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Ravatalozót adtak
át Gyulakután
Közel ötéves folyamatnak értek a vé-
gére vasárnap Gyulakután, ahol min-
den helyi lakos által használható
tágas, korszerű és ízléses ravatalozó-
épületet adtak át. Eddig a falubeliek a
református egyházközség gyülekezeti
épületének egyik termét használták
erre a célra.
____________4.
Work&Travel
Sok jót és rosszat is lehet hallani a
Work&Travel programokról. Vannak,
akik azt mondják, hogy relatív nagy ösz-
szeggel tértek haza, de az is előfordult,
hogy saját zsebből vagy otthonról kül-
dött pénzből kellett fedezni a hazautat. 
____________6.
Marosvásárhelyi
bölcsődékbe való
beiratkozás
Május 17-étől kezdetét veszi a maros-
vásárhelyi bölcsődékbe való, három
szakaszban történő beíratás a
2021/2022-es tanévre. A beiratkozási
kérvényeket első szakaszban online
2021. május 17–31. között lehet be-
nyújtani.
____________8.

A Maros Megyei Tanács múlt heti soros ülése után Péter Ferenc
tanácselnök az idei évre elfogadott költségvetésről tájékoz-
tatta a sajtót. A tanácselnök az idei évet a tervezés évének
nevezte, az elkövetkező években a tervek megvalósítására
kell összpontosítani.

Közel 500 millió lejből gazdálkodik a megye
A múlt héten elfogadott megyei költségvetés összesen 924,6 millió

lej. A keretösszeg több mint 45 százalékát a kórházak működteté-
sére fordítják, amit az állami költségvetésből fedeznek. A megyei 
tanács idén közel 500 millió lejből gazdálkodik. Ebből 

(Folytatás a 2. oldalon)

Uniós források teszik lehetővé a beruházásokat 

53 millió lejjel csökkent 
a megye költségvetése

Új szerződést kötnek a Kultúrpalota felújításának folytatása érdekében. Fotó: Nagy Tibor

Jó, de reménytelen
Van egy fontos mutató, amiben nem vagyunk sereghajtók az uniós

tagállamok mezőnyében, ez az államadósság mértéke. Azonban a tar-
tozás halmozódása szempontjából már közel sem jó a helyzet, és az
igazi gond a hosszabb távú kilátásokban van.

A mérvadó román gazdasági napilap friss adatai szerint szép hazánk
a litvánokkal holtversenyben a kilencedik helyen áll az uniós mezőny-
ben az államadósságnak a bruttó nemzeti össztermékhez viszonyított
mértékét nézve. Gyakran hallhatunk különböző szakértőket és politi-
kusokat nyilatkozni a kérdésben, mivel az államadósság – jó ismerő-
séhez, a költségvetési deficithez hasonlóan – fontos mutatója egy
gazdaság egészségének. A politikusok egyelőre nem aggódnak, mert
amíg a tartozás nem emelkedik egy határérték fölé, addig nincs meg-
rovás a brüsszeli kancelláriák részéről, amelyek ilyenkor, válságidőben
még elnézőbbek is, mint általában. Az elemzők viszont már egy ideje
aggódnak, és joggal, mert a még nem vészesen nagy tartozás olyan
mértékben gyarapszik, hogy abból már a közeljövőben komoly gond
lehet.

A világszinten számító hitelminősítők közül kettő értékelte a román
gazdaság kilátásait az utóbbi bő hét alatt, és mindkettő még épp elfo-
gadhatónak minősítette az ország adóskockázatát. Ez azt jelenti, hogy
a kormány még kap hiteleket a nemzetközi piacról, tehát tudja fedezni
az államháztartás veszteséges működését. Ez működik is egészen

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Mezey Sarolta



Nézőtéren és online is követhető
a Grand Hotel Retromadár

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház értesíti közönsé-
gét, hogy április 28-ától újra nézők előtt játszhatja elő-
adásait. A Tompa Miklós Társulat április 28-án, szerdán
19 órára meghirdetett Grand Hotel Retromadár című
produkcióját Radu Afrim rendezésében így már hibrid
módon (30 százalékos nézőtéri lefedettséggel, és élő
online közvetítésben) játssza. Jegyvásárlás a színház
nagytermi jegypénztárában (nyitvatartás hétköznapo-
kon 11 és 18 óra között, telefonszám: 0365-806.865),
a helyszínen előadás előtt egy órával, valamint a
https://teatrunational.biletmaster.ro/hun oldalon. Az elő-
adás élő közvetítésére jegyeket 29 lejért a https://teat-
runational.biletmaster.ro/hun/Event/44003281/Grand-
Hotel-Retromadar oldalon vásárolhatnak az érdeklő-
dők. A néző a sikeres vásárlást követően az előadásra
szóló jegyet e-mail-üzenet formájában kapja meg a szol-
gáltatótól. A megtekintéshez szükséges link a jegyen ta-
lálható. A 16 éven felüliek számára ajánlott előadást
Romániából, illetve külföldről, román felirattal követhetik
az érdeklődők. Az előadás élő közvetítés (nem felvétel)
formájában történik, ezért utólag nem nézhető vissza.

Rendkívüli húsvéti 
vokálszimfonikus hangverseny 

Április 28-án, szerdán 19 órától a Kultúrpalota nagyter-
mében rendkívüli húsvéti vokálszimfonikus hangver-
senyre kerül sor. A TVR Marosvásárhelyi Stúdiójával

közösen szervezett koncerten a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia női karát és vonószenekarát Cristian
Sandu vezényli, közreműködik Maria Marica hegedű-
művész, szólisták: Trozner Kincső szoprán, Iordache
Beatrice mezzoszoprán. Cristina László csembalón ját-
szik. Műsoron: J. S. Bach: á-moll hegedűverseny, BWV
1041, G. B. Pergolesi: Stabat Mater. A koncert a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia Facebook-oldalán és
YouTube-csatornáján is követhető.

Sorsnak konca és kolonca 
– fotókiállítás 

A marosvásárhelyi Marx József Fotóklub szervezésé-
ben április 29-én 18 órától a várbeli Szűcsök bástyájá-
ban megnyitják Czire Alpár fotóművész Sorsnak konca
és kolonca című kiállítását. A megnyitón a szerzővel
Kányádi Orsolya szerkesztő-műsorvezető beszélget.

Április végéig láthatók Zsögödi
Nagy Imre festményei 

A Kultúrpalotában nyílt időszakos Nagy Imre-kiállítás,
amely a festő 125 munkáját mutatja be, április 30-ig lá-
togatható. Helyszín: Kultúrpalota, jobb szárny, II. eme-
let. Belépőjegy a palota jegypénztáránál váltható
legkésőbb fél órával zárás előtt. A Kultúrpalotában
keddtől péntekig 9–16 óra között, szombaton és vasár-
nap 9 órától 14.30-ig fogadják az érdeklődőket. A je-
lenleg látogatható terek az előcsarnok, a lépcsőházak,
a Tükörterem, a szecessziós kiállítás, a Bernády-em-
lékszoba, a Dandea-emlékszoba és a nagy hangver-
senyterem.

IDŐJÁRÁS
Eső várható
Hőmérséklet:
max.140C
min.60C

Ma VALÉRIA, 
holnap PÉTER napja.
PÉTER: a héber Kéfás tükörfor-
dítása, latin és görög közvetítéssel
érkezett hozzánk. Jelentése: kő-
szikla. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. április 27.

1 EUR 4,9260
1 USD 4,0837

100 HUF 1,3561
1 g ARANY 233,9081

Oltásmaraton az orvosi egyetem
szervezésében

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógysze-
részeti, Technológiai és Tudományegyetem oltásmaratont
szervez május 14-e és 16-a között. Az új típusú koronavírus
elleni oltásmaraton az eddig be nem oltott lakosságot cé-
lozza. Az oltáshoz használt vakcina a Pfizer BioNTech ter-
méke, amelyet a maraton alatt előzetes bejelentkezés
nélkül is bárki igényelhet 16. életév fölött, lakhelytől függet-
lenül. A megyéből érkező orvosi személyzet és az egyetem
diákjai oltanak.

Új székhelyen a jogi személyek 
adóügyi osztálya 

Marosvásárhelyen a városházával szemben felújított épü-
letbe költözött a jogi személyek adóügyi osztálya. A Győze-
lem téri volt Igiena szövetkezet egykori fodrászüzletét
alakították át a jogi személyek adó- és illetékügyi 
osztályává. Két pénztárablaknál fogadják az adófizető jogi
személyeket, ugyanott található a pénzügyi adóbevallások
számára fenntartott ügyfélablak is 

Szászrégen ismét sárga zónában
Szászrégen ismét sárga zónává vált, a fertőzöttségi arány
2,8 ezrelék. Ha ez nem változik számottevően, a diákok –
elsősorban a nulladik osztályosok, az elemisek és a végző-
sök – a vakáció után visszatérhetnek az iskolapadba, a töb-
biek online és rotációs rendszerben járhatnak iskolába. 6
és 22 óra között újranyithat a mozi és a vendéglők, 30%-os
kapacitással. A maszkviselés továbbra is kötelező, a kijárási
tilalom pedig 22 és 5 óra között érvényes, kivéve május el-
sejét és másodikát – ekkor a 2021. április 8-i 432. sz. kor-
mányhatározat értelmében a húsvéti, éjjeli szertartások
miatt nem lesz kijárási tilalom.

Halászati és horgászati tilalom 
Június 8-áig horgászási és halászati tilalom van érvényben.
A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium ren-
delete értelmében az ívási időszakban hatvan napig tilos
mind a kereskedelmi jellegű halászat, mind a sporthorgá-
szat, bármilyen halfajok vagy puhatestűek, vízi élőlények ki-
fogása természetes élőhelyükről. Ebben az időszakban a
megyében a csendőrség járőrcsapatai ellenőrzik a folyóvi-
zek és természetes tavak környékét és bírságolnak – áll a
Maros Megyei Csendőrség közleményében. A hobbihorgá-
szat a magántulajdonban lévő halastavakon gyakorolható.

Be lehet nevezni a Székely Vágtára 
Május 19-éig lehet a háromszéki 10. Székely Vágtára be-
nevezni. A versenyre június 26-án kerül sor a háromszéki
Maksa melletti Óriáspince-tetőn. A járványügyi helyzetre
való tekintettel nem fogadnak nézőket, a futamokat online
eseményként követhetik az érdeklődők. A verseny tétje a
budapesti Nemzeti Vágtára való kijutás. Az érdekeltek to-
vábbi információkért Kiss Ildikóhoz fordulhatnak (telefon:
0733-084-200, e-mail: szekelyvagta2021@gmail.com). 

Közönség előtt a Lúdas Matyi
Mivel a járványhelyzet kedvezően alakul, újra kinyithattak a
kulturális intézmények. A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház társulata április 29-én, csütörtökön 18 órá-
tól közönség előtt játssza a Lúdas Matyit Nyomda utcai
székhelyén, a nagyteremben. A helyek száma korlátozott,
ezért telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454-es mo-
bilszámon, naponta 9-13 óra között. Belépni kizárólag
maszkkal lehet, a bejáratnál történő érintésmentes testhő-
mérés és kézfertőtlenítés után. 6 év alatti gyerekeknek a
maszk viselése nem kötelező. Április 30-án, pénteken 18
órától május elsején, szombaton 22 óráig a virtuális térben
nézhető meg A brémai muzsikusok című mesejáték.  Az
Ariel színház honlapján nemsokára a teljes májusi program
is elérhető lesz. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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A Nap kel 

6 óra 14 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 27 perckor. 
Az év 118. napja, 

hátravan 247 nap.

Megyei hírek
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53 millió lejjel csökkent a megye költségvetése
62 millió lejt a tavalyi költségvetésből utaltak át az 
ideibe. 

– A büdzsé összeállításánál három alapelvet tartottunk
szem előtt: az első az egészségügyi intézmények további
korszerűsítése, a második az európai uniós alapok haté-
kony lehívása, a harmadik az elkezdett beruházások foly-
tatása és befejezése. Beruházásokra több mint 74,5 millió
lejt fordít a Maros megyei önkormányzat, a működési
költségekre 326 millió lejt, az uniós pályázatokra 99,5 mil-
lió lejt kapott Maros megye. Az elmúlt időszak bebizonyí-
totta, hogy az egészségügyi beruházásokat prioritásként
kell kezelni, ezért fordítunk nagy figyelmet a a hatékony
kezeléshez szükséges korszerű eszközök beszerzésére. Az
egészségügyi intézmények 10 millió lejt kapnak javításra
és fejlesztésre. Az onkológiai klinika felújításához 1,5 mil-
lió lejt utalunk ki a 12 millió lejes összértékű beruházás
utolsó fázisára. A klinikát május folyamán átadjuk, és a
kezelés a felújított klinikán folytatódhat – mondta a ta-
nácselnök. 
A nyári költségvetés-módosítás hozhat kiigazítást 

– Sajnos, a hozzáadottérték-adóból visszaosztott összeg
53 millió lejjel kevesebb, mint tavaly, ami elég nagy hiány
a megyei költségvetésben, még akkor is, ha valamivel
több pénz jutott a szociális és gyermekvédelmi igazgató-
ság költségeinek fedezésére. Reméljük, hogy az év köze-
pén, július-augusztusban a költségvetés-módosításkor
kiutalják a hiányzó összeget. Ha nem, akkor gondban le-
szünk a teljes évi költségek fedezésével – fogalmazott
Péter Ferenc. 
Kilenc beruházás van folyamatban

Annak ellenére, hogy az idén kevesebb pénzből gazdál-
kodhat a megyei tanács, az uniós források lehetővé teszik
új beruházások elkezdését, ezért idén minél több tervet

kell előkészíteni az alapok lehívására. Jelenleg kilenc
uniós pályázat kivitelezése van folyamatban a megyében,
ezek összértéke közel 100 millió lej.

– A természettudományi múzeumban meg volt a mű-
szaki átadás, jelenleg a berendezésen dolgoznak, s rövi-
desen ezt az intézményt is át lehet adni. A Kultúrpalota
felújításának folytatása érdekében az új szerződés megkö-
tésén dolgoznak. Nagyberuházás még a Nyárádtő–Dicső-
szentmárton közötti út felújítása, ahol nagyon jól haladnak
a munkálatokkal, továbbá a Segesvár–Szentágota közötti
útszakasz korszerűsítése is, ahol szintén nagyon jól halad-
nak – tájékoztatott az elnök. 
Az utak korszerűsítése folytatódik

Idén is fontosnak tartják a megyei úthálózat karban-
tartását és korszerűsítését, erre 62,5 millió lejt szánnak.
Folytatják a Szászrégen–Laposnya–Hargita megye ha-
tára közti 12 km-es szakasz felújítását, útpadka kialakí-
tását, árkok karbantartását a Marosvásárhely–
Nyárádszereda–Sóvárad–Hargita megye határa közti sza-
kaszon. 

Idén további három nagy útszakasz felújításának mű-
szaki terve készül el: a Nyárádtő–Ákosfalva közti sza-
kaszra, a Marosvásárhely–Mezőbánd–Mezősályi–
Nagysármás–Beszterce-Naszód megye határa közti sza-
kaszra, továbbá a Marosvásárhely–Sóvárad–Hargita
megye határa közti szakaszra.
2,1 millió lej támogatás a civil szervezetekben

A tanácselnök bejelentette, hogy a Maros Megyei Ta-
nács elfogadta a nemkormányzati szervezetek idei támo-
gatási keretét, ami 2,1 millió lej. Ezt a civil szervezetek
kulturális, egyházi, szociális, sport- és ifjúsági tevékeny-
ségeinek finanszírozására fordíthatják. A pályázatokat rö-
videsen meghirdetik.

(Folytatás az 1. oldalról)

Meghosszabbították 
a környezetvédelmi pályázat határidejét

Meghosszabbították a Marosvásárhelyi Rádió és
partnerei által a Maros-parti takarítási akcióhoz
kötődő környezetvédelmi pályázat leadási határ-
idejét egy hónappal, és a hosszúra nyúlt vakáci-
óra való tekintettel az eredményhirdetést június
elsejére halasztották. 

Mint már lapunkban is közöltük, a Közösen kitakarít-
juk! jelszóval hirdetett akció mellett a Marosvásárhelyi
Rádió gyerekeknek és fiataloknak hirdetett környezetvé-
delmi jellegű pályázatot. A felhívás szerint le kell rajzolni,
vagy saját terv alapján készíteni kell egy olyan tárgyat,
amelynek fő alapanyaga a pillepalack. Egy pályázó sze-
mély vagy csoport csak egy alkotással pályázhat. Az al-
kotás csak kézi technikával készülhet (rajz esetén színes

ceruza, filctoll, tempera, pasztellkréta stb.; tárgy esetén:
pillepalack, ragasztó stb). Az óvodásokat, előkészítő osz-
tályosokat, valamint az I-IV., az V-VIII., a IX-XII. osztá-
lyosokat külön kategóriában díjazzák. 

Az Ecolect Maros, a Surtec, a  jatszma.ro, a Gedeon
Richter Romania, a Kormány Főtitkárságán belül működő
Fenntartható Fejlődés Főosztály, a Maros Művészegyüttes,
az Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színház által támogatott pá-
lyázat keretében az alkotásokról készült fotókat a 
radiospalyazat@gmail.com e-mail-címre kell beküldeni
május 22-ig, az eredményhirdetés június 1-jén lesz. Bő-
vebb felvilágosítás a Marosvásárhelyi Rádiónál a követ-
kező elérhetőségeken: krakoczi@yahoo.com, valamint a
0740-117-206-os telefonszámon kapható. (v.gy.) 



addig, amíg már akkorára dagad az adósság, hogy a
kamatok törlesztésére sem lehet elég hitelt szerezni. És
ez nálunk csak idő kérdése, ha nem fogják vissza az ál-
lami kiadásokat, vagy a gazdaság nem kezd el csodála-
tosan növekedni, hogy több legyen a bevétel.

Ráadásul hamarabb kerülhetünk bajba, mint más
olyan uniós országok, amelyek az előző gazdasági vál-
ság nyomán voltak nehéz helyzetben, de az elmúlt évti-
zed kedvező gazdasági kontextusát arra használták fel,
hogy csökkentsék a tartozásaikat. Az előbb említett ösz-
szeállításban például a magyar gazdasággal kapcsola-
tosan megemlítik, hogy a koronavírus nyomán érkező
gazdasági válság kilenc év adósságcsökkentő politikáját
dobta a kukába. Ez tényleg így van, csakhogy a szom-
szédoknak most pont akkora a tartozásuk, mint egy év-
tizede volt, a miénk viszont ugyanennyi idő alatt a
triplájára ugrott, és nyoma nem látszik olyan gazdaság-
politikának, ami ezt a trendet megállítaná. Meglehet,
hogy még ez a kormány is megússza drasztikus megszo-
rítások nélkül, de annyi biztos, hogy ahol tartozás van,
ott előbb vagy utóbb a számlát is benyújtják. Ez az
akkor épp hatalmon levő kormánynak sem lesz kelle-
mes, de igazán fájni az adófizetőknek fog.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Jó, de reménytelen

A magyar nyelvhasználatot népszerűsítő és tudato-
sító tájékoztató kampányba kezdett a kolozsvári
Bálványos Intézet és a temesvári Integratio Alapít-
vány.

A kampányról sajtótájékoztatón számoltak be kedden Ko-
lozsváron a szervezők. Toró Tibor, a Bálványos Intézet kuta-
tási igazgatója elmondta: a korábbi kutatásokból kirajzolódott,
hogy a vegyes házasságokból származó, magyarul tanuló
gyermekek esetében a pedagógusok olyan kihívásokkal szem-
besülnek, melyekre nem készítették fel őket.

Erdei Ildikó, a temesvári Bartók Béla Gimnázium igazga-
tója, az Integratio Alapítvány munkatársa elmondta: az egyik
ilyen kihívás, amikor a magyar iskola tanára azzal szembesül,
hogy a meghirdetett szülői értekezletre olyan szülők is érkez-
nek, akik nem beszélnek magyarul. Ha a pedagógus nincsen
felkészülve a helyzetre, gyakran az a megoldás születik, hogy
románul tartják a szülői értekezletet, noha az iskola feladata
lenne az is, hogy erősítse a magyar nyelv társadalmi pozíció-
ját. A sajtótájékoztatón egy animációs filmet is bemutattak,
mely azt a megoldást javasolja a pedagógusoknak erre a hely-
zetre, hogy készítsék el románul is a szülői értekezlet témái-
nak vázlatát, és adják át írásban ezt a román szülőknek, az

értekezletet pedig tartsák magyarul. A Zoom Studio animációs
műhely hasonló kisfilmek sorozatának az elkészítését tervezi.

Erdei Ildikó elmondta: az Integratio Alapítvány több olyan
programot is kidolgozott, melyekkel arra hívja fel a figyelmet,
hogy a vegyes családokban érdemes a gyermekeket kétnyel-
vűvé nevelni. Szakmai műhelyeket és fókuszcsoportos beszél-
getéseket is szerveztek a témában érintett családokkal, és
számos konkrét példát megvizsgálva alakították ki javaslata-
ikat, melyek a ketnyelvuseg.integratio.ro oldalon találhatóak
meg. A magyar anyanyelvű, de magyarul csak fakultatív jel-
leggel tanuló diákok számára a fakultativ.integratio.ro inter-
netes oldalon közölték oktatási segédanyagok egész
gyűjteményét.

Keszeg Erika, a Bálványos Intézet kutatója a román és a
magyar nyelv társadalmi pozíciója közötti különbségre hívta
fel a figyelmet. Szerinte a vegyes lakosságú településeken élő,
magyar iskolában tanuló diák könnyen azzal szembesülhet,
hogy anyanyelvének kizárólag az iskolai órákon van létjogo-
sultsága. „A magyar oktatási intézményeknek ki kell egyen-
súlyozniuk a nyelvi aszimmetriát, s ez különösen fontos a
szórványvidékeken és a vegyes tannyelvű iskolákban” –
mondta Keszeg Erika. (MTI)

A magyar nyelvhasználatot népszerűsítő 
tájékoztató kampány indult Továbbra is magas az elhunytak,

csökkent az aktív fertőzöttek
száma

Az elmúlt 24 órában 2019 új koronavírus-fertőzéses
esetet diagnosztizáltak Romániában, ezzel az igazolt
fertőzéses esetek száma 1 049 539-re emelkedett a
járvány kezdete óta – közölte kedden a stratégiai
kommunikációs törzs (GCS). Elhunyt újabb, 172 ko-
ronavírussal fertőzött személy, így az áldozatok
száma 27 683-re nőtt. A járvány kezdete óta 979 445-
en gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek száma 42
411-re csökkent. Jelenleg 1336 beteget kezelnek in-
tenzív osztályon, kevesebbet, mint előző napon. Az
elmúlt 24 órában több mint 32 ezer teszt eredményét
dolgozták fel. (Agerpres)

Közel százezer adag 
Moderna-szérum érkezik

Szerdán újabb vakcinaszállítmány érkezik Románi-
ába a Modernától. A 87.600 dózist tartalmazó szállít-
mány szárazföldi úton érkezik az országos tárolási
központba, ahonnan majd szétosztják a regionális
központoknak – közölte kedden a SARS-CoV-2 elleni
oltáskampányt koordináló országos bizottság. Az im-
munizálási kampány kezdete óta 637.200 adag Mo-
derna-vakcinát kapott Románia, ebből 425.857 dózist
használtak fel eddig. (Agerpres)

Kártérítést ítélt meg 
az EJEB Tőkés Lászlónak

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) kártérí-
tést ítélt meg Tőkés Lászlónak, ugyanis kedden ho-
zott ítélete szerint a székely zászló kitűzésének
ügyében a román hatóságok megsértették az Emberi
Jogok Európai Egyezményének a véleménynyilvání-
tás szabadságáról szóló cikkét. Tőkés László 2016
júniusában fordult az Emberi Jogok Európai Bírósá-
gához a nagyváradi képviselői irodájának az erké-
lyére 2014 júniusában kitűzött székely zászló
ügyében foganatosított közigazgatási intézkedések
miatt. A Bihar Megyei Törvényszék 2015 novembe-
rében jogerős ítéletben reklámzászlónak minősítette
Székelyföld jelképét. Tőkés Lászlót a Nagyváradi
Polgármesteri Hivatalnak alárendelt helyi rendőrség
ezt követően felszólította a reklámzászlónak minősí-
tett székely zászló és partiumi zászló eltávolítására.
Az EJEB ítélete szerint a reklámzászlónak minősített
jelkép eltávolítását elrendelő ítélet indokolása túlzot-
tan szűkszavú, és nem tartalmaz elegendő informá-
ciót ahhoz, hogy megismerhető legyen belőle az
eljárás indoka. A jogsértés miatt az emberi jogi bíró-
ság anyagi jóvátétel megfizetésére szólította fel Ro-
mániát. (MTI)

A britek újra beleszerettek 
az olvasásba a járvány alatt

Tavaly több könyvet vásároltak a britek, ami az ága-
zati szakértők szerint azt mutatja, hogy a koronaví-
rus-járvány alatt az emberek újra rájöttek, hogy
szeretnek olvasni. A szépirodalmi és nem szépiro-
dalmi művek iránti kereslet is megugrott, a hangos-
könyvek eladása pedig 37 százalékkal nőtt. Az
oktatással kapcsolatos könyvek eladásai azonban
visszaestek, mivel az iskolák hónapokig zárva voltak
– idézte a Brit Kiadók Szövetségének közleményét a
BBC News. (MTI)

Ország – világ

Első fokon elutasította a bíróság Liviu Dragnea, kor-
rupcióért bebörtönzött volt szociáldemokrata (PSD)
pártelnök feltételes szabadlábra helyezését kedden.

2019. május 27-én az akkor még kormányon lévő PSD-t
erős kézzel vezető, és a kormányt háttérből irányító politikust
hivatali visszaélésre történő felbujtásért halmazati büntetés-
ként ítélte három és fél év letöltendő szabadságvesztésre a leg-
felsőbb bíróság, mivel már volt egy szintén korrupcióért
kiszabott felfüggesztett börtönbüntetése.

A büntetés-végrehajtó intézet illetékes bizottsága előzőleg
jóváhagyta Dragnea feltételes szabadlábra helyezési kérését.
Ezt a jó magaviseletű, bűnbánatot tanúsító elítéltek elvileg
büntetésük kétharmadának letöltése után kérhetik, a letöltött
időből pedig levonhatók azok a napok, amelyeket munkavég-
zéssel érdemeltek ki.

Dragnea korábban külön jogvitába is keveredett a rahovai
börtönnel amiatt, hogy tavaly júliustól eltiltották a munkától,
amiért egy – egyébként engedélyezett – Skype-beszélgetést
arra használt, hogy televíziós interjút adjon egy volt munka-
társának. A bíróság ebben igazat adott neki, és jogerősen el-
rendelte, hogy a börtön ismerje el azokat a napokat, amelyeket
a tavalyi év második felében kaphatott volna, ha nem tiltják
el a munkától. Azt viszont nem érte el, hogy „munkaidőnek”
ismerjék el azt a hónapot is, amikor koronavírus-fertőzéssel
kezelték a börtönkórházban.

Bár a PSD egykori elnöke a feltételes szabadlábra helyezés
feltételeit teljesítette, az őt rács mögé küldő korrupcióellenes
ügyészség (DNA) képviselője a keddi tárgyaláson rámutatott:
Dragnea – miként azt tavalyi interjúja is igazolja – nem bánta
meg tettét, továbbra is egy igazságtalan politikai ítélet áldo-
zatának tartja magát.

A rahovai börtönben raboskodó Dragnea ügyében illetékes
bukaresti 5. kerületi bíróság megalapozatlannak találta az el-
ítélt kérését, és úgy döntött: a politikus legközelebb két hónap
múlva kérvényezheti ismét a feltételes szabadon bocsátását.

A végzés ellen 48 órán belül lehet fellebbezni.
A PSD egyébként most már igyekszik elhatárolódni Drag-

neától és a nevével fémjelzett korszaktól: volt bizalmasait
vakvágányra tolták, legtöbbjüknek – köztük Viorica Dăncilă
volt miniszterelnöknek – már nem jutott befutó hely a parla-
menti választásokon, és Dragnea pártba történő visszatérésé-
nek ötletéért sem rajonganak a mostani vezetők.

Dragnea végül is egy – politikai hatalmához képest – jelen-
téktelen ügybe bukott bele: második korrupciós perében azt
bizonyították rá, hogy 2006 és 2013 között, amikor a Teleor-
man megyei tanács, illetve a PSD megyei elnöke volt, az ő
utasítására fizettek a megyei tanács költségvetéséből két olyan
alkalmazottat, akik nem a gyermekvédelmi igazgatóságnál,
hanem valójában a PSD megyei szervezeténél dolgoztak.
(MTI)

Elutasította a bíróság Dragnea szabadlábra 
helyezését

A parlament alsóháza ügydöntő jogkörrel kedden
elutasította az aranytartalék hazaszállításáról ren-
delkező törvénytervezetet, amelyet Liviu Dragnea,
az ellenzéki szociáldemokraták volt elnöke terjesz-
tett be.

A jogszabály drasztikusan korlátozta volna a román arany-
tartalék külföldön való tárolását. A jogszabály szerint a Román
Nemzeti Bank legfeljebb az aranytartalék 5 százalékát tart-
hatta volna külföldön, míg jelenleg több mint 60 százaléka
Londonban van. Az előző években, amikor a szociáldemok-
ratáknak többségük volt a parlamentben, a törvényhozás meg-

szavazta a tervezetet. Klaus Iohannis államelnök 2019 novem-
berében visszaküldte a törvényhozásnak megfontolás végett.
A tervezet tartalmával a jegybank vezetősége sem értett egyet,
úgy vélte, hogy Románia nagyobb bizalmat élvez hitelezői
körében, ha a tartalék nagyobb része Londonban van.

A képviselőház keddi voksolásán 173 képviselő szavazta
meg az elnök felülvizsgálati kérelmét, 131-en ellene voksoltak
egy tartózkodás mellett. Ezzel elutasították a Dragnea-féle tör-
vénytervezetet. Romániának csaknem 104 tonna aranya van,
ami a nemzetközi tartalékok mintegy 10 százalékát teszi ki.
(MTI)

Nem hozzák haza az aranytartalékot

Az Európai Unió a katasztrófahelyzetek kezelésének
támogatására létrehozott polgári védelmi mecha-
nizmusának keretében oxigént, gyógyszert és or-
vosi felszerelést juttat a koronavírus-járvány által
különösen sújtott Indiába – jelentette be Janez 
Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos 
kedden.

Janez Lenarcic elmondta, hogy az unió tagállami felaján-
lásokon keresztül segíti Újdelhi járvány elleni védekezését.

Tájékoztatása szerint Írország 700 oxigénkoncentrátort, egy
oxigéngenerátort és 365 lélegeztetőgépet, Belgium kilencezer
adag vírusellenes gyógyszert, Románia 80 oxigénkoncentrá-
tort és 75 oxigénpalackot, Luxemburg 58 lélegeztetőgépet,
Portugália 5503 adag oltóanyagot és hetente 20 ezer liter oxi-
gént, Svédország 120 lélegeztetőgépet ajánlott fel.

A következő napokban várhatóan további uniós tagállamok,
köztük Franciaország és Németország is támogatást ajánlanak
fel – közölte.

Az EU teljes szolidaritását fejezi ki az indiai néppel, és a
továbbiakban is kész mindent megtenni azért, hogy támogassa
a dél-ázsiai országot a koronavírus-járvány jelentette kihívá-
sokkal teli időszakban – tette hozzá az uniós biztos.

Az 1,35 milliárd lakosú Indiában sorra dőlnek meg a jár-
vány újonnan regisztrált fertőzöttjeinek napi rekordjai. Keddre
323 144 újabb fertőzöttet regisztráltak, ezzel együtt immár
17,6 millió fertőzöttet jegyeztek fel az országban a járvány
kezdete óta. Ez volt az egymást követő hatodik nap, hogy 300
ezernél is több fertőzött bukkant fel az országban, igaz, mint-
egy 30 ezerrel kevesebb az előző napihoz képest. Indiában a
legutóbbi adatok szerint 197 894 ember vesztette életét a fer-
tőzés következtében.

Az országban az elmúlt napokban hiány alakult ki a járvány
elleni küzdelemhez szükséges, alapvető egészségügyi felsze-
relésekből.

Január eleje óta Indiában 142 millió adag védőoltást adtak
be, ebből 3,3 milliót az elmúlt napon. (MTI)

Az EU oxigént, gyógyszert és orvosi felszerelést 
juttat a járvány által különösen sújtott Indiába
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Közel ötéves folyamatnak
értek a végére vasárnap Gyu-
lakután, ahol minden helyi
lakos által használható tágas,
korszerű és ízléses ravatalo-
zóépületet adtak át. Eddig a
falubeliek a református egy-
házközség gyülekezeti épüle-
tének egyik termét
használták erre a célra.

Áhítatában Kulcsár-Rabocskai
Levente református lelkész arra in-
tette a helyieket, hogy éljék földi
életüket Isten törvényei, szabályai
szerint, keresztyénként, ha pedig
lejár ez az élet, örököljenek egy
olyan országot, amelyet Ő készített
mindenki számára.

A lelkész beszámolójában rámu-
tatott: a folyamat már 2016-ban el-
kezdődött, majd a gazdasági
bizottság ajánlására a presbitérium
az önkormányzat támogatását kérte
egy korszerű, és felekezettől függet-
lenül minden gyulakutai lakos által
használható ravatalozó építéséhez.
A 2017-ben benyújtott kérés indok-
lásaként felhozták: az eddigi rava-
talozószoba a méretei miatt
alkalmatlanná vált a célra, és olyan
eset is volt, amikor egyszerre három
halottat kellett felravatalozni. A he-
lyiség sem megfelelő, mert az egy-
házközségi teremben más
gyülekezeti rendezvényeket is tar-
tanak, és a helyiségnek sem építési,

sem közegészségügyi engedélye
nincs. A gyülekezet próbált a temp-
lom mellett kialakítani egy ravata-
lozót a meglévő épület
kibővítésével, de az istenháza mű-
emlék jellege miatt ezt a Maros Me-
gyei Múzeum nem engedélyezte.
Nem sikerült területet vásárolni ra-
vatalozó céljára a temető alatt sem.
Szakemberek javasolták azt, hogy
erre a célra a helyiek által „interná-
tuskert” néven ismert terület volna
a legkedvezőbb, mivel a település
szélén van, az idősek számára is
megközelíthető, továbbá infrastruk-
turális szempontból is megfelelő. A
gyülekezet kérését a helyi képvise-
lőtestület elfogadta, és anyagi for-
rást is elkülönített erre.

Egy új egyházi épület elkészülte
– legyen az éppen ravatalozó is –
„piros betűs ünnep” egy közösség
életében. Egyházaink anyagi szem-
pontból kiszolgáltatottak, de stabi-
litásukat a gyökerek biztosítják,
Gyulakuta esetében pedig 1200
éves gyökerekről lehet beszélni –
hangsúlyozta ünnepi felszólalásá-
ban Varga József polgármester a
korszerű, minden feltételnek eleget
tevő épület átadása kapcsán. Kez-
detben nem tűnt nagy kihívásnak
egy olyan hely, egy ravatalozó meg-
építése, ahol tisztességgel állhatunk
meg hozzátartozóink koporsója
mellett, de közben óriási feladattá
nőtte ki magát, hiszen az anyagi fe-

dezet előteremtése mellett szembe
kellett nézni a domboldal megmoz-
gatásával, földcsuszamlással és a
feltörő talajvízzel is. Most, hogy a
ravatalozó elkészült, nem az a fon-
tos, hogy ki építette és mennyit fi-
zetett érte, hanem az, hogy
Gyulakuta eleget tudott tenni Isten
felkérésének. Most az a kérdés,
hogy tudnak-e ennek az épületnek
örvendeni a helyiek, és a rendelte-
tésének megfelelően használni, meg
tudják-e becsülni úgy, hogy a kö-
vetkező nemzedékek számára is
megmaradjon civilizált körülmé-
nyek között. Legyen olyan hely ez,
ahol megnyugvást, vigasztalódást
nyernek a koporsó mellett állók –
mondta az elöljáró, aki az átadás
után közösségi oldalán így fogalma-
zott: „A templomon kívül nem re-
formátusok, katolikusok vagy
unitáriusok az emberek, hanem
gyulakutaiak. A három felekezet
közötti békés viszonyt fémjelzi a
közös ravatalozó használata Gyu-
lakután. A vallási türelemnek, a hit-
ben való testvériségnek legyen ez
egy példája és hagyománya. Le-
gyen ez a ravatalozó a szó szoros
értelmében összetartó erő, össze-
fogó kapocs, ahonnan elindulhat
minden közös ügy intézése, a bé-
kesség, a türelem, a másság elfoga-
dása. Egy ilyen ideális
faluközösségben tudja igazán át-
érezni az ember, hogy egy közös Is-

tent imád mindenki, bár mások le-
hetnek a Hozzá vezető utak.”

A ravatalozóban a közösségi
imaterem mellett két hűtőhelyiség,
konyha, mosdók találhatók, az épü-

let hangosítással rendelkezik, az ud-
varon aszfaltozott gépkocsiparkolót
alakítottak ki, a területet támfalak-
kal és betonelemekkel stabilizálták.
(grl)

Ravatalozót adtak át Gyulakután

Döntő házként egyhangúlag
megszavazta a képviselőház a
múlt héten az elektronikus
nyomkövetők bevezetésével
kapcsolatos törvényt, amely
létrehozza és szabályozza a
megfigyelő rendszert, amely-
től a családon belüli erőszak
visszaszorítását, a távoltar-
tási végzések hatékonyabb
érvényesítését remélik. A ro-
mániai adatok szerint az áldo-
zatok védelmében kibo-
csátott távoltartási végzések
mintegy negyven százalékát
megszegik, számos gyilkos-
ság történt olyan körülmé-
nyek között, hogy az áldozat
rendelkezett távoltartási vég-
zéssel. Emiatt hatékonyabb
eszközökre van szükség
ahhoz, hogy a bántalmazott
személyek tényleg biztonság-
ban érezhessék magukat.

Az elmúlt héten megszavazott
jogszabály – amelyet az államelnök-
nek még ki kell hirdetnie –, alapján
létrehozzák az elektronikus megfi-
gyelő rendszert. A törvény szabá-
lyozza a működését, az elektronikus
nyomkövető eszközök használatát,
a riasztások esetén való fellépés
menetét, valamint a rendszeren be-
lüli adatvédelmi intézkedéseket. Az
elektronikus nyomkövető karkötő-
ket az érintett személyek bokájára
szerelik fel, amennyiben ez valami-
ért nem lehetséges, akkor a karju-
kon kell majd hordaniuk. A
nyomkövetőt mindkét félnek, azaz
az agresszor mellett az áldozatnak
is viselnie kell. Távoltartási végzés
esetén az áldozat kérheti az elektro-
nikus karkötőt, így amint az agresz-

szor túllépi a végzésben előírt távol-
sághatárt, a rendszer riasztást küld
a 112-es sürgősségi hívószámra, a
rendőrség pedig a GPS-nek köszön-
hetően rövid időn belül a helyszínre
érhet. Első körben a családon belüli
erőszak áldozatainak szeretnének
általa hatékonyabb védelmet nyúj-
tani, viszont a nyomkövető rend-
szert később a házi őrizetbe
helyezett gyanúsítottak és más
kényszerintézkedések betartásának
az ellenőrzésére is használni fogják.
A távoltartási végzések mintegy
negyven százalékát megszegik

Románia apró lépésekkel, foko-
zatosan javított a családon belüli
erőszak áldozatainak a védelmét
szolgáló szabályozáson. Az erősza-
koskodó házastársat 2012 óta távol-
tartási végzéssel el lehet távolítani
az áldozat közeléből, 2018-tól
pedig a bántalmazót a helyszínre ér-
kező rendőrök azonnal kitilthatják
egy ideiglenes sürgősségi rendelet-
tel akár a saját lakásából is, ameny-
nyiben úgy ítélik meg, hogy az
áldozat élete és testi épsége ve-
szélyben van. Azonban a rendőrségi

statisztikák szerint a távoltartási
végzések előírásait nagyon sok
esetben megszegik a bántalmazók.

Múlt héten Ştefan-Iulian Lőrincz,
az USR–PLUS képviselője a köz-
ponti sajtónak elmondta: a megsza-
vazott jogszabály a családon belüli
erőszak azon áldozatainak nyújt se-
gítséget, akiket eddig „magukra
hagytak az agresszorral”. Emlékez-
tetett: csak tavaly 51 nőt gyilkoltak
meg Romániában a családon belüli
erőszakos cselekmények során, a
2019-ben kiadott távoltartási paran-
csok több mint egyharmadát pedig
megszegték, ez az arány egyébként
40 és 50 százalék közötti az elmúlt
öt év tekintetében.

Hasonló adatokkal szolgált la-
punk megkeresésére Csép Éva And-
rea, az RMDSZ parlamenti
képviselője, aki az utóbbi években
számos, az áldozatok védelmét
szolgáló törvénymódosítás kezde-
ményezője volt. A Maros megyei
képviselő elmondta, az Országos
Esélyegyenlőségi Hatóság elnök
asszonyától származó adatok sze-
rint tavaly országos viszonylatban
43.712 családon belüli erőszakos

esetet jelentettek. 2020 első hét hó-
napjában megközelítőleg ötezer tá-
voltartási rendeletet bocsátottak ki
Romániában, viszont az esetek 35-
40 százalékában az elkövetők meg-
sértették ezeknek az előírásait. 

– Tehát az áldozat kérte a bíró-
ságtól az agresszor távoltartását
azért, hogy ő meg a gyerekei legye-
nek biztonságban, de hiába kapta
meg a végzést, mégsem érezhette
magát biztonságban. Sajnos Maros-
vásárhelyen is történt eset az elmúlt
években, amikor a bántalmazó kiol-
totta a párja életét, annak ellenére,
hogy a nevére távoltartási végzés
volt kibocsátva – mutatott rá a kép-
viselő.

Hozzátette, a családon belüli erő-
szakra vonatkozó törvényben már
szerepeltek az elektronikus karkö-
tők mint a távoltartási rendelet mo-
nitorozásának az eszközei. Most
azonban a jogi mellett megvan a
működési keret is, a következő
lépés pedig a rendszer kiépítése.
Egyéves időszak van a rendszer
előkészítésére, ez a szoftok, a fel-
szerelés előkészítéséből, az érintett
személyzet felkészítéséből áll. – Az
áldozatoknak minden nap, minden
óra, minden perc számít. Sajnos a
járványhelyzet szülte összezártság
hatására fokozódott a családon be-
lüli agresszivitás, nagyon fontos,
hogy mielőbb hatékonyabb eszkö-
zök álljanak a rendelkezésre az ál-
dozatok védelmében – hang-
súlyozta Csép Andrea

Mint mondta, a törvény értelmé-
ben a távoltartási végzés előírásai-
nak a megsértése egy hónaptól egy
évig terjedő börtönbüntetést von
maga után, viszont a tapasztalat az,
hogy sok esetben nem jelentik a tá-
voltartási végzések megsértését,
többek között azért, mert attól tar-
tanak, hogy esetleg még agresszí-
vebbé válik a bántalmazó.
Évi ezer jelentett eset 
Maros megyében

Érdeklődésünkre, hogy Maros
megyében hogyan alakult a bejelen-

tett családon belüli erőszakos esetek
száma, Emanuela Fărcaş, a megyei
rendőr-felügyelőség sajtószóvivője
elmondta, a 2019-es év folyamán
1050 esetről szereztek tudomást a
hatóságok, és sürgősségi úton 128
ideiglenes távoltartási végzést bo-
csátottak ki a rend őrei. Ezeknek a
megszegését két esetben jelentették
az áldozatok.

Megyénkben tavaly is az előző
évhez hasonlóan alakult az eset-
szám, 1021 családon belüli erőszak-
ról érkezett bejelentés, viszont jóval
több, 194 ideiglenes távoltartási
rendelet született, és szintén két
esetben jelezte az áldozat, hogy az
agresszor megszegte ennek az elő-
írásait. Idén eddig 248 családon be-
lüli erőszakos eset szerepel a
rendőrség nyilvántartásában, és 42
helyzetben a fennálló veszélyhely-
zet miatt a helyszínre érkező rend-
őrök távoltartási végzéssel
próbálták védeni az áldozatot. Idén
egy esetben jelezték, hogy a bántal-
mazó megszegte a távolságtartási
előírásokat. Fontos azonban hang-
súlyozni, hogy ezek az adatok csu-
pán a helyszínre riasztott rendőrök
által sürgősségi úton kiállított távol-
tartási rendelkezésekre vonatkoz-
nak, a bíróság által kibocsátott
végzésekről nem tudott adatokkal
szolgálni a rendőr-felügyelőség
szóvivője.

Mint ismeretes, több mint két
éve, egy, az RMDSZ által kezde-
ményezett törvénymódosításának
köszönhetően a rendőrök azonnal
eltávolíthatják a bántalmazót az ál-
dozat környezetéből. A távoltartási
végzés kiállítására korábban csak
a bíróságnak volt lehetősége az
erőszakos tett megállapítását kö-
vető legtöbb 72 órán belül, és
akkor, ha az áldozat feljelentést
tett. Ez a három nap azonban sok-
szor kritikus lehet a bántalmazott
fél számára. A rendőrség által kiál-
lított ideiglenes távoltartási végzés
bírói beleegyezés nélkül rendel-
hető el.

Elektronikus nyomkövetőkkel tartanák távol a bántalmazót
Fontos előrelépés 

az áldozatok biztonsága érdekében

Menyhárt Borbála

Tágas, korszerű közös ravatalozót használhat ezután minden gyulakutai 
Fotó: Varga József közösségi oldala

Fotó: archív



Az Úrhatnám polgárok – La lumiere co-
mique című produkciót tekinthetik
meg online eseményként az érdeklő-
dők a budapesti Müpa szervezésében.
Az április 29-én, csütörtökön 20.30
órakor kezdődő közvetítéssel kapcso-
latosan a szervezők – mintegy előze-
tesként – a következőképpen fogal-
maztak: – Szeretnénk, ha a Müpa kö-
zönsége ebben a rendkívüli helyzetben
is találkozhatna a világ legkiválóbb
művészeivel és legizgalmasabb alkotó-
ival estéről estére – ezúttal a saját ott-
honában. Éppen ezért az elkövet-
kezendő hetekben a jól ismert időpon-
tokban megnyitjuk a Müpa virtuális
hangversenytermét és előadótereit, és
az elmúlt évek egy-egy felejthetetlen
előadását közvetítjük. Az előadás 
megtekinthető a honlapunkon
(https://bit.ly/3pILWfk) és YouTube-
csatornánkon (https://bit.ly/2UKrBIk).

Sokan megfogalmazták: a nagy zenéknek
nincs feltétlenül szükségük a legmagasabb
színvonalú szövegre, sőt egyesek szerint né-
mely muzsika érvényesülését csak gátolja, ha
önálló rangot követel magának a dallamhoz
csatlakozó szó. Azért persze örülünk, ha a leg-
nagyobb komponisták hangjai kivételes értékű
irodalmi alapanyaggal társulnak. A Régizene-
fesztivál hangversenyének közönsége külön-
leges utazáson vehet részt: találkozhat a
kifinomult, elmés és gáláns francia 17. és 18.
század olyan irodalmi géniuszaival, mint

Molière és Voltaire, örömmel üdvözölhet
olyan régi kedvenceket, mint Az úrhatnám
polgár, A képzelt beteg és a Dandin György.
Egyszersmind azt is megtudhatja, milyen
zenét szereztek e művekhez a kortársak, ho-
gyan szolgálta Molière nemegyszer gúnyos és
kíméletlen társadalombírálatát Lully, Voltaire
elegáns könnyedségét – A navarrai hercegnő
című comédie-ballet zeneszerzőjeként – Ra-
meau. Ami a hangversenyen külön színárnya-
latot képviselő Platée részleteit illeti: ezekkel
találkozhatott már a Müpa közönsége, hiszen
Vashegyi György az Orfeo Zenekar és a Pur-
cell Kórus élén 2014 decemberében, magyar-
országi bemutatón, koncertszerű előadáson
tárta a közönség elé Rameau görög mitológiai
tárgyú comédie lyrique-jét.

Az előadók? Csupa izgalmas bemutatko-
zás. A fiatal román énekesnő, Rodica Vica
drámai koloratúrszopránját korosztálya
egyik legvonzóbb orgánumaként jellemzi a
kritika; a Románia legjobb muzsikusaiból
verbuvált Musica Ricercata alapvető célja,
hogy innovatív programokkal gazdagítsa a
hangversenyéletet mind a régi zene, mind a
modern repertoár területén. Az együttes ve-
zetője, Gabriel Bebeşelea, aki 2016 óta a ko-
lozsvári Transilvania Filharmónia, 2020 óta
a bukaresti George Enescu Filharmonikus
Zenekar vezető karmestere is, az utóbbi év-
tizedek egyik legtehetségesebb ifjú román di-
rigense.

A felvétel a Müpa 2018. március 8-i kon-
certjén készült. (Knb.)
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Rózsaszín görkorcsolyaszettjében –
sisak, könyök- és csuklóvédő, meg
persze maga a gurulós lábbeli –

olyan volt, mint egy nyugtalan, minden szellő
előtt meghajoló tavaszi virág. Egy percre
sem ült le pihenni, kitartóan rótta köreit a
tömbházak előtt végigszaladó sétányon.
Néha elbizonytalanodtak a mozdulatai,
olyankor gyorsan előredőlt, aztán egyensú-
lyát visszanyerve siklott tovább a szürke asz-
faltösvényen. 

A kiindulási pontot és a célt az egyik
zöldre festett pad jelentette. Jókedvű felnőtt-
társaság verődött össze a padon, minden bi-
zonnyal kisebb gyermekekre vigyázó szülők.
A görkorcsolyás leányka mintha kívülálló-
nak érezte volna magát közöttük, mégis
szemmel láthatóan vágyott a figyelmükre. Ha
néha megszólították, azonnal melléjük ka-
nyarodott, és tiszta gyerekhangján igyekezett
még vidámabbá tenni a hangulatot.

– Nagyon szeretsz görizni, ugye? – nézett
rá cinkos mosollyal az édesanyák körében
,,kakukktojásnak” számító fiatal apuka. –
Mindig szoktunk látni a fiammal. 

– Csak utálok otthon lenni – vágta rá a
kislány. – A kistesóm nagyon zavaró – tette
aztán hozzá a meglepődést jelző csendben,
diplomatikus-felnőttesre véve a ,,figurát.”
Nehéz volt eldönteni, hogy komolyan gon-
dolja-e, amit mond, vagy csak a hatás ked-
véért bukott ki belőle a vallomás. A felnőttek
megkönnyebbülten felnevettek. Ja, csak
ennyi? Akkor jó – üzente a hangjuk. Aztán
folytatták az önfeledt csevegést, a pöttöm gu-
rulóbajnok pedig újra nekiszaladt a világ-
nak.

– Meg tudnád mondani, mennyi az idő?
Lemerült a mobilom – állítottam meg, ami-
kor végre engem is észrevett. A karján apró
rózsaszín óra díszlett, ez adta az ötletet a be-
szélgetésindító kérdéshez.

– Három lesz pár perc múlva – jött azon-
nal a határozott válasz. 

– Hány éves vagy? –
kíváncsiskodtam tovább.

– Kilenc és háromne-
gyed – emelte rám nagy,
kék szemét a görkorcso-
lyás. – Miért?

– Csak mert olyan jól ismered az órát. Én
ennyi idős koromban egyáltalán nem boldo-
gultam az időméréssel.

– Nekem ezt előkészítő osztály előtt meg
kellett tanulni – telepedett le mellém a padra
egy gyors, magabiztos mozdulattal. – Anyuék
hajnalban indultak munkába, úgyhogy én már
akkor egyedül jártam iskolába. Anyu kicsivel
7 óra után telefonon ébresztett, de a biztonság
kedvéért a csergőórámat is mindig felhúztuk.
Nekem kellett beosztani az időt a mosako-
dásra, öltözésre, csomagolásra. Nem lakunk
messze a sulitól, de jó tíz percbe azért belete-
lik az út, pláne, hogy még meg szoktam állni
a kenyeresüzletnél csokis kiflit vásárolni. De
egyszer sem késtem el, mint az egyik osztály-
társam, akit kocsival hoznak, és mégis mindig
legalább öt perccel becsengetés után érkezik.

– Szeretsz iskolába járni?
– Nagyon. Főleg a tanító néni miatt, ő a

legkedvesebb a világon. Mindenből FB-t (sz.

m.: nagyon jó minősítés) szoktam kapni, még
rajzból is, pedig ahhoz szerintem nincs te-
hetségem. De a tanító néni azt mondja, látja
rajtam az igyekezetet, és ez a legfontosabb.
A rajzon kívül minden tantárgy a kedvencem,
olvasni, számolni és tornázni is szeretek.

– Az internetes isko-
láról mi a véleményed?

Egy pillanatra el-
gondolkozott, aztán
újra áradtak belőle a
szavak.

– Az igazság az, hogy kicsit sem vagyok
elragadtatva az online sulitól. A tanító néni
és az osztálytársaim is olyan távolinak tűn-
nek. Még a közös meseolvasás sem az igazi.
De a legrosszabb az, amikor a kisöcsém ne-
kifog bömbölni éppen egy matekfeladat kö-
zepén. Na, olyankor aztán egyáltalán nem
tudok koncentrálni. Most nőnek a fogai, úgy-
hogy ez elég gyakran előfordul. Anyu hiába
is csitítja, képes órákon át óbégatni.

– Mikor született az öcséd?
– Tavaly októberben. Nagyon nyűgös gye-

rek, anyu szerint én nem voltam ilyen. Van,
hogy éjszaka is rázendít, olyankor a fejemre
húzom a párnát, hogy ne halljam, de persze
ez nem segít.

– Kicsit sem örülsz, hogy van testvéred? –
firtattam.

– Annyira nem – mondta a kislány gondol-
kozás nélkül. Hangjából valami mellbevágó
őszinteség áradt. – Őszintén szólva én egy
kishúgot szerettem volna, még azt is eltervez-

tem, hogy Leilának fogják hívni, mint a ked-
venc babámat. Egy lánytestvérrel egész más
lenne minden. De, ahogy a felnőttek gyakran
mondogatják:: „ez van, ezt kell szeretni”.

Szívesen elmagyaráztam volna ennek a
kedves, komoly leánykának, hogy idővel biz-
tos közel kerülnek egymáshoz az öccsével, és
akkor majd nem adná a világ legtündéribb
kishúgáért sem. De úgy éreztem, egy ilyen
előrejelzés nem érne célba, talán éppen for-
dítva sülne el, így inkább témát váltottam: 

– A barátnőkkel hogy állsz?
– Vannak egypáran. Csak mióta ez a szá-

mítógépes iskola van, a szabadidejüket is
szívesebben töltik a gép előtt. Én viszont
érzem, hogy megbolondulok a négy fal kö-
zött, úgyhogy, amikor csak tehetem, lejövök
görizni. Most, hogy vakáció van, egész dél-
után kint maradhatok.

– Nem szoktad megunni a görkorcsolyázást?
– Én soha. Addig száguldozom, amíg el

nem fáradok, utána pedig keresek egy üres
padot, és onnan figyelem az embereket. A fel-
nőttek nagyon érdekesek, szívesen nézem és
hallgatom őket. Mindig mondanak valami
vicceset. De én azért nem várom annyira,
hogy felnőtt legyek. 

– Miért nem?
– Ezen még nem gondolkoztam, egysze-

rűen csak így érzem. Most viszont mennem
kell, szeretnék még görizni kicsit.

Felpattant mellőlem, aztán egy könnyed
,,szia” után tovább is gurult a sétányon. So-
káig néztem, ahogy távolodott. Volt valami
felnőttesen magányos a mozdulataiban. A
betonlapok közül előbujó virágok rezzenése
ilyen, ha tavaszi mezőkről álmodnak.

Virágvágyak

Úrhatnám polgárok 
– La lumiere comique Meghalt Pató Pál úr. Tényleg? Mikor?

166 éve épp ezen a napon. Ki hitte volna!
Mintha ma is élne. Pedig csak a szelleme
eleven. És nem is tudnánk nevet adni neki,
ha Petőfi nem emeli versbe annak idején.
Hívják, ahogy akarják, szomorú valóság,
de nem vagyunk képesek szabadulni tőle. A
baj az, hogy nagyon sokan nem is akarnak.
Szerintük jó az, ahogyan ő élt, ahogy gon-
dolkodott, tétlenül, mogorván. Nem kitalált
személy volt, valóságos. Hogy a költő hon-
nan ismerte, azt nem tudom, a lényeg, hogy
magyarországi vidéki kisnemes volt, alszol-
gabíró, községi jegyző. Magyarszőgyénben
hunyta le végleg a szemét hatvanévesen. Is-
merte-e vajon Petőfi Sándor róla írt ver-
sét? Ha igen, hogy viszonyult hozzá? Ha
olyan volt, amilyennek a költő láttatta, kü-
lönösebben nem izgathatta a dolog. Talán
megfordult a fejében, hogy változtatni kel-
lene kétes hírnevén, de az ilyesmi könnyen
odázható. „Ej, ráérünk arra még!” Végül
is bizonyos szempontból igaza lehetett, ha
így gondolta. Tudna-e róla bárki is bármit
ennyi idővel a halála után, ha nem kelti föl
Petőfi figyelmét 1847-ben? A jelenség,
amit jelképez, azóta is ránk telepszik, min-
den vonatkozásban fojtogat, órák alatt le
tudja lohasztani a lelkesedést, a tenni aka-
rást, a tervek, elképzelések tényleges meg-
valósítását. Tele van a mai Románia is
Pató Pálokkal. Legfennebb más a nevük.
Nem kell ilyesmiért a szomszédba menni.
Sőt bármerre mennénk a világban, kisebb-
nagyobb mértékben felfedezhető ez a halo-
gató, nesze semmi alapállás, a szövegbe
álcázott visszahúzó erő, amely megakasztja
a haladást, a változás reményét felvillantó
szándékot. De nálunk különösen krónikus
kórrá lett a patópálság. A nagypolitikában
épp úgy, mint a közvetlen környezetünkben,
sőt önmagunkon is mindegyre észlelhetjük,
ha hajlandóak vagyunk kissé befelé for-
dulni. Az államháztartásnál, a kormány-
zásnál maradva, az európai pénzek
lehívása, felhasználása jut most az
eszembe. Napok óta az új lehetőségekről
beszél, vitázik mindenki. Az EU hatalmas
segélyösszegeket helyezett kilátásba tagál-
lamainak, Románia is szép summa elé néz-
het a majdani helyreállítási alapból. Ha…
Igen, ezzel mindig baj van. Nem tudunk jól
pályázni, illetve ha mégis, az elnyert támo-
gatással nem tudunk mit kezdeni. Ha

kézen-közön nem is tűnik el az egész, az or-
szág nem képes a célnak megfelelően, a
megállapodások szerint, hathatósan fel-
használni, nem tudja konkretizálni a terve-
ket, projekteket. Most még csak tervekről
beszélünk, a román kormány is elküldte
Brüsszelbe a maga helyreállítási elképze-
léseit, projektjét, de az Európai Bizottság
máris jelezte, jó néhány ponton módosítani
kell a tervet ahhoz, hogy az EB elfogadja.
Többek közt a romániai infrastrukturális
fejlesztések terén vannak az európai szerv-
nek alapos kifogásai. Pedig köztudott,
mennyire le vagyunk ezzel maradva. Talán
éppen ez a baj? A brüsszeli illetékeseknek
is feltűnhetett, hogy mennyire fejetlenül,
zűrzavarosan történtek vagy nem történtek
a fejlesztések ezen a területen? Amit ilyen
vonatkozásban sűrűn megtapasztalhattunk,
az a sztrádaépítés volt. Sokáig azt láttuk,
hogy szöveg van, építés nincs. Majd teltek
az évek, lett némi építés is, és mégsem.
Stagnált az A3-as, akadozott, leállt az
észak-erdélyi autópálya kiépítése. A Bech-
tel cég olyan lett, mint Soros, mindenért azt
tették felelőssé. Fel is bontották vele a szer-
ződést. Aztán valahogy lett valami, itt is
dolgozgattak, amott is tettek-vettek ezt-azt.
A 2004-ben elindított projekt, a Brassó–
Bors közti szakasz egy része elkészült. 17
év alatt szakaszosan közel 100 km lett kész,
s talán még eddig mi, marosvásárhelyiek
jártunk a legjobban. Állítólag az idén is ez
a tervezet kapja a legtöbb pénzt a kivitele-
zésre. És ki csinálja meg? És mikor? Nem-
rég utaztam Kolozsvárig. Bizony
lehangoló, amit az ember lát. Aranyosgyé-
resig jócskán vannak szakaszok, ahol senki
sem dolgozik, noha itt-ott gépek, földtúrá-
sok, betonoszlopok, fémvázak még látha-
tók. Ígéretek is mindegyre elhangzanak a
médiában. Komolyan veszi ezeket valaki?
És egyáltalán, hány évtizedre lesz szükség
ahhoz, hogy az egész tervezett autópálya
elkészüljön?! „Ej, ráérünk arra még!”
Már aki. Vagyunk egypáran, akik nem
érünk rá. Nagyon megdobnánk az országos
átlagéletkort, ha megvárhatnánk, hogy vé-
gigautózzunk az A3-as sztrádán Vásárhely-
től a román–magyar határig. Vajon éppen
nekünk kívánnak kedvezni? Ha tudnak va-
lamit ilyen vonatkozásban, üsse kő! Ha
mégsem, akkor: abcúg, Pató Pál! És a töb-
biek. (N. M. K.)

Erről jut eszembe



Sok jót és rosszat is lehet hallani
a Work&Travel programokról.
Vannak, akik azt mondják, hogy
relatív nagy összeggel tértek
haza, de az is előfordult, hogy
saját zsebből vagy otthonról kül-
dött pénzből kellett fedezni a
hazautat. Természetesen nem
szabad eltekinteni attól a tény-
től, hogy az Egyesült Állomok-
ban kiadások szempontjából
nagy különbségek vannak az ál-
lamok között, valamint a bére-
zés is munkahely- és
munkakörfüggő. Az Egyesült Ál-
lamokban eltöltött időszakról 
és a Work&Travel programról 
Szilágyi Melindát kérdeztük.

– Milyen volt egy nyarat Ameriká-
ban tölteni?

– Egyszerre ijesztő és fantasztikus.
Egy teljesen új és más világba csöp-
pentem bele. Az elején volt ijesztő, hiszen elég bele-
gondolni abba, hogy milyen messzire kell menni, de ez
igazán akkor tudatosult bennem, amikor felszálltam a
repülőre. Viszont az érkezés után nagyon hamar beke-
rül az ember egy napi rutinba, rövid idő után azt érez-
tem, mintha a teljes életemet ott töltöttem volna.

– Hogyan kell jelentkezni egy Work&Travel prog-
ramra?

– Nem annyira bonyolult, mint ahogyan azt sokan
gondolják, ellenben – be kell vallanom –, elég kocká-
zatos. A program egyetemi hallgatóknak szól, és a kü-
lönböző karokon is reklámozzák magukat az ezzel
foglalkozó irodák, legalábbis Kolozsváron így történik.
Amikor én és az egyik barátnőm elhatároztuk, hogy be-
levágunk a Work&Travelbe, felkerestünk egy irodát,
ahol szépen, aprólékosan elmagyarázták a fontos 
lépéseket, és kitöltöttünk egy szerződést. Minden kü-
lönböző lépésnél kell valamennyit fizetni. Talán a leg-
nehezebb része az, hogy el kell menni Bukarestbe a
vízumért. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tartanak egy
interjút, feltesznek pár kérdést, és ha minden rendben
van, megadják a vízumot. Igazából 10 percért kell 
utazni jó pár órát. Ezt követően megkapjuk a repülője-
gyet, amiért fizetni kell, de az ügyintézés részét a prog-
ram biztosítja. Azért mondtam, hogy egy kicsit rizikós
az egész, mert aki először megy, a programon keresztül
kapja a munkahelyét, a programon keresztül intézi a
szerződését. Igazából elég vakon történik minden. Sok
rémtörténetet olvastunk az interneten, hogy az illető
odaért, és nem volt meg a szálláshely, vagy kevesebb
volt a fizetés. Nagyon kell vigyázni arra, hogy az
ember biztos helyre menjen.

– Mennyire van kolbászból a kerítés a bérek szem-
pontjából? Volt, aki elég sok pénzt meg tudott spórolni,
viszont arra is volt már precedens, hogy valaki a zse-
bébe kellett nyúljon azért, hogy hazajöhessen...

– Mi is ettől féltünk, hiszen maga az út is nagy be-
fektetés. Ilyen célból is lehet felvenni banki kölcsönt,

viszont nem éri meg. A bérek és az, hogy mennyit lehet
megspórolni, nagyban függ attól, hogy melyik ál-
lamba és melyik városba megy az ember. A nagyvá-
rosokban, mint például New York vagy Los Angeles,
megszállni elképzelhetetlenül sokba kerül. Mi egy
kisvárosban voltunk, ahol teljesen mások a megélhe-
tési lehetőségek. Továbbá természetesen a munka-
hely is kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy
mennyi pénzt lehet megspórolni. A pincérek más fi-
zetést kapnak, mint például a szobalányok, amik mi
is voltunk. Véleményem szerint nagyon könnyű a
mérleg pozitív oldalán maradni, nyilván nagymérték-
ben függ attól, hogy hány helyre szeretne ellátogatni
az illető. 

– Mekkora kiadásai vannak a Work&Travelnek?
Mennyibe kerül az út, a szállás és az étel?

– A program önmagában 700-800 dollár, erre még
rájön egy 200 dollár körüli összeg, ami a munkaadónak
megy, a vízum pedig 150 dollár. Ezenkívül személye-
sen is lehet intézni a repülőt, de az irodán keresztül
kedvezőbb árat lehet kapni. Mi az oda-vissza útért 200
eurót fizettünk. További költség már csak az ottani étel.
Az első néhány hétre, hogy legyen nálam pénz, vittem
magammal 200-300 dollárt, azonban nagyon könnyű
volt megélni. Jóformán hozzá sem nyúltunk a fizeté-
sünkhöz, mert a borravalóból tudtuk fedezni a költsé-
geinket.

– Mennyire van lehetőség utazni?
– Ez függ attól, hogy ki mennyit szeretne utazni, és

mennyi pénzzel szeretne hazajönni. Elméletileg 
munka közben is lehet utazni, attól függ, hogy az Egye-
sült Államokon belül hol tartózkodik az illető, milyen
a munkája és a munkabeosztása. Mi úgy mentünk,
hogy az első a munka. Szeptember 30-án hivatalosan
is lejár a munkaszerződés, és utána még van 30 nap,
ameddig az Államokban lehet maradni. Ebben a peri-
ódusban bárhova lehet menni, és bármit lehet csinálni,
annyi pénzt költ el az ember, amennyit szeretne. Mi 10
napot fordítottunk kirándulásra, és elég sok helyre el-
jutottunk. Voltunk New Yorkban, Bostonban, Chicagó-
ban, és még számos érdekes helyen. Tehát 30 nap
szerintem bőségesen elég arra, hogy mindenki kielé-
gítse a kíváncsiságát, és ellátogasson oda, ahova sze-
retne.

– Hogyan értékeled a Work&Travelt, és visszamen-
nél-e?

– Egyértelmű, hogy visszamennék. Igazából már
2020 nyarán vissza kellett volna mennem, de a számí-
tásaimat áthúzta a koronavírus-járvány. Jövőben min-
denképpen vissza szeretnék menni, legalábbis ez van
tervben, azonban ez is attól függ, hogy a járvány még
meddig tart. Én mindenkinek csak ajánlani tudom,
hogy ha teheti, egyszer próbálja ki. Egy nagyon jó le-
hetőség az egyetemisták számára, illetve egy hosszú
távon is kimondottan hasznos élettapasztalat, rendkí-
vüli lehetőség megismerni az ottani emberek mentali-
tását, mindennapjait és életstílusát. 

Work&Travel
Kirándulni is lehet, vagy csak dolgozni?

Bejegyezhetők 
az ukrán traktorok 
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Nagy-Bodó Szilárd
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Work&Travel Forrás: twitter.com

Be lehet íratni a Pro Economica Alapítványnál pályázott traktorokat.
Eddig az Országos Gépjármű-nyilvántartási Hivatal (RAR) kifogása
szerint a támogatásokból leginkább Belarus, Solis és Farmtrac trakto-
rokat hoztak be az országba, amelyek nem felelnek meg az EU kibo-
csátási normáinak, sehol nem lehet közlekedni velük az Európai Unió
(EU) területén, ezért a hivatal nem jegyeztette be a mezőgazdasági erő-
gépeket. Az RMDSZ kezdeményezésére a parlament elfogadott egy
jogszabályt, amely kivételesen lehetővé teszi ezeknek a traktoroknak
a törzskönyvezését. A törvény csak a 2020. április 6-a előtt behozott
gépekre vonatkozik, tehát a jövőben mindenképpen kerülni kell az
ilyen traktorok importját. A munkagépek úgynevezett sárga rendszá-
mot kapnak. Ez azt jelenti, hogy csak előre bejelentett útvonalon, a
falu határain belül közlekedhetnek. Az útvonaltervet minden év elején
fel kell újítani – tájékoztatta az érdekelteket Könczei Csaba parlamenti
képviselő. 

Az idén is támogatják 
a fokhagymatermesztőket 

A Moody’s elemzése 
a helyreállítási alapról

Az április 15-i kormányülésen
elfogadták a 108/2019-es kor-
mányrendelet módosítását, aminek
alapján az idén is támogatják a
fokhagymatermesztőket. A pályá-
zatokat a mezőgazdasági igazgató-
ságokhoz kell benyújtani.
2021-ben hektáronként 3000 euró
segítséget nyújtanak a termesztők-
nek. A nemzeti átmeneti támogatás
keretösszege 2021-ben több mint
hárommillió euró, azaz tizenötmil-
lió lej. A fokhagymát június 15. és
november 22-e között kell értéke-

síteni, az ezt igazoló okiratokat
pedig november 29-ig kell benyúj-
tani az igazgatóságokhoz, majd ezt
követően utalják át a pénzt a gaz-
dáknak. Mint ismeretes, azok a
mezőgazdászok pályázhatnak e tá-
mogatásra, akik legkevesebb 3000
négyzetméter felületen, 10 négy-
zetméterenként legalább 3 kg fok-
hagymát termesztenek, és ezt
hivatalosan piacon vagy valame-
lyik mezőgazdasági termékforgal-
mazón keresztül igazoltan
értékesítik. 

Az új költségvetési időszak-
ban a közép- és kelet-euró-
pai EU-gazdaságok kapják
az Európai Unió kohéziós fo-
lyósításainak csaknem a
felét, és a koronavírus-jár-
vány gazdasági hatásainak
enyhítését célzó támogatá-
sokkal együtt ezek a finan-
szírozások a következő hét
évben érezhetően gyorsítják
majd a térség gazdasági nö-
vekedését – áll a Moody’s In-
vestors Service nemrég
Londonban bemutatott át-
fogó szektorelemzésében.

A nemzetközi hitelminősítő kö-
zölte: számításai szerint a hagyo-
mányos finanszírozási kategóriába
eső kohéziós szakpolitikai és vi-
dékfejlesztési EU-juttatások 450
milliárd eurós keretösszegéből a
közép- és kelet-európai EU-gazda-
ságok 46 százalékot kapnak.

A Moody’s szerint a koronaví-
rus-járvány okozta gazdasági és
társadalmi károk helyreállítási
költségeinek fedezésére és az el-
lenálló képesség javítására szol-
gáló uniós pénzügyi eszköz (RRF)
22 százalékát, az EU munkahely-
védelmi programjának (SURE) 21
százalékát szintén ezek a gazdasá-

gok kapják. A hitelminősítő kö-
zölte: saját számításai szerint a ha-
gyományos EU-források és az
RRF-program folyósításai együtt a
2021-2027-es időszakban évente
átlagosan 0,5 százalékpontot
adnak hozzá a közép- és kelet-eu-
rópai gazdaságok hazai össztermé-
kének (GDP) növekedéséhez,
összehasonlítva a 2014-2020-as
EU-költségvetési időszakkal, ami-
kor csak a hagyományos finanszí-
rozási folyósítások álltak
rendelkezésre.

A Moody’s tanulmánya szerint
az RRF-folyósítások és a hagyo-
mányos EU-finanszírozások teljes
mértékű lehívása Horvátország,
Bulgária és Románia gazdaságá-
nak adná a legnagyobb felhajtóe-
rőt, az első két ország esetében 1,
Romániában 0,8 százalékponttal
emelve évente a GDP-növekedés
ütemét a 2027-ig terjedő időszak-
ban.

Magyarország és Szlovákia ese-
tében ugyanez 0,3 százalékpontos,
Lengyelországban, Csehországban
és Szlovéniában 0,2 százalékpon-
tos növekedési többletet eredmé-
nyezhet éves átlagban a következő
hét évben – áll a Moody’s elemzé-
sében. (MTI)
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A Honvéd döntetlenjével kiesett a Budafok
A bennmaradásért küzdő Bu-
dapest Honvéd 2-2-es döntet-
lent játszott a vendég
Mezőkövesddel a magyar lab-
darúgó NB I. 31. fordulójának
vasárnapi zárómérkőzésén,
ezzel biztossá vált, hogy a se-
reghajtó Budafoki MTE búcsú-
zik az élvonaltól.

A pontosztozkodásnak egyértel-
műen a Mezőkövesd örülhetett,
mivel azzal matematikailag is meg-
őrizte NB I-es tagságát, míg a kis-
pestiek három egymást követő
nyeretlen bajnokijukkal már csak
két ponttal előzik meg a kieső he-
lyen álló Diósgyőrt.

Az első perctől a bennmaradásért
küzdő Honvéd irányította a játékot,
de nem diktált túl nagy tempót, így
komoly lehetőséget sem tudott ki-
alakítani a szervezetten futballozó
Mezőkövesd ellen. A vendégek vi-
szont első helyzetüket gólra váltot-
ták Cseri révén, miután egy bal
oldali beadást Tujvel középre pas-
kolt ki. Hátrányban magasabb se-
bességi fokozatba kapcsoltak a
kispestiek, de akcióból továbbra
sem sikerült veszélyeztetniük. El-
lenben pontrúgások után rendre
remek helyzetből fejelhettek, azon-
ban ezek a próbálkozások minden
alkalommal célt tévesztettek, így a
szünetig maradt a minimális 
vendégelőny.

A folytatást még nagyobb lendü-
lettel kezdte a kiesés réme által fe-
nyegetett fővárosi csapat, amelynek
törekvéseit hamar siker koronázta,
mivel Batik fejesével egyenlített.
Az egy pont érezhetően ugyanúgy
kevés volt a Honvédnak, így to-
vábbra is támadólag lépett fel, a
nagy akarásba viszont sok hiba csú-
szott, emiatt inkább kapkodó volt a
játék, ennek ellenére Szappanosnak

akadt dolga Bőle távoli kísérleténél
és Eppel fejesénél. Az idő múlásá-
val egyre jobban kinyílt a Honvéd,
ami a Mezőkövesdnek is lehetősé-
get teremtett gyors ellentámadá-
sokra, egy ilyenből pedig ismét
vezetést szerzett a hajrában. A Me-
zőkövesd viszont nem tudta meg-
őrizni az előnyét a lefújásig, mert a
Honvéd egy szögletet követően
ismét egyenlített.

A Nagyváradi CSM kosárlabda-
csapata Tel-Avivban vasárnap meg-
nyerte a FIBA   Europe Cup
kisdöntőjét. A bronzmérkőzésen a
román alakulat 85:76-ra felülmúlta
az orosz BC Parmát.

A győztesek legtöbb pontot
szerző játékosai Broussard (21) és
Watson (20), a másik oldalon Zuka-
uskas (23) volt a legjobb ilyen te-
kintetben.

Az elődöntőben a Nagyváradi

CSM 77:66-ra kikapott a lengyel
Stal Ostrowtól.

A Nagyváradi CSM vasárnap 63.
mérkőzését játszotta az európai ku-
pasorozatokban, és a 26. győzelmét
aratta. Az alakulat először vett részt
a FIBA   Európa-kupa négyes döntő
tornáján. Az oda vezető úton olyan
híres európai kosárlabda-csapatokat
előzött meg, mint a Besiktas Isz-
tambul, a Dnyipro vagy a Reggio
Emilia.

Eredményjelző
* NB I., 31. forduló: Budafoki MTE – Paksi FC 2-9, MOL Fehérvár

FC – Ferencvárosi TC 1-2, Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC
2-2. Az élcsoport: 1. Ferencváros 72 pont, 2. Puskás Akadémia 55, 3.
Fehérvár FC 50.

* NB II., 34. forduló: Debreceni VSC – Kolorcity Kazincbarcika SC
3-1, Gyirmót FC Győr – Dorogi FC 3-1, FC Ajka – Kaposvári Rákóczi
FC 3-1, BFC Siófok – WKW ETO FC Győr 2-2, Budaörs – Békés-
csaba 1912 Előre 1-0, Szombathelyi Haladás – Aqvital FC Csákvár 
0-1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Soroksár SC 2-0, Szentlőrinc
– DEAC 0-0, Szolnoki MÁV FC – Nyíregyháza Spartacus FC 2-0. Az
élcsoport: 1. Vasas 71 pont, 2. Debreceni VSC 70, 3. Gyirmót 66.

* 1. liga, alsóházi rájátszás, 3. forduló: FC Voluntari – Konstancai
Viitorul 1-0. Az élcsoport: 1. Chindia Tîrgovişte 29 pont, 2. Aradi UTA
25, 3. Campionii FC Argeş 24.

* 2. liga, felsőházi rájátszás, 5. forduló: Dunărea 2005 Călărași –
Universitatea 1948 Craiova 1-1. Az élcsoport: 1. Universitatea 1948
Craiova 46 pont, 2. Bukaresti FC Rapid 43, 4. CS Mioveni 42.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I., 31. forduló: Budapest Honvéd – Mezőkövesd

Zsóry FC 2-2 (0-1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapus, vezette: Pintér.
Gólszerzők: Batik (52.), Balogh N. (89.), illetve Cseri (16.), Jurina

(83.).
Sárga lap: Eppel (31.), Bőle (42.), Mezgrani (45+1.), Kamber (53.),

Aliji (57.), illetve Katanec (22.), Jurina (31.), Nagy D. (45+1.), Besi-
rovic (58.).

Budapest Honvéd: Tujvel – Mezgrani, Batik, Lovric, Aliji (87. Tra-
ore) – Kamber – Nagy D., Gazdag, Hidi (68. Kesztyűs), Bőle (81.
László) – Eppel (68. Balogh N.).

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos – Farkas D., Szeles, Katanec,
Vajda – Nagy D., Martic (58. Karnyicki), Cseri (58. Chrien), Besirovic
(74. Vojtus) – Vutov (58. Rui Pedro), Jurina.

Az éllovas újra kikapott
Elszenvedte idénybeli második vereségét a kosárlabda Nemzeti Li-

gában a Kolozsvári U-BT. A bajnokság éllovasa hazai pályán maradt
alul a FC Argeş Piteşti-tel szemben, az eredmény 74:83. Ugyancsak
hétfőn a Nagyszebeni CSU 107:79-re nyert a Bukaresti Steaua ellen.
A ranglistát a kolozsvári csapat vezeti 46 ponttal, a 42 pontos Voluntari
és a 41 pontos Nagyszeben előtt.

Fotó: A Nagyváradi CSM közösségi oldala

Fotó: A Budapest Honvéd közösségi oldala

Nagyváradé a bronz a FIBA   Europe Cup négyes döntőjén

Nem indulhatnak az olasz labdarúgó-bajnokság-
ban azok a csapatok, amelyek olyan versenyrend-
szerben is szerepelnek, amely sem az európai
(UEFA), sem a nemzetközi szövetség (FIFA) égi-
sze alá nem tartozik.

Ezt az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) el-
nöke, Gabriele Gravina jelentette ki, aki ezzel a
Serie A történetének két legeredményesebb csapa-
tára, a jelenleg is címvédő Juventusra, valamint az
AC Milanra utalt, melyek még hivatalosan nem
léptek ki az Európai Szuperligából.

A sportvezető hozzátette, június 21-éig kell je-
lezniük a kluboknak, melyik ligában szeretnének
indulni, amennyiben fenntartják álláspontjukat,
akkor elveszítik az olaszországi licencüket.

A húszcsapatosra tervezett Európai Szuperliga
alapítói között hat angol, továbbá három-három
olasz és spanyol klub volt, ugyanakkor a tervet a
legfelsőbb politikai, valamint sportszakmai körök-
ben, a nemzetközi és az európai szövetség részéről
is széles körű ellenérzés fogadta. Szurkolói csopor-
tok szintén éles kritikákat fogalmaztak meg a ter-
vezett sorozattal szemben.

Ezek hatására elsőként múlt kedden este a Man-
chester City jelentette be hivatalosan, hogy vissza-
lép a szerepléstől, majd szerda hajnalban a Chelsea,
aztán az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United
és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeménye-
zésből. 

Szerda délutánra az Atlético Madrid és az Inter-
nazionale lépett vissza, az AC Milan pedig jelezte,
hogy megértette a kritikákat, és hasonlóan tesz, míg
a Juventus ekkor már az ESL megvalósítását bi-
zonytalannak értékelte.

Az alapító klubok közül így csak az FC Barce-
lona és a Real Madrid nem változtatott hivatalosan
az álláspontján a Szuperligát illetően, amelynek a
tervek szerint 15 állandó, illetve öt további részt-
vevője lett volna.

RÖVIDEN
*  Szalai Attila góllal járult hozzá

a Fenerbahce 3-2-es sikeréhez az
ugyancsak válogatott Varga Kevint
foglalkoztató Kasimpasa ellen a török
labdarúgó-bajnokság 37. fordulójá-
nak vasárnapi játéknapján. Szalai a
40. percben egy szöglet után fejjel
csúsztatott a hálóba, ezzel megsze-
rezte harmadik gólját a török élvonal-
ban. A Fenerbahce a tabella második
helyén áll, hátránya három pont a Be-
siktas mögött. A Kasimpasa a 16. he-
lyen áll.

* A Lazio 3-0-ra legyőzte hétfő
este az AC Milant az olasz labdarúgó
Serie A 33. fordulójában. A római ala-
kulatban a román Ștefan Radu kezdő
volt. Az AC Milan visszaesett a tabel-
lán az ötödik helyre, a Lazio a hato-
dik.

* Keylor Navas további három
évig védheti a Paris Saint Germain
labdarúgócsapat kapuját. A 34 éves
hálóőr két éve érkezett a francia fő-
városba a Real Madridtól, hétfőn
2024-ig kötelezte el magát.

* Szerződést hosszabbított klubjá-
val a Manchester United hátvédje,

Eric Bailly. Az elefántcsontparti fut-
ballista ugyancsak 2024-ig szóló
egyezményt írt alá az angol Premier
League-ben szereplő alakulattal.

* Sepsiszentgyörgy és Szatmárné-
meti csapata játszik a női kosárlabda-
bajnoki címért. A Sepsi SIC a Brassói
Olimpiát búcsúztatta a három meg-
nyert mérkőzésig tartó elődöntős pár-
harcban, míg a Szatmárnémeti CSM
az Aradi FCC Baschet ellen nyert.
Mindkét fináléba jutott alakulat meg-
nyerte az első három mérkőzést. Hét-
főn a Sepsi SIC 78:48-ra győzött, míg
a szatmáriak 77:61-re diadalmaskod-
tak. A döntő ugyancsak három meg-
nyert mérkőzésig tart.

* Harmadik meccsén is kikapott
Görögország csapatától Románia
férfi-röplabdaválogatottja. A Európa-
bajnoki selejtezősorozatra készülő
alakulat a hétfői felkészülési mérkő-
zésen 3-1-re maradt alul. A korábbi
két találkozó eredménye: 3-0 és 3-2
Görögország javára. Az Eb-selejtező
első buboréktornája Szlovákiában
lesz május 6-a és 8-a között, a máso-
dik meccssorozatot pedig Ploieşti-en
rendezik egy héttel később. Az 
ellenfelek Svájc, Szlovákia és Albá-
nia.

Nem indulhatnak a szuperligás csapatok 
az olasz bajnokságban

Ma este BL-elődöntő
Ma rendezik a második elődöntős párharc

első mérkőzését a labdarúgó Bajnokok Ligájá-
ban: a Paris St. Germain a Manchester Cityt fo-
gadja 22 órai kezdettel. A találkozót az M4
Sport, a DigiSport 1, a Telekom Sport 1 és a
Look Sport + élőben közvetíti.



Május 17-étől kezdetét veszi
a marosvásárhelyi bölcső-
dékbe való három szakasz-
ban történő beíratás a
2021/2022-es tanévre. A be-
iratkozási kérvényeket első
szakaszban online 2021.
május 17–31. között lehet
benyújtani.

A szükséges információkat ki-
függesztik a megyeszékhelyi böl-
csődéknél és a Bölcsődeigazga-
tóságnál, valamint közzéteszik az
önkormányzat honlapján és a kö-
zösségi hálókon, sajtóközlemé-
nyekben. A beiratkozás I. sza-
kaszában mindössze két kitöltött
dokumentumot kell beküldeni/be-
nyújtani: a kérvényt és a beleegye-
zést. 

A SARS-CoV-2 vírus terjedésé-
nek leküzdésére és megelőzésére
irányuló intézkedések alkalmazása
érdekében a bölcsődékbe a beirat-
kozás online történik. Kivételes
esetekben elfogadják a szülők/tör-
vényes képviselők által személye-
sen benyújtott kérvényeket is. A
beiratkozási kérvény, illetve a
mindkét szülő által kitöltendő, a
személyes jellegű adatok feldol-
gozására vonatkozó beleegyezés
(a kérvény melléklete) letölthető
Marosvásárhely Megyei Jogú
Város honlapjáról, az „Online
szolgáltatások – Szükséges iratok
és típusnyomtatványok – Böl-
csődeigazgatóság Közszolgálat”
menüpontnál, illetve megtalálhatók
a Bölcsődeigazgatóság szék-
helyén.

A kitöltést követően, a beiratko-
zási kérvényt és a személyes jel-
legű adatok feldolgozására
vonatkozó beleegyezést az inscri-
eri.crese@tirgumures.ro e-mail-
címre kell küldeni, megjelölve
azon bölcsődét, ahova a beiratko-
zás szól. A beküldött/benyújtott
kérvényekre iktatószámmal ellátott
választ küldenek.

A II. szakaszban a szükséges
iratcsomót kell benyújtani június
2–18. között.

A beiratkozási dosszié igazoló
iratait a szülők/törvényes képvise-

lők személyesen kell benyújtsák
annál a bölcsődénél, ahova a be-
iratkozás szól (nem online), ellen-
őrzés és a megállapított hiá-
nyosságok tisztázása érdekében. A
hiányos, illetve a követelmények-
nek nem megfelelő iratokat tartal-
mazó dossziét elutasítják. A
szülőkkel/törvényes képviselőkkel
a hiányosságok tisztázása érdeké-
ben folytatott beszélgetések után a
kérelmezők az érvényben levő elő-
írásoknak megfelelően újra össze-
állítják az iratcsomót.

A beiratkozáshoz szükséges ira-
tok között szerepelnie kell többek
között az alábbiaknak: a gyermek
születési anyakönyvi kivonatának
másolata; másolat a szülők/ törvé-
nyes képviselők személyazonos-
sági iratairól, amelyek igazolják a
Marosvásárhely megyei jogú város
területén való lakcímet; a kiskorú
testvérek születési anyakönyvi ki-
vonatának másolata, esetenként a
kiskorúra vonatkozó elhelyezési
határozat/ ítélet vagy a szülői fel-
ügyeleti végzés másolata; mindkét
szülő/törvényes képviselő jövede-
lemigazolása, amely tartalmazza a
szülőnek a beiratkozást megelőző
6 hónapra (november–április) vo-
natkozó bruttó jövedelmét; a gyer-
meknevelési támogatásról és a

gyermekpénzről szóló igazolás
(amelyet az értékelés során nem
pontoznak, ellenben figyelembe
veszik a havi fenntartási díj ösz-
szege átlagának megállapítása cél-
jából); a gyermeknevelési szabad-
ságon levő szülő munkahelyi iga-
zolása, amelyben meghatározzák a
munkaszerződés felfüggesztésének
időpontját.

A felvételt nyert gyerekek név-
jegyzékét június 23–30. között füg-
gesztik ki. 

A beiratkozással kapcsolatos
egyéb információk hétfőtől pénte-
kig 8–14 óra között az alábbi tele-
fonszámokon kérhetők: 1-es számú
bölcsőde, Vajdahunyad utca 29. sz.
– telefon: 0265/253-356; 2-es
számú bölcsőde, Kakukkfű utca
18. sz. – telefon: 0265/269-344; 3-
as számú bölcsőde, Gheorghe Ma-
rinescu u. 9. sz. – telefon:
0265/215-383; 4-es számú böl-
csőde, Tisztás utca – telefon:
0265/226-737; 5-ös számú böl-
csőde, Munka utca 14. sz. – tele-
fon: 0265.254.752; 6-os számú
bölcsőde, Remeteszeg utca 35. sz.
– telefon: 0365/882-027; Böl-
csődeigazgatóság Közszolgálat,
Munka utca 14. sz. – telefon:
0265/245-752. (pálosy)

A szórványközösségek érdekében programo-
kat szervező, jogi bejegyzéssel rendelkező
civil szervezetek, intézmények, egyházköz-
ségek tevékenységének támogatására hirdet
pályázatot a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség a Kisebbségi Tanács 2021. évi
alapjából. Az online pályázat benyújtási ha-
tárideje május 4.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pá-
lyázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt
bízta meg. Pályázni a következő témakörökben lehet:
közösségi (magyar) házak programjainak működte-
tése és infrastrukturális fejlesztése; magyar nyelvű
délutáni oktatás, általános iskolai délutáni foglalko-
zások, szakkörök a tanév ideje alatt, melyek más for-
rásból nem kapnak a programra/programrészre teljes
körű támogatást; közösségépítési és kistérségi prog-
ramok, hagyományőrzés, kulturális örökség megőr-
zését és fejlesztését célzó programok;
szórványtáborok által szervezett közösségi progra-
mok. 

Online pályázás esetén a pályázónak szükséges be-
küldenie a regisztrációt követően kitöltött, lepecsételt
és aláírt nyilatkozatot, amely a beküldött pályázatait
hivatott hitelesíteni. Az internetes pályázatkezelő
rendszer jelenleg a pályázási folyamatra terjed ki, a

pénzügyi és szakmai beszámolók papíron történnek.
Az online pályázat elküldésének határideje 2021.
május 4-én 16 óra.

Papíron történő pályázás esetén a pályázatok be-
nyújtása csakis erre a célra kiállított formanyomtat-
ványokon, azaz pályázati űrlapokon történhet,
amelyek letölthetők a Communitas Alapítvány honlap-
járól (www.communitas.ro), illetve kérhetők e-mailen
a communitas@rmdsz.ro címről. A papíron benyújtott
pályázat elektronikus (MS Word dokumentum) válto-
zatát fel kell tölteni a Communitas Alapítvány honlap-
jára, a Pályázás menüpont Papíron pályázás alpontjába.
A papíralapú pályázatok beküldése ajánlott levél vagy
valamely gyorsposta-szolgálat révén történhet. A pá-
lyázatot egy példányban a következő címre kell eljut-
tatni: Fundaţia Communitas (Szórvány Szaktestület),
400489 Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 60, jud. Cluj.
A papíron beküldött pályázatok eredményéről postai
úton értesítik a pályázókat. Ugyanakkor arra kérik a
pályázókat, hogy pontosan tüntessék fel az űrlapon a
pályázó szervezet postacímét. Bővebb felvilágosítás a
https://communitas.ro / honlapon található. Cím: Fun-
daţia Communitas, 400489 Cluj Napoca, Str. Republi-
cii, nr. 60. Telefon/fax: 0264/594 570; 0723-250-324,
0736-444-437, e-mail: communitas@rmdsz.ro.
(sz.p.p.) 

A megyei hatóságok figyelmeztetnek
Felfüggeszthetik a területalapú

támogatásokat
A Maros Megyei Horea Ka-
tasztrófavédelmi Felügyelő-
ség a Maros Megyei Pre-
fektusi Hivatallal, a Mezőgaz-
dasági Intervenciós és Kifize-
tési Ügynökséggel (APIA) és a
Környezetvédelmi Őrséggel
közösen kiadott közlemény-
ben tájékoztatja a gazdákat a
tarlóégetés következménye-
ire, ugyanakkor a törvényes
előírások betartására figyel-
meztetnek. 

Ennek egyik előzménye lehetett,
hogy március-áprilisban a tűzoltók-
nak negyven alkalommal kellett
többhektárnyi lángoló területen
tüzet eloltaniuk. 

A tavaszi munkálatok során gya-
kori volt az olyan jellegű beavatko-
zásuk, amelynél fennállt az erdőtűz
vagy ingatlanokra való átterjedés
veszélye. Április első hetében a
Szováta melletti Szakadáton 20
hektáron égett az aljnövényzet, si-
került megakadályozni a tűz erdőre
való átterjedését, de Dicsőszent-
mártonban és Gogánban is lángolt a
cserjés, bokros legelőterület. 

A prefektusi rendelet értelmében
Maros megyében összehangolt ak-
ciók keretében fogják gyakorlatba
ültetni a tarló és a száraz növényzet
égetésének tiltó rendelkezéseit. Az
intézkedésről átiratban tájékoztatták
a megyei önkormányzatokat is,
ugyanakkor felkérik a polgármeste-
reket, hogy azonosítsák azokat a
személyeket, akik törvényellenesen
égetik fel a száraz növényzetet.

A tarlóégetés megfékezése érde-
kében a Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) széles körű ellenőrzéseket
jelentett be a mezőgazdasági terüle-
teken. Az agrárgazdasági hatóságok
a környezetvédelmi őrséggel és a
katasztrófavédelmi felügyelőséggel
közösen ellenőrzik a rendelkezések
betartását, és a kihágásokért bünte-
téseket róhatnak ki, a területalapú
támogatásokat részben vagy akár
teljesen megvonhatják a gazdáktól.
A részleges vagy teljes pénzügyi tá-
mogatásokat az égetés során kelet-
kezett károk mértékében függesztik
fel. A nagy kiterjedésű felületek
szándékos felégetése súlyos követ-
kezményekkel jár, és mindenik par-
celláján APIA-ellenőrzésekre
számíthat az a gazda, aki egyetlen
földterületet is égetéssel próbált
megtisztítani. A 2005. évi 195-ös
sürgősségi kormányrendelet 94.
cikkelye értelmében a tarlót és a
száraz növényzetet csak rendkívüli
esetekben lehet felégetni, amennyi-
ben az adott területen a növényvé-
delmi igazgatóság betegséget
állapított meg. Az égetéshez a helyi

önkormányzat engedélye, a Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség jóváha-
gyása és a katasztrófavédelmi
felügyelőség előzetes tájékoztatása
szükséges.

A közlemény értelmében a mező-
gazdasági területek takarításakor
szigorúan tilos a növényi maradvá-
nyok és a tarló égetése a mezőgaz-
dasági területeken. A tilalom a
szántóföldek mellett érvényes a ka-
szálókra és legelőkre is, tarlót, szé-
nát, kórót, szalmát, napraforgószárat
stb. égetni tilos. Egy másik jogsza-
bály a felügyelet nélkül hagyott tar-
lótüzekre és olyan nyílt lángok
használatára vonatkozik, amelyek
terjedése veszélyezteti a környezet
növényzetét és élővilágát, ezek visz-
szaszorítására még nagyobb bírsá-
gokat helyeznek kilátásba. Tilos
nyílt láng használata lakóházak, ta-
karmánytárolók, üzemanyag-táro-
lók, gyúlékony épületek és tárgyak
szomszédságában. A mezőgazdasági
területek vagy erdőhöz közeli fel-
ügyelet nélküli tarlótüzek miatt
ugyancsak bírságolnak. Mindazok,
akik szántóföldi gazdálkodással fog-
lalkoznak, beleértve az ideiglenes
réteken való gazdálkodást is, nem
égethetik a tarlót és/vagy a kultúrák
betakarítása utáni növényi maradvá-
nyokat (gabonafélék szalmáját, a
krumpli és más növények szárát,
napraforgó vagy repce szárát stb.).
Az ideiglenes és az állandó réteken
a növényzet és a kaszálás után ma-
radt fű elégetése is tilos.

Az APIA szakemberei a megyei
katasztrófavédelmi felügyelőség és
a környezetvédelmi őrség munka-
társaival tartanak ellenőrzéseket,
hogy meggátolják a tarlóégetést. Az
uniós támogatásban részesülők kö-
telesek betartani az agrárgazdasági
és környezetvédelmi előírásokat,
amelyek többek között tiltják a
szántóföldi tarló és az ott található
növényi maradványok, valamint az
állandó rétek növényzetének az
égetését. A cél a talaj szerves anya-
gainak megtartása, a tarló, illetve a
rét természetes tulajdonságainak
védelméhez szükséges minimális
intézkedések meghozatala. A növé-
nyi maradványok, hulladék, gyúlé-
kony anyagok égetéséhez engedélyt
kell szerezni, és óvintézkedéseket
kell tenni annak érdekében, hogy a
szomszédos területekre, ingatla-
nokra ne terjedhessenek a lángok,
ellenkező esetben a tűzvédelmi sza-
bályok áthágása miatt 1.000–2.500
lejes bírságra lehet számítani.

A felügyelők munkáját egy újon-
nan kifejlesztett internetes appliká-
ció is segíti, amely jelzi a
mezőgazdasági területeken keletke-
zett tűz pontos idejét, helyét, és a te-
rületen levő növényzetről is felvétel
készülhet a műholdas mérőrendsze-
rek segítségével.

Támogatás határon túli jogászképzésre
Dr. Szász Pál 

tanulmányi ösztöndíj 
A Dr. Szász Pál tanulmányi
ösztöndíjprogram a külhoni
magyar gazdasági jogász-
képzést kívánja fejleszteni.
Pályázni április 30-ig lehet.

A jelen pályázati kiírás célja,
hogy a közösségek olyan jól kép-
zett, a nemzet iránt elkötelezett, a
magyar és a többségi állam szerinti
szaknyelvet egyaránt ismerő, mind-
két országban tapasztalatokat szer-
zett jogászokkal rendelkezzenek,
akik segítenek e cél elérésében, to-
vábbá lehetőséget adjon a magyar
nemzetiségű jogászok közötti szak-
mai együttműködésre. A dr. Szász
Pál tanulmányi ösztöndíj célja tá-
mogatást nyújtani a 2021/2022-es
tanévben nappali tagozaton, szülő-
földi felsőoktatási jogászképzésben

részt vevő magyar nemzetiségű
hallgatók részére, felvállalva dr.
Szász Pál erdélyi jogász eszmeisé-
gét, ezzel megteremtve a magyar
nemzetiségű jogászok közötti szak-
mai együttműködés lehetőségét. A
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkárságával, valamint a Bu-
dapesti Ügyvédi Kamarával együtt-
működve hirdeti meg a Dr. Szász
Pál tanulmányi ösztöndíjat. A pá-
lyázat benyújtásának határideje:
2021. április 30-án 12 óra, közép-
európai idő szerint. A pályázat be-
nyújtása kizárólag elektronikus
formában történik. Bővebben a
https://bgazrt.hu/kulhoni-tamogata-
sok-2021/ honlapon lehet tájéko-
zódni. (szer)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

8 NÉPÚJSÁG_____________________________________________________ KÖZÉRDEK ______________________________________________ 2021.április28.,szerda

Marosvásárhelyi bölcsődékbe való beiratkozások
Május közepétől jelentkezhetnek

A Remeteszeg utcai bölcsőde és napközi Fotó: Szer Pálosy Piroska

Civil szervezetek, intézmények működéséhez
Szórványközösségek támogatása

Pálosy Piroska
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CityRocks 2021 – Kolozsvár
2021. június 19. (esőnap: jú-
nius 20.)

Ha a járványügyi helyzet engedi,
az Iskola Alapítvány támogatásával
és szervezésében idén június 19-én
Kolozsvár főterén állhat össze
Közép-Európa legnagyobb zene-
kara. A CityRocks énekesek, dobo-
sok, gitárosok, basszusgitárosok és
billentyűs hangszeresek jelentkezé-
sét várja a nagyzenekarba. 2018-
ban Szegeden 400-an, Kecskeméten
2019-ben már 500-an zenéltek
együtt. Az eddigi koncerteken a leg-
fiatalabb résztvevő 6, a legidősebb
71 éves volt. A profi zenészek mel-
lett voltak kisiskolások, tinédzse-
rek, többgyerekes anyukák, apukák,
vagy akár a nyugdíjhoz közelítő ru-
tinos rockerek, otthon saját örö-
mükre zenélők és a munka mellett
egy (vagy több) bandában játszó
félhivatásosok is. A szervezők alap-
vető célkitűzése – az élő zene nép-
szerűsítése mellett – egy összetartó,
zenét szerető és művelő közösség
kialakítása. 

Összeállítottuk a kolozsvári
flashmob dallistáját, a számokhoz
pedig elkészültek a hangszeres ok-
tatóvideók is. Így a rutintalanabb
zenészeknek is lehetőségük nyílik
magas színvonalú felkészülésre, és
arra, hogy valódi élményt szerezze-
nek maguknak a részvétellel. A
nagyzenekarba tehát a profik mel-
lett bátran jelentkezhetnek amatőr
zenészek, sőt, olyanok is, akik
eddig csak otthon, egyedül játszot-
tak. A számokat úgy választottuk ki,

hogy azok mindenki számára köny-
nyen eljátszhatók legyenek, és a
helyszínen tényleg egy felszabadult
örömzenélés lehessen – mondta
Gajda Ferenc, a CityRocks főszer-
vezője. 

A jelentkezőknek mindössze egy
kisvideót kell küldeniük magukról
vagy zenekarukról, amelyben ze-
nélnek. Akik felvételt nyernek,
azoknak e-mailben küldik el a to-
vábbi információkat és az oktató-
anyagokat.

A CityRocks eddigi koncertjeiről
készült kisfilmek bejárták a világot. 

Már 130 milliónál is több megte-
kintést értek el a szegedi és a kecs-
keméti koncertről készült filmjeink
világszerte, emellett számos nem-
zetközi zenei szaklap is beszámolt
az eseményeinkről – mondja a City-
Rocks filmjeinek rendezője. Révész
Zsolt hozzátette: egyre többen je-
lentkeztek Európa több országából
is az élő nagykoncertekre. A zené-
szek és a közönség számára is in-
gyenes a részvétel. Készülünk arra
is, hogy a koncertet több kamerával,
élőben közvetítsük – tette hozzá Ré-
vész Zsolt.

A kolozsvári koncertre a city-
rock.ro weboldalon jelentkezhet
mindenki, aki előadóként szeretne
részt venni az eseményeken. A szer-
vezők felhívják azon érdeklődők fi-
gyelmét, akik regisztráltak a
2020-ban meghirdetett rendez-
vényre, hogy amennyiben idén sze-
retnének részt venni a flashmobon,
ismét be kell jelentkezniük, kitöltve
a bejelentkezési űrlapot. 

Legyél te is tagja Közép-Európa legnagyobb rockzenekarának!

Korábbi honatyák beperelték az államot 
Speciális nyugdíjukat 

követelik Izsák Balázs, a Székely Nem-
zeti Tanács (SZNT) elnöke
április 26-án közleményt kül-
dött szerkesztőségünkbe.
Megállapítja, hogy „Románia
változatlanul szembemegy
az Európai Unió alapvető ér-
tékeivel, és a vesztes perek
sorozatából sem képes ta-
nulni”.

A közleményben emlékezteti a
közvéleményt, hogy Románia
2019. július 8-án keresetet nyújtott
be az Európai Unió Törvényszéké-
hez, kérve, hogy semmisítse meg a
Kohéziós politika a régiók egyen-
lőségéért és regionális kultúrák
fenntarthatóságáért elnevezésű
polgári kezdeményezés nyilvántar-
tásba vételéről szóló európai bi-
zottsági határozatot. Az ügyet az
Európai Törvényszék 2021. április
29-én tárgyalja.

„Sajnálattal állapítjuk meg – je-
lenti ki az SZNT elnöke –, hogy
Románia változatlanul szembe-
megy az Európai Unió alapvető
értékeivel, és a vesztes perek so-
rozatából sem képes tanulni. Bea-
vatkozóként a vesztes Európai
Bizottság oldalán állt, már az em-
lített polgári kezdeményezés szer-
vezői által indított perben, de a
Minority SafePack Initiative
ügyében is. Ez utóbbi polgári kez-
deményezés bejegyzésére vonat-
kozó határozatot is megpróbálta
megsemmisíttetni, ezt a pert is el-
veszítette. Mi annak idején tájé-
koztattuk a közvéleményt, hogy a
Törvényszék a nemzeti régiók
szervezői által indított per prece-
densértékű indoklását hozta fel ér-
velésében, és ezt okulásul

ajánlottuk a román hatóságok-
nak.” 
Árt Románia tekintélyének, 
káros a gazdaságnak

A továbbiakban arra hívja fel a
figyelmet, hogy „túl azon, hogy
Románia tekintélyének is árt újra
és újra nekiugrani a szerződések-
ben rögzített alapvető értékeknek,
káros az ország gazdaságának is.
Hiszen a nemzeti régiókért indított
polgári kezdeményezés szervezői
nemcsak a Románia területén lévő
nemzeti régióknak akarnak hasz-
not hajtani, hanem velük együtt az
országnak is. Értelmesebb és oko-
sabb lett volna, ha az Európai Unió
kohéziós politikájának harmonikus
fejlődése érdekében felismerik
saját gazdasági érdekeiket, és a

szervezők mellé állnak, ahelyett
hogy reménytelenül harcolnának
ellenük. 

Mi változatlanul bízunk a kö-
zösségi jog és az unió joggyakor-
latának stabilitásában, és arra
ösztönözzük a román hatóságokat,
hogy a folyamatos ellenségeske-
dést váltsák fel dialógusra kész,
európaibb magatartásra. 

A nemzeti régiók részei az euró-
pai valóságnak, felemelkedésük,
gazdasági megerősödésük az egész
kontinens érdeke. Azt várjuk, hogy
Románia EU-tagállamhoz méltóan
partner legyen ebben a folyamat-
ban, ehhez azonban mentalitásvál-
tásra van szükség” – állapítja meg
a közleményben az SZNT. 
(mózes)

Az SZNT európai magatartást vár Romániától
Mentalitásváltásra van szükség

Izsák Balázs Fotó: archív

Speciális nyugdíjaik vissza-
szerzése és megőrzése érde-
kében a legjobb ügyvédeket
fogadták fel, és az utóbbi na-
pokban az ország 20 bírósá-
gán indítottak pert az állam
ellen. 

A G4 Media.ro szerint a legtöbb
reklamáló Prahova (16), illetve Iaşi
megyéből származik, Galac megyé-
ből 9 képviselő csatlakozott a tilta-
kozókhoz, Argeş és Călăraşi
megyéből nyolcan. Őket követi a
sorban Szeben, Vâlcea, Beszterce-
Naszód és Gorj megye hét-hét kép-
viselővel, Neamţ, Brăila, Bákó és
Teleorman egyenként öt képviselő-
vel, Mehedinţi, Buzău és Arad
négy-négy, Kovászna három kép-
viselővel, illetve Bukarest, Giurgiu
és Konstanca egy-egy képviselő-
vel. 

A fentebb említett sajtóorgánum
szerint, annak ellenére, hogy a kép-
viselők és szenátorok speciális
nyugdíjának eltörlését egyhangúlag
fogadták el mind a szociáldemokra-
ták (PSD), mind a liberálisok
(PNL), a reklamálók nagy része
ennek a két pártnak a tagja.

Az államot perbe hívó legismer-
tebb politikusok között Daea, Nico-
lae Bacalbaşa, Victor Socaciu,
Anghel Stanciu, Ion Solcanu, Doru
Ioan Tărăcilă (PSD), Victor Paul
Dobre, Puiu Hasotti, Ion Ariton és
Ioan Oltean (PDL/PNL) nevét em-
líti a G4Media.ro. 

***
Köztudott, hogy februárban sza-

vazott a parlament a korábbi parla-
menti képviselők és szenátorok
speciális nyugdíjának eltörléséről,
amelyet nagy többséggel el is fo-
gadtak. Az RMDSZ harminc képvi-
selője és szenátora jelen volt a
szavazáson, ám nem szavazott. Az
RMDSZ nevében felszólaló Turos
Loránd szenátusi frakcióvezető
olcsó populizmusnak, demagógiá-
nak, szemfényvesztésnek nevezte,
hogy a román politikai pártok eltö-
rölték a képviselők és szenátorok
speciális nyugdíját. „Az RMDSZ
továbbra is azt szorgalmazza, hogy
Romániában minden kategória ese-
tében el kell törölni ezt a juttatást”
– fogalmazott a politikus. Mint
mondta, az egész parlamenti proce-
dúra szemfényvesztés, nem rendezi
a nyugdíjak helyzetét, nem oldja
meg a méltánytalan helyzeteket, és
nem csökkenti az állami költségve-
tésre nehezedő terhet.

A döntés sokak szerint alkotmá-
nyossági aggályokat vet fel. Szak-
emberek emlékeztettek, hogy az
Alkotmánybíróság 2020-ban az
alaptörvénybe ütközőnek minősí-
tette az összes különleges nyugdíjat
eltörlő jogszabályt.

A februári vita során Ludovic
Orban, a PNL elnöke felszólalásá-
ban hangsúlyozta: „senkinek sem
szabadna előjogokat biztosítani”, és
„a törvényeket a polgárokért kell
meghozni”, a parlament pedig most
bizonyíthat.

Mózes Edith
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Ötödik alkalommal hirdet nyílt, egy-
fordulós, jeligés drámapályázatot a
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor
Színház, a nagyváradi Szigligeti Szín-
ház, illetve ebben az évben a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem
Magyar Kara: az előző évek gyakorla-
tához hasonlóan, a dráMÁzat V. ismét
három kategóriában várja a pálya-
munkákat. 

A nyílt, egyfordulós drámapályázatot az
alábbi feltételekkel hirdették meg.

1. A pályázat neve: DEBÜT. A pályázó –
bármely magánszemély, aki magyar nyelven
írt drámá(ka)t nyújt be, melyek még nem je-
lentek meg nyomtatásban, illetve előadás
formájában, hivatalos, professzionális kere-
tek között. A pályamű – még színpadon be-
mutatásra nem került alkotás kell legyen, és
ez folyamatosan fennálljon a drámapályázat
eredményhirdetését követő év végéig. Tema-
tikai és műfaji megkötés nincs. A pályamű
kizárólag a pályázó (szerző) saját alkotása,
szellemi terméke lehet. A pályaművet csak
elektronikus formában fogadják el. A pályá-
zat díjazása – a zsűri által legjobbnak ítélt

mű díjazása bruttó 1.000 euró. A díj kifize-
tésére a pályázat eredményhirdetését köve-
tően megkötendő szerződés aláírásától
számított 30 napon belül kerül sor. Amennyi-
ben a legjobb művet vagy műveket a Szigli-
geti Színház vezetősége kivitelezhetőnek
tartja, a 2021/22-es vagy az azt követő évad-
ban színre viszi. Ugyanakkor a kiírók vállal-
ják a szöveg kiadását a mű eredeti nyelvén.

2. A pályázat neve: drámaÍRÓ. A pályázó
– bármely magánszemély, akinek már jelen-
tek meg művei, illetve mutatták be műveit,
és magyar nyelven írt drámát nyújt be. A pá-
lyamű – még színpadon bemutatásra nem ke-
rült alkotás kell legyen, és ez folyamatosan
fennálljon a drámapályázat eredményhirde-
tését követő év végéig. Tematikai és műfaji
megkötés nincs. A pályamű kizárólag a pá-
lyázó (szerző) saját alkotása, szellemi ter-
méke lehet. A pályaművet csak elektronikus
formában fogadják el. A pályázat díjazása –
a zsűri által legjobbnak ítélt mű díjazása
bruttó 1.000 euró. A díj kifizetésére a pályá-
zat eredményhirdetését követően megkö-
tendő szerződés aláírásától számított 30
napon belül kerül sor. A zsűri által legjobb-

nak ítélt mű bemutatásra kerül a pályázatot
kiíró színházak 2021/22-es vagy az azt kö-
vető évadában, amennyiben az évad szerke-
zetébe beilleszthető. Ugyanakkor a kiírók
vállalják a szöveg kiadását a mű eredeti nyel-
vén.

3. A pályázat neve: dramAUTOR. A pá-
lyázó bármely magánszemély, aki román
nyelven írt drámát nyújt be. A pályamű még
színpadon bemutatásra nem került alkotás
kell legyen, és ez folyamatosan fennálljon a
drámapályázat eredményhirdetését követő év
végéig. Tematikai és műfaji megkötés nincs.
A pályamű kizárólag a pályázó (szerző) saját
alkotása, szellemi terméke lehet. A pályamű-
vet csak elektronikus formában fogadják el.
A pályázat díjazása – a zsűri által legjobbnak
ítélt mű bemutatásra kerül a pályázatot kiíró
színházak 2021/22-es vagy az azt követő
évadában, amennyiben az évad szerkezetébe
beilleszthető. Ugyanakkor a kiírók vállalják
a mű kiadását románul, illetve magyar fordí-
tásban. 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Magyar Kara egy rendező szakos hallgatójá-
nak a Tomcsa Sándor Színház lehetőséget

biztosít, hogy a drámaÍRÓ vagy a dramAU-
TOR nyertes művei közül az egyiket szín-
padra állítsa. 

A pályázat leadása – a pályázatnak 2021.
június 15-én 15 óráig kell megérkeznie a dra-
mazat@szinhaz.ro e-mail.címre. 

A pályázat jeligés. Az alkotáson és annak
címén kívül kizárólag a pályázó egyénileg
választott jeligéjét, illetve a pályázat megne-
vezését tartalmazhatja az e-mail. A pályamű-
vön a szerző nevének vagy felvett
művésznevének feltüntetése tilos! A pályázó
nevét és jeligéjét tartalmazó zárt borítékot
postán kérik eljuttatni a Tomcsa Sándor Szín-
ház címére: Tomcsa Sándor Színház, str. Ta-
mási Áron nr. 15, 535600 Székelyudvarhely
– Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita, Roma-
nia. (DRÁMAPÁLYÁZAT)

A pályázat elbírálása – a pályázat végered-
ményét 2021 szeptemberében hirdetik ki a
dráMA kortárs színházi találkozó alatt tar-
tandó sajtótájékoztatón, illetve a www.szin-
haz.ro internetes címen. A pályázati kiírással
kapcsolatban további információ kérhető a
Tomcsa Sándor Színház titkárságán, a 0040-
266-212-131 telefonszámon. (Knb.)

A Tomcsa Sándor Színház, a Szigligeti Színház és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
Magyar Kara közös drámapályázata

dráMÁzat V.

Az Aquaserv Rt. újabb ivóvíz- 
és lefolyóhálózat-fejlesztési befektetésekre

készül 
ÚjabbnagylépésttettazAquaservRt.azért,hogyelnyerjeazeddigleg-

nagyobbinfrastruktúra-fejlesztésitámogatástazáltalakiszolgáltterületen.

BenyújtottaMarosmegye170millióeuróértékűregionálisivóvíz-ésszennyvízcsatorna-hálózatá-
nakinfrastruktúra-fejlesztésitervétazEurópaiProjektekértésBeruházásokértFelelősMinisztérium
projektkezelőhatóságához.Akivitelezéstanagyinfrastruktúra-beruházásioperatívprogramok
(POIM2014-2020)keretébentámogatják,amelynekköszönhetőentöbbszázkilométerrelbővülhet
amegyeivóvíz-éscsatornahálózata,többtízklórozóállomás,szivattyúházésivóvíztartályújulhat
meg.

A projekt fontosabb célkitűzései: 
•Az50-néltöbblakossalrendelkezőtelepülésekivóvíz-ellátásánakbiztosításaMarosmegyében.
•A2000-néltöbblakossalrendelkezőtelepülések(agglomerációvalegyütt)szennyvízhálózatának
ésazahhozhozzátartozótisztítóállomásoknakakiépítése.

•Többmint140projektbebevonttelepülés.
•Mintegy450.000haszonélvező.

Azelkövetkezendőidőszakbanellenőrzikésvéglegesítikafinanszírozáshozszükségesdokumen-
tációt.

Javasoltivóvízhálózatiberuházások

Csatornahálózat-fejlesztés

AmarosvásárhelyiAquaservRt.vezetősége

Mutatók Mértékegység Összesen
Szennyvíztisztítás

Iszapot energetikailag hasznosító berendezés db 1
A kerelőszentpáli szennyvíztisztító állomás bővítése db 1

Szivattyúállomások
Új szennyvíz-szivattyúállomás db 35

Szennyvíznyomóvezeték
Szennyíznyomó vezeték hálózatbővítése km 20,919

Csatornahálózat
Csatornahálózat-bővítés km 77,192
Helyi SCADA-rendszer db 8
Regionális SCADA-rendszer db 1

Mutatók Mértékegység Összesen
Szennyvízkezelés

Új klórozó állomások db 24
Szennyvíztisztító telep bővítése Marosludason db 1

Hálózatibekötések
Ivóvíz-hálózati bekötés km 310,474
Új szivattyúházak db 33
Új ivóvíztárolók db 30
Ivóvíztartály felújítása db 1
Szivattyúállomások bővítése db 31

Elosztóhálózat
Elosztóhálózat-bővítés km 403,358
Helyi SCADA-rendszer db 30
Regionális SCADA-rendszer db 1

A BBTE ismét a legmagasabb
helyezést érte el a hazai 

egyetemek közül a CWUR
egyetemi rangsorban

Az április 26-án közzétett
CWUR – Center for World Uni-
versity Ranking (https://
cwur.org) egyetemi rang-
sorba foglalt romániai egye-
temek közül ismét a
kolozsvári Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem (BBTE) érte
el a legmagasabb helyezést.

A rangsorban a BBTE foglalja el
országos szinten az első helyet, ami
nemzetközileg a 871. helyet jelenti,
a rangsorban világszinten elemzett
egyetemek (19 788) első 4,5%-ában
szerepel tehát.

„Számos nemzetközi egyetemi
rangsor létezik, némelyik akadé-
miai jellegű (többé-kevésbé komp-
lex), más nem akadémiai. Idén ez az
első globális tudományos rangsor,
amely egyetemünk mindhárom kül-
detésére odafigyel: oktatás, kutatás,
a társadalommal való kapcsolat;
örömmel látom, hogy a BBTE kie-
melkedő teljesítményt nyújt. A
rangsorok számunkra elsősorban az
intézményi diagnózis eszközei
annak érdekében, hogy aztán tudo-
mányosan alátámasztott (evidence-
based – bizonyítékokon alapuló)
akadémiai politikákat ültessünk

gyakorlatba. A BBTE a nemzetközi
rangsorokban folyamatosan a lista-
vezető egyetemek közé tartozik a
romániaiak között (gyakran a leg-
első), ami bizonyítja az akadémiai
környezet minőségét, és ezzel arra
ösztönzi az érettségizőket, hogy ré-
szeseivé váljanak ennek a hagyo-
mányon és kiválóságon alapuló
közösségnek, jó szakemberek és jó
állampolgárok váljanak belőlük” –
nyilatkozta dr. Daniel David egye-
temi tanár, a BBTE rektora.

Az Egyetemek Globális Rangso-
rának Központja (Center for World
University Ranking – CWUR) az
egyik vezető szervezet az egyetemi
oktatás területén, amelynek rangsorát
a minőség, az átláthatóság és az ob-
jektivitás magas foka alapján ismerik
el. A CWUR-rangsorban figyelembe
vett, az IREG – Observatory on Aca-
demic Ranking and Excellence
(https://ireg-observatory.org/en/)
által akkreditált, az országos éves
egyetemi metarangsorban szereplő
mutatók a következők: (1) Az okta-
tás minősége (25%); (2) A végzettek
foglalkoztathatósága (25%); (3) Az
oktatók/kutatók minősége (10%);
(4) Kutatási teljesítmény (40%).



JÓKÍVÁNSÁG

LAKÁS

ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.
Tel. 0749-425-152. (11348-I)

KIADÓ kétszobás, berendezett man-
zárd, konyha, fürdő, közös udvar a
Retyezát utcában. Tel. 0722-728-117.
(11644-I)

MINDENFÉLE

TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és
szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)

VÁLLALOK: ácsmunkát, tetőfedést,
bádogosmunkát, teljes tetőfelújítást,
Lindab lemezzel tetőfedést,
cserépforgatást, tetőfestést, tetőjavítást,
ereszcsatorna, lefolyó, terasz készítését,
lambériázást, külső szigetelést stb. Tel.
0759-570-885. (11624)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ács-
munkát, cserépforgatást, tetőfedést
lemezzel, cseréppel, festést, mesze-
lést, bármilyen más munkát. Tel.
0742-734-062. (11593-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11581-I)

VÁLLALOK garanciával tetőfedést,
ácsmunkát, cserépforgatást, szigetelést,
kisebb beltéri és kültéri javítást. Tel.
0750-602-043. (11465)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,
ácsmunka, teraszkészítés, garázsfel-
újítás, csatornajavítás, bármilyen kisebb
javítás, mindenféle más munka. Tel.
0755-654-115. (11420)

VÁLLALUNK: cserépforgatást, újra-
cserepezést, tetőfedést Lindab le-
mezzel, melléképületek építését,
lambériázást, festést, új kerítés ké-
szítését, bádogosmunkát, eresz, csa-
torna és kéményszegély készítését.
Anyagot is biztosítunk. Tel. 0750-662-
363. (11502-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Minden test fű, és minden szép-
sége, mint a mező virága!
Megszáradt a fű, elhullt a virág,
ha az Úrnak szele fuvallt reá; bi-
zony fű a nép.
Megszáradt a fű, elhullt a virág,
de Istenünk beszéde mindörökre
megmarad!”

(Ésajás 40/6,7,8)
Fájdalommal emlékezünk április
28-án az elhunyt szeretett férjre,
édesapára és nagyapára, id.
PALKÓ SÁNDORRA halálának
harmadik évfordulóján. Imádko-
zunk békés nyugodalmáért. 
Szerettei: Ildikó, fiai: Attila és Sa-
nyika, kicsi unokái: Dávid, Nim-
ród és Boróka. (11469-I)

Mély fájdalommal emlékezünk
április 28-án a székelyvajai szü-
letésű GÁL TAMÁSRA halálának
7. évfordulóján.
Egy váratlan perc alatt életed
véget ért, panaszszó nélkül közü-
lünk elmentél.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-
desen és szerényen,
drága lelked, fáradt tested nyu-
godjon békében! 
Emlékét őrzik szerettei. (11653)

Mindig egy célod volt, a családo-
dért élni,
ezt csak a halál tudta széttépni. 
Örök álom zárta le a szemed,
megpihenni tért két dolgos
kezed.
Nélküled semmi sem olyan, mint
régen,
fájó könnycsepp lettél mindnyá-
junk szemében.
Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett gyermekre, testvérre, a bala-
vásári BIRÓ SÁNDORRA (Gázos)
halálának negyedik évfordulóján.
Szép emlékét megőrzi bánatos
édesanyja és testvérei. Nyugod-
jál békében, drága Sanyi! (32-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a min-
denki által ismert és szeretett 

dr. HALMÁGYI IMRE (Beki) 
az ASA focicsapat örökös dokija 
életének 95. évében, rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetése április 29-én,
csütörtökön 13 órakor lesz a
római katolikus sírkert alsó ká-
polnájából. Nyugodjék békében! 

Szerettei. (11678-I)

Megrendült szívünk mély fájdal-
mával tudatjuk, hogy a drága jó
feleség, gondos édesanya, test-
vér, sógornő, nagynéni, 

FARKAS ROZÁLIA 
szül. Dóka 

életének 68. évében örökre meg-
pihent. Végső nyugalomra  2021.
április 29-én, csütörtökön 14 óra-
kor helyezzük a marosvásárhelyi
református sírkertbe. Nyugodj
békében, drága Rózsika! 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzik szerettei.
(11679-I)

Fájó szívvel tudatom, hogy sze-
retett édesapám, 

CSERNÁTH PÉTER 
az IRA volt dolgozója 

április 26-án, életének 75. évében
hirtelen elhunyt. Temetése április
29-én lesz 13 órakor a maros-
szentgyörgyi (új kórház mögötti)
temetőben. 

Gyászoló fia, Peti. (–)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Szőcs Róbert kollégánknak,
együttérzünk vele szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Nyugodjon
békében! A mezőpaniti Kádár
Márton Általános Iskola
munkaközössége. (11669-I)

A Marosvásárhelyi ASA egykori
(1975–2005 közötti) munkakö-
zössége és volt vezetősége
megrendülten értesült dr.
HALMÁGYI IMRE elhunytáról,
aki több mint 50 évig kezelte,
gyógyította a sportolókat.
Nyugodjon békében! Őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. A
Marosvásárhelyi ASA volt
elnöke, Cacovean Cornel
tartalékos ezredes. (11672-I)

Részvétünket nyilvánítjuk a
Baráth családnak. A Mahagon
munkaközössége és a Nemes
család. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik
drága halottunk, NÜSZL HAJNAL
született Takács nyugalmazott
főgyógyszerész temetésén részt
vettek, sírjára virágot és koszorút
helyeztek, fájdalmunkban osztoz-
tak. Gyászoló hozzátartozói.
(11656-I)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

AMOBEXRÉSZVÉNYTÁRSASÁG – székhely: Marosvásárhely,
Őz (Căprioarei) u. 2. szám – alkalmaz NŐKET és FÉRFIAKAT –
ASZTALOSOKAT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Érdek-
lődni a 0746-059-541-es telefonszámon. (22592-I)
ALKALMAZUNK két FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal.
Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén vagy a
0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65583-I)
AKOVÁCSPÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐ-
KET alkalmaz. Ha szeretnél egy jó csapatban dolgozni, ahol megbe-
csülnek, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe bónuszok és
versenyképes juttatás jár. Jelentkezz a 0741-215-738-as telefonszá-
mon! (65584-I)
IRODAI munkatársakat keresünk telefonon történő eladásra. Prog-
ram: hétfő–péntek 8-16 óra. Önéletrajzokat az info@catalogafaceri.ro
címre várunk. (sz-I)
AMAROSSZENTGYÖRGYIGASTROMETAL magáncég LE-
MEZHAJLÍTÓ-GÉPKEZELŐ szakembert, illetve SEGÉDMUNKÁ-
SOKAT alkalmaz betanítással. Érdeklődni a   0728-328-881-es
telefonszámon. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-
címre várják. (65594-I)
A TIMKO PÉKSÉG üzleteibe alkalmaz ELADÓKAT, 
SOFŐRÖKET, és FÉRFI MUNKÁST a pékségbe. Érdeklődni a
0756-128-310-es telefonszámon. (65580-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65548-I)

A háborús veteránok nemzeti napja alkalmából, április 29-én 
a Háborús Veteránok és Utódaik Egyesületének Maros
megyei fiókja jó egészséget, minden elképzelhető jót,

hosszú életet kíván! Gheorghe Moldovan ezredes, 
a fiókegyesület elnöke

Kegyelettel emlékezünk április 28-án,
halálának második évfordulóján a sze-
retett feleségre, édesanyára, anyósra
és nagymamára, ÖRDÖG MÁRIÁRA
szül. Fazakas, kinek áldozatos gon-
doskodását nem lehet elfelejteni.
Férje, lányai családjukkal együtt.
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! (11597-I)

Nyárádtőre, 
INCZE JÓZSEFNEK

80. születésnapja alkalmából
Istentől megáldott boldog
éveket, erőt, egészséget,
csendes, meghitt öregkort
kíván végtelen szeretettel

felesége, fia, lánya, menye,
veje, unokái 

és dédunokája. 
Élj sokáig, drága Papa! (11663)

AQUASERV 
– húsvéti nyitvatartás
AzAquaservRt.ezútonértesítiazér-

dekelteket,hogyahúsvétiünnepekalatt
a közönségszolgálat pénztárai

április 30-án és május 3-án zárva lesznek. 
AzAquaservRt.ugyanakkorfelkérialakosságot,hogyazün-

nepekalattisjelezze,hagondokakadnakazivóvízellátásban,
vagyakanalizálással,akövetkezőszámokon:

AzAquaservRt.

CALLCENTER
Marosvásárhely 0265/208-888
Szászrégen 0265/512-800
Segesvár 0265/772-350
Dicsőszentmárton 0265/441-035
Marosludas 0265/411-425
Székelykeresztúr 0266/242-703

A helyi tanács keddi döntése értelmében
a marosvásárhelyi hulladékkezelési szol-
gáltatást a polgármesteri hivatal 180 napra
tárgyalás során szervezi ki azért, hogy biz-
tosítva legyen a háztartási hulladék elszál-
lítása.

A helyi tanács keddi rendkívüli ülésén a
testület döntött arról, hogy a polgármesteri
hivatal milyen eljárás alapján kezdhet tár-
gyalásba a potenciális szolgáltatókkal, to-
vábbá jóváhagyták a köztisztasági
szolgáltatás feladatfüzetét és a 180 napos
kiszervezési időszakot, hosszabbítási lehe-
tőséggel.

Ez a szerződés érvényét veszíti, amint
lezárul a megyei hulladékgazdálkodás
kapcsán az ADI Ecolect Maros által meg-
hirdetett közbeszerzési eljárás.

Számunkra az a legfontosabb, hogy tiszta városunk
legyen, felelős szolgáltatókkal, a közpénzt pedig ver-

senyképes és minőségi szolgáltatásokra, felelősen
használjuk fel.

MarosvásárhelyPolgármesterHivatalának
bel-éskülkapcsolatiosztálya

A marosvásárhelyi hulladékkezelési szolgáltatást
tárgyalás során szervezi ki a polgármesteri hivatal 
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Hirdetőink figyelmébe!
Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakultrendkívüli

egészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjukhirdetőink
figyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,

anepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen

areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es

vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 


