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A tartózkodási 
engedéllyel rendel-
kező külföldiek is
kaphatnak oltást
Romániában valamennyi lakos, köztük
az országban jogszerűen tartózkodó
külföldiek is, jogosultak a koronavírus
elleni ingyenes vakcinára, amelyre az
oltási stratégiában meghatározott el-
sőbbségi elvek betartásával kérhetnek
előjegyzést.
____________3.
Fodor József, 
az első magyar
Nobel-díj 
várományosa
A százhúsz évvel ezelőtt, 1901. már-
cius 20-án, 57 éves korában tragikus
hirtelenséggel elhunyt Fodor József a
magyar közegészségtan megterem-
tője volt. Akár ő lehetett volna az első
Nobel-díjas magyar tudós, mivel
1901-ben a Magyar Tudományos Aka-
démia felterjesztette a világ első alka-
lommal meghirdetett orvosi-élettani
Nobel-díjára. Korai halála azonban
megakadályozta a végső jelölését,
mivel a legrangosabb tudományos ki-
tüntetést csak élő személynek ítélhetik
oda.  
____________5.

„A jó együttélés
nemes érdekében”

Szépen, csendben, rendben, a pandémia körül-
ményeihez alkalmazkodva emlékeztünk idén az
1848-49-es magyar forradalomra és szabadság-
harcra. Megválasztása óta első alkalommal kö-
szöntötte a magyarokat az államelnök is. De voltak,
akik „nem hagyhatták szó nélkül” az eseményt.

Éppen március idusán tartott összejövetelt a
magyarok ellen uszító Kovászna, Hargita és
Maros Megyei Románok Civil Fóruma. A fórum
szerint március 14-e minden román szolidaritásá-
nak napja a Kovászna, Hargita és Maros megyei
románokkal. A fórum ebből az alkalomból közle-
ményt adott ki arról, miként lehet(ne) megakadá-
lyozni, hogy Budapest „illetéktelenül”
beavatkozzék Románia belügyeibe.

Követeléseiket tíz pontba foglalták, amelyben egy
sürgősen kidolgozandó stratégiát követelnek „a ma-
gyar politikai és civil szervezetek által fenntartott,
Budapest által támogatott autonómiatörekvések
ellen”.

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

Egyre több vidéki önkormányzat dönt úgy Maros megyében,
hogy maga veszi kézbe a tej-kifli program lebonyolítását, el-
sősorban azért, hogy friss, jó minőségű termékeket kapjanak
nap mint nap a helybéli diákok. A megyében Nyárádszereda
számít úttörőnek ezen a téren, ott már jó ideje helyi, nyá-
rádmenti vállalkozások szállítják a tejet meg a kiflit, ebben
a tanévben újabb községek követték a példájukat, idén szep-
tembertől pedig tizenegy Maros megyei település fogja egyé-

nileg biztosítani a gyerekeknek szánt tízórait. Marosvásár-
helyen pénteken a helyi tanács úgy döntött, nem veszi kézbe
ennek a szolgáltatásnak a lebonyolítását, így nem valószínű,
hogy a megyeközpontbeli gyerekek asztalára a továbbiakban
frissebb, ízletesebb péktermékek kerülnek majd.

(Folytatás a 4. oldalon)
Menyhárt Borbála

Egyre több vidéki önkormányzat veszi saját kézbe a tej-kifli programot

Ahol már megtették, onnan 
pozitívak a visszajelzések



A járvány miatt tavaly nagyon megcsappantak a
rendezvények a mikházi Csűrszínházban, de az
elcsendesedett környezet ellenére is akad dolog
a felső-nyárádmenti létesítmény háza táján. A
kulturális tevékenységek szünetelése alkalmat
biztosít a különböző szükségletek áttekintésére
és a következő időszak megtervezésére. Mind-
ezekről Szélyes Ferenc nyugalmazott színművész,
a mikházi Csűrszínházi Egyesület elnöke számolt
be a Népújságnak.

Ahogy az időjárás tavasziasra fordul, akár már áprilisban
elkezdik a Csűrszínház bejárati székely kapujának felújítá-
sát. Ez egy nagyobb összeget, öt-hat ezer lejt igénylő
munka, hiszen a galambdúcos tetőt le kell venni, és ki kell
cserélni a zsindelyezést. A kiadásokat különböző források-
ból fedezik, és jól haladnak az előkészületekkel: könyveket,
CD-ket értékesítettek, a nemrégiben szervezett faültetési
akcióra beérkezett összegből is megmaradt egy kevés, ezt
is erre fordítják.

A tavaly a nyárádremetei önkormányzat támogatásának
köszönhetően nagyobb beruházás keretében elkészült a
színház nézőterének új, gyönyörű padlózata, továbbá újra-
fedték a teljes tetőzetet. Közben egy kisebb összeget nyer-
tek a színház fenntartási költségeire, ebből szeretnék
kicserélni a hátsó bejárati lépcsőt, valamint a színpad hátsó
részét, ahová egy kis tetőszerkezetet is kellene építeni, hi-
szen ennek hiányában a padlózat ázik, és már nagyon meg-
rongálódott. Ha a lehetőségek engedik, a színpadi részen

is elvégeznek néhány kisebb javítást. Nagyobb gondok
vannak viszont a színpad állapotával, a „tákolás” már nem
segít rajta. Az egész szerkezetet újra kell gondolni és újjá
kell építeni, és ebben a községi önkormányzat segítségére
is számítanak, hiszen ez egy újabb nagyobb beruházást je-
lent, amire az egyesületnek nincs anyagi ereje – sorolta fel
a tennivalókat az elnök.

Ami az idei tevékenységeket illeti, a színművész el-
mondta: elkészült az idei csűrszínházi évad programja,
egyeztettek minden színházzal, amely fellépne itt, viszont
a programtervezetet még nem teszik nyilvánossá, hiszen a
járványhelyzet további alakulásától függ az, hogy idén be-
lakhatják-e a teret, vagy esetleg idén is elmaradnak a ren-
dezvények. Továbbá azt sem tudják még, hogy lesznek-e
támogatási rendszerek, ahonnan pályázaton tudnának szer-
vezési keretekre pénzt szerezni.

Egy dolgot azonban már szinte biztosra vesz Szélyes
Ferenc: a járvány függvényében ugyan, de egy bemutató
lesz idén a Csűrszínházban. Ugyanis elkezdték Székely
János Caligula helytartója című darabjának próbáit. Ez
három intézmény együttműködése révén valósul meg: a
Csűrszínházi Egyesülethez csatlakozott a Spectrum
Színház és a Maros Művészegyüttes is, ami azért is jó,
mert e két utóbbi tud műszaki személyzetet és próbale-
hetőségeket is biztosítani. A közegészségügyi szabályo-
zásokat figyelembe véve a nyár közepén, július vagy
augusztus folyamán, de akár hamarabb is, már június
végén bemutatnák a darabot Mikházán, majd ősztől be-
vinnék Marosvásárhelyre, a Spectrum Színházba – ava-
tott be a tervekbe a nyugalmazott, de még nézők elé lépő
színész.

Nők a rivaldafényben 
– az Erdély TV műsorában

Erdélyben sok ismert, közismert, elismert nő van, akiről el-
mondhatjuk, a tudatos, következetes munka révén megáll-
ják helyüket a reflektorfények kereszttüzében is, például a
színpad csodálatos deszkáin, a mikrofon mögött vagy a ka-
merák előtt. De mivel jár ez az életmód? Az Erdélyi Magyar
Televízió Nőszemközt című műsorában az ismertséggel
járó kihívásokat boncolgatja Kurta Kinga szerkesztő-műsor-
vezető. Vendégei ezúttal: Kásler Magda énekesnő, a Maros
Művészegyüttes szólistája, táncosa, Gecse Ramóna szín-
művész, a Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat tagja, és
Zsigmond-Magyari Izabella műsorvezető, az Erdélyi Magyar
Televízió munkatársa. A műsor pénteken este 8 órától az
Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán is követhető!

Segítenek bejelentkezni az oltásra
Az RMDSZ egy éve nyújt segítséget a járvánnyal kapcso-
latos magyar nyelvű tájékoztatásban, mostantól pedig az
oltással kapcsolatos regisztrációból is kiveszi a részét – tá-
jékoztat a szövetség közleménye. Ezért első körben a jár-
ványnak leginkább kitettek két csoportját, a 65 év
felettieket, valamint a krónikus betegeket várják az RMDSZ
helyi székházaiba, illetve az Eurotrans Alapítvány irodáiba,
ahol segítenek az online regisztrációban. Maros megyében
Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám alatt, a
földszinten, hétfőtől péntekig 9-15 óra között várják az ér-
dekelteket, akik a 0265-264-442, 0752-668-949 telefonszá-
mokon is érdeklődhetnek.

Meghosszabbítják a nyugdíjasok
buszbérleteinek érvényességét 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a vá-
rosban élő nyugdíjasokat, hogy a jelenlegi járványügyi hely-
zetre való tekintettel, a helyi közszállítási vállalattal
egyeztetve az a döntés született, hogy a március 31-éig
szóló bérletek érvényességét egyelőre június 30-ig auto-
matikusan meghosszabbítják, majd ezt a járványügyi hely-
zet alakulásának a függvényében tovább hosszabbíthatják.
Az intézkedés célja az időskorúak védelme, a zsúfoltság
elkerülése az új nyugdíjasbérletek kibocsátásánál – áll a
polgármesteri hivatal közleményében.

Marosszentgyörgyön is nyílik 
oltóközpont

A tervek szerint április elején Marosszentgyörgyön is meg-
nyílik az oltóközpont. Sófalvi Szabolcs polgármester el-
mondta, a községben kialakított központ már január elejétől
készen áll a megnyitásra, de mivel nem volt megfelelő
mennyiségű oltóanyag az országban, sok központ (köztük
a marosszentgyörgyi) nem kezdhette el a tevékenységét.

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

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma JÓZSEF és BÁNK, 
holnap KLAUDIA napja.
KLAUDIA: latin eredetű nem-
zetségnévből önállósult, eredeti
jelentése: sánta, féllábú. 
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A Nap kel 

6 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 33 perckor. 
Az év 78. napja, 

hátravan 287 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. március 18.

1 EUR 4,8876
1 USD 4,0931

100 HUF 1,3295
1 g ARANY 228,2670

IDŐJÁRÁS
Havazás lehetséges
Hőmérséklet:

max. 2 0C
min. 0 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
13, 33, 23, 6, 20 + 8 NOROC PLUS: 0 4 2 1 1 9

18, 21, 20, 9, 34, 25 SUPER NOROC: 9 8 9 3 0 2

3, 38, 31, 39, 5 29 NOROC: 1 1 9 7 8 6 5
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Hit és Fény találkozó 
Marosszentgyörgyön
Március 20-án, szombaton 16 órától Hit és Fény találko-
zót tart – a járványügyi előírások betartása mellett – a ma-
rosvásárhelyi és a marosszentgyörgyi Hit és Fény
közösség a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia
tanácstermében. A találkozó témája: Húsvét küszöbén. 

Autós fesztivál
A marosvásárhelyi Shopping City parkolójában március
20-21-én első alkalommal szerveznek autósfesztivált és

kiállítást. A szervezők az eurooldtimer@gmail.com
címre várják a benevezéseket oldtimer, youngtimer, tu-
ning és hobbiautó kategóriában. A legszebb gépjármű-
veket díjazzák, 21-én pedig versenyt szerveznek.
Bővebb tájékoztatás az EuroOldtimer Facebook-olda-
lán. 

Helyi termékvásár 
Petrynél 
A marosvásárhelyi Rákóczi lépcső mellett a Petry Lát-
ványműhely és Múzeum udvarán március 19-én, ma 8
órától helyi termékvásárt tartanak, ahol a termelők
egészséges élelmiszereket, többek között kézműves-
termékeket, sajtokat, lekvárokat, fűszereket árusíta-
nak.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Gligor Róbert László

RENDEZVÉNYEK

A Csűrszínház tetőzetét és padlózatát teljesen újjáépítették – mutatja Szélyes Ferenc, de a színpad is teljes felújítást igényel Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Javításokat és bemutatót terveznek 
a Csűrszínháznál

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

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

Húsvéti nyelvtáborok



Jó egészséget kívánt Vlagyimir Putyin orosz elnök
Joe Bidennek egy nappal azután, hogy amerikai hi-
vatali partnere gyilkosnak minősítette őt.

„Valóban személyesen ismerjük egymást, ahogy Biden
mondja. Hogy mit felelnék neki? Jó egészséget! Egészséget
kívánok neki. Ezt irónia és vicc nélkül mondom” – nyilatko-
zott kérdésre válaszolva Putyin csütörtökön egy élő tévémű-
sorban.

Az elnök azt fejtegette, hogy mások megítélésében min-
denki önmagából indul ki.

„Minden nép, minden állam történelmében sok nagyon
nehéz, drámai és véres esemény történt. Amikor más embe-
reket, más népeket jellemzünk, az olyan, mintha tükörbe néz-
nénk, önmagunkat látjuk bennük, másokra vetítjük át azt, ami
a saját lényegünk” – fogalmazott.

„Emlékszem, amikor gyerekkorunkban az udvaron ösz-
szevesztünk, azt mondtuk egymásnak: aki mondja másra,
az mondja magára. De ez nem véletlen, ez nem egyszerűen
egy gyermekmondóka és tréfa. Ebben nagyon mély pszicho-
lógiai értelem rejlik: másokban mindig a saját tulajdonsá-
gainkat látjuk, azt, hogy ugyanolyanok, mint mi. Ebből
kiindulva jellemezzük őket és értékelünk” – vélekedett az
orosz elnök.

Emlékeztetett rá, hogy az Egyesült Államokban indián tör-
zseket irtottak ki, és a Black Lives Matter (Fekete Életek +is+
Számítanak) mozgalomra utalva arra is, hogy a rabszolgaság
következményei ma sem múltak el nyomtalanul.

„Ezenkívül ez az egyetlen olyan ország, amely bevetette az
atomfegyvert” – hangoztatta.

Putyin kijelentette, hogy az amerikai establishmentben sok
becsületes és tisztességes ember van, és Oroszország rájuk
kíván támaszkodni. Mint mondta, az amerikai vezetés kizáró-
lag Washington feltételei alapján akarja alakítani a viszonyt,
de Moszkva csakis a számára kedvező feltételek mellett haj-
landó az együttműködésre.

Biden szerdán az ABC amerikai televíziónak adott interjú-
jában, kérdésre válaszolva, egyértelműen gyilkosnak (killer)
minősítette Putyint, és kilátásba helyezte, hogy hivatali part-
nere „meg fog fizetni” a 2020-as amerikai elnökválasztásba
történt állítólagos orosz beavatkozásért.

„Nem lennék bőbeszédű erre reagálva. Csak azt mondanám,
hogy ezek nagyon rossz kijelentések az Egyesült Államok el-
nöke részéről. Ő (Biden) egyértelműen nem akarja javítani a

kapcsolatokat országunkkal, és a továbbiakban ebből fogunk
kiindulni. Az elmondottakhoz nincs hozzáfűznivalóm” – nyi-
latkozott Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az incidensről
csütörtökön újságíróknak.

Arra a kérdésre, hogy emlékszik-e hasonló esetre, kijelen-
tette: „Természetesen nincs mire emlékezni, ilyen még nem
volt a történelemben.”

Az elnöki szóvivő értékelése szerint a kétoldalú viszony
„nagyon rossz” állapotban van, és „abszolút egyértelmű”,
hogy Biden kijelentése milyen hatást gyakorol rá. A kérdésre,
hogy lesznek-e a Kreml részéről ellenlépések, azt mondta,
„nincs mit tenni”. Újságírói érdeklődésre úgy vélekedett, nem
Moszkvától kell kérdezni, hogy mit kell tenni a kapcsolatok
javítása érdekében.

Az incidens miatt még szerdán hazahívták konzultációra
Anatolij Antonov washingtoni orosz nagykövetet. Marija Za-
harova külügyi szóvivő szerda éjjel a Rosszija 1 tévéadónak
nyilatkozva rámutatott, hogy Oroszország eddig még sohasem
„invitálta” vissza a nagykövetét Washingtonból. A szóvivő
ugyanakkor elzárkózott a „visszarendelés” kifejezés haszná-
latától.

Zaharova a Szolovjov Live YouTube-csatornán csütörtökön
azt mondta, hogy a misszióvezetővel folytatott konzultáció
„annyi időt vesz igénybe, amennyi csak szükséges”.

Antonov nagykövet szombaton tér vissza állomáshelyéről
a washingtoni orosz diplomáciai misszió szerint. Az orosz kül-
ügyminisztérium közölte: a konzultáció célja annak megvizs-
gálása, hogy milyen úton lehet kiigazítani a súlyos állapotban
lévő, Washington által zsákutcába vezetett orosz–amerikai
kapcsolatokat.

„Érdekeltek vagyunk abban, hogy ne engedjük meg a visz-
szafordíthatatlan hanyatlásukat, ha az amerikaiak tudatában
vannak az ezzel kapcsolatos kockázatoknak” – hangzott a
tárca ezzel kapcsolatban szerdán kiadott közleménye.

Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlament felsőházának
alelnöke csütörtöki Facebook-bejegyzésében kilátásba he-
lyezte, hogy a nagykövet konzultációra való visszahívása nem
az utolsó lépés lesz, ha Biden kijelentését követően nem hang-
zik el magyarázat és bocsánatkérés.

„Ez vízválasztó. Ez a goromba kijelentés a hulladékba írt
le minden, az Egyesült Államok új kormányzatának politiká-
jával kapcsolatos várakozást” – írta a politikus, aki a felsőház
külügyi bizottságának elnöke volt. (MTI)

Romániában valamennyi lakos, köztük az országban
jogszerűen tartózkodó külföldiek is, jogosultak a
koronavírus elleni ingyenes vakcinára, amelyre az
oltási stratégiában meghatározott elsőbbségi elvek
betartásával kérhetnek előjegyzést – erősítette meg
az MTI-nek szerdán az oltási kampányt koordináló
bizottság (CNCAV).

Az oltási stratégia nem tesz különbséget román és külföldi
állampolgárok között, a külföldiek is ugyanazokkal a módsze-
rekkel iratkozhatnak fel a vakcinára, mint a románok – tudatta
a CNCAV.

A bizottság leszögezte: a külföldiekre is érvényesek az ol-
tási stratégia előírásai, tehát annak függvényében élveznek el-
sőbbséget, hogy beletartoznak-e a kampány első vagy
második fázisában kiemelt társadalmi csoportok valamelyi-
kébe.

Romániában elsőként az egészségügyi dolgozók kaphatták
meg a vakcinát. Ezzel párhuzamosan január közepén meg-
kezdődött a 65 év felettiek, a krónikus betegek és a kulcs-
fontosságú ágazatok dolgozóinak oltása. Hétfőn

megkezdődött az oltási kampány harmadik, a teljes lakossá-
got megcélzó szakasza, de az időpontok foglalásánál to-
vábbra is elsőbbséget élveznek az első két kategóriába
tartozók.

Romániában az Európai Unió, az Európai Gazdagsági Kö-
zösség és Svájc állampolgárai jogosultak ingyenes vakcinára,
valamint azok a – harmadik országokból érkezett – külföldi
állampolgárok, akik érvényes tartózkodási engedéllyel rendel-
keznek Romániában.

Az internetes előjegyzési portál a személyi szám (CNP)
alapján regisztrálja a jelentkezőket, így a román okmányokkal
nem rendelkező külföldiek csak telefonon keresztül foglalhat-
nak időpontot.

A bukaresti sajtóban megjelent adatok szerint mintegy 120
ezer külföldi tartózkodik jogszerűen Romániában, köztük 52
ezer európai. A harmadik országokból származó vendégmun-
kások közül a legtöbben Vietnámból, Törökországból és Ne-
pálból jöttek, Románia idén további 25 ezer Európai Unión
kívülről érkező külföldinek ad munkavállalási engedélyt.
(MTI)

Emellett azt kérik a kormánytól és a parlamenttől, ta-
láljanak megoldást az Európa Tanács 1201-es ajánlásá-
nak alkalmazására, amely kimondja, hogy kisebbségi
jogokat kell biztosítani a többségnek is, ha az országuk
valamelyik térségében kisebbségben élnek, de azt szeret-
nék, hogy az ország „másként viszonyuljon” hozzájuk,
hogy „otthon érezhessék magukat a Maros és Olt forrás-
vidékén, a Kárpátok kanyarulatában”. Illetve, biztosít-
sák a román nyelv hivatalos státusát a helyi
közigazgatásban, és büntessék, ha csorbul ez a státus.

Ugyanakkor egy olyan jogszabályt is követelnek,
„amely lehetővé teszi, hogy visszafordítsák a szerintük
törvénytelen terület-, erdő- és ingatlan-visszaszolgálta-
tásokat Erdélyben”. 

A találkozón részt vettek a három megyében működő
román civil szervezetek, művelődési intézmények, iskolák
képviselői, papok, politikusok, és természetesen nem hi-
ányozhatott a hírhedt Dan Tanasă parlamenti képviselő
sem. 

Nem ismeretlen a szervezet, ma sem mondtunk semmi
újat. Az időzítés a lényeg. Hiszen ma van a Marosvásár-
hely fekete márciusaként emlegetett március 19-e évfor-
dulója. 1990-ben ezen a napon a leitatott, vasvillákkal
felfegyverkezett hodákiak megtámadták az RMDSZ szék-
házát, kiütötték Sütő András szemét, majd következett a
20-i „visszavágó”. A fórum tudatosan választotta a ta-
lálkozó időpontját. Hozta a szokásos formáját, ezekben
a napokban is uszít a magyarság ellen. Mindezt „a jó
együttélés nemes érdekében”.

Továbbra is magas 
az új fertőzöttek száma

A szerdai tájékoztatás óta 6174 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt köve-
tően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte több
mint 38 ezer koronavírustesztet végeztek – közölte
csütörtökön a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az új esetekkel 881.159-re nőtt a járvány
eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma Románi-
ában, ebből 794.950 személyt nyilvánítottak gyó-
gyultnak. Jelenleg összesen 11.478 személyt
kezelnek kórházban COVID-19-cel, ebből 1286 sze-
mély szorul intenzív terápiás kezelésre. Románia
területén 58.387 igazoltan koronavírus-fertőzött
személy van otthoni, 15.290 pedig intézményi elkü-
lönítésben. Ugyanakkor 54.352 személy van házi,
85 pedig intézményes karanténban. Az elmúlt 24
órában 90 koronavírussal diagnosztizált személy
haláláról érkezett jelentés. Ezzel 21.877-re emelke-
dett a koronavírussal összefüggésbe hozható halá-
lesetek száma. (Agerpres)

A pedagógusok csaknem fele 
oltatta be magát eddig

Március 16-áig 135.000 tanügyi alkalmazott (38%)
kapta meg a koronavírus elleni oltást, és a pedagó-
gusoknak közel fele élt már ezzel a lehetőséggel, tá-
jékoztatott csütörtökön Sorin Cîmpeanu oktatási
miniszter. A „Mentsétek meg a gyermekeket” által
szervezett online eseményen a tárcavezető arra is
rámutatott, egyes szülők nem adták a hozzájárulá-
sukat ahhoz, hogy gyereküket indokolt esetben az
iskolában alávessék a koronavírus-gyorstesztnek.
Szerinte nagyon aggasztó, hogy a tanulók és peda-
gógusok tesztelésére az oktatási intézmények szá-
mára kiosztott 1.150.000 antigéngyorstesztből
mindössze 5000-et használtak fel. (Agerpres)

WHO: a Balkánon és Közép-
Európában különösen aggasztó
a helyzet

Európában már harmadik hete emelkedik az új ko-
ronavírus-fertőzöttek száma, a Balkánon és Közép-
Európában különösen aggasztó a járványhelyzet –
jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
regionális veszélyhelyzeti vezetője csütörtökön. „Kü-
lönösen aggasztó a járványhelyzet a Balkánon, va-
lamint több másik közép-európai országban” –
közölte Catherine Smallwood, hozzátéve, hogy a ha-
lálos áldozatok és a kórházban ápolt fertőzöttek
száma itt az egyik legmagasabb a világon jelenleg.
A WHO európai irodáját vezető Hans Kluge kie-
melte: a növekvő számok jól mutatják az egészség-
ügyi óvintézkedések fenntartásának szük-
ségességét. (MTI)

Ország – világ

„A jó együttélés 
nemes érdekében”

(Folytatás az 1. oldalról)
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Putyin jó egészséget kívánt Bidennek

A Minority SafePack újbóli napirendre tűzését kérik
az EB-től önkormányzati vezetők

A tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek is
kaphatnak oltást

Székelyföldi önkormányzati vezetők a Minority 
SafePack európai polgári kezdeményezés újbóli na-
pirendre tűzését kérik az Európai Bizottságtól egy –
az MTI-hez csütörtökön eljuttatott – közös nyilat-
kozatban.

A Hargita, Kovászna és Maros megye önkormányzatának
elnöke, valamint a székelyföldi városok polgármesterei által
jegyzett nyilatkozat megállapítja: a romániai magyar közösség
várakozással tekintett az ország EU-csatlakozására. Ettől nem
csupán gazdasági fejlődést és gyarapodást várt, hanem anya-
nyelvük és kultúrájuk védelmét és érvényesülését, közösségi
jelképeik szabad, zavartalan használatát biztosító jogokat is.

Az önkormányzati vezetők megdöbbenésüknek és értetlen-
ségüknek adtak hangot amiatt, hogy az Európai Bizottság
2021. január 15-én eldöntötte: nem indít jogalkotást a Mino-
rity SafePack európai polgári kezdeményezés javaslatai alap-
ján.

„Megerősítjük kiállásunkat a külhoni magyarok, a magyar-
országi nemzetiségek és az európai kisebbségek ügye mellett,
és együtt tiltakozunk velük az Európai Bizottság döntése ellen,
amely a kisebbségi sorban élő közösségek ellen történelmi
igazságtalanságot követett el, figyelmen kívül hagyva jogos
és építő jellegű, az európai nyelvi és kulturális hagyaték vé-
delmét célzó javaslataikat” – áll a nyilatkozatban.

A tanácselnökök és a polgármesterek egyben üdvözölték,
hogy a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári
kezdeményezés láthatóan már teljesítette a polgári kezdemé-
nyezések feltételrendszerét, és hamarosan egy újabb, az ősho-
nos kisebbségek érdekeit szolgáló kezdeményezés kerül az
Európai Bizottság asztalára.

„Ez is mutatja: az európai kisebbségek, köztük a külhoni
magyar közösségek, a székelyek és a Magyarországon élő
nemzetiségek nem adják fel küzdelmüket, és megoldásokat
várnak az uniótól” – áll a dokumentumban.

Az önkormányzati vezetők felszólították az Európai Bizott-
ságot, hogy javítsa ki korábbi döntését, és vegye ismét napi-
rendre a Minority SafePack javaslatait. Az Európai
Parlamentet és a Régiók Bizottságát arra kérték, hogy ismét
tűzzék napirendre az európai kisebbségvédelem ügyét, és nyo-
matékosítsák ezt az Európai Bizottságnál. Azzal a kéréssel for-
dultak az Európai Bizottsághoz, hogy a méltányosság elve, a
jó kormányzás és az európai alapértékek mentén támogassa a
jogalkotásban a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért
és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című európai pol-
gári kezdeményezést. Európa regionális, tartományi és megyei
önkormányzataihoz azzal a kéréssel fordultak, hogy csatla-
kozzanak az európai kisebbségvédelem ügyéhez, és adjanak
hangot erre vonatkozó támogató álláspontjuknak. (MTI)



Maros megyében nagyon sok a
panasz a gyerekek, szülők részéről
a tej-kifli program keretében bizto-
sított termékekre. A teljes kiőrlésű
lisztből, kevés zsiradékkal készült
kifli és keksz nem friss, nem ropo-
gós, szinte ehetetlen, fűrészporhoz
hasonló az íze. Akadnak gyerekek,
akik el sem veszik a pékterméket,
vagy ha haza is viszik, az a szeme-
tesben landol, vagy éppen – ahol
van rá lehetőség –, az állatoknak
adják. Ebben a formában kidobott
pénz az, amit a megyei önkormány-
zat ezekre a termékekre költ – fo-
galmazták meg számtalanszor a
szülők.

Több ízben fordultak panasszal a
tanfelügyelőséghez, a megyei ön-
kormányzathoz, de a fogyasztóvé-
delemhez is, viszont minden
alkalommal az volt a válasz, hogy a
gyártó betartja az összetételre, va-
lamint a mennyiségekre vonatkozó
szabályokat, és amiatt, hogy egye-
sek ízlésének nem felel meg a ter-
mék, nem vonható felelősségre.
Ha már adott a lehetőség, 
egyre többen élnek vele

Mint ismeretes, miután az
RMDSZ törvényhozóinak a köz-
benjárására módosult a tej-kifli
program lebonyolítását szabályozó
törvény, az önkormányzatoknak le-
hetőségük nyílt arra, hogy egyéni-
leg szervezzék meg az erre
vonatkozó közbeszerzést. Nyárád-
szereda immár két éve követendő
példával jár elöl, a kisváros önkor-
mányzata fontosnak tartotta, hogy
éljen ezzel a lehetőséggel, ezért a
szeredaiak a megyében elsőként ki-
váltak a megyei tanács által kiírt
közbeszerzési eljárásból, és egyéni-
leg megszervezték a procedúrát, így
a helyi termelőknek is lehetőséget
adtak arra, hogy részt vegyenek a
programban.

Idén nyáron a Maros megyei ön-
kormányzat újra versenytárgyalá-
son fogja kiválasztani azokat a
gyártókat, amelyek az elkövetkező
tanévekben biztosítják majd a tejet
és kiflit. Ezért átiratban kérték a

helyi önkormányzatokat, jelezzék,
hogy önállóan szeretnék megszer-
vezni a szolgáltatást, vagy a továb-
biakban is a megyei tanácsra bízzák
ezt. Bálint Erika, a Maros Megyei
Tanács sajtóosztályának az illeté-
kese lapunk érdeklődésére el-
mondta, egyelőre tizenegy település
jelezte Maros megyében, hogy ön-
állóan kívánja megszervezni az is-
kolások tej- és kifliprogramját:
Nyárádszereda mellett Kibéd, Ko-
ronka, Nyárádremete, Makfalva,
Gernyeszeg, Sóvárad, Backamada-
ras, Kerelőszentpál, Csíkfalva és
Nyárádgálfalva döntött úgy, hogy
helyi cégektől szerzik be a pékárut,
valamint a tejtermékeket. A szóban
forgó települések egy része már
ebben a tanévben is a saját útját
járta ezen a téren, akadnak azonban
olyanok is, amelyek az idén szep-
temberben kezdődő tanévtől válnak
ki a megyei tej-kifli programból,
többen a szomszédos települések
pozitív tapasztalatait látva döntöt-

tek így, még akkor is, ha a közbe-
szerzés lebonyolítása eléggé nehéz-
kes.

Ahol eddig saját kézbe vették ezt
a szolgáltatást, ott egyöntetűen po-
zitívak a visszajelzések. Tóth Sán-
dor polgármester ottjártunkkor több
ízben is beszámolt róla, hogy a gye-
rekek sokkal szívesebben fogyaszt-
ják a nyárádgálfalvi pékségből
származó ízletes, friss kiflit, vala-
mint a nyárádmenti gazdaságokból
származó tejet, amit a nyárádand-
rásfalvi tejfeldolgozó üzem biztosít
számukra. Szőcs Antal, Backama-
daras elöljárója is elégedett, a köz-
ség szintén a két fent említett
nyárádmenti céggel kötött szerző-
dést a termékek leszállítására.

A kibédi diákok is a friss nyárád-
menti termékeket fogyasztják az is-
kolában, óvodában. Dósa Sándor,
Kibéd polgármestere lapunknak el-
mondta, azért döntöttek úgy, hogy
kilépnek a megyei programból,
mert sok volt a panasz a pékáru mi-

nősége, íze miatt, és döntésük így,
utólag mindenképpen jónak bizo-
nyult, ugyanis azóta kizárólag pozi-
tívak a visszajelzések, minden
reggel háromnegyed nyolckor érke-
zik a friss, ropogós kifli, amit a gye-
rekek szívesen, jóízűen
fogyasztanak, az almát pedig szin-
tén a megyéből, Bátosról szállítják.

Csíkfalva község szeptembertől
válik ki a megyei programból, rövi-
desen elkezdik a közbeszerzési eljá-
rást, hogy ha elhúzódna pár hónapig,
a tanévkezdéskor biztosítva legyen a
gyerekek tízóraija – tudtuk meg Ba-
logh István polgármestertől. Mint
mondta, látták, hogy a környező
nyárádmenti településeken pozitívak
a tapasztalatok, ezért hozták meg a
gyerekek javát szolgáló döntést,
amellyel egyben a helyi vállalkozó-
kat is szeretnék segíteni. 
Hiába ehetetlen, az előírásoknak
megfelel

Marosvásárhelyen múlt pénteken
délben rendkívüli tanácsülést tartot-

tak, amelynek napirendjén szerepelt
többek között a tej- és kifliprogram
megszervezéséről szóló határozat-
tervezet. A testület azonban úgy
döntött, hogy a város nem kívánja
saját kézbe venni a tízórai biztosí-
tását.

Ezt a döntést elsősorban azzal in-
dokolták, hogy mivel központi
szinten meg van szabva a péktermé-
kek receptje, amelyen nem lehet
változtatni, a helyi pékségek sem
tudnának ízében és állagában jobb
kiflit sütni.

Portik Vilmos alpolgármester la-
punk érdeklődésére kifejtette: mi-
előtt a döntést meghozták volna, az
RMDSZ-frakció több érintettel is
konzultált annak kapcsán, hogy mi-
lyen jogi keretek, milyen lehetősé-
gek vannak, ha ezt a szolgáltatást a
város a saját hatáskörébe venné. 

– Beszéltünk olyan személyek-
kel, akik ilyen típusú közbeszerzési
eljárást lebonyolítottak vagy követ-
tek itt a megyében, konzultáltunk
pékiparban dolgozókkal, és arra a
következtetésre jutottunk, hogy ha
Vásárhely át is vállalná ezt, és saját
közbeszerzési eljárást indítana,
semmiféle garancia nincs arra,
hogy azok a marosvásárhelyi
cégek, amelyek versenybe szállná-
nak a közbeszerzésen, „le tudnák
győzni” a jelenleg érvényben lévő
szabályozások alapján azokat az –
ország különböző részein üzemelő
– nagyvállalatokat, amelyek úgy-
mond erre vannak szakosodva.
Ugyanakkor azok a vásárhelyi
cégek, amelyek szóba jöhetnek, te-
kintettel arra, hogy az előírások
alapján egy konkrét receptet adnak
a pékségek kezébe, és arra kötelezik
őket, hogy annak alapján állítsák
elő a termékeket, nem valószínű,
hogy jobb minőségű pékárut tudná-
nak készíteni – indokolta a városve-
zetés döntését az alpolgármester,
aki szerint a törvényhozó a realitá-
sokhoz kellene igazítsa az előíráso-
kat, hiszen a mindennapok
tapasztalata egyértelműen arra utal,
hogy hiába akarják „megetetni” a
gyerekekkel az ízetlen, száraz kiflit,
mert azt jó esetben a háztartásban
odaadják az állatoknak, a rosszab-
bik esetben pedig kidobják.
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Ahol már megtették, onnan pozitívak a visszajelzések

Sajtóközlemény
Oktatásszervezési régióvezetőt

keres a Mathias Corvinus 
Collegium marosvásárhelyi 

Fiatal Tehetség Programjához
Március 31-ig várja pedagógiai vagy ifjúsági vezetői tapasztalattal ren-

delkezők jelentkezését oktatásszervező régióvezetői munkakörbe a 
Mathias Corvinus Collegium (MCC) újonnan induló, marosvásárhelyi ál-
talános iskolásokat foglalkoztató programjába. 

A magyarországi tehetséggondozás területén 25 éves tapasztalattal ren-
delkező Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tehetséges fiatalok fej-
lődését támogatja általános iskolától kezdve az egyetem elvégzése utánig.
A több éve működő egyetemi és középiskolás képzései mellett 2015-ben
elindította általános iskolás diákokat foglalkoztató Fiatal Tehetség Prog-
ramját (FIT Program), amely Kárpát-medence-szerte ingyenes tehetség-
fejlesztő oktatást biztosít. Erdélyben a FIT Program 2020-ban kezdte meg
működését Sepsiszentgyörgyön, és idén Marosvásárhelyen és Kolozsvá-
ron is elindítja képzését az ötödik osztályosokkal. A program a nem for-
mális képzés, a játékosság és élménypedagógia eszközeivel segít a
diákoknak abban, hogy megtalálják az érdeklődésüknek és képességeik-
nek legmegfelelőbb kibontakozási lehetőséget.

A Marosvásárhelyen első alkalommal sorra kerülő általános iskolás
program oktatási tevékenységeinek koordinálásához oktatásszervező ré-
gióvezetői munkakörbe hirdet állást az MCC. A feladatkör magába fog-
lalja a marosvásárhelyi képzés kiépítésében való közreműködést;
kapcsolattartást a helyi általános iskolákkal, pedagógusokkal; program-
szervezést és lebonyolítást diákok és szüleik számára; a diákok fejlődé-
sének figyelemmel kísérését, közösségépítést; táborszervezést. 

A meghirdetett munkakör betöltésének feltétele a pedagógiai vagy is-
kolai, ifjúsági közösségek vezetésében szerzett tapasztalat. Az álláshirde-
tés további részleteiről a honlapon
http://mcc-kolozsvar.ro/events/allashirdetes-marosvasarhely-fit lehet tá-
jékozódni. Az önéletrajzokat 2021. március 31-ig lehet elküldeni a 
karrier@mcc.hu e-mail-címre. 

Elérhetőségek: 
Weboldal: www.mcc-kolozsvar.ro 
Facebook-oldal: https://www.facebook.com/MCC.Kolozsvar

Egyezség született a kormánykoalíció pártjai
között az uniós finanszírozású országos hely-
reállítási tervről, amelynek keretében egye-
bek mellett oktatási infrastruktúra-
fejlesztési program indul – tudatta csütörtö-
kön Tíz perc Bukarest címmel rendszeresített
kormányzati tájékoztatójában az RMDSZ.

A Biztonságos és egészséges iskolák elnevezésű
programot a bukaresti kormányban miniszterelnök-
helyettesi tisztséget betöltő Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök fogja koordinálni.

A szövetség Facebook-odalán közzétett videófel-
vételen Kelemen Hunor felidézte: Romániának 
2026-ig 30 milliárd euró áll rendelkezésére abból a
helyreállítási alapból, amelyet az Európai Unió a ko-
ronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi
gondok kezelésére hozott létre. Szerdán a koalíciós
pártok vezetői Klaus Iohannis államfő meghívására
az elnöki hivatalban vitatták meg az országos helyre-
állítási tervet (PNRR), amelyet csütörtöktől közvitára
bocsátanak, majd – kormányzati jóváhagyását köve-
tően – megkezdik róla az egyeztetést az Európai Uni-
óval.

A pénzalap – amelynek fele közvetlen támogatás,
másik fele kedvezményes kölcsön – óriási lehetőség
olyan infrastrukturális fejlesztések és beruházások el-
végzésére, amelyek megalapozzák a gazdaság növe-
kedését, megerősítik az oktatást, az egészségügyi
szolgáltatásokat – mutatott rá az RMDSZ elnöke.

Az összeg csaknem 13 százalékát az oktatási intéz-
mények újjáépítésére, digitális fejlesztésére fordítják.

Ebből a minőségi oktatás feltételeit akarják megte-
remteni, beleértve a tűzbiztonságot és közegészség-
ügyi biztonságot is.

Romániában több ezer olyan iskola és óvoda mű-
ködik, amely nem rendelkezik vízvezetékkel, csator-
názással, a mellékhelyiség az épületen kívül van,
tehát óriási beruházások következnek, amelyek elő-
készítésénél és megvalósításánál az oktatási, az
egészségügyi, a fejlesztési és a belügyminisztérium
összehangolt munkájára lesz szükség – részletezte
Kelemen Hunor.

Az RMDSZ által vezetett környezetvédelmi tárcá-
nál erdősítési, hulladékgazdálkodási, az emberek élet-
minőségét javító programok indulnak.

Odafigyeltek arra, hogy a kisvárosok számára
külön források legyenek elérhetők az alapból,
ugyanis éveken keresztül a kisvárosokat „mostohán
kezelték”, eddig kevés lehetőségük volt uniós pén-
zeket lehívni – magyarázta Kelemen Hunor. Hozzá-
tette: arra törekszenek, hogy a végrehajtás során
egyszerű szabályok legyenek, kevés bürokráciával,
tehát a pályáztatásnál azok az önkormányzatok lesz-
nek előnyben, amelyeknek kész, megvalósítható ter-
veik vannak.

Heti beszámolójában az RMDSZ elnöke bejelen-
tette: kibővült a szövetség kormányzati csapata, meg-
kapta energetikai államtitkári kinevezését az RMDSZ
által jelölt Derzsi Ákos.

„Minden egyes döntésünkkel a közösségünket, a
közjót és az építkezést, a haladást fogjuk képviselni”
– ígérte az RMDSZ elnöke. (MTI)

Koalíciós egyezség 
az országos helyreállítási tervről

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)



A százhúsz évvel ezelőtt, 1901. már-
cius 20-án, 57 éves korában tragikus
hirtelenséggel elhunyt Fodor József a
magyar közegészségtan megterem-
tője volt. Akár ő lehetett volna az első
Nobel-díjas magyar tudós, mivel
1901-ben a Magyar Tudományos Aka-
démia felterjesztette a világ első al-
kalommal meghirdetett orvosi-
élettani Nobel-díjára. Korai halála
azonban megakadályozta a végső je-
lölését, mivel a legrangosabb tudo-
mányos kitüntetést csak élő
személynek ítélhetik oda.  

Fodor József szerteágazó szakmai eredmé-
nyeket ért el az egyetemi oktatás, a közegész-
ségtani kutatások, az iskolaorvosi és
tisztiorvosi munka, valamint a társadalmi
kapcsolatok jobbításában.  Személyében nem
csak a magyar közegészségtan „atyját”,
hanem ezen belül a magyar iparegészségtan
megteremtőjét, az elsősegélynyújtási ismere-

tek minél szélesebb körű oktatásának szorgal-
mazóját, az iskolaorvos-képzésnek és az
egészségtan oktatásának a bevezetőjét is tisz-

telhetjük. Aki éppúgy lényeges feladatnak te-
kintette az iskolai egészségügyi felvilágosí-
tást, mint az orvosnemzedékek szakszerű és
a kor kihívásainak megfelelő képzését, avagy
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tag-
jaként kifejtett tudományos tevékenységet. 

Az újkori magyar közegészség-tudomány
megalapítója nemcsak rendkívül gazdag élet-
művet hagyott maga után, hanem egykori
kezdeményezései, megvalósításai évszázad-
nyi távolságból is helytállóak, létezőek. A
magyar közegészségtan megteremtője egyút-
tal a modern közegészségügy világszerte el-
ismert tudósa, az egyetemes orvostudomány
egyik jelentős alakja, a világon másodikként
létrehozott közegészségtani tanszék és intézet
alapító igazgatója volt. Munkássága számos
elismerésben, egyesületszervező és szak-
lapíró-szerkesztő tevékenységekben dombo-
rodott ki.

Életpályájának erdélyi vonatkozása, hogy
külföldi tanulmányokat követően, gazdag ta-
pasztalatok birtokában a Kolozsváron éppen
létrejött Ferenc József Tudományegyetem
nyilvános rendes tanárává nevezték ki 1872-

ben. Egy éven át oktatott a kincses városban,
miután hazatért megalapítani a közegészség-
tani tanszéket, és egyúttal a közegészségügy
országos tudományos központi intézetének a
létrehozását sürgette. A Kolozsvár és Buda-
pest közötti vasúti összeköttetésnek köszön-
hetően az egyetemalapításkor számítottak a
budapesti tanárok munkájára. Akárcsak
1945-ben a frissen létrehozott kolozsvári ma-
gyar egyetem orvosi karának megszervezése-
kor, a marosvásárhelyi orvosképzés
létrejöttekor a szintén fővárosi, magyar ál-
lampolgárságú professzorok döntő szerepet
játszottak. 

Kolozsvári kötődése mellett megemlíthet-
jük a temesvárit is. Egyrészt 1881-ben kör-
nyezet-egészségügyi könyve megkapta a
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Te-
mesvári Vándorgyűlésének a pályadíját.
Másrészt tanítványai között tartják számon
Victor Babeşt is, aki a temesvári orvosegye-
tem névadója. A százhúsz évvel ezelőtt el-
hunyt Fodor Józsefről viszont Budapesten
az egykori Országos Közegészségügyi Inté-
zetet nevezték el, amelynek jelenlegi neve:
Fodor József Országos Közegészségügyi
Központ. 

Az alább olvasható „kis színes” nem a
boldog emlékezetű közös monarchiá-
ban játszódik, hanem az egyre komo-
rodó kisebbségi sorba került erdélyi
magyarság ötödik évében, 1924-ben.
Közel száz éve. Miközben a gazdasági
válság és a pénztelenség komoly meg-
élhetési, kereskedelmi és ipari gondo-
kat okoz, miközben a város élén a két
világháború közötti közigazgatás leg-
rosszabb emlékű „primárja” már egy
éve regnál. Az élet kitermeli a maga ki-
csinyes szenzációit.
Az itt szereplő ügyvédek viszonylag jó
és rendezett anyagi körülmények kö-
zött élnek. Turnovszky Sándor komoly
baloldali mozgalmi múlttal rendelkezik,
ügyvéd Vásárhelyen, apja neves orvos,
Turnovszky Mór. Igen jó vívó hírében
áll, amit több bajnoki címe is bizonyít. 
Tischler Márton, a sörgyáros Bürger Al-
bert veje gátlástalan konjunktúralo-
vag; Czitrom Lázár a cionista mozgalom
egyik apostola városunkban, Gyalui Pál
gyógyszerész a négy vásárhelyi patika
egyikének a tulajdonosa, az úri kaszinó
tagja, akárcsak a többiek. Molter Ká-
rolyról és Osvát Kálmánról nem kell
sokat szólnunk, ugyanis emléküket ál-
landóan fenntartja az irodalomtörténet
és a lokálpatriota emlékezet. Vélemé-
nyem szerint ők csupán úriemberi be-
csületből vállalták a párbajsegédi
megbízatást. 
Nem tudjuk, hol és hogyan lett a vége

az ügynek. De nem egyedülálló sorozat-
ról van szó. Annak idején Bernády sem
volt mentes az efféle „kravalloktól”.

Sebestyén Mihály

Marosvásárhelyen úgy látszik nemcsak tí-
fuszjárvány van. Párbajjárvány is. Nem tudni,
hogy vagy a rossz ivóvíz, vagy a flekken fer-
tőzte meg az embereket, de tény az, hogy a
székely főváros uraival valami történt, mert
az utóbbi napokban az úgynevezett lovagias
és úri osztály egy jó része sötét ruhába öltöz-
ködik, jól megfésülködik és némelyike még

cilindert is tesz a fejére. Már a jólfésültségből
is könnyen megállapíthatja az olvasó, hogy
Marosvásárhelyen lovagiassági mánia dü-
höng, párbajláz rázza az embereket és a fent
említett sötétruhába öltözködött urak e lovagi
színjátékban a párbajsegédi szerepet játszák.

A marosvásárhelyi lovagi tornán, jobban
mondva párbaj-olimpiászon a város ismert és
közismert urai és lovagjai majdnem mind-
nyájan szerepelnek. Ki mint sértett, ki mint
sértő, ki mint segéd, és tény az, hogy már alig
van Vásárhelyen valaki, aki valami módon e
lovagi tornába ne volna belekeverve. Úgy lát-
szik Vásárhelyen van idejük az embereknek.

Az „affér” ott kezdődött, hogy dr. Czitrom
Lázár marosvásárhelyi ügyvéd elővette a ná-
lánál 12 évvel fiatalabb dr. Czitrom Márton
című öccsét és valami nőügyből kifolyólag
súlyos szavakkal fenyitette meg. Dr. Czitrom
Márton e megfenyitésbe nem tudott csak úgy
rövidúton beletörődni és nem tudni kinek a
tanácsára elhatározta, hogy a bátyjától e sér-
tésért lovagias úton fog elégtételt kérni.

E célból megbízta Gyalui R. Pál gyógy-
szerészt és dr. Mandl Márton ügyvédjelölt
urakat, hogy édes testvérbátyjától fegyveres
elégtételt kérjenek. Dr. Czitrom Lázárnál
ezek az urak szabályszerűen meg is jelentek,
elégtételt is kértek, de Czitrom Lázár kijelen-
tette, hogy ő az öccsének nemhogy fegyveres
elégtételt nem ad, de még bocsánatot sem kér
tőle, mert ő mint idősebb testvér, csak apai
jogokat gyakorolt.

A segédek erre eltávoztak. Czitrom Lázár
pedig elpanaszolta a dolgot társának, dr. Tur-
novszky Sándor ügyvédnek és tanácsot kért
tőle, hogy most mit csináljon. Dr. Turnovszky
Sándornak úgylátszik lovagias ügyekben
több gyakorlata volt, mint a társának és bár
Turnovszky mögött egy igen lovagiatlan po-
litikai múlt áll, a társát provokáló segédekhez
az alábbi »barátságos« levelet küldte:

Nagyságos Gyalui Pál és dr. Mandl Már-
ton uraknak,

Helyben.
Dr. Czitrom Lázár barátom megbízásából

szükségesnek tartom Önökkel a következőket

közölni: aki lovagi szerepre lovagias ügyben
segédi tisztre vállalkozik, annak ismernie kell
a lovagias kódex legelemibb szabályait. Na-
gyon helyesen jegyzi meg Bolgár Ferenc „A
párbaj szabályai” címü munkájában a követ-
kezőket: „némelyek ahelyett, hogy komoly és
tapasztalt barátaikhoz fordulnának, az első-
nek, ki útjukba esik, szolgálatát veszik
igénybe, ki gyakran nemcsak az ilyen eljárás
fontosságát nem ismeri, de még a párbaj-sza-
bályokban is csak félig-meddig jártas.” Aki a
lovagiassági eljárásokban csak félig-meddig
is jártas, annak tudnia kell, hogy a világ
eddig ismert összes párbaj-kódexei (hogy
csak a legismertebbekre hivatkozzak: Chate-
uvillard: Essai sur le duel; Chappon: Die Re-
geln des Zweikampfes; Du Verger de Saint
Thomas: Nouveau cod du duel) egybehang-
zóan megállapítják, hogy lovagias eljárásnak
nincs helye és kihívások nem történhetnek és
el nem fogadhatók apa és fia, testvér és test-
vér között. (V.ö. Bolgár: A párbaj szabályai,
Bpest, 1884. 16. oldal.) – Önöknek tehát tud-
niok kellett volna, hogy dr. Czitrom Lázár és
dr. Czitrom Márton között, mint testvérek kö-
zött semmiféle lovagias eljárásnak helye
nincs és nem is lehet s ilyen ügyben segédi
tisztet vállalni nem lehet. Kérem szíveskedje-
nek ezt tudomásul venni s maradtam teljes
tisztelettel

dr. Turnovszky Sándor. 

Dr. Czitrom segédei ezt a levelet termé-
szetesen nem vágták szó nélkül zsebre és dr.
Tischler Márton és dr. Szentpéteri Ödön
ügyvédek útján most már Turnovszkytól kér-
tek lovagias elégtételt.

Dr. Turnovszky erre szintén megnevezte a
segédeit Osvát Kálmán író és Molter Károly
író személyében, akiknek azt az utasítást
adta, hogy bármily, akár fegyveres elégtételt
is hajlandó adni, bár senkit sérteni nem akart.

A segédek erre összeültek. A tárgyalóasz-
talon gondosan ott feküdtek a világ ismertebb
párbaj-kódexei és a háttérben bizonyára meg-
jelent Don Quijote de la Mancha szelleme.

Dr. Turnovszky segédei megbízásukhoz
híven kijelentették, hogy felük hajlandó elég-
tételt adni, sőt esetleg fegyveres elégtételt is,
mire a sértettek segédei pergátló kifogással
éltek s egy hirtelen fordulattal kijelentették,
hogy mivel Turnovszkyt egyszer dr. gyekei
Hirsch Vilmos ügyvéd megsértette s mivel
ezért lovagias elégtételt nem vett, tehát lova-
gias elégtételadásra nem alkalmas és becsü-
letbíróságot kértek ellene.

Itt az ügy már a kabaré jellegét kezdi fel-
venni, mert kissé komikus, hogy a provoká-
lók, amikor a provokált fegyveres elégtételt
hajlandó adni, abban a pillanatban becsület-
bíróság kérésével próbálják az ügyet szanálni.
De megtörtént és Osváth Kálmán és Molter
Károly nem tehettek egyebet, mint hogy ezt
az újabb fordulatot dr. Turvonszkyval
közöljék.

Dr. Turnovszky ezt meglepetve vette tu-
domásul és egész Marosvásárhely megrökö-
nyödésére levelet intézett dr. Tischler Márton
és dr. Szentpéteri Ödön urakhoz, amelyben
ismerteti a fentebbi komikum határait érintő
részleteket, majd így folytatja: „Szégyenfoltja
volna életemnek, ha belemennék abba, hogy
öt úr tárgyalásokat folytasson arról, hogy be-
csületes ember vagyok-e vagy nem. Végezetül
megjegyzem, hogy az egész ügyben azt sajná-
lom legjobban, hogy Gyalui Pál és Mandl
Márton uraknak, kiket ismételten kijelentem,
nem akartam becsületükben megsérteni, nem
adhattam a fenti okoknál fogva olyan formá-
ban elégtételt, amilyen az ő intenciójuknak
megfelelt volna.” 

E levéllel ez az ügy még egyáltalában
nincs elintézve. A párbaj-komédia csak most
kezdődik. Turnovszky ugyanis név nélkül bi-
zonyos öt urat említ, akinek a morálját és bí-
ráskodását nem hajlandó elfogadni,
Marosvásárhelyen egy egész csomó ember
azt hiszi most, hogy ez a sértés reá vonatko-
zik és amint halljuk, ebből az ügyből kifolyó-
lag még körülbelül tíz-tizenöt lovagias ügyre
van kilátás. [Sebestyén László]

Ellenzék (Kolozsvár), 1924. 45 évf., 46.
sz. február 27.
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Párbajolimpiász a székely fővárosban

Fodor József, az első magyar Nobel-díj várományosa
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Homály. A bimbós sombokor
ködpermetegben ázik.
Hozok egy ágat, vízbe tedd,
vázádban kivirágzik.

Idén, nem is először, jómagam is so-
mágat virágoztattam, hadd vidítsa az ablakon
bekandikáló téli eget. Áprily Lajos 1959.
márciusában írt Akarsz-e fényt? versével
kezdem mai sétánkat, kedves Olvasóm. A So-
mostetőt tenyereként ismerő erdőjárónak,
talán jobban, mint másnak, szívet melengető
a somvirág kora tavaszi sugárzó szőkesége.
A természetet talán leginkább ismerő magyar
költőt fogjuk ma kézen, s ösvényeinket a ter-
mészettudomány-történet felé is kacskarin-
góztatva, terelgessük a tavaszba
márciusunkat.

Pár nap s kibontja szirmait,
mintha kénlánggal égne.
S a verandán szétsugaraz
a tavasz szőkesége.

189 éve, 1832. március 19-én született
a közép-keleti kultúra és nyelvek világszerte
elismert kutatója, Vámbéry Ármin. Önere-
jéből végezte tanulmányait. Eötvös József tá-
mogatásával indult keletre 1857-ben.
1861-ben dervisnek öltözve csatlakozott egy
mekkai zarándokcsoporthoz. Vándorútja
során eljutott Buharába, Szamarkandba is.
Ott szerzett ismereteit az angol királyi udvar
is kamatoztatta, politikai kérdésekben is ki-
kérte tanácsát. Két legjelentősebb munkáját
az MTA adta ki: A török faj ethnológiai és
ethnographiai tekintetben címűt 1885-ben,
A Nyugat kultúrája keletent 1906-ban. Ak-
kori népismereti és nyelvészeti megállapítá-
sait népünk rokonsági kapcsolatairól ma a
legmodernebb genetikai vizsgálatok támaszt-
ják alá. Bizonyított tény, hogy genetikai ro-
konainkat éppen a Vámbéry által feltárt
területen kereshetjük. Nő, növekszik ez az új
tudás, mint pattanó tavaszi rügy az ágon.

És újra nő a nap. Áprily 1966 febru-
árjában írt négysorosa a bomlani vágyó rü-
gyekről beszél.

Nő, mint fakadni vágyó rügy a fán,
nő, mint a zsálya jó eső után,
nő, mint kökörcsin, mely napfényt keres –
aztán úgy nő, mint egy kis Herkules.

Növekszik a nappal is, addig-addig,
hogy utoléri az éjszaka hosszát. A XXI. szá-
zadban 2011 volt az utolsó olyan év, amikor
március 21-én következett be ez az időpont,
innentől a század végéig mindig korábban
lesz. 2011-ben még március 21-ére esett a
csillagászati tavasz kezdete, de mivel 2012
szökőév volt, ezért ebben az évben 20-án reg-
gel következett be. Ezt követően, mivel 365
napos évek jönnek, a nap-éj egyenlőség idő-
pontja ismét egyre későbbre kezdett tolódni,
de 2015-ben is még március 20-ára esett. Ez-
után, mielőtt még újra elérte volna a 21-ét,
ismét szökőév jött, ezért 2016-ban a nap-éj
egyenlőség március 20-án reggelre került

vissza. A négyévenkénti 45 perces csúszás azt
eredményezi, hogy 2012-től 2047-ig minden
évben március 20-ára, 2048-tól viszont már
19-ére esik a jeles nap. Mivel 2100-ban ki-
marad február 29., így egy napot előrefelé
mozdul el a folyamat, és 2102-ben már – a
XXII. században először – ismét 21-én kö-
vetkezik be a természet újjászületésének e
fontos szimbóluma. Ha belegondolok, uno-
káink, sőt dédunokáink, szépunokáink kora
lesz az már. De a természet minden tavasszal
újjászületik.

Újjászületés. Áprily A somfa-csonkban
épp nem erről mesél. A természet ember ál-
tali, esztelen és kegyetlen pusztítása esélyt
ad-e utódainknak, akár csupán a somfavirág-
zás csodájában részesülni?

A somfát fenn a bükkcserjés alatt
télen kivágták, csak a csonk maradt.

Aki fejszét fogott rá, bárki volt,
tavaszi aranyamtól megrabolt.

A nap szeme keletről odalát,
keresi a sárgavirágú fát.

Nagy messzeségből egy madár suhan
s nézi: tavalyi fája merre van?

Néhány kört ír a puszta csonk körül
s a hangja sír, mikor továbbrepül...

Az a kegyetlen téli fejsze ölt:
Egy aranyfolttal szegényebb a föld.

Március 22. a víz világnapja. 1992-
ben, a Rio de Janeiróban tartott környezet és
fejlődés témájú konferencia után kezdemé-
nyezte az ENSZ ezt a világnapot. Célja az
volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a tiszta víz
fontosságára és az édesvízkészletek veszé-
lyeztetettségére.

Az ér fűzfáin hogy virít a zöld szín!
Esett, de már egy kis folton derül.
Eső-gyöngyös, finom, fehér kökörcsin
s tüdőfű leng a forrásom körül.

– indítja Csorgó című, 1957-ben írt versét
Áprily –

Egy nyáron csákányozva felkutattam,
hogy merre nő s tágul az ér-torok,
és csőbe fogva kő közé rakattam
s a víz azóta kő-szájon csorog.

Én felszívódom földben és időben,
a versemből egy rím-szó sem marad,
de él az ösvény s csorgóm ontja bőven
a völgy felé a kristály-sugarat.

S mint most, derűs napokban arra csalja
a meg-meglankadt szőlőművelőt,
vagy gyúlt arccal leánya száll az aljba
és ő iszik csorgómból új erőt.

A drága hűst sokáig érzi szája,
testében is forrásom frisse van,
s fenn megpendül szőlőnyitó kapája:
új sorba vág dalolva és vígan.

337 éve, 1684. március 24-én született
a XVIII. század magyar tudományos életének
polihisztora, hazánk földrajztudományának
megteremtője, Bél Mátyás. Pozsonyban,
Pápán, majd Halleban tanult orvostudományt
és természetismeretet. Mint tanár, a termé-
szettudományok tanításának fontosságát
hangsúlyozta, a szemléltető, kísérletező ok-
tatás bevezetése is az ő nevéhez fűződik.
Elsők között tanulmányozta a magyar rovás-
írást. Nyelvtankönyve, a Magyar gramma-
tika vagy-is a’ hazai nyelvnek gyökeres
megtanulására való intézet, több évszázadon
át például szolgált. Legmaradandóbbat a tör-
ténelem- és földrajztudomány területén alko-
tott. Fő műve, a Notitia Hungariae Novae
Historico Geographica köteteiben várme-
gyénként adott részletes ismertetést az or-
szágról a történelmi és földrajzi szemlélet
sajátos ötvözésével. A könyvsorozat megírá-

sát hatalmas, közel két év-
tizedes adatgyűjtő munka
előzte meg. A műhöz Mi-
koviny Sámuel készített
térképeket, egyben – a 3.
kötethez csatolva – értékes
tanulmányt is írt a csillagá-
szati helymeghatározásra
támaszkodó térképkészítés
korszerű módjairól. Bél
Mátyás haláláig a Notitia
anyagának mindössze har-
mada jelent meg nyomta-
tásban – de ez is közel
2700 oldalt tett ki. 1718-
ban ő vetette fel elsőként
egy hazai tudós társaság
alakításának gondolatát.
Az ő kezdeményezésére
született az 1721 tavaszá-
tól megjelenő első hazai
hetilap, a Nova Posonien-
sia is. Élete utolsó évtize-
dében laboratóriumot
rendezett be, vegytani kí-
sérleteket végzett.

Áprily csaknem egy év-
századdal ezelőtt, 1923-ban
a Márciusban ezt írta volt:

(…) Selymit a barka
már kitakarta,
sárga virágját bontja a som.

– majd így fejezi be versbravúrját: 

s zeng – ugye zeng, ugye zeng a szíved?

– s még ugyanekkor a Tessitori Nórá-
nak ajánlott Tavaszodikban ezt írta:

„Szíved, a bomlott,
ócska kolompot
hozd ide, hozd ide, hozd ide már!”

Hogy a szíve egészsége nyugtalanította
volna? Nem is sejthette még akkor, hogy
közel fél évszázaddal később legnagyobb
gondja látásának szinte teljes elvesztése.
1965 februárjában ezt panaszolja a Megra-
boltan című versében:

Hogy megraboltatok, gonosz dzsinek!
Nem lesznek többé szép, erős színek.

Nem látom többé késő délután
napest aranyhídját a Kis-Dunán.

A kora nyári égbolt türkiszét,
az unokáim drága szemszinét.

Naszály felett a hajnal pirosát,
a hegyoldal zöldülő bokrosát.

Patakom csillanó ezüst erét,
a zöld harkály kárminpiros fejét.

A márciusi kökörcsin-mezőt,
a hegysort, mit az est lilába szőtt.

És szürkék lesznek fényes fellegek,
s színtelenek a szőke reggelek.

S ősszel fakók a bíborszínű fák...
Olyan leszel, föld, mint az alvilág.

A színek költő mestere vakon? Nem vé-
letlen, hogy versben adózik a süket Beetho-
ven szellemének.

Kedves Olvasóm, hadd zárjam mai sé-
tánk reményteljes, élénk színekkel tobzódó,
madárdaltól hangos tavaszt kívánva.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, a csillagászati tél utolsó

napjánSárga virágját bontja a som

Mint kökörcsin, mely napfényt keres
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(Folytatás március 12-i lapszámunkból)
A létfenntartó vadászat napjainkban is

gyakorolt táplálékszerzési forma. Gondol-
junk csak az eszkimók rénszarvas- és fóka-
vadászataira, az észak-amerikai indiánokra,
akik szarvast, vízi vadat és fajdot vadásznak,
a pápua-új-guineai vagy a dél-afrikai, észak-
amerikai és szibériai prémvadászokra.

A civilizáció fejlődésével, a vadászeszkö-
zök tökéletesítésével, a létfenntartó vadászat
társadalmi szerepének csökkenésével lassan
ezek az ősi vadásztörzsek a feledés homá-
lyába tűnnek.

Az ősvadászból a Homo sapiens kifejlő-
dését nagymértékben befolyásolta – a felhal-
mozott tapasztalatokon kívül – az egyes
állatfajok megszelídítése és tenyésztése. Az
állattenyésztés eredményeként biztosítható
volt az a fehérje eredetű táplálék, a hús, amit
addig a fáradságos és nem mindig eredmé-
nyes vadászat révén szereztek meg a csopor-
tok számára.

A feljegyzések szerint az első háziasított
állatok (a juh, kecske) Kr. e. 11 ezer évvel je-
lentek meg a mai Irán és Irak területén, aztán
következett kb. 10000 éve a kutya Nyugat-
Európában. A macskát kb. 4000 éve Egyip-
tomban, a kacsát Európában, a nyulat az
Ibériai-félszigeten csak kb. 2000-3000 éve
szelídítette meg a kialakuló modern ember.

Az állattenyésztés kialakulásával lezárult
az emberiség történetének egy korszaka, az a
korszak, amelyet a létfenntartó vadászat uralt.
Talán nem nehéz belátni azt, hogy ha a vadá-
szat több száz ezer évig meghatározóan ala-
kította az előember fejlődését, akkor a
vadászat iránti affinitás és az ahhoz kapcso-
lódó ösztönrendszer beépült emberi mivol-
tunkba, s meghatározója lett emberi
természetünknek. Habár az állattenyésztésből
származó húsmennyiség nagyjából biztosí-
totta a szükségletet, a vadászatnak még so-
káig megmaradt táplálékbiztosító szerepe
olyan mértékben, ahogy arra a népesség rá-
kényszerült.

Az ókori civilizáció kialakulásával még
inkább megváltozott az ember és a természet
viszonya, s ezen belül átalakult a vadászat
szerepe is. Az ügyesség, rátermettség és lele-
ményesség helyett az erőfitogtatásban lett
szerepe. A gladiátoroknak vadállatokkal kel-
lett megküzdeniük, a harcosoknak puszta dár-
dával kellett oroszlánt, medvét, vadkant
legyőzni vagy belopni, és íjjal szarvasféléket
leteríteni.

Az emberelőd az eszközhasználat kezde-
tétől felismerte, hogy a vadászeszközök al-
kalmasak a táplálék megszerzésére, de
fegyverként is használhatók a ragadozók el-
leni védekezés során, sőt más csoportokkal
szemben is, ha meg kellett védeni a territóri-
umot. A vadászeszköz így lett egyszersmind
harceszköz, a vadász pedig harcos. A gyakor-
lat azt is igazolta, hogy a mindennapos vadá-

szatban edződött legjobb vadá-
szok voltak a legjobb harcosok
is, a legjobb vadászati stratégák
a legjobb hadvezérek. Ezért
mind az ókorban, mind a közép-
korban – a háborúk idején – a
vadászat a harcedzettséget is
biztosította.

A közép- és az újkorban is
megvolt a vadászat gazdasági
szerepe. Ismeretesek az ural-
kodó udvarok és a nemesség
által szervezett nagyvadászatok,
ahová több ezer hektáron vonult
fel a jobbágyság és a kisegítő
személyzet, és ahol nem mindig
a vadászaté volt a fő szerep,
hanem a kapcsolattartáson és a
baráti körök kialakulásán, a gaz-
dasági érdekek kibontakozásán
volt a hangsúly.

Fejtegetéseinkkel lassan el-
jutottunk szinte napjainkig. A
19. században kezdik a vadásza-
tot sportnak tekinteni, és ekkor
terjed el a mennyiségi szemlé-
let, a verseny a vadászatban is.
Akinek a vadászterülete jobb, gondozottabb
volt, ott a vadászsiker is nagyobb volt, érté-
kesebb vadásztrófeák gazdagították a terüle-
tet. A trófeakultusz kialakulása rávezette a
tulajdonosokat arra a szemléletre, hogy tuda-
tos vadgazdálkodással fokozni lehet a meny-
nyiségi és minőségi hozamot. Ahhoz, hogy e
szemlélet beteljesüljön, szükség volt szakiro-
dalomra, szakemberekre, szakmai tudásra. A
tudatos vadgazdálkodás bevezetése megte-
remtette a fenntartható hasznosítás alapjait.
Egyben felismerték a mértéktartó vadászat
szükségességét, mely, úgy tűnik, napjainkban
teljesedik ki.

Számtalanszor megkérdeznek minket, va-
dászokat, és olykor szánalommal tekintenek
ránk: „Ti miért is vadásztok?” 

A vadat ma úgy tekintjük, mint egy adott
terület természetes produktumát, amelyet –
megőrzésének biztosítása mellett – haszno-
síthatunk. A hasznosítás feltétele a bölcs gaz-
dálkodás, vagyis az élőhelyek védelme,
szükség esetén fejlesztése, valamint a fenn-
tartható, optimális hozam szerinti vadászat.
Az ilyen vadászatot modern fenntartó vadá-
szatnak hívjuk.

Vadászni ott lehet ahol vad van !
Miért is vadászunk ?
Azért, mert vadászni szükséges. Szüksé-

ges, mert a vadászat egy ősi, az emberi evo-
lúció során rögzült ösztön megnyilvánulását
jelenti, amihez a vadászható állatfajok fenn-
tartható, bölcs hasznosítása teremti meg az
ökológiai egyensúlyt.

A vadászat tárgyát a vadászható, zsákmá-
nyolható állatfajok, vadfajok alkotják. A va-
dász elmehet vadászni, és járhatja a terepet
látástól vakulásig, ha nincs vad, a vadászat
elmarad. Tehát vadászni csak ott lehet, ahol
vad van.

A különböző vadfajok építőelemei annak
a környezetnek, ökológiai rendszernek,
amelyben élnek. A környezet akkor működik
jól, akkor van egyensúlyban, ha fajokban
gazdag, észlelhető a tájegységre jellemző bi-
odiverzitás, és a fajok között dinamikus
egyensúly van.

A környezet eltartóképessége szabja meg,
hogy egy bizonyos területen egy adott állat-
fajnak mekkora lehet a maximális állománya.
Amíg egy populáció egyedszáma az eltartó-
képesség szintje alatt van, addig növekszik,
ha meghaladja azt, akkor pedig csökken. Ezt
a dinamikát a születések és halálozások egy-
máshoz viszonyított arányának változásával
képes a populáció elérni. Ha a populációt
hasznosítjuk, akkor lecsökken az egyed-
száma. Ez a kisebb egyedszám nem használja
ki maradéktalanul a környezet által kínált le-
hetőségeket, ezért a populáció erőteljesebb
szaporodással igyekszik elérni az eltartóké-
pesség szintjét. Az említettekből az követ-
kezik, hogy olyan mértékben érdemes egy
populációt vadászni, hogy az állománynagy-
ság mellett a legnagyobb legyen a populáció
szaporodóképessége. Az e célból végzett ta-
nulmányok eredményeiből arra a következ-
tetésre jutunk, hogy ez a szint a környezet
által eltartható egyedszám fele. Ezen állo-
mánynagyság mellett a legnagyobb a szapo-
rulat, itt a legnagyobb a hozam. Ezzel a
maximális hozamnyi mennyiséggel lehet
tehát tartósan, évről évre csökkenteni az ál-
lományt, kihasználva a biológiai törvény-
szerűségeit, anélkül hogy veszélyeztetnénk
a faj, a populáció létét. Az ilyen hozamot
fenntartható hozamnak, annak elérését tá-
mogató vadgazdálkodással együtt pedig
bölcs hasznosításnak, bölcs vadászatnak ne-
vezzük.

Vadászni tehát lehet, ha van
vad, és csakis ott lehet, ahol
vad van. Értelmetlen, sőt alkal-
masint pazarlás lenne egy-egy
terület megújuló produktumát –
vadállományának hozamát –
nem hasznosítani, nem fordítani
a társadalom, a gazdaság ja-
vára.

A vadgazda, miközben a va-
dászható vadfajok, a terület
gazdaságát felügyeli, az ott ta-
lálható védett fajokat is óvja,
nyugalmukat biztosítja. Azért
nyíltan kijelenthetjük, hogy a
rendszeresen és tudományosan
kifejtett vad- és természetvédő
tevékenység nem más, mint tu-
datosan végzett vadvédelem. 

Egyes vadfajok esetében az
állománysűrűség és a terület el-
tartóképessége kapcsán olykor
nagyon eltérő vélemények látnak
napvilágot. Ezen megnyilvánu-
lásokból, melyek különböző al-
kalmakkor elhangzanak (sajtó,
gyűlések) stb. nagyjából lehet
következtetni arra, hogy ki a vé-
leményező és esetleg mi a hát-
tere a véleménynek.

A gazdálkodó ember szidja a vaddisznót
és a medvét az általuk okozott károk miatt
(természetesen kártérítést szeretne kapni), a
zöldek különböző árnyszínezete védi a raga-
dozókat, félti őket a kipusztulástól (!), a
hegyvidéki üdülőtelepeken nyaralók félnek a
medvéktől, azt állítják, hogy sok a medve
(lehet), stb.

Vannak, akik a medvék védelmére keltek,
azt állítva, hogy nagy az elejtési arány, és már
a kipusztulás határán van a kárpáti barna
medve. A háttérben azonban többnyire gaz-
dasági és egyéni érdekek is meghúzódnak,
sokan az elfogult és szakszerűtlen állásfogla-
lás mellett mindennapi életüket jó módban
„tengetik”.

Álljunk csak meg egy pillanatra és vizs-
gáljunk meg egy példát, miként is tevődnek
a dolgok például az annyit hangoztatott barna
medve esetében. A szakemberek szerint je-
lenleg erdeinkben kb. 10.000 barnamedve él.
Számításainkhoz azonban a nyolcvanas évek
statisztikáit használjuk, ami sokkal kisebb a
valóságnál, de mivel újabb adatokkal nem
rendelkezünk, és úgy gondoljuk, hogy az
utóbbi években lényeges változás e téren nem
történt, ezeket a statisztikai adatokat használ-
juk. A statisztika tehát 7.700 egyedszámot tart
nyilván, az elmefuttatás amúgy is csak nagy-
vonalúnak tekinthető.

Romániában a Kárpátok hegyvonulatában
találhatok azok az ősrengetegek (1000 m ten-
gerszint fölötti magasságon), melyek a barna
medve élőhelyét alkotják.

A barna medve életterét kb. 2,8 millió hek-
tárra becsülik, a statisztika szerint az állo-
mánylétszámot tehát 7.700 egyedre
becsülték. Az állománysűrűséget 2 egyed–
1000 ha-ra tartják optimálisnak.

Kezdjünk csak számolni:
* 2,8 millió hektár erdőre 5.600 egyed

volna az optimális létszám, de hogyan is gya-
rapodik a populáció ?

* Az ivararányt mint 2 kan–1 anyamedve
tartják elfogadhatónak (az elejtett egyedek
statisztikája)

* Ha az említett állománynagyságot vesz-
szük alapul, ami 7.700 és az említett ivar-
arányt, akkor 5.133 kanunk és 2.567
anyamedvénk van. Az anyamedve átlagosan
2 bocsot ellik, de mivel csak minden második
évben hoz új nemzedéket a világra, számíthat-
juk, hogy évente csak egy medvével (boccsal)
gyarapodik a populáció, ez 2.567 egyed.

* Továbbá, ha 2.567 anyamedvénk van,
ugyanannyi medvével gyarapodhatna az ál-
lomány, de a kedvezőtlen éghajlati viszonyok
miatt kb. 30 százalékuk elpusztul. Ez 771 kis
medve, tehát a barnamedve-populációnk
1.805 egyeddel gyarapodott, és ha volt 7.700
medvénk, jelenleg az állomány nagysága
9.505 egyed. Ha a terület eltartóképessége, az
optimális létszám 5.600 példány, már az első
látásra is kitűnik: 9.505-5.600=3.905 medvé-
vel van több, mint amit a terület eltartóképes-
sége megenged. Az említett években
elejtettek évente kb. 250 egyedet, de jelenleg
is évente kb. 200-250 medvét ejtenek el,
többnyire a bérlövő vadászok.

(Folytatjuk)
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Magányos kan

Vadászatról
Ősidőktől napjainkig (2.)

Deák István



PÁLYÁZATI REJTVÉNY
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

��
52 53

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 1-jéig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy híres amerikai börtön-
sziget nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Nyári lak, faház – Szesz. 7. Puhafém – Kicsinyítő képző. 8. Erjesztett
takarmány –  … a gyümölcs (J. Steinbeck). 9. Egyik csillagjegy –  … ég, amerikai
vígjáték. 11. Verscsengő – Piactér közepe! 12. Növényi szilárdító sejtek tömege – Apró
élősködő állat. 14. Román személyes névmás – A vanádium és a hidrogén vegyjele. 15.
Kézzel érint – Sorozat. 18. Kozmetikummárka – Kapcsolatrendszer, hálózat. 19. Ipari
növény – Egyik égtáj. 22. Azonos betűk – Rangjelző szó. 23. Orvos, argóban – Sémi nép.
25. Lóca – Zsalu egynemű hangzói. 27. Zötyköl – A másik oldalon. 28. Ramazzotti 
személyneve – Kerek szám. 30. Római hatos – Kettőzve: nagyszülő. 31. Együttérzés, 
vigasztalás – Papi méltóság.

FÜGGŐLEGES: 1. Lábízület – Szándékozik. 2. Kedvetlen, fásult – Sima, egyenes.
3. Orvosi csont – Gézdarab! 4. Menyasszony – Értesülés, információ. 5. Zöld ásvány –
Szabadalomlevél. 6. Lassú, nehézkes – Tanít. 10. Gyümölcsöt szárít – Indián győzelmi
jelkép. 13. Szerzetesnő – Hibázik. 16. Motor forgórésze – Kémiai reakcióba nem lépő.
17. Bizsu – Férfi, argóban. 20. A Jupiter egyik holdja – Tanulmány, értekezés. 21. Láto-
gatás – A ház szeme. 24. Élvezeti ital – Gépkocsi. 26. Csendes folyó – Titkon figyel. 29.
Ásványi fűszer – Csendben ráz!        

Koncz Erzsébet

A MÁRCIUSI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

Jakab László, 
Marosvásárhely, Kárpátok sétány

Trombitás Árpád, 
Marosvásárhely, Moldovai u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
EÖTTEVÉNYI; BÁLINT; VITÉZ; SALAMON; KANIZSAI;

LUMNICZER; BELLOVICS
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a március 12-i számból:

Ikrek:
Golden Gate

Skandi:
A közhelyről oszoljatok!
Kongatják a harangot:
Űzik már a fársángot! 1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18 O
19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31

R

M

Y

N

MSzerkeszti: Kiss Éva 939.

VÍZSZINTES: 1. Politikus, költő, újságíró, 150 éve született (Sándor). 10.
Szemléltető rajz. 11. Átölel. 12. Festő, 200 éve született (József). 17. Artemisz iker-
testvére (latinosan). 18. Szégyell. 20. Cremonai hegedűkészítő. 21. Indiai portugál gyarmat
volt. 23. Piros (angol). 24. Kis… (csecsemő). 26. Állóvíz. 27. Német író, 150 éve
született (Heinrich). 28. Londoni villamos (nép.). 30. Margarinmárka. 32. Kajak-kenus
(Tibor). 33. Rövid sánc a sakkban. 34. Előtag: kevés. 36. Szép (portugál). 38. Királyi szék.
39. Alarm. 41. Római 200. 42. Balaton-parti helység. 44. Magyar festő (József). 45. Robert
Altman filmje. 47. Európai folyam. 48. Járom. 49. Latin és. 51. A nobélium és a jód 
vegyjele. 52. Holland festő (Piet). 53. Kilométer (röv.).

FÜGGŐLEGES: 1. Orosz uralkodó volt. 2. Az antimon vegyjele. 3. Lendület. 4.
Mexikói forradalmár (Emiliano). 5. Mikszáth-hős (Miklós). 6. Ének. 7. Néha levelező. 8.
Alfa és ómega. 9. Olasz hangszerkészítő (Matthias). 12. Tanár, szakíró, MTA lev. tag,
250 éve született (József). 13. Spanyol költő (Blas de). 14. Orosz autómárka. 15. Holland
autójel. 16. Hálálkodik. 18. Előtag: fül. 20. Porció. 22. Chilei költő (Pedro de). 25. Írország
kelta neve. 27.  Őrlőüzem. 29. Angol író (Charles L.). 31. USA-beli biológus (Th. Hunt).
32. Angol költő (Hughes). 35. Mauna … (vulkán). 36. Filozófus, MTA-tag, 75 éve
született (József). 37. Politikus, 150 éve született (L. András). 38. … Turner (énekesnő).
40. Balzsam. 41. Forró puszi. 42. Bányamérnök, 150 éve hunyt el (János). 43. Elle párja
(fr.). 44. Én (latin). 46. Angol Anna. 48. Lám. 50. Magatok.

L.N.J.

MÁRCIUSI
ÉVFORDULÓK (3.)PÁ

LY
ÁZ
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I 

SZ
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VÉ
NY
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Benjamin Franklin mondta:
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Futballbajnoki
közvetítések 

a televízióban
Március 19., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1: FC Vo-

luntari – Nagyszebeni Hermann-
stadt (1. liga, 28. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1: Buka-
resti FCSB – Kolozsvári CFR (1.
liga, 28. forduló)

Március 20., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1: Petrolul

Ploieşti – CS Mioveni (2. liga, 20.
forduló)

* 19.15 óra, DigiSport 1: FC
Argeş Piteşti – Academica Clinceni
(1. liga, 28. forduló)

* 21.30 óra, DigiSport 1: Jászvá-
sári CSM Politehnica – Bukaresti
Dinamo 1948 (1. liga, 28. forduló)

Március 21., vasárnap:
* 16.00 óra, DigiSport 1: Sepsi-

szentgyörgyi Sepsi OSK – Med-
gyesi Gaz Metan (1. liga, 28.
forduló)

* 19.00 óra, DigiSport 1: Buka-
resti Rapid – Dunărea 2005 Călăraşi
(2. liga, 20. forduló)

A címvédő Bayern München és a Chelsea is kettős győzelem-
mel jutott negyeddöntőbe a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

Az Atlético Madrid elleni első mérkőzést február 23-án Bu-
karestben nyerték 1-0-ra a londoni Kékek Olivier Giroud szép-
ségdíjas találatával. Ezúttal a magas iramú összecsapáson gyors,
alig 12 másodperces és látványos ellentámadás után szerzett ve-
zetést a 34. percben a marokkói Hakim Ziyech révén az angol
gárda. A folytatásban mindkét kapu előtt alakultak ki komoly
lehetőségek, a hajrában pedig az immár emberelőnyben futbal-
lozó Chelsea egy újabb kontrából második találatát is megsze-
rezte.

Thomas Tuchel vezetőedző és magyar segítője, Lőw Zsolt ja-
nuár végén vette át a Chelsea irányítását, az angol csapat azóta
nem talált legyőzőre egyik versenysorozatban sem. A január 27.
óta megvívott immár 13 meccsen a Chelsea négy döntetlen mel-
lett kilenc győzelmet aratott.

A másik szerdai összecsapáson – amelyet a Bayern München
4-1-es előnyből várt – egy percre sem forgott veszélyben a ba-
jorok továbbjutása, akik ezúttal 2-1-re nyertek. A német csapat
2019 novembere óta nem veszített mérkőzést az Allianz Aréná-
ban.

A negyed- és az elődöntő sorsolását ma tartják Nyonban.
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Bajnokok Ligája: Kettős győzelemmel lépett tovább a Bayern és a Chelsea

Idén is korábban
lesz az Alter-Native,

de visszatér(ne)
régi helyére

Elkezdődött a filmek neve-
zése az Alter-Native Nemzet-
közi Rövidfilmfesztiválra,
amelyet immáron a huszonki-
lencedik alkalommal szervez
meg a Magyar Demokratikus
Ifjúsági Szövetség (MADISZ),
tavalyhoz hasonlóan a meg-
szokottnál korábbi időpont-
ban. 

A koronavírus-járvány szinte
minden számítást áthúzott tavaly, és
mivel nem tudható pontosan, ebben
az évben miként alakul a járvány-
helyzet, és milyen szigorítások lesz-
nek/maradnak érvényben az év
második felében, az immáron ha-
gyományosnak számító november
eleje helyett idén a szeptember 
29-e és október 3-a közötti időszak
mellett döntöttek a szervezők. Ter-
veik szerint ugyanis visszatér a
szemle a Kultúrpalotába, ha azon-
ban a járványügyi intézkedések
nem teszik lehetővé a filmfesztivál
beltéri megszervezését, az elmúlt
esztendőhöz hasonlóan a nyári szín-
ház fog helyet adni a vetítéseknek –
ezért a korábbi időpont.

A filmek nevezése március 15-én
elkezdődött, a szervezők augusztus
1-jéig fogadják a kisjátékfilmeket,
animációkat, dokumentumfilmeket
és kísérleti filmeket. (közlemény)

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Li-

gája, nyolcaddöntő, visszavá-
gók:

* Chelsea (angol) – Atlético
Madrid (spanyol) 2-0 (1-0)

Továbbjutott a Chelsea ket-
tős győzelemmel, 3-0-s összesí-
téssel.

Gólszerző: Ziyech (34.),
Emerson (94.).

Kiállítva: Savic (82 – Atlético
Madrid).

* Bayern München (német) –
SS Lazio (olasz) 2-1 (1-0)

Továbbjutott a Bayern Mün-
chen kettős győzelemmel, 6-2-
es összesítéssel.

Gólszerzők.: Lewandowski
(33 – tizenegyesből), Choupo-
Moting (73.), illetve Parolo
(82.).

Fotó: AFP



ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (10936-I)

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybe-
téteket bármilyen méretben. 1989.
December 22. utca 113. szám
(22469)

13,8 ÁR beépíthető terület eladó Jedden.
Tel. 0742-260-509. (10769-I)

ELADÓK használt ágybetétek, 200
lej/db. Tel. 0744-438-594. (11042)

ELADÓ olcsón új, háromszintes,
multifunkcionális épület az 1989.
December 22. utcában. Tel. 0745-984-
363. (11042)

ELADÓ héjatlan tökmag, lucernamag,
valamint kukoricafejtő gép (800 kg/h). Tel.
0747-480-255. (11174)

LAKÁS

HÁZAT vásárolok Vármezőn vagy
Ratosnya-Jódon. Tel. 0741-753-754.
(sz.-I)

ELADÓ a Parângului utcában három-
szobás, IV/IV. emeleti tégla tömbház-
lakás (parkett, termopán, szigetelt, új
hőközpont). Érdeklődni a 0740-402-
944 telefonszámon. (11096-I)

ELADÓ Székelyhodos főterén egy 3
szobás ház + istálló, 25 ár telek, 
110 m vaskerítés, déli oldal, vezeté-
kes víz, fáskazán, gáz meg aszfaltút
a kapuig. 30.000 euró. Tel. 0741-161-
739, 8-20 óra között. (11114-I)

ELADÓ 3 szobás ház 1084 m2 területtel.
Tel. 0365/809-464, 9-19 óra között.
(11110)

KIADÓ hosszú távra másfél szobás,
36 m2-es, bútorozatlan garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Érdeklődni a
0749-425-152 telefonszámon.
(10966-I)

OLCSÓN eladó ház Marosszent-
györgyön, 60 ár telek a Transilvaniei utca
218. szám alatt. Tel. 0744-438-594.
(11042) 

ELADÓ 2 szobás,  bútorozott, VI. emeleti
rendezett lakás, azonnal beköltözhető.
Tel. 0751-133-100. (11150)

KIADÓ 3 szobás, bútorozott lakrész
a Tudor negyedben. Tel. 0741-392-
529. (11151-I)

18 NÉPÚJSÁG _____________________________________________ KÖZÉLET – HIRDETÉS _______________________________________ 2021. március 19., péntek

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. (65462-I)

ELADÓ 2 szobás, földszinti, 50 m2-es tömbházlakás, szemben a ludasi
Poliklinikával, kereskedelmi felületté átalakítva (jelenleg patikaként működik). 

Ára: 30.800 euró (alkudható). 
Információ/elérhetőség: tel. 0751-083-247, 8-17 óra között. 

Gedeon Richter Romania Rt. (sz.-I)

A MAKFALVI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET 2021. április 3-án 10 órakor tartja 
a 2020-as évi rendes közgyűlését a szövetkezet székhelyén.
A napirendi pontok a vasasüzletben vannak kifüggesztve. 

2021. április 3-án 11 órától ugyanott tartjuk a rendkívüli közgyűlést is.
A vezetőtanács. (22559)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, 
GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb
árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választék-
ban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

A PLASMATERM RT. öntödébe, illetve fémmegmunkáló műhelybe
ÜZEMMÉRNÖKÖT, valamint az UTÓMEGMUNKÁLÁSOK (sö-
rétezés, tisztítás, csiszolás, hegesztés) ELVÉGZÉSÉRE ALKALMAS
SZEMÉLYT alkalmaz. A betanítást vállaljuk. Az önéletrajzokat a 
secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre várjuk. Tel. 0730-708-011.
(65402-I)

TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok 1,5 t-ig. Tel. 0748-580-389. (p.-I)

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

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

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és VILLANYSZERELŐT, HEGESZTŐT. Szakmai fel-
készítést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget aján-
lunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197.
szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a
hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-043-
as telefonszámon. (65456-I)

A ROMARIS CÉG Jedden alkalmaz SOFŐRT 8x4-es autóra és 
GÉPÉSZT exkavátorra, buldózerre és autogréderre. További infor-
mációk a 0757-462-226-os telefonszámon. (22500-I)

ÉPÍTŐCÉG kül- és beltéri munkát vállal. Tel. 0770-621-920.
(11099)

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Javaslatot terjesztett elő
szerdán az Európai Bizottság
(EB) egy digitális zöldigazol-
vány létrehozására, amely
megkönnyítené a COVID–19-
világjárvány alatt a polgárok
biztonságos szabad mozgását
az unión belül – tájékoztat
közleményében az Európai
Unió végrehajtó testülete.

A digitális zöldigazolvány annak
bizonyítékául szolgál majd, hogy
egy személyt beoltottak a COVID–
19 ellen, negatív teszteredménnyel
rendelkezik, vagy kigyógyult a fer-
tőzésből.

A zöldigazolvány digitális vagy
papíralapú változatban, díjmentesen
lesz elérhető. Egy QR-kódot tartal-
maz majd, amely garantálja a biz-
tonságosságát és hitelességét. Az
EB digitális átjárószolgáltatást fog
kiépíteni az összes igazolvány uni-
ószerte történő ellenőrzésének biz-
tosítására, és emellett támogatást
nyújt a tagállamoknak az igazolvá-
nyokkal kapcsolatos technikai in-
tézkedések végrehajtása terén.

Továbbra is a tagállamok hatás-
körébe tartozik annak eldöntése,
hogy az utazók esetében mely nép-
egészségügyi korlátozásoktól tekin-
tenek el, de az ilyen mentességeket
egységesen kell alkalmazniuk min-
den digitális zöldigazolvánnyal ren-
delkező utazóra.

„A digitális zöldigazolvány olyan
uniós szintű megoldást kínál, amely
egy harmonizált digitális eszköznek
köszönhetően támogatja az uniós
polgárok unión belüli szabad moz-
gását. Ez olyan pozitív üzenet,
amely a helyreállítást szolgálja” –
idézi az EB közleménye az értéke-
kért és az átláthatóságért felelős al-
elnök, Věra Jourová nyilatkozatát.

„Fő célunk, hogy könnyen hasz-
nálható, megkülönböztetésmentes
és biztonságos eszközt bocsássunk
rendelkezésre, amely teljes mérték-
ben tiszteletben tartja az adatvédel-
met. Ezen túlmenően folytatjuk a
többi partnerrel való nemzetközi
konvergenciára irányuló munkán-
kat is” – mondta az alelnök.

„A digitális zöldigazolvány euró-
pai szintű lépést jelent annak bizto-
sítására, hogy idén nyáron az uniós
polgárok és családtagjaik biztonsá-
gosan és a lehető legkevesebb kor-
látozással kelhessenek útra.
Mindazonáltal a digitális zöldiga-
zolvány nem előfeltétele a szabad
mozgásnak, és semmilyen módon
nem vezethet hátrányos megkülön-
böztetéshez. A közös uniós megkö-
zelítés nemcsak az unión belüli
szabad mozgás fokozatos helyreál-
lítását és az Európán belüli törésvo-
nalak elkerülését segíti elő – esélyt
ad arra is, hogy befolyást gyakorol-
junk a globális normákra, és az eu-
rópai értékeinkben – ideértve az
adatvédelmet – gyökerező jó példá-
val járjunk elöl” – jelentette ki Di-
dier Reynders jogérvényesülésért
felelős biztos.

A digitális zöldigazolvány há-
romféle igazolványt foglal magá-
ban: egy oltási igazolványt, egy
(NAAT/RT-PCR-teszt vagy anti-

géngyorsteszt elvégzéséről kiállí-
tott) tesztelési igazolványt és egy, a
COVID–19 megbetegedésből való
felgyógyulást tanúsító igazolványt.

Az igazolványokat digitális vagy
papíralapú változatban állítják ki.
Mindkét változat rendelkezni fog
egy QR-kóddal, amely tartalmazza
a kulcsfontosságú információkat,
valamint egy digitális aláírást a do-
kumentum hitelességének igazolá-
sára.

A Bizottság digitális átjárószol-
gáltatást fog kiépíteni, és támogatja
a tagállamokat egy ellenőrző szoft-
ver kifejlesztésében, amely lehe-
tővé teszi a hatóságok számára az
összes igazolványon szereplő alá-
írás ellenőrzését az unió egész terü-
letén. Az igazolvány birtokosának
személyes adatai nem haladnak át
az átjárón, és azokat az ellenőrzést
végző tagállam nem őrzi meg.

Az igazolvány díjmentesen lesz
elérhető, és azt a kiállító tagállam
hivatalos nyelvén vagy nyelvein,
valamint angolul állítják ki.

Ha egy tagállam továbbra is ka-
rantént vagy tesztelést ír elő a digi-
tális zöldigazolvánnyal rendelkezők
számára, erről értesítenie kell a Bi-
zottságot, illetve valamennyi tagál-
lamot, és meg kell indokolnia az
intézkedést.

Az igazolvány korlátozott számú
információt tartalmaz, például a
nevet, a születési időt, a kiállítás dá-
tumát, a védőoltásra/tesztre/felgyó-
gyulásra vonatkozó releváns
információkat és az igazolvány
egyedi azonosítószámát. Ezeket az
adatokat csak az igazolványok hite-
lességének és érvényességének
megerősítése és ellenőrzése céljá-
ból lehet ellenőrizni.

A digitális zöldigazolvány vala-
mennyi uniós tagállamban érvényes
lesz, továbbá Izland, Liechtenstein,
Norvégia és Svájc is csatlakozhat a
kezdeményezéshez. Az igazolványt
ki kell állítani az EU-ban lakóhely-
lyel rendelkező harmadik ország-
beli állampolgárok és a más
tagállamokba történő utazásra jogo-
sult látogatók számára is.

A digitális zöldigazolvány 
rendszere átmeneti intézkedés.
Amint az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) bejelenti a COVID–
19-világjárvánnyal összefüggő
nemzetközi népegészségügyi szük-
séghelyzet végét, a rendszert felfüg-
gesztik.

Ahhoz, hogy a rendszert még a
nyár előtt kialakíthassák, az Euró-
pai Parlamentnek és a Tanácsnak
mielőbb el kell fogadnia ezt a javas-
latot.

Ezzel párhuzamosan a tagálla-
moknak végre kell hajtaniuk az e-
egészségügyi hálózat keretében
elfogadott technikai standardokat és
a bizalmi keretrendszert, hogy biz-
tosítsák a digitális zöldigazolvá-
nyok időben történő bevezetését,
együttműködési képességét és a
személyes adatok védelmének tel-
jes körű betartását. A cél az, hogy a
következő hónapokban lezáruljon a
technikai munka és befejeződjön a
javaslat kidolgozása. 

Zöldigazolvánnyal könnyítenék
meg a világjárvány alatt 

a polgárok biztonságos szabad
mozgását az unión belül



KIADÓ azonnal beköltözhető, beren-
dezett garzon. Bére: 165 euró + ga-
rancia. Tel. 0771-677-830. (11168-I)

SÜRGŐSEN bérbe vennék magán-
házat vagy tömbházlakást. Tel. 0755-
309-832. (11178-I)

VÁSÁROLOK tömbházlakást vagy
magánházat. Azonnali fizetési lehető-
ség. Tel. 0744-645-348. (11178-I)

MINDENFÉLE

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

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

KERESEK asszonyt egy 92 éves,
beteg, de nem ágyhoz kötött nő gon-
dozására naponta 9-17 óra között,
lakhelye Marosvásárhelyen, a 2-es
Poliklinika mellett. Érdeklődni a 0744-
555-917-es telefonszámon. (11133-I)

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

TETŐFEDÉS hagyományos cseréppel,

Bilka fémcseréppel, manzárdosítás,

famunka A-tól Z-ig. Tel. 0758-637-095.

(11061)

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen

anyagból, cserépforgatást, ácsmunkát,

házak felújítását. Az anyagot biztosítjuk.

Tel. 0759-660-136. (10992)

FAMETSZÉST, permetezést vállalunk.

Tel. 0770-621-920. (11099)

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás,

Lindab-tető, bármilyen munkát vállalunk.

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.

0754-553-856, Jani. (11066)

VÁLLALOK mindenféle építkezési

munkát, fametszést, szőlőmetszést. Autót

vásárolok ócskavasnak. Tel. 0741-352-

972. (11109)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőké-

szítést bármilyen anyagból, minden-

féle kisebb javítást, cserépforgatást,

ácsmunkát, festést, vakolást, bádo-

gosmunkát, régi épület lebontását,

szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%

kedvezmény. A kiszállás ingyenes.

Tel. 0758-880-600. (10883-I)

FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0754-698-

356. (10928)

TERMOPÁN ablakok, ajtók javítása,

szúnyoghálók, rolók készítése, szerelése.

Tel. 0771-383-725. (11109)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget

aláírok. Tel. 0756-760-667. (10984-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, ruhaszárítók, mikro-

hullámú sütők, porszívók, gáz- és

villanykályhák javítását vállaljuk az

ügyfél lakásán, bárhol Maros megyé-

ben. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-

294, 0745-560-092. (11138-I)

VÁLLALUNK építkezési munkálato-

kat, falrakást, ácsmunkát, vakolást,

falfestést, parkettrakást, parkettcsi-

szolást, gipszkartonozást, szigetelést,

anyagszállítást. Tel. 0740-667-511.

(11145-I)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-

tok. Tel. 0755-825-502. (11164-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden elmúlik, minden elvész,
csak egy él örökké: az emléke-
zés.
Szomorú szívvel emlékezünk
március 20-án a bordosi szüle-
tésű ORBÁN ENDRE-ANDRÁS
volt marosvásárhelyi lakosra ha-
lálának 28. évfordulóján.
Nyugodj csendesen!
Szeretteid: feleséged, Margit, lá-
nyod, Manyika, unokád, Sanyika.
(11134)

Fájó szívvel emlékezünk március

19-én a szeretett férjre, édes-

apára és apósra, GÁL JENŐRE

halálának 15. évfordulóján. 

Bánatos felesége, fiai és menye.

(11101-I)

Egy életen át tartó fájdalommal

emlékezünk és emlékeztetünk

március 20-án az atlétika sokszo-

ros bajnokára és csúcstartójára, 

NAGY JÓZSEF – JÓSKÁRA halá-

lának harmadik évfordulóján.

Reménykedve nézünk a csillagok

felé, hogy ott a megérdemelt fény

országából tekint le ránk.

„A szeretet soha nem fogy el.”

Felesége, Edit és leánya, Melinda

családjával. (11160-I)

„Aki ember volt, küzdő, tiszta

ember, változzék át bár porladó

rögökké, az élőkben tovább él

mindörökké.”

(Csepeli Szabó Béla)

Szomorú szívvel emlékezünk

március 19-én ZSIGMOND 

KÁLMÁN tanárra, Makfalva egy-

kori polgármesterére, halálának

25. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették, gon-

doljanak rá kegyelettel.

Emléke szívünkben mindig meg-

marad, hiánya pótolhatatlan. 

Szerettei. (11169-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

2021. március 18-án, életének 79.

évében elhunyt 

SZENTKUTI ÉVA 

szül. Bethlen.

A temetési szertartásra március

22-én, hétfőn 12 órától a maros-

vásárhelyi római katolikus teme-

tőben kerül sor. 

Drága emlékét szívünkben őriz-

zük.

A gyászoló család. (11170-I)

„Éjszaka majd fölnézel a csilla-
gokra.
Az enyém sokkal kisebb, sem-
hogy megmutathatnám, hol van.
De jobb is így. Számodra az én
csillagom egy lesz valamerre a
többi csillag közt. Így aztán min-
den csillagot szívesen nézel
majd… Mind a barátod lesz.”
Szomorúan tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, testvér, nagy-
mama, unokatestvér, anyós és
nagynéni, a megyei kórház volt
szülészet-nőgyógyászati asz-
szisztense, a sáromberki szüle-
tésű 

VAJDA ANNA
2021. március 14-én, 88 éves ko-
rában örökre megpihent.
Örök nyugalomra 2021. március
20-án, szombaton 13 órakor he-
lyezzük a marosszentgyörgyi re-
formátus temetőben (megyei
kórház mögött).
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (11163-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki dr. Szatmári Szabolcs egye-
temi előadótanárnak, szak-
osztályunk alelnökének, a
szeretett ÉDESAPJA elvesz-
tése okozta gyászban. Az Er-
délyi Múzeum-Egyesület
Orvos- és Gyógyszerésztudo-
mányi Szakosztálya. (65471-I)

Együttérzésem fejezem ki dr.
Szatmári Szabolcs ideggyó-
gyász tanár úrnak és család-
jának ÉDESAPJA elhunyta
alkalmából. Dr. Simon Gábor.
(11166-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága halottunk,
FARKAS SÁNDOR temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és gyászunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(11130)
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Könnyes szemmel
nézünk az égre, 
kérjük a Jóistent,
nyugtassa őket
békében. 
Jóságos szívetek
pihen a föld alatt, 
minden könny-
csepp nyugtassa
álmotokat.
Fájó szívvel emlékezünk NAGY JULIÁNNÁRA, aki március 20-
án 5 éve és NAGY JÓZSEFRE, aki szeptember 5-én 30 éve tá-
vozott el közülünk. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!
Lányuk, Ilonka, vejük, Bubu, unokáik: Ilonka és Annamária.
(11128)

Elektronikus szolgáltatások 
az adófizető polgárok számára

A koronavírus-járvány idején, a Brassói Regionális Pénzügyi
Főigazgatóság vezérigazgatósága és Fehér, Brassó, Kovászna,
Hargita, Maros és Szeben megyei alárendelt egységei emlékeztetik
az adófizető polgárokat, melyek azok az elektronikus szolgáltatá-
sok, amelyeket távkommunikációra használhatnak az adózási kö-
telezettségek megismerése, tisztázása és teljesítése érdekében. 

A saját virtuális tér könnyen hozzáférhető, ingyenes és 24 órából
24 órán át elérhető mind a természetes, mind a jogi személyek
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára. Ez
az online szolgáltatás belátást enged az adóhelyzetre, az adóbe-
vallások elektronikus benyújtására, a dokumentumok és az adó-
ügyi dokumentumok elektronikus átvételére. A saját virtuális
téren keresztül közölt dokumentumok ugyanolyan jogi értékűek,
mint a postán vagy a hivatali ablaknál kiadott iratok. A saját vir-
tuális térbe történő belépésre vonatkozó utasítások elérhetők a
www.anaf.ro, honlapon, a https://www.anaf.ro/anaf/
internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv linken.

Egyedi kapcsolatfelvételi űrlap
a) A saját virtuális térrel rendelkező adófizető polgárok
az ebben a szolgáltatásban rendelkezésre álló kapcsolatfelvételi

űrlap segítségével általános adóügyi és IT-információkat kaphat-
nak a saját adóügyi helyzetükről, 

b) azok az adófizetők, akik nem hoztak létre saját virtuális
teret:

– az ügynökség honlapján található kapcsolatfelvételi űrlap se-
gítségével általános információkhoz juthatnak az adózás és az IT
területéről. 

Ugyanakkor a Brassói Főigazgatóság, az alárendelt Fehér,
Brassó, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben megyei pénzügyi hi-
vatalok által, a self service rendszerben számítógépeket bocsát az
adófizetők rendelkezésére az intézmények székhelyén az adóhiva-
tal által ajánlott szolgáltatások elérése érdekében. Kérésre az adó-
fizetőket az adóellenőrök közvetlenül irányítják az adófizetési
kötelezettségük teljesítése érdekében.

Az adójogszabályok alkalmazásáról a (+4)031.403.91.60 köz-
ponti telefonos szolgálattól kérhető tájékoztatás.

A közönség- és sajtószolgálat

Az ANAF közvitára bocsát 
három stratégiai dokumentumot 

Az   Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) az intézmény honlapján,
a Döntések átláthatósága rovatban három dokumentumot tett
közzé azon stratégiák közül, amelyeket a következő években fog
alkalmazni: ANAF-stratégia a  2021–2024-es periódusra, Digita-
lizálási stratégia (2021–2025) és  Kommunikációs terv  (2021).

Az  ANAF-stratégia a  2021–2024-es periódusra két fő kérdéssel
foglalkozik a jobb tevékenység érdekében: az intézmény digitali-
zálása és az állampolgárok érdekében végzett szolgáltatások javí-
tása.

E programadó dokumentum révén az ANAF ugyanakkor to-
vábbra is fenntartja az adócsalás megelőzését és visszaszorítását
célzó akcióterveket, a szervezeti/intézményi kultúra korszerűsíté-
sét,  az intézményi eredmények átláthatóvá tételét.

Minden érdekelt fél javasolhat vagy küldhet megjegyzést az
ANAF által kidolgozott startégiákhoz a  presa@anaf.ro e-mail-
címre.

Várjuk az önök ötleteit, az ANAF számára ez egy új lehetőséget
jelent az intézmény és az állampolgárok közötti partneri viszony
erősítésében és javításában.

A közönség- és sajtószolgálat
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SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres  
számvezérlésűgép-kezelői 

és hőkezelői 
állás betöltésére

Amit kérünk: 
– Tanulási vágy
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek. 

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro  várunk. 

További információk a 0265-208-307-es telefonon. 

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres
minőségellenőri/felelősi

munkakörbe
Amit kérünk: 
– Műszaki rajz ismerete,
– Technikai szakértelem,
– Mérési és ellenőrzési eszközök használatának ismerete,
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent,
– Két műszakos munkarend,
– Sorozatgyártást kísérő mérések végrehajtása,
– Az előírt gyártásközi ellenőrzési feladatok elvégzése,
– A késztermék minőségének ellenőrzése,
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat, önállóság.

Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés,
– Éves teljesítménybónusz,
– Étkezési jegyek,
– Ingyenes szállítás,
– Pótszabadság,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.
Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy  e-mailen: 

office@duerkopp-adler.ro, moldovanm@duerkopp-adler.ro  
várunk. 

További információk a 0265-208307-es telefonon. 

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres tervezőmérnöki
állás betöltésére

Amit kérünk: 
– Felsőfokú technikai szakirányú végzettség,
– Jó  számítógép-kezelői ismeretek,
– CATIA V5 (AUTOCAD + SOLIDWORKS) ismerete,
– Mechanikai tervezés terén szerzett tapasztalat előnyt jelent,
– Középfokú német- vagy angolnyelv-tudás.

Amit ajánlunk:
– Biztos, hosszú távú munka,
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailben: 
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro várunk. 

További információk a 0265-208-307-es telefonon. 


