestmények restaurálására. 
Félmillió Nyárádszeredának 

Nyárádszereda közigazgatási te-
rületén belül öt gyülekezet használ-
hat fel egyenként százezer lejt. A 
már említett székelysárdi mellett a 
nyárádszeredai katolikus egyház-
község kétszázezret kapott, ennek 
felét a szentannai, felét a székelybői 
templom templom javítására fordít-
ják. Százezer lejt költhet a székely-
tompai református missziói egyház 
is az épülő székelybői templomára. 

 A nyárádszeredai főtéri egyház-
község a demeterfalvi leányegyház 
templomára fordítja a novemberben 
kapott összeget, hiszen megépítése 
(1951) óta, a kisebb javításokat le-
számítva sosem történt itt nagyobb 
beavatkozás, így időszerűvé vált 
egy ilyen munkálat – mutatta be a 
helyszínen Tőkés Attila lelkipásztor. 
Részben azért is van szükség sürgős 
közbelépésre, mert a torony dőlni 
kezdett, veszélyeztetve a templom-

hajót is, másrészt a szakszerűtlen ja-
vítások miatt a falak nagyon salét-
romossá váltak, az északi oldalon 
már a téglák is mállanak. A javítás-
sal párhuzamosan a templom mellé 
egy termet is építenek, hiszen nincs, 
ahol gyülekezeti tevékenységeket, 
gyermekfoglalkozásokat tartsanak. 
Télen lehetetlen kifűteni az amúgy 
nem nagy templomot, ezért elsőbb-
séget élvez egy korszerű fűtésrend-
szer kialakítása, gázkazánt fognak 
beszerelni, és a főbejárati ajtón 
kívül az összes nyílászárót hőszige-
telőre váltják. Kicserélik a teljes vil-
lanyhálózatot, és mivel a karzat egy 
részét is újjá kell építeni, kicserél-
nék a padokat, megújul a mennye-
zet is, amely a deszkák helyett 
kazettás borítást kap. Hogy meg-
akadályozzák a torony további dő-
lését, alábetonozzák. A salétromos 
falakról leverték a vakolatot, de 
nem burkolják vissza, hogy szá-
radni tudjanak, ezért a templombel-
sőben kazettás jellegű légréses 
borítást alkalmaznak. A templom és 
a gyülekezeti terem elé egységes fe-
dett teraszt alakítanak ki. Az állami 
támogatás csak a templom javítását 
fedezi, míg a padok, a fűtésrendszer 
és a mennyezet cseréje, a gyüleke-
zeti épület és a terasz költségeit 
önerőből kell megoldani, ami to-
vábbi legkevesebb 70 ezer lejre rúg, 
ezért adománygyűjtést hirdettek. A 
demeterfalvi templom érdekessége, 
hogy három helyi felekezet hasz-
nálja felváltva, így a 150 fős refor-
mátus közösség mellett a 
gyülekezeti terem építéséből a ka-
tolikusok és unitáriusok is kiveszik 
a részüket. A hiányzó költségekhez 
támogatást remélnek a Communitas 
Alapítványtól, az önkormányzattól, 
a katolikus és az unitárius egyház-
tól, a többit a reformátusok teremtik 
elő – ismertette a nagyberuházás 
részleteit a lelkész. 
Még mindig sok kell Gyulakutára 

 A gyulakutai reformátusok is ta-
valy novemberben jutottak hozzá a 
megítélt 75 ezer lejhez, ezért ezt az 
összeget csak a tavasz beköszönté-
vel tudják hasznosítani. Mivel ta-
valy befejezték a templom belső 
felújítását, az épület külső felújítása 
és a villámhárító felszerelése a kö-
vetkező lépés. A falak alsó részéről 
eltávolították a vakolatot, ez egye-
lőre így is marad, mivel a benti be-
tonpadló miatt évtizedekig a 
falakba szívódott fel a talaj nedves-
sége. Tavaly az épületen nyitható 
ablakokat szereltek, ezzel megol-
dották a nedves levegő távozását, 
de a falak alsó része még sokáig 
szárad – tudtuk meg Kulcsár-Ra-
bocskai Levente lelkésztől. A most 
kapott állami támogatás valószínű-
leg nem fedezi a külső munkálatok 
költségeit, ezért további adomány-
gyűjtést hirdettek, miután a tavalyi 
igen sikeres volt, a hívek és elszár-
mazott gyulakutaiak szép összeget 
adtak össze. 

 Ezzel azonban nem zárulnak le 
a tennivalók a műemlék templom-
nál, hiszen az épület környezetében 
el szerenék távolítani a betont, és 
térköves borítást alkalmaznának, ha 

sikerül további állami támogatást 
szerezni a következő időszakban. A 
templombelsőben is nagy értékű 
munkálatok vannak még hátra: a 
festett kazettás mennyezet javítása 
30 ezer euróba kerül, erre a Teleki 
Alapítvány válaszát várják, hogy 
jut-e ide is pénz a Rómer Flóris 
Terv keretében, de a feltárt falfest-
mények restaurálására is 9 ezer eu-
róra volna szükség. Pályáztak a 
Bethlen Gábor Alaphoz, hogy egy 
emlékhelyet alakítsanak ki az udva-

ron, hiszen 690 éve említették elő-
ször írott források a falu nevét, és a 
templom melletti gyülekezeti épü-
let egyik termében szeretnék bemu-
tatni a templom alatti ásatások 
leleteit is a modern technológia se-
gítségével. Ha kapnak támogatást, 
az ősz folyamán szeretnének hála-
adó istentiszteletet tartani a temp-
lom részleges felújításáért, 
ugyanakkor szakmai konferenciára 
is sor kerülne a régészeti ásatások 
kapcsán.

A közzétett jegyzék szerint Maros megyé-
ben 95 óvóhely van, ezek zöme, 78 Maros-
vásárhelyen, 12 Segesváron és öt 
Szászrégenben található. A listán nem szere-
pel Dicsőszentmárton vagy a kisebb városok, 
Radnót, Nyárádtő, Nagysármás, Szováta, 
Marosludas, Nyárádszereda vagy Erdőszent-
györgy.  

A 78 marosvásárhelyi óvóhely közül 33 a 
Kövesdombon, 20 a Tudor lakónegyedben, 

12 a November 7. negyedben, hat a vasútál-
lomás körül, három a központban, kettő a 
meggyesfalvi negyedben található, míg az 
Egyesülés és Kornisa negyedben csak egy-
egy ilyen helyiség van. 

Vészhelyzet esetén a civil lakosság a meg-
jelölt óvóhelyeken találhat menedéket, fel-
téve, ha tudomása van róla, illetve ha a 
helyiségek megfelelnek a célnak, és használ-
hatók.  

Dr. Raed Arafat, az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság vezetője múlt pénte-

ken nyilatkozta, hogy a katasztrófavédelmi 
felügyelőség képviselői ellenőrizni fogják a 
civil lakosság védelmére kijelölt óvóhelyek 
állapotát, bár véleménye szerint nagyon 
kevés annak a valószínűsége, hogy ezek 
használatára sor kerül.  

A gyakorlat azt mutatja, mondta, hogy a 
tömbházak alatti óvóhelyeket általában más 
célokra használják. Abban az esetben, ha az 
óvóhelyek rendeltetését időközben megvál-
toztatták, raktár- vagy pincehelyiségeket ala-
kítottak ki, akkor ezeket ki kell üríteni, az ott 
tárolt kacatokat ki kell hordani. A helyisége-
ket a rendeltetésüknek megfelelően, a leg-

szükségesebbekkel kell felszerelni, hogy 
adott esetben menedéket nyújtsanak a civil 
lakosságnak.  

A felkészülés kötelességünk – mondta 
Arafat, és felkérte a tulajdonosi társuláso-
kat, illetve az önkormányzatokat, amelyek-
nek az ügykezelésében óvóhelyek vannak, 
hogy intézkedjenek, és tegyék rendbe eze-
ket.  

 Ezen a linken találhatók az óvóhelyek: 
https://www.igsu.ro/Resources/Docu-

mente_Generale/Situatia_adaposturilor_de_p
rotectie_civila.pdf

Gligor Róbert László

(Folytatás az 1. oldalról)

Pénzt osztott a kormány a vallásfelekezeteknek 
Jut pénz a templomokra 

Ellenőrzik az óvóhelyek állapotát
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A demeterfalvi templom sürgős beavatkozást igényel – három felekezet használja

A szentannai katolikus templom is megérett a felújításra Fotók: Gligor Róbert László 

Gyulakután idén a templom külseje újul meg



Hát újra itt vagy velünk. Hazajöttél. Végre és vég-
leg. Itt a helyed, mindig is itt volt. Bennünk, legbelül.  

Nem is lehetett Téged, Titeket nem szeretni. Látlak 
magam előtt, ahogy kézen fogva Pistával a Köteles 
utcában sétáltok.  

Egy emberöltőnyi Idő alatt, kézen fogva, Ti ketten 
végigmentetek egy rögös, kegyetlen, gyönyörű úton. 
Felemelt fejjel, becsületesen, tehetségesen, két erdé-
lyi magyar színész. Pista és Mojszi. Mojszi és Pista. 
Kettőtök életében az és szinte felesleges.  

Sütő András írja valahol: a kettős egyszemély... 
Soha nem értettem, az milyen is lehet. Aztán rájöt-
tem... Ezek, vagyis ez... Ti voltatok.  

A szép, tehetséges, tiszta tekintetű falusi lány és a 
vadóc, jóképű gyergyói-európai fiatalember. Mind-
nyájunk szívében, agyában eggyé váltatok örökre.  

Legalább most merjük kimondani; tehetségetek 
többet, sokkal többet érdemelt volna. Pista döbbene-
tes sikere Törőcsik Mari oldalán folytatás nélkül ma-
radt. Mojszi pedig... Sok szerep ment el melletted... 
Nem kértél, nem dörgölőztél. Ültél és vártál, szemed-
ben szomorúság. És derű. És jóság. Vártál... Sokszor 
hiába... Pedig Tompa mester és Harag Gyuri is imád-
tak. 

Én is neked köszönhetem, hogy tulajdonképpeni 
rendezői indulásomnál, a Csendesek a hajnalok-ban 
megrázóan, emberien játszottad el a fiatal zsidó ka-
tonalányka mártírrá válását... Ma is beleborzongok, 
ha emlékeimben újra visszahallom halálsikolyod.  

S a pályád végéhez is közöm van, hála a Sorsnak. 
Sok év rád kényszerített hallgatás után hívtunk a 
Spectrum Színházba. Jöttél az első szóra. Nini voltál 
a Gyertyák csonkig égnek-ben. Tisztalelkű, másokért 
élő, aggódó, okos, szeretetre éhes és szeretetet adni 
tudó asszonyt játszottál. Nem is játszottál. Te voltál 
Ő. MojsziNini.  

Mojszikám, nekem te voltál a legtisztább tekintetű 
erdélyi magyar színésznő.  

Még mindig sokat járok Vármezőbe... Istenem, 
azok az esték… A sülő pisztráng illata, a Pista gyer-
gyói népdalai, a Te gyönyörű marosmenti éneked, az 
üres sörösüvegek a fűben... Azt a házat két kariatída 
tartotta, Pista és Te, Te és Pista. Az új gazda szépen 
rendbe tétette a házat... De Mojszikám, ez már nem 
az a ház... Nélküled, nélkületek.  

Most itt ez az urna. Benne az, ami testedből ma-
radt... „Isa por és homu vogymuk”... De a lélek nem 
ég, nem éghet el! Az urna bekerül a földbe, de jöhet 
idő, amikor lelked, hamvaid kiszabadulnak. Könnyű 
szél lebben, s felszállnak, elindulnak. Merre? Sárom-
berke felé. Ott felszállnak az égre, s hamuból fénylő 
csillaggá válnak... S lesz talán olyan sáromberki 
lányka, aki felnéz az égre, s megérzi, hogy ott az 
egyik csillag te vagy, Mojszika...  

Mi, többiek idelent, a Sors iszonyatos csapásait el-
szenvedve mit tehetünk??? Néha mi is felnézünk a 
csillagokra.  

Mojszi, köszönjük, hogy voltál.  
Kincses Elemér 
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C  satlós Ferencnek nincs saját nó-
tája, de amelyeket tud, azokat 
mind szereti. Több mint száz dal 

fér meg egymás mellett a – 71 esztendőt 
könnyűszerrel zsebre vágó – holtmarosi férfi 
szívében, emlékezetében, bizonyára azok is 
ott rejtőznek, amelyeket még legénykorában 
tanult. 

– Az elemi iskolát a szülőfalumban végez-
tem, a felső tagozatot Marosvécsen. Azután 
Marosvásárhelyre, a faipari szakiskolába 
felvételiztem – kezdte történetét Ferenc  
Magyaró községben tett legutóbbi látogatá-
somkor. – Amikor szeptemberben mentünk 
édesapámmal beiratkozni, találkoztunk a 
bútorgyár káderosztályának a főnökével, 
aki így szólt apámhoz: „hozza be a gyer-
meket inkább a gyárba, kap fizetést is”. 
Hárman voltunk otthon testvérek, szűkös 
anyagi körülmények között éltünk, így na-
gyon is tetszett ez a lehetőség. Amíg haza-
fele vonatoztunk, egyre biztattam apámat, 
hogy mondja meg édesanyámnak, én me-
gyek a gyárba. Nagyapám nem örvendett az 
ötletnek, kérlelte is a szüleimet, hogy hagy-
janak iskolába járni, mert még fiatal va-
gyok. De én akkor rugdostam hátulról, 
hogy hallgasson, mert az én helyem úgyis a 
bútorgyárban van. Így lettem 15 évesen két-
kezi munkás. Négy éven át hat hónapos 
szakképesítési tanfolyamokon oktattak a 
mesterségre, amit aztán annyira a magamé-
nak éreztem, hogy betegnyugdíjazásomig 
kitartottam mellette. De a szülőfalumtól 
sem váltam meg, 2003-ig, amíg dolgoztam, 

naponta ingáztam a városba és haza. A bú-
torgyárnak a hatvanas-hetvenes években, 
Bordi Aranka (sz.m. közismert nótaénekes) 
idején volt egy jó kultúrcsoportja. Mindig 
szerettem énekelni, hát csatlakoztam. 
Hamar felfigyeltek a hangomra, és mond-
ták, hogy iratkozzam be 
a népművészeti isko-
lába, hogy fejlesszem 
az adottságomat. Így is 
tettem, munka után já-
rogattam oda. Négyéves volt a képzés, de a 
második év után behívtak katonának. Ami-
kor 1972-ben leszereltem, megkeresett az 
énektanárnőm, Kocsis Ilona, hogy térjek 
vissza az iskolába, de akkor már más dol-
gok foglalkoztattak, így kihagytam a lehe-
tőséget. 

– Gondolom, a családalapítás követke-
zett – szóltam közbe. 

– Katonakoromban már volt szeretőm, 
ahogy falun mondani szokták, és 1973-ban 
meg is nősültem. Egy lányom született, aki 
aztán két unokával ajándékozott meg, egy fi-
úval és egy lánnyal. A lányunokám kínai–
olasz szakon végzett a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Egyetemen, ebben én támo-
gattam, most pedig menedzserként dolgozik 
egy irodában, a munkája folytán sokat jár 
külföldre. A fiú a vejemmel együtt állatte-
nyésztéssel foglalkozik. Valamennyien itt 
élnek, Holtmaroson, ez sokat jelent nekem, 

hiszen így az özvegységem óta sem vagyok 
magányos.  

– A betegnyugdíjazás után mivel töltötte 
a napjait?  

– Mivel az egészségi állapotom megen-
gedte, elvállaltam a harangozói munkát a 

faluban. Egy ideig fél 
normával postásként 
is dolgoztam, de aztán 
megszűnt az az állás. 
A harangozás viszont 

megmaradt. Amikor belekezdtem, már vil-
lamosítva volt a rendszer, nem volt szükség 
nagyobb erőkifejtésre, csupán két gombot 
kellett megnyomni, hogy megszólaljanak a 
holtmarosi református templom harangjai. 
Régebben vasárnaponként két istentisztele-
tet is tartottak, egyet délelőtt, egyet dél-
után, mára már csak a délelőtti maradt. 
Olyankor, illetve különféle alkalmakkor, 
főleg temetéskor „kondítom meg” a két ha-
rangot. 

– Hogyan vált újra a mindennapjai fontos 
részévé az éneklés? 

– Amikor Magyarón megalakult a dalkör, 
egy barátommal csatlakoztunk. Rendszere-
sen feljártunk próbálni a községközpontba. 
A magyarói énekes összejövetelek aztán ab-
bamaradtak, ekkor jött az ötlet, hogy alapít-
sunk mi egy dalkört itt, Holtmaroson. Tíz 
tagja van a csoportunknak, majdnem mind 
nyugdíjasok. Hétvégente, pénteken, szomba-

ton szoktunk összegyűlni, gyakoroljuk az 
énekeket, egy-két pohár bort is elfogyasz-
tunk. Több fellépésünk volt már, nemcsak itt-
hon, hanem Marosvécsen, Balavásáron, 
Szovátán és a Gyimesekben is. Erdőcsi-
nádra is készülünk. Március 15-e tiszteletére 
12-én, szombaton a holtmarosi tánccsoport-
tal a helyi kultúrházban lépünk közönség 
elé, 13-án, vasárnap a templomban éneke-
lünk.  

– Beszélne kicsit a repertoárjukról? 
– Hagyományos énekeket tanulunk, taní-

tunk egymásnak, olyanokat, amelyekre még 
fiatal korunkból emlékezünk. Népdalokat és 
katonadalokat – Kossuth-nótákat – is elő 
szoktunk adni.  

Ennél a pontnál a bakaságra kanyarodik 
vissza a beszélgetés. Ferenc elneveti magát, 
amikor arról kérdezem, egykori kiskatona-
ként volt-e alkalma bővíteni dalgyűjtemé-
nyét. Krajován, ahol a szolgálatot töltötte, 
nemigen került erre lehetőség – szögezi le –
, bár magyar fiúk is akadtak a kaszárnyá-
ban, akikkel hazafele menet nagyszerűen 
lehetett nótázni a vonaton. Egyikükre, egy 
Mezőpanitról származó bajtársra, 50 év 
után talált rá a tavalyi marosvécsi búzaöntő 
ünnepségen egy közös ismerős segítségével, 
akitől kapott egy telefonszámot. 

– A közeljövőben szeretném személyesen 
is felkeresni a hajdani katonatársamat. Fél 
évszázada nem láttam, így nagyon várom 
már az együttlétet – mondja csillogó tekin-
tettel Csatlós Ferenc, a több mint száz nótát 
őrző holtmarosi harangozó.

Harangok, nóták igézete 

Drága Mojszi!
Mától megszűnt a veszélyhelyzet 

Romániában. Vajon miért vártak a 
döntéssel a nőnap utánig? Jó, 
tudom, minden nőnap veszélyeket 
hordoz magában, de nem lett volna 
szebb és jobb, ha tegnap nyílt arccal, 
fellélegezve lehetett volna ünne-
pelni? Persze voltak helyek, ahol így 
vigadtak, de tényleg, vajon miért 
nem hozhatta meg már a hétkezdés 
a lazításokat? Biztos van rá magya-
rázat. Több is. Mindent meg lehet 
magyarázni. A háborút is, ahogy Pu-
tyin és követői teszik. Bármilyen bor-
zalmakat, gazságokat, 
embertelenségeket követnek el, a 
másikra mutatva azonnal sorolni ké-
pesek az abszurdnál abszurdabb in-
dokokat. A helyzet pedig egyre 
rosszabb, a pusztítás, öldöklés mind 
kiterjedtebb. Az atomtámadás kirob-
bantásának lehetősége nem csak itt, 
a hadszínterek szomszédságában 
mind hátborzongatóbb, az egész vi-
lágot fenyegeti. Ezért is furcsa azt 
hallani, hogy múlóban a vész, vi-
gyázva, de fellélegezhetünk. Az in-
tézkedés nyilván csak a 
koronavírus-járványra vonatkozik, 
de még azzal sem legénykedhetünk, 
ha arra gondolunk, hogy milliós tö-
megek járják keresztül-kasul Euró-
pát különösebb ellenőrzés nélkül. 
Miközben nincs két hete, hogy még 
ide se, oda se lehetett védettségi iga-
zolvány vagy negatív teszt nélkül be-
lépni. Igaz is, mit mind 
kekeckedem?! A háborúban rendel-
kezik valaki is védettséggel? Civi-
lekre is lőnek, gyermekeket is 
megcéloznak, mentők, haditudósítók 
is bekerülnek a célkeresztbe. Sosem 
lehet tudni, mit hoz a ma, milyen 
iszonyattal érkezik a holnap. Nem is 
folytatnám a témát, hiszen már min-
denki mindent leírt, elmondott arról, 
ami itthon és a nagyvilágban az ag-
resszió nyomán történik. De bármi 
jut eszembe, valahogy kapcsolódik a 
hadi cselekvésekhez. Példázzam? 
Vegyük csak a kalendárium napi 

megemlékező rovatát. 1953-ban 
ezen a napon helyezték örök nyuga-
lomra a moszkvai Vörös téri Lenin-
mauzóleumba Sztálin elvtársat. 
Ugye, milyen fura képzettársítá-
sokra késztethet ez a mai évforduló? 
Az írói, filmes fantázia nemegyszer 
felvetette már, mi lenne, ha Hitler 
hirtelen feltámadna. És ha Sztálin? 
Vagy már fel is támadt, csak még 
nem terjedt el a híre? Mifelénk, Dra-
cula háza táján nem is tűnhet túlzott 
képtelenségnek egy ilyen feltételezés. 
De evezzünk békésebb vizekre. Szin-
tén március 9-én, de 1959-ben szü-
letett Barbie baba. A New York-i 
nemzetközi játékvásáron mutatták be 
a világnak. Töretlen volt a diadal-
útja. Ma már 63 éves. Van, ahol 
nyugdíjba vonulhatna, de őrzi szép-
ségét, kecses sziluettjét. Valamennyit 
mégis veszített bájából, népszerűsé-
géből. Az ukrajnai háborús tudósítá-
sok sokaságában a menekülő 
kislányoknál alig lehetett látni Bar-
bie babát, ők inkább plüssmacikat, 
hagyományos babákat szorítottak 
magukhoz. A védtelen, ártatlan gyer-
mekek és az őket féltő, menekíteni 
próbáló édesanyák, nagymamák lát-
ványa a legközömbösebb embereket 
is megrendíti. És mégis aknatüzet 
eresztenek rájuk. Csodálkozzunk, ha 
azt halljuk, önkéntesek jelentkeznek, 
hogy harcoljanak az ukránok olda-
lán? Ehhez is társíthatok egy dátu-
mot: 1891-ben ezen a márciusi 
napon hozták létre a Francia Ide-
genlégiót. Olvasom, hogy harcedzett 
légiósok is otthagyták egységeiket, 
hogy segítsenek a lerohant ukrajnai-
aknak. Zsoldra is számítanak nyil-
ván, de döntésükben valószínűleg az 
is meghatározó volt, hogy úgy érzik, 
a gyengébbek, a megsemmisítésre 
ítéltek oldalán állnak harcba. Vagyis 
a vérontás tovább folytatódik, nagy 
veszteségekkel mindkét oldalon. 
Uramatyám, vajon mi lesz ebből a 
vesztébe rohanó, törékeny világból?! 
(N.M.K. )

Erről jut eszembe

Mózes Erzsébet Nini szerepében: A gyertyák csonkig égnek – Márai Sándor-adaptáció Fotó: Márton László



A tél folyamán az RMGE Maros szervezete a 
gazdaszervezetekkel és a falugazdász-háló-
zattal, valamint a közreműködő szakembe-
rekkel – a Szülőföldön okosan elnevezésű 
program keretében – találkozósorozatot szer-
vezett megyénk több településén. A találko-
zókon a gazdákat az aktuális mezőgazdasági 
munkálatokról, a pályázati lehetőségekről és 
a szervezet ajánlatairól tájékoztatták. Ennek 
a sorozatnak a részeként szerveztek március 
7-én a Studium Hubban több témakörben 
szakmai napot.  

Az első előadó Babicz Szabolcs, a Holland Alma 
Kft. szaktanácsadója volt, aki két témában tartott elő-
adást. Először az ültetvénytelepítés helyes gyakorlatá-
ról, majd a biológiai növényvédelemről és a tavalyi év 
tapasztalatairól értekezett, és látta el gyakorlati taná-
csokkal a jelenlevőket. Ezután Székely Ferencz-Zol-
tán, a LAM Mikrohitel Rt. hitelfelügyelője a 
gazdáknak szánt mikrohitel-igénylés lehetőségeiről be-
szélt, ismertetve legújabb ajánlatukat, a Gazdabolt hi-
telt, amelyen keresztül azoknak a gazdáknak tudnak 
pénzügyi segítséget nyújtani, akik kizárólag a Marosi 
Gazda Kft.-nél vásárolnak. Majd Albert János, a Che-
mark Rom termékmenedzsere előadásában az alterna-
tív és hatékony trágyázást ajánlotta megoldásként a 
műtrágya helyettesítésére, amely, mint ismeretes, 
drasztikusan megdrágult. Az előadások sorát a Marton 
Genetics kukoricafajta-bemutatója és termesztési tech-
nológiáinak ismertetője zárta. Végh András, a Marton 

Genetics Kft. ügyvezető igazgatója részletes betekin-
tést nyújtott a martonvásári kukoricafajták termesztési 
technológiájába. Olyan fajtákat ajánlott, amelyek meg-
felelnek az itteni agrárklímának és talajnak, termesz-
tésük garantáltan bő terméshozamot eredményez.  

Fazakas Miklós, az RMGE Maros elnöke a konfe-
rencia végén lapunknak elmondta: azon túl, hogy a tél 
folyamán találkoztak a gazdákkal, és olyan informáci-
ókkal látták el őket, amelyek a tavaszi idénykezdés 
előtt aktuálisak, a Marosi Gazda Kft.-t is népszerűsí-
tették, hiszen ezen keresztül a legjobb árakon tudnak 
termékeket biztosítani a gazdák számára. Ezt a lehető-
séget bővítették ki a LAM Alapítvány által ajánlott hi-
telkerettel.  

– Nem véletlenül a Marosi Gazda Kft.-vel együtt-
működő cégekkel és témakörben szerveztük a szakmai 
napot, mivel mi felelősséget vállalunk mind a felkínált 
termékekért, mind a szakmai tanácsért, ugyanakkor 
azon igyekszünk, hogy előretekintsünk és olyan témá-
kat érintsünk, amelyek a jövőt jelentik, mint a környe-
zetkímélő gazdálkodás, hiszen jövőtől szigorú 
feltételeket vezetnek be majd ezen a téren. Nemsokára 
bővítjük a szakmai tanácsadói kínálatunkat a szőlőter-
mesztés, borászat terén is, és azt tervezzük, hogy helyi 
termékvásárokat is szervezünk, így teljes palettát kí-
nálhatunk a gazdáknak a vetéstől a termesztésen át az 
értékesítésig, természetesen ehhez hasonlóan az állat-
tenyésztéssel és a méhészettel is foglalkozunk, és az is 
közismert, hogy a kézműveseket is bevonjuk köre-
inkbe – mondta a szervezet elnöke. 

Március 5-én, szombaton a Sapientia EMTE 
kertészmérnöki tanszéke a Székely Gazda-
szervezetekkel az egyetem székhelyén elmé-
leti és gyakorlati bemutatót szervezett a 
gyümölcsfák télvégi fenntartó metszéséről.  

A rendezvényen, amelynek célja az volt, hogy fel-
hívja a gazdák figyelmét a fametszés fontosságára, 
rendszerességére és eredményességére, 71 érdeklődő 
vett részt. Az egyetem aulájában Bandi Attila, a ker-
tészmérnöki tanszék adjunktusa előadást tartott a met-
szés biológiai alapjairól és a különböző metszési 
módszerekről. Külön, részletesen kitért a koronaalakí-
tás és a termőre metszés technikáira, arra, hogy miként 
kell az almafákat és a csonthéjasokat karbantartani. Az 

előadást követően kérdésekre válaszolt. A nagy érdek-
lődés miatt a kétórásra tervezett előadás még egy órá-
val meghosszabbodott. Ezután az egyetem kertjében 
tartottak konkrét bemutatót; a szakértők megmutatták 
a különböző fogásokat, technikákat. A gyakorlati is-
mertető is interaktívra sikerült. Jelen volt dr. Benedek 
Klára tanszékvezető tanár is. A résztvevők között nem-
csak nagygazdálkodók voltak, hanem kiskert-tulajdo-
nosok is. A Székely Gazdaszervezetek Egyesületének 
ez a harmadik, fametszésről szóló bemutatója. Az 
egyesület folytatja az ismeretterjesztést, a következő 
rendezvényen, amelyet szintén a Sapientiával közösen 
szervez, a növényvédelemről és a mezőgazdaságban 
alkalmazott drónhasználatról  lesz szó.  

Március harmadikán a Hivata-
los Közlönyben is közzétették a 
2022. február 3-án hozott 294-es 
kormányrendeletet, amely megha-
tározta a nemzeti átmeneti támo-
gatások keretösszegeit, és 
kultúránként a hektáronkénti, il-
letve a tenyészállatonként kiszá-
mított értékeket. Mint ismeretes, 
ezt a támogatást a hazai költségve-
tésből, a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztériumon 
keresztül folyósítják a gazdáknak. 
Az erre szánt keretösszeg 2022-
ben 223.976.951 euró, amelyet a 
következőképpen osztottak el: 
85.301.500 eurót (hektáronként 
11,94 euró) a szántóföldi kultúr-
ákra (ANT 1), 5.500 eurót (hektá-
ronként 8,60 euró) szálas kender, 
(ANT 2-3), 1.656.200 eurót (hek-

táronként 2.584,54 euró) a dohány 
(ANT 4), 84.000 eurót (hektáron-
ként 355,82 euró) a komló (ANT 
5), 1.515.500 eurót (hektáronként 
78,13 euró) a cukorrépa (ANT 6) 
termesztésére lehet fordítani. Az 
állattenyésztők a következő támo-
gatást kaphatják: a tejhasznú szar-
vasmarhát tenyésztőknek járó 
keretösszeg 18.516.917 euró 
(19,04 euró/tonna tej/fő – ANTZ 
7), a húshasznú szarvasmarhát te-
nyésztők 77.839.917 eurót (66,28 
euró/fő – ANTZ 8), míg a juh- és 
kecsketenyésztők 39.057.417 
eurót (fejenként 4,73 euró –ANTZ 
9) kaphatnak. Az eurót az Európai 
Központi Bank által 2021. szep-
tember 30-án megállapított árfo-
lyamon, azaz eurónként 4,9475 
lejben számolják át. 
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Gyümölcsfametszés – előadás  
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Szülőföldön okosan  
Szakmai napot tartott az RMGE Maros  

Meghatározták a nemzeti  
átmeneti támogatások (ANT) 

keretösszegét 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium közleménye szerint február 28-án feltöltöt-
ték az Európai Bizottság elektronikus 
platformjára az országos mezőgazdasági straté-
giát (PNS) a megfelelő dokumentumokkal együtt.  

Az Európai Bizottság szakemberei a stratégia fel-
töltését követő három hónapon belül elemzik a doku-
mentumot, megjegyzéseket, kérdéseket tehetnek fel az 
összeállító bizottságnak, ugyanakkor kiegészítést is 
kérhetnek. Az országos mezőgazdasági stratégia fontos 
dokumentum, ugyanis az EU az elkövetkezendő, 2022–
2027 közötti finanszírozási időszakban ennek megfe-
lelően határozza meg a támogatás mértékét és azt is, 
hogy a romániai igényeknek megfelelően milyen fon-
tosabb szakágazatokat karolnak fel leginkább. Adrian 
Chesnoiu miniszter irányította azokat a találkozókat, 
beszélgetéseket, fórumokat, amelyeken az elmúlt két 
hónapban kialakult a stratégia, tükrözve a gazdák, a 
szakmai szervezetek, a mezőgazdasági, élelmiszeripari 

feldolgozóegységek képviselői, a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési szakértők igényeit, véleményét.  

– Az országos stratégia átláthatóan, az agrárium, va-
lamint a mezőgazdasági, élelmiszeripari szektor kép-
viselőivel tartott építő jellegű tárgyalássorozatoknak 
köszönhetően állt össze. A múlt év végén az Európai 
Bizottság által szervezett AgriFish tanácskozáson ígért 
határidőre közvetítettük Brüsszelbe azt a komplex do-
kumentumot, amely a hazai költségvetésből szánt tá-
mogatások mellett jelentősen hozzájárulhat a román 
mezőgazdaság fejlesztéséhez. Arról biztosítom a gaz-
dákat, hogy mindent megteszünk azért, hogy az orszá-
gos stratégia stabilitást, kiszámíthatóságot hozzon a 
román mezőgazdászoknak, mivel nagy szükség van 
erre, hogy megőrizzük a hazai agrárszektor verseny-
képességét, javuljon a termelékenység, és a gazdák 
minél nagyobb teret nyerjenek a piacokon – nyilat-
kozta többek között a miniszter a sajtónak a dokumen-
tum elektronikus postázását követően. 

Eljutott Brüsszelbe  
az országos mezőgazdasági stratégia 

X. Agrárakadémia 
A pályázati lehetőségekről  

érdeklődtek 
Február végén a mezőbándi 
kultúrotthonban szervezték 
meg a tizedik Agrárakadé-
miát. A rendezvényen, 
amelynek célja naprakész in-
formációkat szolgáltatni a 
mezőgazdászoknak, közel 30 
gazda vett részt.  

A tizedik Agrárakadémia idei 
házigazdájaként először Horváth 
Árpád, Mezőbánd alpolgármestere 
üdvözölte a megjelenteket, majd 
ifj. Birtalan István, a Maros Me-
gyei Ifjúsági Egyeztető Tanács el-
nöke, az Agrárakadémia 
főszervezője beszélt a rendezvény 
fontosságáról. Az előadások sorát 
dr. Barabási Antal Szabolcs, a me-
zőgazdasági minisztérium államtit-
kára nyitotta meg, és a tejtermelő 
gazdaságokat érintő újdonságokról 
beszélt, majd Albert Imre, a Romá-
niai Biogazdálkodók Egyesületé-
nek tagjaként, a Bioterre 
ügyvezető igazgatójaként, vala-
mint az Ecoinspect Kft. ellenőrző 
és minősítő cég adminisztrátora-
ként a romániai biogazdálkodás le-
hetőségeit, az erre vonatkozó 

elvárásokat, jogszabályokat ismer-
tette, és előrevetítette ennek a gaz-
dálkodási ágazatnak a jövőjét. Őt 
követte dr. Nagy Péter Tamás állat-
orvos, állattenyésztési szakember, 
aki gyakorlati tapasztalatait osz-
totta meg a hallgatósággal, össze-
hasonlítva a tej- és húshasznú 
szarvasmarhák tenyésztésének fel-
tételeit, gazdasági vetületét. Dr. 
Kolcsár Károly parlamenti képvi-
selő e szakterületre vonatkozó  
jogalkotási folyamatokba tekintett 
be, Bordi-Kacsó Zsolt Attila, a 
Maros Megyei Mezőgazdasági In-
tervenciós és Kifizetési Ügynök-
ség (APIA) aligazgatója a 
támogatási lehetőségekről beszélt. 
Az előadás-sorozatot az Eurotop 
Consulting ügyvezető igazgatója, 
Parajdi Borbála zárta, az aktuális 
és kilátásban levő mezőgazdasági 
pályázatokról számolt be. Az es-
tébe nyúló rendezvény második 
felében a gazdák kérdéseket tehet-
tek fel a meghívottaknak; elsősor-
ban a pályázatok, farmjaik 
finanszírozási lehetőségeiről ér-
deklődtek. 

 Fotó: Nagy Tibor



Lehetséges, hogy még mindig 
sok embernek nem mond 
semmit a Cupra elnevezés. 
Nem is csoda, hiszen nem 
olyan régen lett külön autó-
gyártó a Seat gyári tuning cé-
géből. Azonban azóta 
Nyugat-Európában szép hír-
névre tett szert a Volkswagen 
alvállalata. Az első modellje a 
Cupra Ateca volt, ami ráné-
zésre azonos a Seat Atecával, 
annyi különbséggel, hogy 
előbbin látszik, hogy spor-
tosan agresszívebb. Hasonló a 
helyzet a Cupra Leon eseté-
ben is, ami a Seat Leon sokkal 
sportosabb ikertestvére. Ezt 
követte a Cupra Formentor, 
ami egy csapott hátú, városi 
crossover, lenyűgöző forma-
világgal és bámulatos teljesít-
ménnyel. Továbbá ott van a 
Cupra Born is, ami lényegé-
ben egy Volkswagen ID.3, 
azaz egy tisztán elektromos 
autó. Összességében elmond-
ható a Cupra kínálatáról, hogy 
egy egyedi autója van, a For-
mentor. Bár a Born is sajátos 
formavilággal rendelkezik, 
azért nem lehet elmenni 
amellett, hogy a lemezek alatt 
egy Volkswagen ID.3 bújik 
meg. 

Elmondható, hogy bár érdekes 
márkáról van szó, eddig nem sok 
modellt dobtak a piacra. Most erre 
készülnek, igaz, először az a cél, 
hogy megkétszerezzék az eladásai-
kat. A Cupra x2 elnevezésű (azaz 
Cupra kétszer) üzleti terv legfonto-
sabb részlete, hogy a 2022-es évben 
meg szeretnék duplázni a Cupra 
márkával foglalkozó kereskedések 
számát. Ennek eredményeképpen 
az eladások egyenes arányú növe-
kedésére számítanak, azaz arra, 
hogy kétszer annyi gépjárművet ér-
tékesítenek. A remény nem teljesen 
alaptalan, hiszen 2021-ben 189%-

os növekedést tudtak elérni (2020-
hoz képest), 79.300 gépjármű el-
adásával. Az viszont már egy másik 
kérdés, hogy idén sikerül-e elérni a 
160 ezres eladást, főleg úgy, hogy 
új modellt csak évek múlva mutat-
nak be. Egy biztos: az eredményre 
nem kell annyit várni, mint az új 
Cuprára. 

A spanyol gyártó kínálata jelen-
leg tehát a már felsorolt négy típus-
ból áll. Ezekhez fog valamikor a 
jövőben csatlakozni a Cupra Tavas-
can, ami nem más, mint a Volkswa-
gen ID.4 átalakított változata. 
Feltehetőleg a hajtásláncon nem 
változtatnak, csak egy stílusosabb 
„ruhát” kap a típus. Továbbá még 
tervben van az Urban Rebel tanul-
mányautó szériaváltozata is. A két 
típusban az a közös, hogy mind-
kettő elektromos autó lesz. Utóbbi 
a jelek szerint az ID.2 testvérmo-
dellje lesz. Ezek a típusok azonban 
távolról sem vesznek részt az idei 
duplázás elérésében. A Tavascan 
2024, míg az Urban Rebel 2025 
körül érkezhet meg a kereskedé-
sekbe. Az Urban Rebelt minden-
képpen meg fogja előzni az ID.2, 
hiszen annak a testvére lesz, és a 
Volkswagen aligha hagyja, hogy az 
egyik alvállalata hamarabb álljon 
elő a típussal, mint ő maga. 

A Cuprától egyelőre tehát nem 
lehet nagyon egyedi autókra számí-
tani, inkább csak afféle sportos 
Volkswagenek fognak kikerülni a 
gyárból. Ez egyrészt jó, mert így vi-
szonylag alacsonyabb áron lesznek 
hozzáférhetők a típusok, másrészt 
viszont fájdalmas, hiszen egy dara-
big biztos nem születnek olyan kü-
lönleges autók, mint a Cupra 
Formentor. Mindenesetre kíván-
csian követjük, hogy a jelenlegi kí-
nálattal sikerül-e elérni a kitűzött 
célt, azaz az eladások megduplázá-
sát. 
Újra külön vállalat lehet a Porsche 

A német sportautókat gyártó 
Porsche nem a Volkswagen-csoport 
részeként kezdte, hanem önálló vál-
lalkozásként. A későbbiekben vásá-
rolta fel a Volkswagen. Azonban a 
teljes tulajdonjog nincs az óriás ke-
zében, megoszlik ugyanis a  
Porsche-Piech család és a Volkswa-
gen között. Most pedig úgy néz ki, 
hogy hamarosan kikerülhet a német 
óriás irányítása alól. Ugyanis tár-
gyalnak arról, hogy a Porschét tőzs-
dére vinnék. 

Ennek hátterében az áll, hogy a 
már említett Porsche-Piech család 
visszakapja a vezetést a vállalat fö-
lött, legalábbis erre lehet következ-

tetni a Volkswagen bejelentéséből. 
Ezzel párhuzamosan a Porsche Au-
tomobil Holding SE – ami a  
Porsche-Piech családhoz köthető – 
olyan közleményt adott ki, hogy 
egy esetleges tőzsdei bevezetés 
kapcsán részvényeket vásárolná-
nak. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy a feltételezés igaz. A sors fin-
tora, hogy a Porsche-Piech család 
éppen egy szerencsétlen tőzsdei be-
vezetés kapcsán veszítette el az irá-
nyítást a vállalat fölött. Az eredeti 
cél az volt, hogy 2005-ben felvásá-
rolják az akkor igen alacsony áron 
lévő Volkswagen-részvények több-
ségét, mindehhez óriási hiteleket 
vettek fel. Azonban a manőver 
éppen ellenkezőleg sült el. Viszont 
a család megtarthatta a pénzét, de a 
Porsche autógyárat kénytelen volt a 
Volkswagen konszernbe olvasztani. 
A Porsche-Piech család viszont ve-
zető részvényese maradt a vállalat-
nak, 31,3%-os tényleges 
részesedéssel és 53,1%-os szavazati 
aránnyal. Vagyis, bár már nem az 
övék volt a Porsche, mégis nagy-
részt úgy irányították, ahogy akar-
ták. Értelemszerűen a vállalat 
azelőtt is igen sikeres volt – elég 
csak a ’80-90-es évek modelljeire 
gondolni –, hiszen éppen arra ké-
szült, hogy megvásárolja a világ 
legnagyobb autógyártóját. 

Azóta egyértelműen változott a 
piac, és ehhez az is hozzátartozik, 
hogy a Volkswagen megvásárlása 
már nem is tűnik olyan jó üzletnek. 
Ebben nagy szerepe van a dízelbot-
ránynak. Bár tavaly még a Porsche 
különválasztására a Volkswagen ve-
zérigazgatója határozott nemet 
mondott, úgy fest, mostanra fordult 
a kocka, és mindenki számára ez 
kezd lenni a legvonzóbb opció. 
Ennek oka az, hogy mindenki 
nyerne abból, ha a két vállalat külön 
folytatná, egyrészt a Volkswagen 
rengeteg pénzhez jutna, másrészt a 
Porsche-Piech család visszaszerez-
hetne egy darabot a vállalkozásból. 

A Bloomberg Intelligence számí-
tásai alapján jelenleg a Porsche az 
egyik legértékesebb autómárka, ér-
téke megközelítőleg 60–85 milliárd 
euró lehet. Ez azért is különösen ér-
dekes, mert a teljes Volkswagen 

konszern piaci értékét 112 milliárd 
euróra becsülik, ebben pedig benne 
van az összes többi márka, azaz 
egyedül a Porsche jóval meghaladja 
az 50%-ot, akkor is, ha az alacso-
nyabb értékkel kalkulálunk. 

A Porsche tőzsdei bevezetése azt 
jelentené, hogy az említett érték egy 
jelentős részét szabadon használ-
ható tőkeként kinyerné a Volkswa-
gen a Porschéból, ami, lássuk be, jól 
jönne a német óriásnak, hiszen öt év 
alatt 159 milliárd eurót készül el-
költeni villanyautó-fejlesztésekre. 
Ez pedig egy komoly lépés lenne az 
ügyben. 
Kiszivágott a terep-Ferrari 

Nem is olyan régen éppen a Fer-
rarinál nyilatkozták, hogy ők soha 
nem fognak felhagyni a belső égésű 
motor gyártásával, aztán láss cso-
dát, tavaly bejelentették, hogy ké-
szül az elektromos Ferrari. Hasonló 
volt a helyzet a 2000-es évek köze-
pén, amikor azt állították, hogy 
soha nem lesz terepjáró Ferrari. 
Aztán kicsivel 2010 után megérke-
zett a Ferrari GT, ami, bár nem 
egyértelműen terepjáró, egy lépés 
volt abba az irányba. Most pedig ki-
szivárgott, hogy itt a Ferrari SUV. 

Az autó eleje első ránézésre érde-
kes. Nem lehet azt mondani, hogy 
csúnya, viszont nem igazán hasonlít 
egy eddig ismert Ferrarira sem, sőt 
talán kijelenthető, hogy mintha 
Porsche Taycanra utaló jelek is len-
nének rajta. Olyan, mintha egy 
sportkocsi elejét húzták volna kicsit 
hosszában és közben felfelé is. A 
kocsi feneke már kevésbé furcsa, il-
letve halványan emlékeztet a GTC4 
Lusso megoldására. 

Ezek természetesen mind csak 
külsőségek. Arról még semmilyen 
információ nincs, hogy milyen haj-
tás kerül az autóba. Természetesen 
találgatások vannak. Ezek alapján 
legalább kétféle motorral készül a 
Purosangue névre hallgató SUV. A 
csúcsváltozatba egy V12-es szívó-
motor fog kerülni, viszont legalább 
egy turbós kivitel is készül a Ferrari 
első hobbiterepjárójából. Ennél töb-
bet azonban nem tudni, viszont fel-
tehetőleg még az idén bemutatják a 
típust. A forgalmazás pedig várha-
tóan 2023 elején fog elkezdődni.

Két új modellt ígér a Cupra

Nagy-Bodó Szilárd
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Cupra Metahype koncepcióautó Forrás: Cupra

Porsche-jelvény Forrás: totalcar.hu

 Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

… és hátulrólA Ferrari Purosangue elölről 



Február 15-étől a tavalyi év 
azonos időszakához viszo-
nyítva országosan, így a 
Maros megyei útlevélosz-
tályon is megduplázódott a 
benyújtott útlevélkérelmek 
száma. Egy újabb ügyfélab-
lak megnyitásával azonban 
egyelőre lehetőség nyílt 
március 10-ére is időpontot 
foglalni. Ez azonban változ-
hat, amennyiben a szomszé-
dos megyékből regisztrálók 
számaránya emelkedik.  

Az útlevélkérelmek tavalyihoz 
viszonyított megkétszereződését a 
Maros megyei útlevélosztály ve-
zetője az orosz–ukrán konfliktus 
miatt kialakult geopolitikai hely-
zet mellett a járványügyi korláto-
zások feloldásának tulajdonítja. 

A Maros megyei útlevélosztály 
vezetője, Micuşan Daniela rend-
őrbiztos megkeresésünkre el-
mondta, hogy március 7-étől újabb ügyfélablakot 
nyitottak annak érdekében, hogy a lakossági kérések-
nek operatívan eleget tegyenek. A kérelem leadásától 
számított öt munkanap alatt készül el a biometrikus 
útlevél, az ideiglenesre pedig tíz napot kell várni. Idő-
pontot online lehet foglalni a  
www.epasapoarte.ro honlapon, de mivel 
ez országos honlap, és a vártnál többen 
szeretnének időpontot előjegyeztetni, 
időnként túlterhelt, ezért a regisztrálni 
szándékozókat türelemre intik. Az utóbbi 
napokban csak többszöri próbálkozás után 
sikerült egyeseknek a működő honlapon 
regisztrálni, esetenként többórás kiesés is 
előfordul. Elsőként azt a települést kell be-
jelölni, ahol az útlevélkérelmet szeretné 
benyújtani az igénylő, ez esetben a maros-
vásárhelyit, majd követni a lépéseket mindaddig, 
amíg visszajelzés nem érkezik az iratcsomó benyúj-
tására kijelölt ügyfélablak számáról és az időpontról.  
A biometrikus útlevél előnyei 

Amint az osztályvezető hangsúlyozta, célszerű az 
elektronikus útlevelet kérelmezni, mivel amellett, 
hogy több biztonsági elemet tartalmaz, a 18 év fölöt-
tiek számára 10 évig érvényes. Igaz, a 12–18 év kö-
zöttiek számára ötévente, 12 év alattiak részére 
háromévente kell újat igényelni. Az ideiglenes útlevél 
egy évig érvényes, és hátránya, hogy nem minden or-
szág ismeri el érvényes úti okmányként. A biometri-
kus útlevelet 2009-ben vezették be Romániában, az 

illetéke 12 éves korig 234 lejbe kerül, 12 év fölötti-
eknek 258 lej. Az egy évig érvényes ideiglenes útlevél 
illetéke életkortól függetlenül 96 lej. Az útlevélkére-
lemhez csatolandó számlát az illeték kifizetéséről a 
ghiseul.ro honlapon, a CEC Bank kirendeltségeinél, 

vagy a lakosság-nyilvántartó hivatal föld-
szintjén elhelyezett automatánál akár bank-
kártyával is ki lehet fizetni. Feltétel, hogy 
minden útlevelet igénylő személy külön 
számlával igazolja a befizetett összeget. 

Arra a kérdésre, hogy jelenleg melyik 
napra lehetne időpontot foglalni, az osz-
tályvezető elmondta, hogy a negyedik 
ügyfélablak megnyitásával pillanatnyilag 
március 10-ére már lehetőség nyílt idő-
pontfoglalásra, anélkül csak áprilisban lett 
volna szabad hely. Sürgősségi esetben is 

kiszolgálják az igénylőt, természetesen dokumentu-
mokkal igazolni kell, hogy indokolt a sürgősségi ké-
relem. Múlt pénteken az útlevelet kérelmezők száma 
megduplázódott, 220 kérvényt dolgoztak fel, azelőtt 
naponta száz körüli kérvényt nyújtottak be. Minde-
nekelőtt a Maros megyei kérelmezőket szolgálnák ki, 
de a lehetőségek függvényében más megyéből re-
gisztrálók kérelmét is elfogadják. Fontos lenne, hogy 
mindazok, akik időpontot foglaltak, de valamilyen 
okból kifolyólag nem tudnak megjelenni az okmány-
irodánál, a visszajelzésként érkező e-mailben kattint-
sanak az „Anuleaza programare” gombra, ezáltal 
semmisnek nyilvánítják a programálásukat, és felsza-
badul egy időpont.

Március 1-től enyhén emelték 
a munkanélküli-segélyt és az 
Országos Munkaerő-foglal-
koztatási Ügynökség által kí-
nált foglalkoztatást ösztönző 
egyéb intézkedések számí-
tási alapját.  

A munkanélküli-biztosítási rend-
szerről és a foglalkoztatásösztön-
zésről szóló 2002. évi 76-os számú 
törvény rendelkezéseinek megfele-
lően az Országos Munkaerő-foglal-
koztatási Ügynökség a foglalkoztatás 
ösztönzésére és a foglalkoztatás nö-
velésére irányuló intézkedéseket al-
kalmaz. A 2021. július 26-i 225. sz. 
törvény rendelkezései szerint a mun-
kanélküli-biztosítási rendszerről és a 
foglalkoztatásösztönzésről szóló ren-
delet értelmében a szociális referen-
ciamutatót (SRI) minden év 
márciusában az átlagos éves inflá-
ció mértékével emelik, amely az 
Országos Statisztikai Intézet által 
közölt mutató. 

Így a szociális referenciamutató 
új értékének alkalmazása következ-
tében a munkanélküli-segély 375 
lejről 394 lejre emelkedik, az isko-
lát végzettek és a diplomát szerzett 
vagy speciális iskolát végzett, leg-
alább 16 éves fiatalok beilleszke-
dési prémiuma 1500 lejről 1576-ra 
emelkedik, amennyiben az iskola 
elvégzését követő 60 napon belül 
jelentkeznek a munkaerő-közvetítő 
ügynökségeknél, nyilvántartásba 
kerülnek, majd több mint 12 hóna-
pig teljes munkaidővel alkalmaz-
zák őket. 

A hátrányos anyagi körülmé-
nyek között élő fiatalokkal szolida-
ritási szerződést kötött 
munkáltatóknak nyújtott támogatás 
2000 lejről 2102 lejre emelkedik. A 
diákok szünideje alatt a munkálta-
tóknak a tanulók foglalkoztatására 
nyújtott támogatás 250-ről 262 
lejre emelkedik. 

A március 1-jétől érvényes jutta-
tás azokra is vonatkozik, akiknek a 
jogait korábban állapították meg. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal alárendeltségébe tartozó Szoci-
ális Igazgatóság és a Romániai 
Vöröskereszt marosvásárhelyi kiren-
deltsége támogatást nyújt az Ukraj-
nából érkező háborús menekültek- 
nek. Marosvásárhelyen a Mihai Emi-
nescu Ifjúsági Házban kialakított 
gyűjtőponton adhatja le a lakosság az 
egyelőre legfontosabb adományokat.  

A háború elől menekülő és menedéket ke-
reső ukrán emberek és családok számára fel-
tétlenül szükséges termékek jegyzékét 
frissítették. Az adakozni szándékozókat arra 
kérik, hogy csak új, még szavatossági időben 
levő termékeket adományozzanak. A továb-
biakban nagy szükség van: 

– tartós élelmiszerekre: kukoricaliszt, bú-
zaliszt, cukor, étolaj, rizs, konzerv, tésztafé-
lék, gyümölcskonzerv, üdítő gyermekeknek, 
gabonapehely; instant termékekre: porleves, 
babpehely, burgonyapehely; keksz, víz – 0,5 
literes kiszerelésben; 

– baba- és gyermekápolási termékekre: kü-
lönböző méretű egyszer használatos pelenka, 
nedves törlő; 

– takaró/termikus takaró, párna, paplan, 
ágynemű, hálózsák, törülköző; 

– fehérnemű és zokni nőknek és férfiak-
nak; 

– tisztálkodási szerek: fogkrém és fogkefe, 
tisztasági betét, sampon, tusfürdő,  
WC-papír; 

– egészségügyi termékek: fájdalomcsilla-
pító, fertőtlenítőszerek, vérzéscsillapító 
gyógyszerek, fásli, fecskendő, kötszer, sebé-
szeti kesztyű, gyulladáscsökkentő, fertőtlení-
tőszer, arcmaszk, Betadine kenőcs, Betadine 
por, steril kötszerek, Panadol, Paracetamol, 
Nurofen, hemosztatikus kötés, egészségügyi 
táska, elsősegély-doboz, sebészeti olló; 

– zseblámpa, elektromos generátor, külső 
akkumulátor telefonok töltéséhez (power-
bank), AAA elem, AA elem, karóra típusú 
kerek elem (CR2032, 25, AG 12) stb. 

– gázpalack víz melegítéséhez, világítóesz-
közök. 

Az adománycsomagokat hétfőtől szomba-
tig 10–18 óra között lehet eljuttatni a maros-
vásárhelyi Nicolae Grigorescu utca 19. szám 
alatti Mihai Eminescu Ifjúsági Házban kiala-
kított gyűjtőpontra. Az összegyűlt adomá-

nyokat az országhatár mentén felállított me-
nekülttáborokba szállítják. 

Akik segíteni szeretnének, ezt a követke-
zőképpen is megtehetik: 

• online adomány formájában, a www.cru-
cearosie.ro honlapon; 

• adományok SMS-üzenetek révén, a 
8825-ös számra, EMBERSÉG szöveggel. 2 
eurós adomány minden mobilhálózatban; 

• adományok a Revolut platformon keresztül; 
• adományok tartós élelmiszerek formájában 

a Carrefour, a Mega Image és a Cora üzletek-
ben, az Élelmiszerbank programon keresztül. 

• adományok a Romana téri BRD ügynök-
ségnél indított kampány számláira: 

– RO76BRDE410SV07590484100 (lej); 
– RO12BRDE410SV31714694100 (euró); 
– RO88BRDE410SV36413794100 (USD). 
További információkért a Marosvásárhelyi 

Szociális Igazgatóság 0725-403-312-es tele-
fonszámát lehet hívni hétfőtől péntekig 8–15 
óra között. (pálosy)

   8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ KÖZÉRDEK ______________________________________________ 2022. március 9., szerda 

Adománygyűjtés az ukrajnai menekültekért 
Szolidaritásra hívnak 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Friss végzősök munkavállalásának  
ösztönzése 

Emelték a beilleszkedési  
juttatást 

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Szer Pálosy Piroska

A menekültek fogadására Fotó: Nagy Tibor

Maros megyében előjegyzési lehetőség van márciusra  
Megduplázódott az útlevélkérelmek száma

Pálosy Piroska

Szer Pálosy Piroska
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Drámai fordulat, a CFC Arge  jutott a fels házba!
Története során el ször bejutott 

a labdarúgó 1. liga fels házi ráját-
szásába a Campionii FC Arge , mi-
után az alapszakaszt záró, 30. 
fordulóban 2-1-re legy zte a Boto-
sáni FC-t. A moldvai klubnak a 
döntetlen elég lett volna, hogy az 
els  hat között folytassa, azonban 
mivel kikapott, lecsúszott az alsó-
házba. 

A hétf  esti találkozó drámai csa-
tát hozott. A házigazdák Mihai 
Roman II. révén az 52. percben 
megszerezte a vezetést. A pite ti-iek 
a meccs utolsó húsz percében dön-
tötték el a találkozót: a 71.-ben Alin 
Dobrosavlevici egyenlített, majd a 
81.-ben Said Ahmed Said a gy ztes 
gólt is megszerezte. 

A CFC Arge  hét forduló óta ve-
retlen, ezeken öt gy zelmet és két 
döntetlent ért el. A Botosáni FC 
ezzel szemben az elmúlt négy 
meccsén egyetlen sikert sem jegy-
zett, két döntetlen mellett két vere-
séget is elkönyvelhetett. 

A bajnokság pénteken, a fels ház 
és az alsóház 1. fordulójának mér-
k zéseivel folytatódik. A fels -
házba a tabella els  hat helyezettjét, 
az alsóházba a 7-16. helyezetteket 
sorolták be. A pontokat megfelez-
ték, így indul a pontvadászat máso-
dik szakasza.

Fotó: a pite ti-i klub közösségi oldala 

Másfél millió euró az UEFA-tól 
Szolidaritási támogatásban részesíti az Európai Labdarúgó-szövetség 

(UEFA) azokat a román hivatásos futballklubokat, amelyek a gyerek- 
és ifjúsági képzésük el zetes min sítése alapján a romániai akadémiák 
rangsorának els  húsz helyét foglalják el, közölte a Román Labdarúgó-
szövetség (FRF). 

Az 1,5 millió eurós anyagi juttatás a megjelölt sportszervezeteknek 
attól függetlenül jár, hogy feln ttcsapatuk hányadik osztályban szerepel. 
A pénzt kizárólag a kiskorú játékosok képzésére lehet elkölteni. 

Az el z  idényhez képest a román futballnak szánt szolidaritási pénz-
összeg 10 százalékkal n tt, jegyezte meg tájékoztatójában az FRF. 

A rájátszás 1. fordulójának m sora 
* fels ház: CSU Craiova – CFC Arge  Pite ti, Kolozsvári CFR 1907 

– FC Voluntari, Bukaresti FCSB – Konstancai Farul 
* alsóház: Aradi UTA – Academica Clinceni, Chindia Târgovi te – 

Universitatea 1948 Craiova, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – CS Mio-
veni, Bukaresti Rapid 1923 – Bukaresti Dinamo 1948, Botosáni FC – 
Medgyesi Gaz Metan 

A tabellák 
* fels ház: 1. Kolozsvári CFR 1907 38 pont, 2. FCSB 31, 3. CSU 

Craiova 27, 4. CFC Arge  24, 5. Farul 24, 6. Voluntari 24; 
* alsóház: 1. Botosán 23 pont, 2. UTA 20, 3. Rapid 1923 20, 4. Sepsi 

OSK 20, 5. Târgovi te 18, 6. U 1948 Craiova 17, 7. Mioveni 15, 8. Di-
namo 1948 9, 9. Clinceni 7, 10. Medgyes 5. 

Eredményjelz  
1. liga, 30. forduló: Botosáni FC – CFC Arge  Pite ti 1-2, CSU Cra-

iova – Konstancai Farul 1-0. 

Az alapszakasz végeredménye 
1. CFR 1907              30         24        4         2         48-16        76 
2. FCSB                     30         18        8         4         54-28        62 
3. CSU Craiova          30         16        6         8         55-29        54 
4. CFC Arge              30         14        6         10       28-22        48 
5. Farul                       30         14        6         10       42-21        48 
6. Voluntari                30         13        8         9         31-27        47 
7. Botosán                  30         11        13       6         33-28        46 
8. UTA                       30         9          13       8         24-20        40 
9. Rapid 1923             30         9          13       8         34-31        40 
10. Sepsi OSK           30         9          12       9         33-29        39 
11. Târgovi te            30         8          11       11       23-23        35 
12. U 1948 Craiova    30         8          9         13       31-35        33 
13. Mioveni                30         6          11       13       19-36        29 
14. Dinamo 1948       30         4          5         21       24-66        17 
15. Clinceni                30         3          5         22       21-64        14 
16. Medgyes*            30         6          6         18       21-46        10 
* 14 büntet pont levonva 

Bajnokok Ligája: Ebben a szezonban  
már nem játszhat a Juventus középpályása

A korábbi orvosi el rejelzést l eltér en ebben az idényben már nem lép-
het pályára a Juventus labdarúgócsapatának amerikai középpályása, Weston 
McKennie, akinek két hete, a Villarreal elleni Bajnokok Ligája-mérk zésen 
eltört a lábközépcsontja. 

A 23 éves futballista a nyolcaddönt s párharc spanyoloroszági els  talál-
kozójának 80. percében sérült meg súlyosan, amikor Pervis Estupinan egy 
szerelési kísérletnél rácsúszott a lábára. McKennie bal lábában a kettes és 
hármas lábközépcsont tört el, és az els  diagnózisok után az orvosok nyolc 
hétre becsülték a felépülési id t. 

„A szezon véget ért Weston számára a sérülése miatt. A következ  idényre 
térhet majd vissza“ – mondta vasárnap este a Spezia ellen 1-0-ra megnyert 
bajnoki találkozó után a torinóiak vezet edz je, Massimiliano Allegri. 

A Juvénál az utóbbi id szakban egymás után d ltek ki kulcsjátékosok sé-
rülések miatt. A tréner McKennie mellett Federico Chiesára sem számíthat 
már a szezonban, de jelenleg Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Leonardo 
Bonucci, Alex Sandro, Denis Zakaria, Kaio Jorge és Mattia De Sciglio sem 
bevethet . 

A torinói gárda a bajnokságban a negyedik helyen áll, míg a BL-ben 1-
1-r l várja a jöv  heti, hazai visszavágót a Villarreal ellen.

Elhunyt az olimpiai  
és világbajnok t rvívó 

Marosi Paula 
 
Nyolcvanöt éves korában elhunyt Marosi Paula 

olimpiai és világbajnok t rvívó. 
Ötkarikás aranyát 1964-ben, Tokióban nyerte a ma-

gyar válogatottal – a fegyvernemben ez az eddigi 
egyetlen olimpiai csapatgy zelem –, majd négy évvel 
kés bb, Mexikóvárosban egy ezüstöt is begy jtött a 
magyar együttes tagjaként – emlékeztetett a magyar 
sportági szövetség honlapja. Világbajnokságon szintén 
aranyat és ezüstöt szerzett a csapattal, 1962-ben Bue-
nos Airesben, majd 1966-ban Moszkvában. 

A vívást 1950-ben kezdte el a Bp. Haladásban, majd 
a Bp. Honvédba, kés bb Újpesti Dózsába igazolt. 
1972-ben fejezte be a vívást, ekkortól a belügyminisz-
tériumban dolgozott gazdasági területen, emellett 
1980-ig az Újpesti Dózsa elnökségi tagja is volt. 

Félg zzel sem okozott gondott a gy zelem
El re lejátszották a Marosvásárhelyi CSM 

és CSU Craiova 1. ligás kosárlabda-mérk -
zést. A vendégcsapat kérésére tettek így, 
amely egy úttal két kiszállást megoldott, és 
letudta nemcsak a kolozsvári, de a marosvá-
sárhelyi meccsét is. Nem történt meglepetés, 
az összecsapást a házigazda alakulat maga-
biztosan nyerte, bár néhány nappal a Jászvá-
sár elleni hengerlést követ en már nem tudta 
annyira felszívni magát erre a találkozóra, 
mint az el z re. 

Talán Craiova is valamivel jobb, mint Jász-
vásár, de az el z  meccshez képest szeré-
nyebb teljesítményt nyújtott a 
marosvásárhelyi együttes. Ez nem azt jelenti, 

hogy egy pillanatig is veszélyben forgott 
volna gy zelme, csupán mindvégig az volt az 
érzésünk, hogy képtelenek összpontosítani – 
ami részben érthet  is, hiszen ezek az ellen-
felek nem állítják igazi kihívás elé a játéko-
sokat. Miközben az el z  meccsen valóságos 
triplaes  hullott az ellenfél gy r jébe, ezúttal 

csak 25%-os hatékonysággal mentek a dobá-
sok távolról, ebben még Craiova is megel zte 
(33%) a CSM-t. Úgy t nik, hogy Engi-Ro-
senfeld például teljesen ell tte a tripláit Jász-
vásár ellen, amikor nyolcat szerzett, mert 
ezúttal csak 1/5-ös mutatója volt, de Martini  
– aki a csütörtöki hiányzása után úgy tért 

vissza a pályára, mintha mi sem történt 
volna – sem tudott meggy z t nyújtani 
ezen a meccsen. Kissé nyugtalanító, hogy 
Ross-Miller játékán még mindig nem lát-
szik, hogy maradéktalanul beilleszkedett 
volna a csapat gépezetébe, döntései néha 

egészen furán hatnak, de az is lehet, hogy 
csupán az egész keret fásultsága hatott rá is 
ezeken az igazi tét és kihívás nélküli meccse-
ken. 

És sajnos  még lesznek ilyenek, noha azért 
a idény utolsó felében már valamivel er sebb 
ellenfelek következnek. Mindjárt csütörtökön 
fél hattól a Nagyszebeni CSU fiókcsapatának 
otthonába látogatnak George Trif tanítványai, 
egy némileg er sebb ellenfél otthonába, aztán 
a hónap végén újabb kötelez  penzum követ-
kezik, amikor a Brassói Ralph vendégeként 
lépnek pályára.

A mai program 
Két nyolcaddönt s párharc visszavágóját 

rendezik ma a labdarúgó Bajnokok Ligájá-
ban. 

A nap rangadóján az els  meccset 1-0-ra 
megnyer  Paris Saint-Germain látogat a Real 
Madridhoz, a Manchester City pedig masszív 
el ny birtokában látja vendégül a Sporting 
Lisszabont. 

A program: 
* Manchester City (angol) – Sporting  

Lisszabon (portugál) (az els  mérk zésen:  
5-0, TV: DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look 
Sport) 

* Real Madrid (spanyol) – Paris Saint-Ger-
main (francia) (0-1, DigiSport 1, Telekom 
Sport 1, Look Sport+). 

Mindkét mérk zés 22 órakor kezd dik. 

Eredményjelz  
Kosárlabda 1. liga, 14. forduló: Kolozsvári U – CSU Craiova 88:65, Bukaresti Stiin a 

– Brassói Ralph 128:67, Nagyváradi CSM CSU II – Bukaresti Eagles 96:67; 16. for-
duló: Marosvásárhelyi CSM – CSU Craiova 99:59. 

A tabella 
1. Marosvásárhelyi CSM        13/1       27 
2. Bukaresti tiin a                  13/0       26 
3. Bukaresti Laguna                12/2       26 
4. Kolozsvári U                       9/4         22 
5. Bukaresti Agronomia          8/4         20 
6. Nagyváradi CSM CSU II    8/4         20 
7. Nagyszebeni CSU II            6/5         17 
8. Brassói Ralph                      3/11       17 
9. CSU Craiova                       2/12       16 
10. Bukaresti Eagles                2/12       16 
11. Bukaresti Ulisse                1/12       14 
12. Jászvásári Politehnica       1/11       13 

Jegyz könyv 
Kosárlabda 1. liga, el re hozott mérk zés a 16. fordulóból: Marosvásárhelyi CSM – 

CSU Craiova 99:59 (27-12, 26-20, 27-10, 19-17) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 120 néz . Vezette: tefan Atomulesei (Brassó), 

Csíki Zsolt (Marosvásárhely), Adrian Cri an (Kolozsvár). Ellen r: Marian Oprea 
(Brassó). 

Marosvásárhelyi CSM: Martini  19 pont (2), olopa 18 (1), Sánta 14, Nistor 13 (1), 
Bor a 11 (1), Mure an 8, Ross-Miller 8 (1), Engi-Rosenfeld 3 (1), Szilveszter 2, T l-
m cean 2, Trif 1, Kiss. 

CSU Craiova: Corneanu 12 pont (2), Cilibiu 10, Trif nescu 6 (2), Manda 5 (1), Rogo-
bete 5 (1), Fota 5, Popescu 5 (1), Chiri oiu 4, Buzatu 2, Cepoiu 2, Ignat 2, Mariescu 1. 

Bálint Zsombor

Fotó: a városi sportklub közösségi oldala 



Az Európai Unióban a nők 77 
százaléka szerint országuk-
ban a járvány miatt több fizi-
kai és érzelmi bántalmazás éri 
őket. A legtöbben Görögor-
szágban (93 százalék), a leg-
kevesebben pedig Magyar- 
országon (47 százalék) érzik 
így.  

Az Európai Parlament Magyaror-
szági Kapcsolattartó Irodája közle-
ményben ismertette a felmérés 
eredményét. Eszerint a megkérde-
zett nők 38 százaléka úgy vélte, a 
pandémia kedvezőtlenül befolyá-
solta jövedelmüket, 44 százaléka 
szerint a munka és a magánélet 
egyensúlyát, 21 százaléka szerint 
pedig a fizetett munkával töltött 
időt.  

A járványügyi korlátozások rend-
kívüli mértékben kihatottak a nők 
mentális egészségére. A lezárásokat 
és a kijárási tilalmat például uniós 
szinten a válaszadók 41 százaléka, 
a társas érintkezés korlátozását 
pedig 38 százaléka említette ténye-
zőnek.  
Az EP az emberkereskedelem  
és a szexuális kizsákmányolás,  
a nők elleni testi és lelki erőszak, 
valamint a nemek közötti bérszaka-
dék felszámolását sürgeti 

A március 8-i nemzetközi nőnap 
alkalmából az Európai Parlament 
megbízásából külön felmérés ké-

szült az európai nők körében arról, 
hogy a világjárvány milyen hatást 
gyakorolt életük különböző aspek-
tusaira. 

A felmérés azt tárta fel, hogy 
mind személyes, mind szakmai 
téren súlyos ára volt a világjárvány-
nak. A nőkkel szemben elkövetett 
erőszakos cselekmények száma ug-
rásszerűen megnőtt. 

Az Európai Unióban a nők há-
romnegyede (a válaszadók 77 szá-
zaléka) szerint a világjárvány 
következményeképpen nőtt a nők-
kel szembeni fizikai és érzelmi erő-
szak. Finnország (48 százalék) és 
Magyarország (47 százalék) kivéte-
lével mindenhol 50 százalék felett 
volt az ebben a kérdésben negatí-
van nyilatkozók aránya. A legked-
vezőtlenebbül Görögországban (93 
százalék) és Portugáliában (90 szá-
zalék) ítélték meg a helyzetet. 

A nők egyértelműen megfogal-
mazták, milyen intézkedésekre 
lenne szükség a nőkkel szembeni 
erőszak visszaszorításához: * az 
erőszakos cselekmények akár 
rendőrségi bejelentésének meg-
könnyítése (58 százalék),* több 
segélyszolgálat, például telefo-
nos segélyvonal működtetése (40 
százalék), * a rendőrségen és az 
igazságszolgáltatásban dolgozók 
érzékenyítése és képzése (40 
százalék), * a nők pénzügyi ön-
állóságának növelése (38 száza-
lék). 

A járvány gazdasági és pénzügyi 
következményei 

A válaszadók 38 százaléka nyilat-
kozott úgy, hogy a járvány kedve-
zőtlen hatással volt a jövedelmére. 
Az arányt tekintve a skála két végén 
Görögországot (60 százalék) és Dá-
niát (19%) találjuk. A megkérdezett 
nők 44 százaléka szerint a járvány 
miatt a munka és a magánélet 
egyensúlya is felborult. A nők több 
mint fele tapasztalta ezt Cipruson 
(68 százalék), Görögországban (59 
százalék), Máltán (58 százalék), 
Luxemburgban (56 százalék), 
Olaszországban (52 százalék), Por-
tugáliában (52 százalék) és Magyar-
országon (51 százalék). 

Végül, de nem utolsósorban a 
nők 21 százaléka – Magyarorszá-
gon 17 százaléka – tudta vagy ter-
vezi tartósan csökkenteni a fizetett 
munkával töltött időt. A válaszadó 
magyar nők 38 százaléka viszont 
azt mondta, hogy a járvány miatt 
kénytelen volt kevesebb fizetett 
munkát végezni, mint amennyit 
szeretett volna. 
A korlátozások kihatottak  
a nők mentális egészségére  

A járvány kitörése óta a nőket töl-
tötte el leginkább aggodalommal a 
barátok és a családtagok hiánya 
(44%), a leginkább nekik volt ré-
szük szorongásban és stresszben 
(37%), és általában véve őket nyug-
talanította leginkább a jövő (33%). 
A nők körében az az általános 

nézet, hogy a járvány megfékezé-
sére bevezetett korlátozások jelen-
tős mértékben kihatottak mentális 
egészségükre. 

A járványügyi intézkedések a jel-
legüktől függően a társadalom bizo-
nyos rétegeire különösen nagy terhet 
róttak: a 15 év alatti gyermeket ne-
velők közel fele szerint az iskolák és 
az óvodák bezárása súlyos hatással 
volt mentális egészségükre. 
Mit várnak a nők  
az Európai Parlamenttől? 

Az európai nők szerint az Euró-
pai Parlamentnek elsősorban a kö-
vetkező problémákkal kellene 
foglalkoznia: az emberkereskede-
lem és a szexuális kizsákmányolás 
(47%), a lelki és testi erőszak a nők-
kel szemben (47%), a nők és a fér-
fiak közötti bérszakadék és annak 
hatása a szakmai előmenetelre 
(41%), a munka és a magánélet ne-
hezebb kiegyensúlyozása (31%), a 
kiszolgáltatott társadalmi csopor-
tokba tartozó nők és gyermekek vé-
delme (30%). A magyar válaszadók 
szerint a nők elleni testi-lelki erő-
szak a legfontosabb téma (42 száza-
lék), amelyet szorosan követ a nők 
és gyermekek emberkereskedelme 
és szexuális kizsákmányolása, vala-
mint a nemek közötti bérkülönbség 
problémája (41-41 százalék). 
A koronavírus-járvány hatásai arány- 
talanul nagy terhet róttak a nőkre  

Roberta Metsola, az Európai Par-
lament elnöke szerint „a koronaví-

rus-járvány a nők számára járt a 
legtöbb hátránnyal. Nehezebb lett a 
dolguk lelkileg és anyagilag is. 
Ezen változtatnunk kell, és a Parla-
ment pont ezen dolgozik”. 

Robert Biedroń (S&D, Lengyel-
ország), a Nőjogi és Esélyegyenlő-
ségi Bizottság elnöke szerint „az 
Eurobarométer-felmérés eredmé-
nyei alátámasztják, amit eddig is 
tudtunk: a koronavírus-járvány ha-
tásai nagyon sok téren aránytalanul 
nagy terhet róttak a nőkre és lá-
nyokra. A nemen alapuló erőszak 
sokkal gyakoribbá vált, több felada-
tuk lett a gondozás terén, és a főként 
női munkaerőt foglalkoztató ágaza-
tok megsínylették a válságot. De a 
válság esélyt ad arra, hogy egy jobb 
világot építsünk a régi helyébe. A 
szakbizottságban erre törekszünk 
majd.” 

*** 
Az idei nemzetközi nőnap alkal-

mából az Európai Parlament külön 
felmérést készíttetett az európai nők 
körében, hogy világosabb képet 
kapjon arról, hogyan élték meg a 
Covid-19-világjárványt a külön-
böző országokban élő, különböző 
korú és szociodemográfiai helyzetű 
nők. Az Eurobarométer-gyorsfel-
mérést az IPSOS végezte el január 
25. és február 3. között mind a 27 
uniós tagországban, összesen 26741 
interjúalany megkérdezésével. Az 
összesített uniós eredményeket az 
egyes országok népessége alapján 
súlyozták.

Március elseje és május 16-a között 
lehet benyújtani a támogatási kérvé-
nyeket a Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifizetési Ügynökséghez 
(APIA). Az idei eljárás újdonsága, 
hogy egyetlen kérvényt kell kitölteni, 
amelyet kizárólag online (IPA-online 
rendszerben) lehet továbbítani az 
ügynökséghez.  

A gazdáknak először le kell ellenőriz-
niük a területükre vonatkozó adatokat a 
polgármesteri hivatalban, majd ezután kell 
engedélyezzék a helyhatóságoknak, hogy 
továbbítsák a mezőgazdasági jegyzékben 
levő információt. A gazdáknál levő, a terü-
let tulajdon- és/vagy használati jogára vo-
natkozó dokumentumok (bérleti szerződés, 
tulajdonjog-átruházás stb.) érvényesek kell 
legyenek. Ezeket az okiratokat a kérvény 
benyújtása előtti időszakban kell elkészí-
teni. Az állatállományra vonatkozó igazol-
ványokat (a fajtaregiszterek adatait) a 
szakintézmények (akkreditált egyesületek, 
vagy megyei állattenyésztési hivatalok) 
elektronikusan továbbítják az APIA-hoz az 
érintett gazda értesítését követően. Az ada-
tok ellenőrzése, napirendre hozása az állat-
tenyésztők kötelessége. Az adatokat az 
IPA-online rendszerben való továbbítás 
előtt aktualizálni kell. Az adatok valóságá-
ért a gazda és esetenként a bizonylatokat 
kibocsátó hatóság felel. Azoknak a gazdák-

nak, akik már szerepelnek a rendszerben, 
csak az előző évben leadott és ettől eltérő 
adatokat kell napirendre hozniuk, ezzel is 
megkönnyítik a pályázatot, ugyanis nem 
kell újra kitölteni a kérvények azon rova-
tait, amelyekben nem történt módosítás. A 
megyei APIA-hivatalnokok felveszik a 
kapcsolatot a gazdákkal, mielőtt lezárnák a 
kérvényezési folyamatot, illetve beüteme-
zik az érintetteket a kérvény és az ehhez 
kapcsolódó nyilatkozatok aláírására. Az 
idéntől elfogadják az elektronikus aláírást 
is. Ebben az esetben az a gazda, aki élni 
akar ezzel a lehetőséggel, szándékáról sms-
ben vagy e-mailen kell értesítse a dossziét 
kezelő APIA-alkalmazottat. Mind a kér-
vényt, mind a nyilatkozatokat a kérvény 
elektronikus formátumban történő véglege-
sítése után, a benyújtás napján (dátumakor) 
kell aláírni. Amennyiben a gazda a kér-
vényt és a nyilatkozatokat e-mailen vagy az 
IPA-online rendszerben továbbította az 
APIA-hoz, vállalja a feltöltött adatokért a 
felelősséget. Amennyiben a gazda nem vál-
lalja az elektronikus aláírást, akkor enge-
délyeznie kell az APIA-alkalmazottnak, 
hogy a kérvényező saját felhasználó nevé-
nek és jelszavának a használatával a kér-
vényt és a nyilatkozatot kinyomtassa az 
APIA hivatalban, az iratokat legkésőbb 
2022. szeptember 30-ig az igénylőnek sze-
mélyesen az APIA székhelyén alá kell 
írnia. Fontos, hogy a kérvények véglegesí-
tése után, a feltöltés előtt ellenőrizzék az 
adatokat.  

Romániában a gazdák földalapú, vissza-
osztott, valamint a termények után járó, il-
letve a gazdálkodási mód szerinti 
(környezetkímélő, klíma, fiataloknak, kisebb 
farmereknek, illetve növénytermesztésre és 
állattenyésztésért járó társult) támogatások-
ban részesülhetnek. A vidékfejlesztési alap-
ból folyósítják a környezetkímélő és a 
klímaváltozás hatásait csökkentő, valamint 
az ökológiai gazdálkodásért, illetve valami-
lyen természeti katasztrófa által sújtott öve-
zetnek is járó támogatást. A helyi 
költségvetésből fedezik a növénytermesz-
tésre és az állattenyésztésre szánt nemzeti át-
meneti támogatást.  

Az európai és a hazai törvényeknek meg-
felelően a gazdák egész évben kötelesek a 
környezetkímélő mezőgazdaságra vonat-
kozó előírásokat betartani az általuk támo-
gatásra igényelt parcellákon a terület 
nagyságától és attól függetlenül, hogy hasz-
nálják-e vagy sem. 2022-ben az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalapból 1,91 mil-
liárd eurót szánnak a mezőgazdaság támo-
gatására. 

Az idéntől új kötelező feltételeket is fi-
gyelembe kell venni, ugyanis a 2022-es 
mezőgazdasági évre szánt támogatások 
igénylésekor új környezetvédelmi feltéte-
leket kell betartsanak a gazdák ahhoz, 
hogy megkapják a Mezőgazdasági Inter-
venciós és Kifizetési Ügynökség által át-
utalandó összegeket. Többek között be kell 
tartsák a műtrágyák tárolására, használa-
tára (SMR 1), valamint a talajvíz nitrát-

szennyezésének megakadályozására 
(GAEC 1) és a folyóvizek mentén zöldfo-
lyosók (védősávok) kialakítására (ameny-
nyiben területük határos ilyennel) 
vonatkozó előírásokat.  

A talajvízszennyezés megelőzésére vonat-
kozó szabály elsősorban a trágyatárolásra,  
-használatra vonatkozik, továbbá el kell ké-
szíteni és figyelembe kell venni a műtrágyá-
zási, illetve szervestrágyázási programot. 
Azokban a nagy gazdaságokban, ahol öntö-
zőrendszer segítségével trágyáznak, agroké-
miai tanulmányt kell végezni, és ennek 
megfelelően használni a műtrágyát, különös 
figyelmet fordítva a folyóvizek, az ivóvizek 
és víztározók közelében. Az említettekre vo-
natkozó dokumentumokat naprakészen kell 
vezetni, és három évig meg kell őrizni. 
Amennyiben a szántóföld valamelyik oldala 
folyó mentén van, a meder közelében szigo-
rúan tilos a trágyázás (műtrágyázás és a szer-
ves egyaránt). Ilyen helyen a terület 
dőlésszögétől függően – 12%-os alatt 3, 
ennél nagyobbnál 5 méter széles zöldfolyo-
sót (védelmi zónát) kell kialakítani, ahol (a 
zöldövezetben is) szigorúan tilos a műtrá-
gyázás.  

A támogatással kapcsolatos információk 
(támogatási lehetőségek, térképek, a  
vidékfejlesztési támogatásokra jogosult 
helyi közigazgatási egységeknél levő jegy-
zékek, a pályázati útmutatókkal) a követ- 
kező elérhetőségeken tanulmányozhatók: 
www.apia.org.ro, www.madr.ro és 
www.pndr.ro.
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Március elsejétől lehet pályázni a 2022-es mezőgazdasági évi támogatásra  
Új kötelező szabályokat vezettek be 

Vajda György

Mózes Edith

Eurobarométer-felmérés 
A koronaválság súlyosan érintette a nőket 



LAKÁS 

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-653-
905. (sz.-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: festést, csatornajaví-
tást, tetőjavítást, bármilyen javítást. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (14836) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15164) 

ELŐKÉSZÍTÜNK tömbházbeli pincéket 
bármilyen eshetőségre: kitakarítjuk, fer-
tőtlenítjük, kifestjük, vészhelyzetre be-
rendezzük. Tel. 0743-512-168. (15187) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, György Attila.  
(15186-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgősségi ja-
vítást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Mik-
lós. (14843) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékezünk március 
9-én a drága édesanyára, 
anyósra, testvérre, rokonra és 
szomszédra, SZILÁGYI   
MÁRIÁRA született BALLA 
MÁRIA halálának első évforduló-
ján. Emlékét örökké őrzi fia, Misi. 
(sz.-I)  

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal és megtört 
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett 
férj, édesapa, nagyapa, após, 
testvér, sógor, rokon és barát, 

ZSIGMOND ZOLTÁN 
életének 76. évében hosszas 
szenvedés után csendesen meg-
pihent. 
Temetése 2022. március 10-én 13 
órakor lesz a református temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!  

A gyászoló család. (15200-I) 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

HOFFMANN ELZA  
született TRÉGER ELZA  
szeretett LUCI mamánk  

2022. február 28-án, életének 94. 
évében elhunyt.  
A drága édesanyától, nagyma-
mától, déditől, keresztmamától 
és rokontól 2022. március 9-én 
14 órakor veszünk búcsút refor-
mátus szertartás szerint a diósje-
női temető ravatalozójában.  
Drága emléke szívünkben él! 

A gyászoló család. (15190-I) 
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A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

Az OTP Bank az innováció elkötelezett támogatójaként idén 
ötödik alkalommal indítja el nemzetközi startup együttmű-
ködési programját, az OTP Startup Booster programot. Az 
újító megoldásokat az üzleti igény feltérképezésétől az éles 
bevezetésig végigkísérő, többlépcsős kezdeményezésben már 
validált termékkel rendelkező vagy intenzív növekedési  
(scaleup) fázisban lévő startupok vehetnek részt a világ min-
den tájáról. Az OTP Bank – a bankcsoport különböző terü-
leteit bevonva – ezúttal is célorientált, üzleti fókuszú 
együttműködést, pilot projekteket szeretne megvalósítani a 
sikeres pályázókkal. A startupok jelentkezését március 7-től 
április 11-ig várja a hitelintézet. 

Idén már ötödik alkalommal hirdeti meg nemzetközi start-
up programját az OTP Bank. Az OTP Startup Booster prog-
ram sikeres pályázói számos előnyt élvezhetnek: a 
bankcsoporttal közös pilot projekt mellett szakmai worksho-
pon vehetnek részt, belső és külső mentori támogatást kap-
nak, és számos networking lehetőséghez férnek hozzá. A 
csoportszintű programot koordináló OTP LAB a január ele-
jétől február közepéig tartó időszakban több mint 150 üzleti 
igényt, témát gyűjtött össze, amelyekre a későbbiekben kivá-
lasztott startupokkal együttműködésben keresnek innovatív 
megoldásokat.  

A korábbi években megszokott hagyományos pénzintézeti 
szerepkörhöz kapcsolódó témakategóriák mellett idén kie-
melt szerepet kapnak az úgynevezett beyond banking meg-
oldások, illetve a fenntarthatóság, az ügyfelek és a bank 
környezettudatos mindennapjait segítő innovációk.  

Az idei Startup Booster programra az alábbi témakörökben 
várja a bank a startupok jelentkezését: 

• ügyfélélmény és ügyfélkiszolgálás 
• a belső hatékonyság növelése 
• lakossági bankoláshoz kötődő termékspecifikus innová-

ciók 
• vállalati bankoláshoz kötődő termékspecifikus innová-

ciók  
• beyond banking és fenntarthatóság 
• a fenti kategóriákba nem sorolható, bankszektorhoz kö-

tődő, teljesen újszerű és diszruptív megoldások. 
A startupok kiválasztása idén is három lépcsőben történik. 

A jelentkezéshez ki kell tölteni az online elérhető pályázati 

űrlapot, majd a jelentkezők előszűrését követően a kiválasz-
tott startupok online interjún találkozhatnak a szakterületek 
képviselőivel. A top 25-30 startup képviselőit az OTP Bank 
meghívja a Selection Days elnevezésű végső válogatóra, 
amelyet a tervek szerint idén Budapesten, az Akvárium Klub-
ban rendeznek meg május végén, személyes részvétellel.  

„Büszke vagyok arra, hogy az OTP Startup Booster prog-
ram a teljes csoportot, így a külföldi leánybankokat is moz-
gósítja, támogatva az innovatív pénzügyi megoldások 
elterjedését az egész régióban. Az pedig különösen örömteli, 
hogy évről évre több jelentkezőt és több kiváló együttműkö-
dést tudunk felmutatni startup partnereinkkel közösen” – 
mondta Fischer András, az OTP Bank Innovation Tribe-jának 
(OTP LAB) igazgatója. 

A startupokkal közös pilot időszak 2022. szeptember 5-én 
indul, és november 25-ig tart. A november 30-ra tervezett on-
line demo dayen a startupok lehetőséget kapnak arra, hogy a 
bankcsoport vezetése, befektetők, valamint számos hazai és 
nemzetközi nagyvállalat innovációs szakértői előtt mutassák 
be a három hónap alatt elért eredményeiket. A demo dayt kö-
vetően a legígéretesebb pilotokat bemutató startupok a 2023. 
január 1. és június 30. közötti rollout szakaszban megkezd-
hetik fejlesztéseik éles bevezetését az OTP Bankcsoport va-
lamely tagjában, egy hosszú távú partneri szerződés keretein 
belül.  

A program részletei a www.otpstartup.com címen érhetők 
el. (közlemény)

Az OTP Bank idén is partnerséget kínál a startupoknak: elindult a jelentkezés

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) 

Pályázati felhívás 
 
Szászrégen város – Petru Maior utca 41. szám, Maros megye, telefon 0265/511.112, fax: 0265/512-

542, e-mail: office@primariareghin.ro, adószám 3675258 – 
1. Felkéri azokat a természetes és jogi személyeket, akik megfelelnek a közérdekű nonprofit tevé-

kenység céljára elkülönített közpénzből történő vissza nem térítendő finanszírozás rendjéről szóló 
350/2005. projektjavaslatoknak, nyújtsák be vissza nem térítendő finanszírozási szerződések odaí-
télésére projektjeiket a következő területeken: 1. oktatási és kulturális projektek, 2. ifjúsági projek-
tek, 3. sportprojektek, 4. környezetvédelmi és fenntartható fejlődési projektek. 

2. A támogatási szerződések odaítélésére vonatkozó eljárás a következő területeken alkalmazható: 
oktatási és kulturális projektek, ifjúsági projektek, sportprojektek, környezetvédelmi és fenntartható 
fejlődési projektek: 

– a közérdekű nonprofit tevékenységekre elkülönített közpénzekből történő vissza nem térítendő 
finanszírozás rendjéről szóló módosított és kiegészített 350/2005. sz. törvény 6. cikke előírásai, vala-
mint a Szászrégen város helyi költségvetéséből finanszírozott helyi érdekű nonprofit tevékenységek 
vissza nem térítendő támogatására vonatkozó, a helyi tanács 2019. 01. 31-i 25. számú határozatával 
elfogadott szabályzat szerint.  

3. A szerződéses finanszírozás forrása: Szászrégen helyi tanácsának 2022. 02. 09-i 32. számú hatá-
rozata – Szászrégen önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása tárgyában a saját költ-
ségvetésből a helyi érdekű nonprofit tevékenységekre vissza nem térítendő finanszírozás nyújtására 
elkülönített keretösszeg 200.000 lej. 

4. A. Szászrégen általános költségvetéséből történő vissza nem térítendő finanszírozás éves prog-
ramja keretében a 2022. évi közérdekű nonprofit tevékenységekre, a 2022. 02. 28-i 38. számú helyi 
tanácsi határozatával a város tevékenységi körönként az alábbi összegeket különíti el: 

1. Oktatási és kulturális projektek, kiutalt összeg: 60 000 lej. 
2. Fiataloknak szóló projektek, kiutalt összeg: 10.000 lej. 
3. Sportprojektek, kiutalt összeg: 120.000 lej. 
4. Környezetvédelmi és fenntartható fejlődési projektek, kiutalt összeg: 10 000 lej. 
Összesen 200 000 lej. 
5. A projektek időtartama. A projektek a támogatási szerződésben kedvezményezettként egyedileg 

meghatározott időponttól futnak, legkésőbb 2022. december 15-ig. 
6. A vissza nem térítendő finanszírozás igénylésének dokumentációja, a projektek elbírálásának 

általános és konkrét szempontjai, a pályázati útmutató, Szászrégen város helyi költségvetéséből a 
helyi érdekű nonprofit tevékenységek vissza nem térítendő finanszírozási rendjéről szóló rendelet a 
szászrégeni városházán vagy az intézmény honlapján: http://www.primariareghin.ro, a „Nem vissza-
térítendő finanszírozás” részben érhetők el a pályázók számára. 

7. További információk a szászrégeni városházán szerezhetők be a Szászrégen önkormányzata 
helyi költségvetéséből vissza nem térítendő finanszírozási szerződések odaítélésére benyújtott pro-
jektek értékelésével és kiválasztásával foglalkozó bizottság titkárától. 

8. A projektjavaslatok benyújtásának határideje: 2022. 04. 12., 16 óra. 
9. A projektjavaslatokat Szászrégenben a városházán (Petru Maior tér 41. sz.), a közönségtájékoz-

tatási osztályra kell benyújtani. 
10. A pályázatokat a szászrégeni városháza kis gyűléstermében bontják fel meg 2022. 04. 13-án 12 

órakor.  
11. A Szászrégen önkormányzata helyi költségvetéséből való vissza nem térítendő finanszírozás el-

nyerése érdekében benyújtott pályázati projekteket a projektértékelő és kiválasztó bizottság bírálja 
el: 2022. április 14–27. között 

12. Eredményhirdetés legkésőbb ez év május 2-ig. 
13. Fellebbezést az eredmény közlésétől számított 3 munkanapon belül lehet benyújtani. 
Az éves program Románia Hivatalos Közlönyébe történő elküldésének dátuma: 2022.03.03. (12/238 

704) 
 A közlemény megjelent Románia Hivatalos Közlönye VI. része 44. számában (2022.03.04.)
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Az SPV kapcsolatfelvételi 
űrlapon lehet elküldeni 

azokat a dokumentumokat,  
 amelyeket még nem digitalizáltak 

 
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal tájékoztatja az adófizető polgárokat,  

hogy a virtuális magántér szolgáltatásban elérhető kapcsolatfelvételi 
űrlapon minden, még nem digitalizált/elektronikus formátumban elér-
hető dokumentum beküldhető. 

 
FONTOS: Ezen dokumentumok továbbításához válassza  ki a  

Segítség és szaktanácsadás az adózás területén  kategóriát. 
 
Emlékeztetünk, hogy 2022.03.01-től kérelmek, beadványok vagy 

bármilyen egyéb iratok továbbítása az adóhatósághoz a jogi személyi-
ségű adóalanyok/fizetők, egyesületek és egyéb jogi személyiséggel 
nem rendelkező személyek, valamint szabadfoglalkozású természetes 
személyek vagy önállóan gyakorolt tevékenységet végzők által kizá-
rólag a virtuális magántéren keresztül történik. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelmek  vagy más  dokumentumok 

adóhatósághoz történő eljuttatásának nehézségei elkerülése érdekében 
a Nemzeti Pénzügyi Információs Központ a kapcsolatfelvételi űrlaphoz 
csatolható fájlok maximális méretét 5 MB-ról 10 MB-ra emelte.  

 
Kérjük, a dokumentumok továbbításának megkönnyítése érdekében 

vegyék figyelembe a következő követelményeket: 
 
� Szkennelés legfeljebb 300 dpi felbontással 
� Üres oldalak automatikus eltávolítása 
� Fekete-fehér szkennelés 
� Szkennelés PDF fájlba 
� A PDF fájl tömörítése 

A kommunikáció, sajtó- és közönségszolgálat 


