
Igen hasznosnak bizonyult a gernyeszegi helyi önkéntes tűz-
oltó-alakulat működtetése és fenntartása, ez a február 13-i
körtvélyfájai tűzesetnél is bebizonyosodott. Délután 4 óra
körül a 112-es sürgősségi hívószámon értesítették a helyi ala-
kulatot, hogy a Fő út 116B szám alatt kigyúlt az udvaron levő,
különálló konyhaépület, és a lángok veszélyeztetik a környék-
beli gazdasági építményeket és a lakóházat is. 

Az értesítést követően perceken belül ott voltak az önkéntes tűzoltók,
valamint a polgármesteri hivataltól és a helyi tanácstól több mint tíz sze-
mély – köztük a polgármester és az alpolgármester –, akik a rendelkezé-
sükre álló felszereléssel, mintegy 40 tűzoltópalackkal megpróbálták
megfékezni a tüzet. A hivatal buldoexkavátorának is jelentős szerepe volt
az oltásban, a felrakott tűzifát kellett szétterítenie. Amennyiben ez kigyúlt
volna, a lángok még nagyobb kárt okoztak volna. 

Miért (is) tüntetnek?
A kérdés a miniszterelnöktől származik, aki nem érti, mit keresnek

az utcán a rendőrök, a nyugdíjasok és azok, akik elégedetlenek a
kormány megszorító intézkedéseivel. Arról azonban egy szót sem
szól, hogy a választási ígéretek, szokás szerint, üres szólamoknak bi-
zonyultak, a héten állítólag elfogadásra kerülő költségvetés is a sze-
génység költségvetése. Azt állítja, hogy a harminc éve fungáló
szakszervezeti vezetők „csinálják a feszültséget” – szerinte teljesen
ok nélkül. 

A politikusok nagy része sem érti, miért elégedetlenek az emberek,
hiszen a honatyák önszántukból lemondtak a speciális nyugdíjukról.
Az RMDSZ nem támogatta ezt az úgymond kivételezést, populista
lépésnek nevezte, azt mondta, vagy mindent, vagy semmit. Vagy el-
törlik az összes speciális nyugdíjat, vagy egyet sem. És nem szava-
zott. 

Politikai elemzők szerint valójában egyik politikai párt sem akarja
megoldani ezt a problémát, ezért járnak el oly módon, hogy végül
az alkotmánybíróság érvénytelenítse a döntésüket. Ha tényleg meg
akarnák oldani, szabályosan alkotnának egyértelmű törvényeket, ám
csak az érdekli őket, hogy politikai tőkét kovácsoljanak ebből a vi-
tatott témából. 

Végül az elnök is aláírta a parlamenti képviselők és szenátorok
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Tízezrek tragédiája
a II. világháború
után
A nagyobb tömegek – 25 ezer magyar
katona és több mint 20 ezer civil – a
hadifoglyok és internáltak elhurcolá-
sára kialakított Guvpi nevű lágerrend-
szerbe kerültek, amiről a köztudat
keveset tud, pedig ez volt az észak-er-
délyi magyarok Gulágja.

____________5.
Fél lábbal 
a felsőházban
Hat döntetlen után győzött ismét a
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labda-
rúgócsapat az 1. ligában. Ezzel 40
pontot gyűjtött, ami statisztikailag ele-
gendő ahhoz, hogy az alapszakaszt
az első hat helyezett között végezze.

____________7.
Figyelmesen kell
kitölteni az űrlapot 
Az APIA arra kéri a gazdákat, hogy a
járványügyi óvintézkedésekre való te-
kintettel, amennyiben lehet, online
nyújtsák be a kérvényeket. 

____________8.

Fotó: Vajda György

(Folytatás a 6. oldalon)
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Két új eseményről adott hírt
nemrég a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem. Ezek egyike –
az intézmény Doktori Iskolájá-
nak új könyvsorozata – újdon-
ság, a másik – a Drámapálya –
egy, immáron hagyományosnak
számító drámaírói pályázat idei
kiadása.

Egy új sorozat két első kötete
Amint az intézmény közleménye tu-

datja, StudiaArtis címmel új könyv-
sorozat jelenik meg a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Doktori Iskolájá-
nak kezdeményezésére. Az egyetem
doktoriskolás hallgatóinak munkáiból
álló gyűjtemény első két kiadása már
el is készült.

Nagy Imola és Berekméri Katalin
kétkezes könyvbemutatójára március
5-én, pénteken délután 6 órától kerül
sor. A beszélgetésre, amelyet a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem oldalán
élőben Facebookon is közvetítenek,
mindenkit várnak, bekapcsolódni
Zoom-on keresztül a következő linken
lehet:https://us02web.zoom.us/j/88027
404095 Meeting ID: 880 2740 4095.
Passcode: 096399. Az esemény házi-
gazdája B. Fülöp Erzsébet színmű-
vész, a Doktori Iskola igazgatója.
Meghívottak: Béres András, a Doktori
Iskola korábbi vezetője, Jákfalvi Mag-
dolna és Kékesi Kun Árpád egyetemi
oktatók. A sorozat minden kötete a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Doktori Iskolájában végzett hallgatók
kutatásain alapszik. A nyomtatott ki-
adványok létrejöttét a Communitas
Alapítvány támogatta.

Nagy Imola a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem adjunktusa. Filozófiai
tanulmányait alap- és mesterképzésen
a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen
végezte. Egy ideig az Egyesült Álla-
mokban élt, majd tanulmányait a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Doktori Iskolájában folytatta. Egye-
temi oktatói pályáját Béres András
egyetemi professzor esztétika- és szín-
házesztétika-kurzusainak asszisztálá-
sával kezdte, jelenleg is tanít a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyete-
men. Nézővé válni című munkája
egyetemi tankönyvként is használható
tudományos kiadvány, a szerző dok-
tori dolgozatának szerkesztett válto-
zata. Kortárs színházbeli észlelési
folyamatok képezik a kiadvány kuta-
tási területét, illetve olyan színházi ta-
pasztalatok feltérképezése, amelyek
különösképpen a kortárs színházra ér-
vényesek. A nézőség színházelméleti

tematizálása után a nézés, atmoszféra-
észlelés, hangzóság, szelf-képződés és
nézői szubjektiváció folyamatait kísé-
relte meg a lehető legkomplexebb
módon körbejárni és leírni. 

Berekméri Katalin a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának színésze, a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem oktatója,
ahol színészmesterséget és zenés mes-
terséget, 2016-tól szakmódszertant is
oktat. Doktori fokozatát 2015-ben,
színház és előadóművészet területen
szerezte meg a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem Doktori Iskolájában.
Szerep a színészben – A színész mun-
kája a repertoárszínházban címmel a
színésszé válás, a pályán maradás be-
láthatatlan folyamatát elemzi a szemé-
lyes életpálya és pedagógiai gyakorlat
tapasztalatával. Téziseit a köré a felis-
merés köré szervezi, hogy bármeny-
nyire is egzakt megközelítéseket
próbál a színészképzés, illetve a szín-
ház keresni önmaga és művelői szá-
mára, lehetetlen pontosan
meghatározni, kiből lesz színész, ki
marad pályán, illetve melyiküknek mi-
lyen áldozatot kell hoznia mindezért.
A szöveg specifikusan a marosvásár-
helyi színészképzés útján elinduló, az
erdélyi magyar repertoárszínház társu-
lati létezésének tapasztalatán keresztül
kialakuló színészi gyakorlatot vizs-
gálja. A szerző az adódó és nem való-
színűsíthető szakmai lehetőségek által
meghatározott kompetencia megfogal-
mazására tesz kísérletet.

A könyvek létrejöttében Albert
Mária egyetemi oktató, Traian Pen-
ciuc, az UARTPress igazgatója, Sós
Beáta designer és a Masterdruck
nyomda nyújtott segítséget.
Drámapálya 2021

Ugyancsak a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem, annak Teatrológia
Tanszékcsoportja hirdeti meg idén a

Drámapálya 2021 című pályázatot a
következő kategóriákban:

1. Dráma/Jelenet – egy- vagy több-
felvonásos drámával vagy egy jelenet-
tel lehet pályázni;

2. Színházi élménybeszámoló – egy
színházi előadásról vagy online szín-
házi élményről készült személyes
hangvételű beszámolót várnak;

3. Drámaismertető – olvasmányt
feldolgozó személyes hangvételű írá-
sokat várnak a pályázóktól, olyan drá-
maszövegről, amit szívesen látnának
színpadon.

A felhívásra fiatalok írásait, pálya-
műveit várják két korcsoportban (14-
17 és 18-26 évesektől).

A jeligés pályázatot az életkor meg-
jelölésével kell elküldeni 2021. április
15-ig, saját nevet nem tartalmazó, csa-
tolt Word-dokumentumként, a drama-
palya4@gmail.com címre vagy a
következő postacímre: Marosvásárhe-
lyi Művészeti Egyetem, Magyar Mű-
vészeti Kar, teatrológia szak, Köteles
Sámuel utca 6. szám, 540057 Maros-
vásárhely. A postán elküldött pályázat-
hoz jeligével ellátott, zárt borítékban
kell mellékelni a nevet és az elérhető-
séget.

A legjobb szövegek szerzői könnyí-
tett felvételt nyernek a Marosvásárhe-
lyi Művészeti Egyetem teatrológia
alapképzésére vagy a drámaíró ma-
giszteri képzésre. A nyertes szövege-
ket közlésre ajánlják a Látó és Játéktér
folyóiratok számára, valamint felolva-
sást és kiértékelő beszélgetést 
szerveznek számukra színészhallgatók
és színházi szakemberek rész-
vételével.

Az eredményhirdetésre és mindkét
korcsoport díjazására májusban kerül
sor. További információk a teatrológia
– dramaturgia szak Facebook-oldalán
találhatók.

IDŐJÁRÁS
Részben napos
Hőmérséklet:
max.100C
min.-10C

Ma LUJZA, 
holnap KORNÉLIA napja.
LUJZA: a francia Louise név
magyarosított formája, a Louis
férfinév párja. Jelentése: a ger-
mán eredetben: hírnév + háború. 
KORNÉLIA: a latin eredetű
Kornél női párja, a somfa vagy
szarv szó származéka. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. március 1.

1 EUR 4,8744
1 USD 4,0456

100 HUF 1,3442
1 g ARANY 227,1710

Bevetésen a hegyimentők
A Salvamont Salvaspeo Maros Megyei Barlangi- és Hegyi-
mentő Szolgálat február 21–28. között 14 bevetésen telje-
sített szolgálatot Maros megye hegyvidékén, illetve a
szovátai sípályán – adja hírül a mentőalakulat Facebook-
oldalán. 

Áttelepítenék a portyázó medvét
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal intézkedik a lakos-
ság által a Tudor negyedben észlelt medve mihamarabbi
áttelepítése érdekében. A városvezetés helyi tanácsi hatá-
rozat alapján szolgáltatói szerződést köt, hogy a Negoj és
Posada utcában portyázó medvét be lehessen fogni, és el
lehessen költöztetni. Ehhez először is a Környezetvédelmi,
Vízügyi és Erdőügyi Minisztérium jóváhagyását kell meg-
szerezni – közölte a hivatal.

Meghosszabbították a határidőt
Március 31-ig hosszabbították meg a köztisztasági illeték
megállapításához szükséges nyilatkozatok benyújtásának
határidejét, a zsúfoltság elkerülése, a járványügyi előírások
betartása és a várakozási idő csökkentése érdekében. A
nyilatkozatokat online is el lehet küldeni a declaratii.salub-
rizare@tirgumures.ro e-mail-címre. A nyomtatvány letölt-
hető a polgármesteri hivatal honlapjáról. 

MDT-kongresszus
Március 6-án, szombaton 16 órai kezdettel a marosvásár-
helyi Kultúrpalota kistermében tartja meg II. kongresszusát
a Maros Megyei Magyar Diáktanács – tájékoztatott közle-
ményben a diáktanács vezetősége. 

Szombaton is lehet adót fizetni
A hónap végéig szombatonként 8–12 óra között nyitva tar-
tanak a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Il-
letékügyi Igazgatóságának pénztárai. Így hét végén is
benyújthatók a hulladékilleték kiszámításához szükséges
nyilatkozatok, és befizethetők a helyi adók és illetékek. A
hivatal a hét közben tapasztalt zsúfoltság csökkentése ér-
dekében, valamint a késő délutánig dolgozók munkaprog-
ramja figyelembevételével döntött a szombati
nyitvatartásról.

Tragédia Kibéden
Vasárnap délelőtt Kibéden egy személygépkocsi lesodró-
dott az úttestről, felborult, majd egy ház kerítésének csapó-
dott. Az autóban egy hat hónapos gyerek és három fiatal,
egy 18 és egy 20 éves fiatalember, illetve egy 16 éves lány
utazott. A kisgyerek, aki semmilyen módon nem volt bizto-
sítva, a baleset során kirepült az autóból, és olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A jármű további három utasát közepes és súlyos sérülések-
kel szállították a marosvásárhelyi kórházba. A rendőrség
nyomozást indított a baleset pontos körülményeinek kide-
rítéséért.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

2.,kedd
A Nap kel 

7 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 9 perckor. 
Az év 61. napja, 

hátravan 304 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Kaáli Nagy Botond

Események a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen
Könyvsorozat és drámapályázat

A Hoppláda az Arielben
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház tár-
sulata március 5-én, pénteken 18 órától a Hoppláda
című előadást játssza közönség előtt a színház nagy-
termében. Paul Maar mesejátékát Mohácsi Árpád for-
dította. Rendező: Kolozsi Angéla. A helyek száma
korlátozott, előzetes helyfoglalás szükséges a 0740-
566-454-es telefonszámon (naponta 9–13 óra között). 

Kamarazeneest
Március 2-án, kedden (ma) 19 órától kamarazeneestre
várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota nagy-
termébe. A közönség a Tiberius vonósnégyes játékát
hallgathatja. Meghívott Bartha Lajos brácsaművész.
Műsoron: Dvorak- és Brahms-művek.

Rendkívüli vokálszimfonikus
hangverseny

Március 4-én, csütörtökön 19 órától rendkívüli vokál-
szimfonikus hangversenyre kerül sor Barokk zene
nagyböjt idején címmel a Kultúrpalota nagytermében. A
Marosvásárhelyi Állami Filharmóniának az Erdély Tele-
vízióval közösen szervezett koncertjén Steffen Schlandt
vezényel, fellép Gebe-Fügi Renéta szoprán és Nicolae
Simonov tenor. Koncertmester Péter Béla, oboán Fe-
rencz János és Major Zalán, fagotton Ciprian Bonta,
csembalón és orgonán László Cristina játszik, közremű-
ködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia kamarakó-
rusa és kamarazenekara. Műsoron: J. Fr. Fasch-,
Buxtehude-, Zelenka-, Händel-, Bach-művek. A járvány
miatt a hangversenyre csak 186 jegy értékesíthető.
Jegyek a filharmónia jegypénztáránál, online az Event-
book honlapján kaphatók.

RENDEZVÉNYEK
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Több mint kétezer új koronavírus-fertőzött
Kolozs megye is vörös zóna

A legutóbbi tájékoztatás óta 2096
új koronavírusos megbetegedést
igazoltak, azt követően, hogy az
elmúlt 24 órában országszerte
több mint 11.500 koronavírus-
tesztet végeztek – közölte hétfőn
a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). A GCS szerint olyan szemé-
lyekről van szó, akiknek korábban
nem volt pozitív teszteredmé-
nyük.

Az új esetekkel 804.090-re nőtt a di-
agnosztizált fertőzöttek száma, 741.471
SARS-CoV-2-fertőzöttet gyógyultnak
nyilvánítottak. Ez idáig 6.029.263 RT-
PCR koronavírusteszt eredményét dol-
gozták fel Romániában, és 305.637
antigén gyorstesztet végeztek el. Az el-
múlt 24 órában 6616 PCR-RT tesztet vé-
geztek el (4431-et az esetmeghatározás
és az orvosi protokoll alapján, 2185-öt
pedig kérésre) és 4977 gyorsteszt ered-
ményét dolgozták fel. Az új igazolt ese-

tek mellett 456, már korábban koronaví-
russal diagnosztizált és újratesztelt sze-
mélynek ismét pozitív lett a tesztje.
Jelenleg 8334 személyt kezelnek kórház-
ban Covid–19-cel, és 1022 személy szo-
rul intenzív terápiás kezelésre. Az ország
területén 40.955 igazoltan fertőzött sze-
mély van otthoni, 12.014 pedig intézmé-
nyi elkülönítésben, 48.932 személy házi,
130 pedig intézményes karanténban. Az
elmúlt 24 órában 2146 hívás érkezett a
112-es egységes segélyhívó számra a ko-
ronavírussal kapcsolatban. 
Kolozs megyében a fertőzöttségi
ráta meghaladta a 3 ezreléket

Kolozs megyében a vasárnapi 2,86-ról
hétfőn 3,15-re nőtt az elmúlt 14 napban
regisztrált koronavírusos esetek ezer la-
kosra vetített száma, így ismét vörös zó-
nának minősül a megye. A vörös zónába
tartozik még Temes és Máramaros
megye is, 5,07-es, illetve 3,12-es fertő-

zöttségi rátával. Bukarest továbbra is
sárga zóna, a 14 nap során regisztrált fer-
tőzöttek aránya változatlanul 2,48 ezre-
lék. A fővároson kívül 11 megye tartozik
a sárga övezethez (azaz a fertőzöttségi
arány 1,5 és 3 közötti), ezek közül Ilfov
(2,85), Brassó (2,82), Hunyad (2,49) és
Fehér (2,34) megyében a legmagasabb
az igazolt fertőzöttek aránya. A zöld zó-
nához (1,5 ezrelék alatti fertőzési rátá-
val) 27 megye tartozik, a legalacsonyabb
fertőzöttségi arányt Buzău (0,69), Călă-
raşi (0,68), Hargita (0,70) és Vrancea
(0,76) megyében jegyzik.

A GCS szerint a legtöbb új megbete-
gedést Bukarest (446), valamint Kolozs
(326), Temes (219), Ilfov (14) és Kons-
tanca (103) megyében igazolták az el-
múlt 24 órában.

A legkevesebb új esetet Kovászna (7),
Gorj (7), Vrancea (9), Tulcea (11), Besz-
terce-Naszód (12) megyéből jelentették.

(Agerpres)

Az Európai Bizottság hamarosan immunitás-
igazolásra vonatkozó javaslatot mutat be

Az Európai Bizottság még ebben a
hónapban bemutatja a koronaví-
russal összefüggő új digitális im-
munitásigazolásra, más néven
zöld igazolványra vonatkozó jog-
alkotási javaslatát; az intézkedés-
sel az európaiak szabadabb
utazását szeretnék elősegíteni –
közölte Ursula von der Leyen, az
Európai Bizottság elnöke hétfői
Twitter-üzenetében.

Ursula von der Leyen tudatta, az oltási
könyv szerepét betöltő új uniós immuni-
tásigazolás a beoltottságot fogja iga-
zolni, teszteredményeket tartalmaz azok
esetében, akik még nem kaphattak oltást,

illetve információt fog tartalmazni arról,
ha valaki már átesett a koronavírus-fer-
tőzésen.

„Az immunitásigazolásnak meg kell
könnyítenie az európaiak életét” – fogal-
mazott.

A bizottsági elnök hangsúlyozta azt is,
hogy az igazolás teljes mértékben tiszte-
letben fogja tartani az adatvédelmet és a
magánszférát.

A digitális oltási igazolás bevezetésével
az Európai Bizottságnak az a célja, hogy
fokozatosan lehetővé tegye az európaiak
számára, hogy biztonságosan utazhassa-
nak az Európai Unióban vagy az unió ha-
tárain kívülre akár munka, akár turiz-

mus céljából – tette hozzá von der Leyen.
A bizottság elnöke, aki a múlt héten

videókonferencia keretében tartott infor-
mális EU-csúcs után jelentette be a ja-
vaslatot, az igazolvánnyal kapcsolatban
elmondta, hogy legalább három hónapra
van szükség egy közös európai rendszer
technikai kifejlesztéséhez. Elmondta, a
tagállami vezetők megállapodásra jutot-
tak a legszükségesebb személyes adatok
megosztásáról az igazolványok közös el-
fogadása érdekében. Hozzátette, az Eu-
rópai Unió és a tagállamok azt szeretnék,
ha a vakcinaútlevél nyárra elkészülne, és
meg lehetne kezdeni az egészségügyileg
biztonságos külföldi utazásokat. (MTI)

Börtönbüntetésre ítélték Nicolas Sarkozyt korrupció miatt
Egy év letöltendő és két év felfüggesztett szabad-
ságvesztésre ítélte befolyással való üzérkedés és
korrupció miatt Nicolas Sarkozy volt francia állam-
főt hétfőn a párizsi büntetőbíróság.

A volt köztársasági elnököt és ügyvédjét azzal vádolták,
hogy meg akartak vesztegetni egy magas rangú bírót informá-
ciókért cserébe. Nicolas Sarkozynek egyelőre nem kell bör-
tönbe vonulnia, az ítélet ellen fellebbezhet.

A jobboldali politikus és ügyvédje nem kommentálták a bí-
róság döntését az ítélethirdetést követően.

Az exelnök ellen több eljárás is folyamatban van, de ez volt
az első, amely bírósági szakaszba került, és az első alkalom
az 1958 óta tartó V. köztársaság történetében, hogy korrupció
gyanújával kellett egy volt államfőnek bíróság elé állnia.

A volt államfő telefonját a 2007-es győztes elnökválasztási
kampányához Moammer el-Kadhafi néhai líbiai vezetőtől ér-
kezett állítólagos támogatás ügyében indult nyomozás kereté-
ben 2014 elején lehallgatták. Az egyik lehallgatott
telefonbeszélgetéséből kiderült, hogy a semmítőszék egyik
magas rangú bírája, Gilbert Azibert egy másik, az úgynevezett
Bettencourt-ügy nyomozásának részleteiről rendszeresen tá-
jékoztatta a volt államfő ügyvédjét, Thierry Herzogot. Cserébe
Sarkozy állítólag egy monacói kinevezés érdekében közben-
járását ígérte a bírónak.

A 2014 márciusában a sajtóban is közzétett telefonbeszél-
getésekből az derült ki, hogy Sarkozy és ügyvédje azokról a
rendőrségi ügyekről beszélt, amelyekben a volt államfő is
érintett. Az ügyészségen akkor hat ilyen eljárás folyt, s ezeket
a volt államfő sorra megtámadta a semmítőszéken, ahol Azi-
bert ekkor bíróként dolgozott, s akitől a volt államfő informá-

ciókat szeretett volna megtudni a várható döntésekről.
A megígért monacói posztot Azibert végül nem kapta meg,

miután Nicolas Sarkozy – a felvételek szerint az utolsó pilla-
natban – meggondolta magát, és nem járt közben a bíró érde-
kében. A bizonyítékok szerint a volt államfő azért hátrált meg,
mert ő és ügyvédje megtudták, hogy az álnéven regisztrált tit-
kos mobiltelefonjaikat lehallgatja a rendőrség.

Az ügyészség az ügy mindhárom szereplőjét egy korrupciós
paktum megkötésével és befolyással való üzérkedéssel vádolta
meg, az ügyvédet és a volt bírót hivatali titok megsértésével
is gyanúsították, amit a bíróság bizonyítottnak látott.

Az ügyvéd és a bíró ugyanazt a büntetést kapta, mint a volt
elnök, ügyvédjét pluszbüntetésként öt évre elítélték a hivatása
gyakorlásától.

Nicolas Sarkozy a perben gyalázatosnak nevezte és tagadta
az ellene felhozott vádak mindegyikét. A politikától visszavo-
nult, de a jobboldalon továbbra is befolyásosnak számító volt
elnök korábban úgy vélte, hogy az igazságszolgáltatást a lejá-
ratására használják fel politikai ellenfelei.

A volt elnök úgy látta, törvénytelen, hogy az ügyvédjével
folytatott telefonbeszélgetéseit bizonyítékként használják fel
ellene egy peres ügyben. Az ennek megakadályozására irá-
nyuló kereseteit azonban a fellebbviteli bíróságon és a sem-
mítőszéken is elutasították. Az ügyészség ugyanis a felvételek
alapján látta bizonyítottnak a korrupciós szándékot.

Nicolas Sarkozy 2007 és 2012 között volt Franciaország el-
nöke, 2016 végén teljesen visszavonult a politikai élettől. Már-
cius 17-én egy másik ügyben is bíróság elé kell állnia, amely
a 2012-es vereséggel végződött elnökválasztási kampánya túl-
költekezését érinti. (MTI)

Másik kórházba szállították át a brit uralkodó férjét
A Buckingham-palota tájékoztatása szerint a 100.
évében járó Fülöp herceget a VII. Eduárd királyról el-
nevezett londoni kórházból a Szent Bertalan nevét vi-
selő kórházba – St. Bartholomew’s Hospital – vitték,
és ott a kezelés eredeti indokaként említett, közelebb-
ről nem részletezett fertőzés mellett a herceg egy már
régebb óta fennálló szívproblémáját is vizsgálják.

A palota ezúttal sem közölte, hogy milyen fertőzésről van
szó, és azt sem, hogy a közkeletűen csak Barts néven emlege-
tett kórházban pontosan milyen kardiológiai problémát vizs-
gálnak.

A londoni City pénzügyi központjában működő, csaknem
900 éve alapított Barts a brit főváros egyik kiemelkedő kardi-
ológiai klinikája.

Udvari illetékesek már a herceg február 16. óta tartó kórházi
kezelésének kezdete után hangsúlyozták, hogy Fülöpöt nem
koronavírus-fertőzés miatt kellett kórházba vinni.

Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő – aki áprilisban ün-
nepli 95. születésnapját, és 69 éve ül az Egyesült Királyság
trónján – január 9-én megkapta a koronavírus elleni oltást.

Az edinburghi hercegnek, aki júniusban tölti be 100. élet-

évét, már volt komolyabb szívpanasza: 2011 karácsonyának
előestéjén mellkasi fájdalmak miatt a királyi család Londontól
északkeletre fekvő téli rezidenciájáról, Sandringham kastélyá-
ból a légierő helikopterével kellett kórházba szállítani. Akkor
szívkoszorúér-elzáródást diagnosztizáltak nála, és a panasz
okát szívkatéteres beavatkozással és egy artériatágító betét be-
ültetésével sikeresen megszüntették.

A Buckingham-palota szóvivője hétfői tájékoztatásában
nem említette, hogy Fülöp kivizsgálást igénylő mostani szív-
problémája összefügg-e a csaknem tíz évvel ezelőtti betegség-
gel.

Az udvari illetékes közölte ugyanakkor, hogy a herceg szer-
vezete reagál a kezelésekre, és Fülöp továbbra is jól érzi
magát.

A szóvivő hozzátette: a herceg legalább e hét végéig kór-
házban marad.

Az edinburghi herceg 2017 őszén hivatalosan visszavonult
a közszerepléstől, és azóta nem fogad el meghívásokat nyil-
vános eseményekre.

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg novemberben ünne-
pelte 73. házassági évfordulóját. (MTI)

speciális nyugdíját eltörlő törvényt, az emberek pedig
azóta is az utcán vannak. 

A honatyák persze vigyáznak magukra, különböző
juttatásokkal oldják meg az elveszített kiváltságot, és
havonta – a különböző állami tisztségviselőkkel egye-
temben – bezsebelik az úgynevezett veszélyességi pót-
lékot, például azért, mert a számítógépek mérgezik őket,
elektromágneses sugaraknak vannak kitéve, és még
ezeknél is érdekesebb okokból, amelyek még a kormány-
főt is meglepték, és amelyek szép summát jelentenek ha-
vonta. 

Aki szegény, az továbbra is szegény marad, miközben
Románia annyit fizet képviselőinek és szenátorainak,
mint Franciaország, Anglia vagy Németország.

Ezek után még kérdés, hogy miért tüntetnek az em-
berek?

Vasúti kedvezmény
Interrail Pass néven 20 százalékos kedvezményt biz-
tosít a nemzetközi járatokra a román államvasutak
személyszállítási vállalata (CFR Călători). A CFR hét-
fői közleménye szerint a kártyát március 31-éig lehet
kiváltani, és március 1-jétől június 30-áig érvényes.
A kártya – érvényességi ideje alatt – korlátlan utazási
lehetőséget biztosít 33 országban vagy csak egy ki-
választott európai országban. A 12 év alatti gyerekek-
nek ingyenes az utazás, a 28 év alatti fiatalok és a
60 év fölötti idős személyek további kedvezmények-
ben részesülnek. Az Interrail Pass kártyákat a menet-
jegyirodákban és az állomásokon árusítják.
(Agerpres)

Munkacsoport dönt 
a különnyugdíjakról

Ioan Cupşa, Iuliana Scântei, Dan Vîlceanu és Mara
Calista parlamenti képviselők lesznek a tagjai a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) részéről annak a munkacso-
portnak, amely a különnyugdíjak felszámolásának
módját dolgozza ki – jelentette ki hétfőn Ludovic
Orban pártelnök. A koalícióban arról született hétfőn
döntés, hogy munkacsoportot hoznak létre a munka-
ügyi minisztérium megsegítésére, amely a törvény
jobbításán dolgozik más tárcákkal közösen, számolt
be Orban a PNL országos végrehajtó bizottságának
ülése után. A bizottság el fogja dönteni, hogy minden
ágazatra külön-külön hozzanak-e törvényt, vagy egy
közös jogszabályba foglaljanak bele minden, a külön-
nyugdíjakra vonatkozó intézkedést, mutatott rá
Orban, aki szerint erről mindenképpen a szakembe-
reknek kell dönteniük. (Agerpres)

A közszférában ne halmozzák 
a jövedelmet

Ludovic Orban PNL-elnök úgy nyilatkozott a Nemzeti
Liberális Párt végrehajtó bizottságának hétfői ülését
követően: nem tartja igazságosnak, hogy a közszfé-
rában valaki a nyugdíját is felvegye, és közben fize-
tést is kapjon. Példaként említette a negyvenes
éveikben nyugdíjba vonuló rendőröket, akik utána a
közszféra más területén kezdenek dolgozni. Kijelen-
tette: ha valaki ismét elkezd dolgozni, annak a fize-
téséből kell megélnie, és az alkalmazás pillanatától
ne kapjon nyugdíjat, ha közszféráról van szó. A ma-
gánszektorban nincs szükség semmiféle korláto-
zásra, ha valaki többletmunkával akarja kiegészíteni
bevételeit. Ludovic Orban azt is elmondta: ebben a
kérdésben rövidesen törvénytervezet kerül a parla-
ment elé. (Agerpres)

Változékony lesz az időjárás
Változékony időjárásra kell számítani március első
két hetében, jelentős hőmérséklet-ingadozásokkal;
március 5-e után a régiók többségében naponta elő-
fordulhat gyenge csapadék – derül ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat (ANM) március 1-je és 14-e
között érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a jelzett
időszak első napjaiban fokozatosan emelkednek a
nappali hőmérsékleti értékek, március 4-én és 5-én
meleg lesz, a csúcsértékek 12 Celsius-fok körül ala-
kulnak. Ezt követően azonban hirtelen lehűlés követ-
kezik, a nappali átlaghőmérséklet 3-5 fok körül fog
mozogni 6-ától 8-áig. Március 9-étől kezdődően lassú
felmelegedés veszi kezdetét, a megszokotthoz közeli
hőmérsékleti értékeket, 7-8 Celsius-fokot mérnek
majd. Az éjszakai minimumok jórészt 0 fok alatt lesz-
nek a kéthetes időszakban: átlagban mínusz 4 és mí-
nusz 2 fok körül, március 7-e és 10-e között mínusz
8 és mínusz 5 körül alakulnak. Kevés csapadékra
lehet számítani 5-e után bármikor a jelzett időszak
végéig, helyi jelleggel. A hegyvidéken március 4-éig
fokozatosan melegszik az idő, 5-6 Celsius-fok vár-
ható nappal, éjszaka pedig mínusz 3, mínusz 2. Csa-
padékra, főként havazásra március 5-e után lehet
számítani. (Agerpres)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Miért (is) tüntetnek?
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Vita a költségvetés-tervezetről
– 600 percben

Romániában oltják a hajléktalanokat 
Hivatalos adatok szerint 20 százalékuk 

már megkapta az első dózist

Az aláírásgyűjtés meghosszabbí-
tásának utolsó szakaszában az első
siker: Írországban, a tizedik állam-
ban is sikerült átlépni a támogató
aláírások alsó küszöbét.

Jelképes üzenete is van annak,
hogy egy évvel azután, hogy a ma-
gyar Országgyűlés támogató állás-
foglalást fogadott el a „Kohéziós
politika a régiók egyenlőségéért és
a regionális kultúrák fenntartható-
ságáért” polgári kezdeményezés tá-
mogatására, a tizedik államban is
sikerült teljesíteni a területi kritéri-
umot. 

Az előbbi esemény annak a fel-
ismeréséből fakadt, hogy a határon
túli magyarokért viselt felelősség
nemcsak a magyar közhatóságok
alkotmányos kötelessége, hanem az
egész magyar társadalomé, amely-
nek szellemi, kulturális határai át-
nyúlnak az országhatáron. Van egy
követendő eszme: egy nemzet va-
gyunk, és a nemzet érdekében egy-
formán kell gondolkoznunk,
egyformán kell cselekednünk hatá-
ron innen és túl. 

A folytatás tanulságait Erika Ca-
sajoana Daunert, a katalán nemzet-
gyűlés tagja így összegezte:
„Kezdetben eltartott egy ideig, mire
a jelentős számban magyarok lakta
három tagállamon – Magyarorszá-
gon, Románián és Szlovákián –
kívül más nemzeti közösségeket is
elért. Amikor azonban az üzenet
máshova is eljutott, a mozgalom el-
indult, és most már megállíthatat-
lan.” 

Az Európa másik szegletéből el-
hangzó mondatok felidézik a tíz
évvel ezelőtt megfogalmazódott
igényt az önálló székely diplomáci-
ára. A Székely Nemzeti Tanács dön-
tése alapján dr. Dabis Attila lett a
tanács külügyi képviselője. Az egy
évtized, de a siker is indokolttá
teszi, hogy külügyi képviselőnk
munkáját méltassuk, hiszen tíz év
alatt sok száz közösségszervező
emberrel, diplomatával, szervezetek
vezetőivel értékálló tartalmakat
osztott meg, és Székelyföld érdekeit
a legmagasabb szintre helyezve ér-
velt, vitázott és politikai támogató-
kat keresett. Ily módon a Székely
Nemzeti Tanács nemzetközi kap-
csolatai nem jelmondatokra, közhe-
lyekre épülnek, hanem elvekre,
értékekre, célokra. Megalapoztunk
tíz év alatt egy időtálló székely dip-
lomáciát. 

Ünnepelünk hát? Nem. Egy lé-
legzetvételnyi idő van, hogy fel-
mérjük a helyzetet. Van még 69
napunk. Jó lenne, ha a Kárpát-me-
dencéből is gyűlnének aláírások,
ezért arra össztönzünk minden ma-
gyart, aki még nem tette meg, írja
alá a kezdeményezést. Nagy felada-
tok várnak nyugati barátainkra, hi-
szen további aláírásokat gyűjtünk
az EU államaiból. A nagy kihívás
azonban az, mennyire erősíti meg
szövetségünket a két hónapnyi in-
tenzív, együttes munka. 

IzsákBalázs,
aSzékelyNemzetiTanácselnöke

Megkezdődött hétfőn délután
a 2021-es költségvetés-terve-
zet és a társadalombiztosítási
költségvetés-tervezet vitája a
parlament plénumában. Az
ülést Ludovic Orban, a képvi-
selőház elnöke vezette, aki
bejelentette: a 466 törvény-
hozó közül 403-an vannak
jelen a teremben. A két ház
összevont pénzügyi-költség-
vetési bizottsága elutasította
az ellenzék által beterjesztett
több mint 3500 módosító ja-
vaslatot, és a kormány által
elfogadott formában terjesz-
tette a plénum elé a költség-
vetés-tervezeteket. A két
tervezetről kedden szavaznak
a törvényhozók.

Összesen 600 percet szánnak a
2021-es állami költségvetésről
szóló tervezet cikkelyeinek és az
ehhez benyújtott módosító javasla-
toknak a megvitatására – döntötte el
hétfői ülésén a képviselőház és a
szenátus összevont házbizottsága. A
törvényhozóknak 30 perc áll a ren-
delkezésükre a társadalombiztosí-
tási költségvetés tervezetének
megtárgyalására. A két tervezet ál-
talános vitáján a kormány 50 percet
kap álláspontja ismertetésére, eze-
ket a vita elején és végén használ-
hatja fel. A parlamenti frakcióknak
78 percből kell gazdálkodniuk, 10
másodperc jut egy törvényhozóra.
Így a Szociáldemokrata Párt 26 per-
cet, a Nemzeti Liberális Párt 22 per-
cet, a Mentsétek Meg Romániát
Szövetség és a Szabadság, Egység,
Szolidaritás Pártja alkotta szövetség
13 percet, a Románok Egységéért
Szövetség 8 percet, az RMDSZ 5
percet kap, a nemzeti kisebbségek
frakciója 3 perchez, a független tör-

vényhozók pedig 1-1 perchez jut-
nak.

A két ház összevont pénzügyi-
költségvetési bizottsága pozitívan
véleményezte mind az államháztar-
tási törvény, mind a társadalombiz-
tosítási költségvetés törvényének
tervezetét, a kormány által előter-
jesztett formában fogadva el azokat. 

Az állami költségvetésről szóló
törvényhez 3523 módosító indít-
ványt, a társadalombiztosítási költ-
ségvetés törvényének tervezetéhez
pedig három módosító javaslatot
nyújtottak be a PSD és az AUR tör-
vényhozói, ezeket azonban mind el-
utasította a testület. 
A liberálisok a kormány 
változatát támogatják 

A Nemzeti Liberális Párt a kor-
mány által elfogadott formában
fogja támogatni a parlamenti viták
során az államháztartási törvény és
a társadalombiztosítási költségvetés
tervezetét – nyilatkozta Ludovic
Orban pártelnök.

Orban azt mondta, a kormányko-
alíciót alkotó három párt, valamint
a nemzeti kisebbségek törvényho-
zóinak „masszív” jelenlétére és tá-
mogatására számít a költségvetési
vitában, és reméli, hogy a tervezetet
a kitűzött határidőn belül sikerül el-
fogadni.

A PNL elnöke emlékeztetett,
hogy a 2021-es büdzsé tervezetét
három fő célkitűzés szem előtt tar-
tásával dolgozták ki, ezek a gazda-
ság felélénkítése, a beruházások
növelése és a vállalatok és alkalma-
zottaik támogatása.

A tervezet nagy figyelmet szentel
az oktatásnak, a közegészség-
ügynek, különös tekintettel a világ-
járvány visszaszorítására – mondta
még Orban. (Agerpres)

Írország a tizedik állam 

Nem szívügye az Európai Uniónak az őshonos
nemzeti kisebbségek helyzete. Bizonyíték erre a Mi-
nority SafePack polgári kezdeményezés Európai Bi-
zottság általi elutasítása. Most a tagállamok
hatáskörébe tartozik a nemzeti kisebbségek helyzeté-
nek rendezése, ami azonban nem mindig történik meg.
A romániai nemzeti kisebbségek gondjai, a helyzetü-

ket figyelemmel követő hatóságok, szolgálatok ta-
pasztalatai, a polgári kezdeményezések előterjesztői-
nek meglátásai és a szociológus gondolatai mentén
vizsgálja meg Antal-Joós Erika szerkesztő-műsorve-
zető, miként viszonyul az Európai Unió a nemzeti ki-
sebbségekhez. Az Erdélyi Magyar Televízió Metszet
című műsorát kedden este fél 9-től sugározzák. 

Metszetben a Minority SafePack

A 20. század egyik legjelentősebb fényképésze,
Friedman Endre Robert Capa néven vált világhírű fo-
tóssá. Fotóival megmutatta, hogy milyen a harcmező,
a szenvedés, és azt is, hogy milyen közelről a halál.
Élete negyven éve alatt jelentőset alkotott, néhány ké-

péről a mai napig vitatkoznak a szakemberek. Kedden
este 8 órától az Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp
műsora a nyughatatlan, kalandvágyó Robert Capát
mutatja be. Kányádi Orsolya összeállítása követhető
a tévé képernyőjén és Facebook-oldalán.

Az Erdély TV-ben
A nyughatatlan Robert Capa

Eddig csaknem 500 hajléktalant oltottak be
koronavírus ellen Romániában. Az országos
oltókampány kiemelt része az a célkitűzés,
hogy a fedél nélkül élők, mint az egyik leg-
veszélyeztetettebb csoport, megkapják a
vakcinát. 

A hivatalos szervek tájékoztatása szerint a nyilván-
tartásukban szereplő hajléktalanok 20 százaléka, tehát
egyötöde már megkapta az első dózist, 18 százalékuk
pedig már a második oltáson is túl van.
2011-es népszámlálás: több mint 162 ezer
hajléktalan

A 2011-es népszámlálás idején Romániában több
mint 162 ezer embert hajléktalanként jegyeztek be.
Ide sorolták az állandó jelleggel az utcán élő kisko-
rúakat, a hatóságok vagy civil szervezetek által biz-
tosított szállásokat igénybe vevő embereket, a nem
megfelelő körülmények között, elhagyott épületek-
ben, sátrakban, felhagyott területeken épült hajlékok-
ban élőket, valamint a kórházakban lakó
hajléktalanokat. 

A FEANTSA, a hajléktalan emberekkel dolgozó
szervezetek európai ernyőszervezete élesen bírálta
Romániát, amiért nincs megbízható országos adat-
gyűjtés a hajléktalanság mértékéről. 
Nincs a hajléktalanok integrációjára 
kidolgozott országos stratégia

Romániában nincs külön a hajléktalanok integrá-
ciójára kidolgozott országos stratégia sem. A 
FEANTSA szerint 2011-ben 55, a hajléktalanoknak
valamilyen fajta szolgáltatást nyújtó központ műkö-
dött, ám azoknak a felnőtteknek, akik elveszítették a
lakásukat, a 41 megyéből csupán 19-ben biztosítottak
szolgáltatásokat, és a 19 megyében is összesen csupán
26 városban volt hozzáférhető ez a segítség. 

Az 55 központból nem mindegyik biztosít szállást,
sok helyen csak tanácsadással és tájékoztatással szol-
gálnak, és nincs arról információ, hogy jelenleg hány

működik belőlük – írta a FEANTSA 2017-ben Romá-
niáról. 

A hajléktalanokkal foglalkozó romániai civil szer-
vezetek szerint az ellátottság jóval alatta marad az
igényeknek, a hajléktalanok csoportja nem jelent pri-
oritást a szociális lakásokat odaítélő hatóságok szá-
mára. 
Hiányos az állami segítségnyújtás 

A FEANTSA szerint a hajléktalanság megelőzése
és kezelése céljából biztosított állami segítségnyújtás
hiányos: a gyermekvédelmi intézmények figyelmen
kívül hagyják az utcán élő, elhagyott gyerekek egy
részét; a gyermekotthonokból kikerülteket nem segí-
tik megfelelően, hogy beilleszkedjenek; a kórházak-
ban nincs kapacitás vagy csak nagyon kevés a
mentális betegségek kezelésére; a hajléktalanok leg-
többször csak sürgősségi orvosi ellátást kaphatnak; a
családon belüli erőszak jelenségét nem kezelik meg-
felelően, sok nő emiatt kényszerül elmenekülni ott-
honról; a börtönviselteket nem segítik megfelelően a
szabadon bocsátásuk után; a kórházakból kiengedett
személyekre ugyanígy nem fordítanak kellő figyel-
met; a szenvedélybetegek számára nagyon behatárolt
lehetőségek léteznek a kezelésre; a szociális lakások-
ból vagy egykori államosított, de visszaszolgáltatott
épületekből kilakoltatottak sem kapnak támogatást. 
Vannak megyék, ahol egyáltalán nincs 
hajléktalanszállás

Romániában összesen 95 intézmény szerepel a haj-
léktalanszállók listáján, de vannak közöttük nappali
központok, tanácsadást vagy egyéb szolgáltatást
nyújtó intézmények is, amelyek feltehetően nem is
rendelkeznek szállással. 

Összesen 4132 férőhely van országos szinten. Van-
nak megyék, ahol egyáltalán nincs ilyen szolgáltatás
(Vaslui, Olt, Mehedinţi, Konstanca, Călăraşi). Ko-
vászna megyében egy, Hargita megyében négy,
Maros megyében három, Kolozs megyében öt létesít-
mény szerepel a listán. Bukarest után a legtöbb haj-
léktalanszálló Bihar megyében működik.

(Forrás: Euronews, FEANTSA-jelentés)

Mózes Edith



Erdélyi magyarok és szászok
ezrei kerültek 1944 őszén a
Szovjetunió fogolytáboraiba.
A rövid ideig tartó, könnyű
munka, azaz ,,málenkij robot”
hamis ígéretével elhurcolt ci-
vilek tragédiáját Murádin János
Kristóf történész, egyetemi
tanár idézte fel a Kemény
Zsigmond Társaság idei első
rendezvényén, amelyet a vi-
lágjárvány miatt az Erdélyi
Magyar Televízió közvetítésé-
ben követhettek az érdeklő-
dők.

A marosvásárhelyi születésű tör-
ténészt – aki a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem kolozs-
vári karán tanít, a nemzetközi kap-
csolatok és európai tanulmányok
tanszék vezetője – Csíky Boldizsár,
a Kemény Zsigmond Társaság el-
nöke kérdezte a második világhábo-
rút követő erdélyi történésekről. 

Mint a „dáváj csász”
Az est házigazdája elsőként a

„málenkij robot” kifejezésre irányí-
totta a figyelmet, azt tudakolta,
hogy ez a későbbi kor akasztófahu-
morának előfutára volt-e, vagy az
oroszok maguk is így nevezték a
foglyaikra váró feladatokat. Murá-
din János válaszából kiderült, hogy
tulajdonképpen az orosz „málen-
kaja robota”-ból való hibás áthallás-
ról van szó, ami úgy maradt fenn a
köztudatban, mint – az orosz előre-
nyomulás során Közép-Európában
garázdálkodó – szovjet katonák
órák iránti, megmagyarázhatatlan
érdeklődését jelző „dáváj csász”. 

– A kifejezés annyira általánossá
vált, hogy az egész orosz fogságot
így szokták nevezni. Ez, persze,
nonszensz, hiszen a szovjet munka-
táborokba való elhurcolás sok eset-
ben a végső ítélettel ért fel – tette
hozzá a történész.

Változatok a végső útra
– Lehet-e párhuzamot vonni a

második világháború német lágerei
és a háború utáni szovjet munkatá-
borok életkörülményei között? –
hangzott el a következő kérdés.

Murádin János egyetlen alapvető
különbséget emelt ki: az elhurcoltak
ipari szintű kivégzését, ami a német
koncentrációs táborok koncepcióját
képezte, a szovjet gyakorlattól elté-
rően, ahol nem önmagában a meg-
semmisítés, hanem a napi norma
szerint dolgoztatott munkaerő vég-
letekig menő kihasználása volt a
cél. Ez természetesen nem jelentett
emberségesebb bánásmódot. A
távol-keleti táborokban vagy a sark-

vidéken már a szélsőséges klíma
végzetes lehetett, ehhez még hozzá-
adódott a kíméletlen munkaritmus,
a számtalan atrocitás. A több száze-
zer magyar fogoly egyharmada így
sohasem térhetett haza.

Csíky Boldizsár a továbbiakban
a Gulag és a „malenkaja robotá”-s
munkaszolgálat közötti különbsége-
ket tudakolta. Murádin János el-
mondta, hogy – bár háromnegyed
évszázad távolából gyakran össze-
mosódnak a fogalmak – két, telje-
sen különböző lágerrendszerről van
szó. A Gulag a belföldi elhurcoltak
– köztörvényes bűnözők és politikai
elítéltek – gyűjtőhelye volt, ahova
idegen állampolgár csak azokban a
ritka esetekben került, ha a szovjet
állam elleni összeesküvés vádja
érte. Mindössze 2500–3000 erdélyi
magyart szállítottak ide. A nagyobb
tömegek – 25 ezer magyar katona
és több mint 20 ezer civil – a hadi-
foglyok és internáltak elhurcolására
kialakított Guvpi nevű lágerrend-
szerbe kerültek, amiről a köztudat
keveset tud, pedig ez volt az észak-
erdélyi magyarok Gulágja.

Számok, nevek
Az elkövetkezőkben arra is fény

derült, milyen tájegységekről vitték
el a legnagyobb számban a magyar
és szász lakosságot. Az est meghí-
vottja 2003-tól folytatott kutatásai
során kiderítette, hogy Kolozsváron
volt a legerőteljesebb a folyamat, a
kincses városból 5000 magyar civilt
– férfiakat és munkaképes fiúkat –
gyűjtöttek be a szovjetek. 801 sze-
mély nevét, foglalkozását, elhurco-
lásának körülményeit, fogságának

helyét, illetve hazatérésének módját
sikerült feltárnia. 

– Egy közel félmilliós népességű
városban azonban, ahol 75 év alatt
kicserélődött a lakosság, a kutatás-
nak korlátai vannak – jegyezte meg
a történész. Szilágylompérton vi-
szont minden elhurcoltat azonosí-
tott. Ebben a korabeli sajtó is fontos
szerepet játszott, „madárnyelven” –
21 férfi eltűnéséről írva – jelezte a
munkatáborba kerülők számát. 

Azt, hogy a szovjet uralmat nem-
csak a háborúból vesztesként kike-
rülő nemzetek szenvedték meg, a
partiumi Szaniszló példázza. Felső
utasításra 400 személyt kellett innen
begyűjteni, de mivel magyarok és
svábok mindössze 270-en voltak,
130 románnak is mennie kellett. A
településen háromnyelvű emlék-
tábla őrzi az elhurcoltak nevét.

Murádin János negatív példaként
– a bécsi döntés során román ura-
lom alatt maradt Dél-Erdélyhez ke-
rülő – Tordát említette. A
Magyarországhoz visszacsatolt
Észak-Erdélyből ide menekült a
legtöbb deklasszált elem, azok a
román csendőrök, hivatalnokok,
akik nem találták meg a helyüket a
magyar adminisztrációban. Ennek a
dühös, frusztrált, kiábrándult társa-
dalmi rétegnek köszönhetően sok
volt a feljelentés, az elhurcolások
után pedig nagy volt a csend a tele-
pülésen. 700 magyart gyűjtöttek
innen össze, de a 90-es évekig, a
Tordai Honvéd Hagyományőrző
Bizottság megalakulásáig erről
senki nem beszélt. Mára a 217 áldo-
zatot sikerült azonosítani, a többi,
munkatáborba vitt személy nevét
azonban homály fedi, megrekedt a
kutatás – szögezte le a történész, aki
arra is felhívta a figyelmet, hogy az
erdélyi szászokat érintő feltárások
már a 60-as években elkezdődtek,
és a helyi magyar közösségekre vo-
natkozóknál jóval előbbre járnak.

A megfélemlítés eszközei
A „honnan?” kérdés után a

„hová?” következett. 
– A lágerrendszernek megvoltak

a területi elosztásai. A szovjet szo-
cialista tagköztársaságok minde-
nikében működtettek helyi lágere-
ket – mondta Murádin János, majd
a dél-uráli régióhoz tartozó cselja-
binszki körzetről tett említést.

A náci lágerekkel ellentétben a
szovjet munkatáborok léte nem volt
titkos, mi több, a megfélemlítés esz-
közeiként a nagyobb települések
közelében, illeve külvárosában
emelkedtek. A lágerközpontok
körül kisebb, megszámozott altábo-
rok sorakoztak, egy ijesztően jól
szervezett bürokratikus rendszert
alkotva, amibe bekerülve nem volt
visszaút. 

A legtöbb erdélyi magyar ironi-
kus módon éppen az őshazába, Bas-
kíriába, valamint Cseljabinszkba
került. Ezek elviselhető helyek vol-
tak azokhoz a munkatáborokhoz –
például a kelet-szibériaihoz – viszo-
nyítva, ahol az elhurcoltak 90%-a
életét vesztette. A szovjeteknek nem
volt érdekük, hogy nagy összegeket
fordítsanak a magyar foglyok szál-
lítására, ezért nem vitték őket túlsá-
gosan messze, Európa, illetve
Európa és Ázsia határvidéke volt
számukra az úti cél – fejtette ki az
előadó, majd azt is hangsúlyozta,
hogy a kellemesebb klímájú hely
önmagában nem volt biztosíték a
túlélésre, ez elsősorban a táborve-
zetésen múlt, egy szadista őrült
keze alatt ugyanis ugyanakkorára
nőtt az áldozatok száma, mint Szi-
bériában. 

„Hazahozzuk 
a hadifoglyokat”

Csíky Boldizsár a továbbiakban
azt tudakolta, igaz-e, hogy a fogság-
ból hazaengedett katonákat – akiket
a szovjet komisszárok előzőleg át-
világítottak, kikérdeztek, és megfe-
lelőnek találtak a szabadon
engedésre – a román–szovjet határ-
nál újra összefogdosták, és a román
területen működő lágerek valame-
lyikébe zárták?

A történész elmondta, hogy ez
szakmailag nem igazolható, inkább
mítosz, mint valóság. A nemkívána-
tos fordulatot általában a Gulágról
hazatérőknek kellett elszenvedniük,
akiket a román titkosrendőrség úgy
vett át mint bűnözőket, a Guvpiból
érkező tízezreket mindez nem érin-
tette.

Mi több, az elhurcoltak visszaté-
rése előnyére vált a román államha-
talomnak. A „hazahozzuk a
hadifoglyokat” szlogennel a kom-
munista rendszer megerősítette ön-
magát, annál is inkább, mivel a

fogolykérdés mind az erdélyi ma-
gyar, mind a szász és sváb társada-
lom számára központi kérdés volt. 

A történész külön kitért a bécsi
döntés miatt elégtételre vágyó ro-
mánok atrocitásaira, a – szovjet lá-
gerrendszeren kívül eső –
barcaföldvári, illetve lügeti lágerre,
ahol az éhhalál várt az elhurcol-
takra, a szárazajtai mészárlásra,
mindazokra a rémtettekre, amelye-
ket nem az államvezetés, hanem a
székelyföldi lakosságot terrorizáló,
paramilitáris alakulatok követtek el
az erdélyi magyarság megfélemlí-
tése és elűzése, ezáltal pedig egy
újabb bécsi döntés megelőzése cél-
jával.

„Kinél voltál te még?”
A beszélgetés végén a rendez-

vény házigazdája a túlélőkkel való
személyes találkozásokról kérdezte
meghívottját. Murádin János szere-
tettel idézte fel az első interjúalany,
Varga Márton emlékét. Az idős férfi
megismerkedésükkor azzal fordult
a történészhez, hogy „Fiam, kinél
voltál te még? Voltál már a Jóská-
nál, a Karcsinál, a Ferinél?”

– Bekerültem egy bizalmi körbe,
egy búvópatakként élő csoportba,
amely a társadalom mélyén kapcso-
latot épített egymással. Olyan mély-
ségben ismertem meg őket, amire a
távolabbi rokonoknál nincs lehető-
ség – mondta az előadó, aki valóban
második családjának érezte ezeket
az embereket. Bitai László matema-
tikaprofesszor, dr. Csetri Elek törté-
nész, Mile József, Kelemen István
– fonódtak egymásba a nevek. Szó
esett Török Istvánról, aki 92 évesen
még késfenő műhelyében dolgozik,
majd egy másik túlélőről, akit kő-
kemény református hite tartott meg
a kilencévi fogság alatt.

– Velük kapcsolatban nehéz ob-
jektív lenni, számadatokkal dol-
gozni. Ezek emberek,
élettörténetek. Ők a mi hőseink –
összegzett a történész, majd arra is
kitért, hogy a munkatáborokból ha-
zatérők – akiket az államhatalom
saját maguk és családjuk elhurcolá-
sával fenyegetett meg, ha az elszen-
vedettekről egy szót is ejtenek –
évtizedekig magukba zárták a
Guvpi emlékét. Így 1989-ig a szov-
jet munkatábor nem létező fogalom
volt. A túlélők többsége leírni sem
merte mindazt, amit átélt, így a
visszaemlékezések főként a rend-
szerváltás után születtek. Murádin
Jánosnak olyan interjúalanya is
volt, aki a gyermekeinek 
sem beszélt addig a fogság évei-
ről.

A múltidézés végén a történész
elmondta, hogy a kutatásának kéz-
zelfogható eredményei is vannak.
Ilyen a Sapientia egyetem kolozs-
vári, Torda utcai épületében nyílt
kiállítás, amely 500 emléktárgyat
mutat be – munkaeszközöket, leve-
leket, fényképeket, térképeket, tá-
bori szuveníreket, illetve olyan
érdekességeket, mint a foglyok ké-
szítette dohányszelence –, valamint
az az 1944-es elhurcolásokat körvo-
nalazó monográfia, ami a közeljö-
vőben kerül kiadásra.

A rendezvény végén Csíky Bol-
dizsár bejelentette, hogy amennyi-
ben a televíziós közvetítés
népszerűnek bizonyul, egyelőre
ebben a formában folytatják a
KZST-s együttléteket.A kolozsvári Sapientia egyetemen nyílt emlékkiállítás Forrás: kv.sapientia.ro

Nagy Székely Ildikó

Tízezrek tragédiája a II. világháború után
„Csak egy kis munka…”
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A tiszteletes elmondta, hogy ta-
valy felújították a templom orgoná-
ját, amelyet októberben egy
hangversenyen fel is avattak. A ja-
vításra a szerződést a kivitelezővel
2019-bem írták alá. Pályázat alap-
ján a BGA 45.000 lejjel járult
hozzá, a hiányzó mintegy 5000 lej
közadakozásból gyűlt össze. Pap
Zoltán székelyudvarhelyi orgona-
restaurátor fél év alatt javította meg
a hangszert. A hatregiszteres orgona
teljesen megújult, új motort, szél-
zsákot kapott, a sípokat is felújítot-
ták, a farészeket restaurálták. A
lelkész úgy tudja, hogy az orgonát
valamikor az 1870-es években Jo-
hannes Binder készítette. (Sz.m.: A
gernyeszegi templom orgonája
1854-ben készült, készítője Binder

Sámuel segesvári orgonaépítő.) A
körtvélyfájai hangszert a második
világháború óta nem használták. A
gyülekezet korábban eladta a kán-
torlakást, és az árából egyebek mel-
lett egy német gyártmányú
elektromos kézi orgonát vásároltak,
azt használták, majd a hollandiai
testvérgyülekezetnek köszönhetően
került egy újabb elektromos orgona
a templomba. Most újra a régi or-
gona hangja kíséri a liturgikus éne-
keket. 

Tavaly pályázat alapján a helyi ta-
nács támogatásával 10.000 lejt ka-
pott a gyülekezet, amiből sikerült
újrafesteni a templom belső falait,
lekezelték a padlózatot és újrafestet-
ték a belső berendezés, a padok dí-
szítőelemeit. Tervben van egy új

harang vásárlása, ugyanis a harang-
lábban levő elrepedt. Vagy újat ön-
tenek, vagy használtat vásárolnak.
Az előbbi előnye, hogy az öntő ga-
ranciát vállal rá, és többet tart, vi-
szont valószínűleg drágább. Az
utóbbinak eszmei értéke is van,
ugyanis megmentenek egy olyan
harangot, amelyet már nem használ-
nak, azonban a 100-150 éves harang
megrepedhet, és akkor kezdhetik
elölről az eljárást. A lelkipásztor
ajánlatokat kért mindkét esetre, már
voltak egy régi szász templomban is
megnézni a harangot. A kikötés az,
hogy a hangja a megrongálódott kört-
vélyfájaiéhoz hasonlítson. Az ügyben
a döntő szó a presbitériumé lesz. 

Jári Zsolt elmondta, tervbe vették
a templom teljes felújítását, amit a
szomszédban levő egykori egyházi
iskola épületével együtt végeznének
el. Az utóbbit jelenleg civil szerve-
zetek használják. Felvették a kap-
csolatot Klaus Birthlerrel,
Szászrégen volt főépítészével, aki
megígérte, hogy összeállítja a doku-
mentációt. A felújítás részeként egy
játszóteret is kialakítanak, amely-
nek köztéri bútorait a helyi önkor-
mányzat támogatásával helyeznék
ki. Erre ígéretet kaptak a polgár-
mestertől. Felújítás után a templom
turisztikai attrakció is lenne, hiszen
Kós Károly tervei, irányítása alatt
újították fel annak idején, és a ha-
rangláb is XVIII. századi. 

A gyülekezeti élettel kapcsolat-
ban a lelkipásztor elmondta, hogy a
több mint egy éve tartó világjárvány
miatt felére csökkent a templomi lá-
togatottság. Míg korábban a nyil-
vántartásban szereplő gyülekezet
10%-a járt rendszeresen temp-
lomba, most 5%-uk megy el az is-

tentiszteletekre. Ehhez még hozzá-
adódik az a 25-30 személy, aki on-
line követi az istentiszteletet. A
járvány miatt abbamaradt a család-
látogatás, a közösség alig felét tudta
felkeresni a tiszteletes, de amint a
járványügyi intézkedések enyhül-
nek, folytatja a közösségépítő mun-
kát. A kátéórákat a járvány idején is
megtartották. Februártól a vasár-
napi istentiszteletet a templomban
tartják. Kéthetente van ifjúsági bib-
liaóra. Február 8–14. között vendég
lelkipásztorokkal megtartották az
egyetemes imahetet, ami „felrázta”
a közösséget, és jelezte, hogy

igényli a találkozást, az együttlétet.
Kiemelten foglalkoznak a fiatalok-
kal, a konfirmálókkal is. Jári Zsolt
elmondta, sajnos felbomlott az egy-
házi kórus, így nem tudják folytatni
a korábbi lelkész által kezdeménye-
zett kórustalálkozókat. Reméli,
hogy az új orgona újra „becsalja” a
templomba a fiatalokat, akikkel új-
jászervezi a kórust, hiszen zenei
végzettséggel rendelkező kántoruk
van, aki garantálja a minőségi fog-
lalkozást. 

A közösség a lelkipásztorával
együtt várja, hogy a közösségi élet
újra a rendes kerékvágásba kerüljön. 

Nem épült volna meg a Marosvá-
sárhely határában nemrég felavatott
műjégpálya a Maros menti LEA-
DER csoport hathatós hozzájáru-
lása nélkül. A kistérségi társuláshoz
tartozó községek – Gernyeszeg,
Vajdaszentivány, Marossárpatak,
Nagyernye és Marosszentgyörgy –
elöljárói felvállalták az ügyet, anya-
gilag is hozzájárultak a létesítmény
felépítéséhez, berendezéséhez – tá-
jékoztatott Kolcsár Gyula, Gernye-
szeg polgármestere, a Maros menti
LEADER csoport elnöke. 

Az elnök elmondta, hogy a Ma-
rosszentgyörgyhöz tartozó területet
a Marosszentgyörgyi Polgármesteri
Hivatal vásárolta meg egy magán-
személytől, a LEADER csoportban
levő községek összefogásának kö-
szönhetően közművesítették, beve-
zették a földgázt, a vizet, kiépítették
a villany- és lefolyóhálózatot. A
tagok erre községenként 100.000-
100.000 lejt adományoztak. A hoz-
zájárulásról a részvényesek
közgyűlésén döntöttek. 

Csak a transzformátorállomás
mintegy 150.000 lejbe került, nem
beszélve a többi költségekről. A
Maros Megyei Tanács a Visit Maros
Egyesületen keresztül vásárolta
meg a közel 100.000 eurót érő jég-
csiszoló gépet, és felvállalta a mű-

ködési költségeket. A számítások
szerint ez évi több mint egymillió
lejt jelenthet. Amint az avatón el-
hangzott, a munkálatokat és a beru-
házást a Mens Sana Alapítvány
kezelte. 

A LEADER csoporton keresztül
pályázták meg, folyamatban van a
körtvélyfájai és a gernyeszegi or-
vosi rendelők épületének felújítása,
és két műfüves labdarúgópályát ala-
kítanak ki Magyarpéterlakán és
Marosteleken. Előkészületben van
egy, a Nyárád kistérséggel való
együttműködést ösztönző pályázat.
A két kistérségnek hasonló gondjai
vannak, egymás szomszédai, így az
elkövetkezendő időszakban több
közös tervet is megvalósítanának.
Egyelőre közös képzésekre, tapasz-
talatcserére pályáznak. Várhatóan
2022-ben jelennek meg a kiírások.
Bár a LEADER csoportok által ke-
zelt pályázatok hatékonyak, a helyi
szükségleteket elégítik ki, és „em-
berközeliek”, a tendencia azt mu-
tatja, hogy mind kevesebb pénzt
juttatnak az ilyen közösségi csopor-
toknak, így várhatóan kevesebbet
osztanak el az öt községnek. Elkép-
zelések vannak arról, hogy mire ér-
demes pályázni, de egyelőre
várakozó álláspontra helyezkedett a
kistérségi társulás vezetősége. 

A LEADER csoport polgármesterei Nagy Attilával, az SZJA igazgatójával és Kozma Móniká-
val, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatójával a műjégpálya avatóján

Fotó: Vajda György 

Fotó: Nagy Tibor

Nyilvános dicséret 
Szerkeszti:VajdaGyörgy
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Új orgona, kórus nélkül 

Időközben Szászrégenből megérkeztek a tűzoltók,
azonban az autó szivattyúja lefagyott, de rácsatlakoz-
tak az utcában található tűzcsapra, és így sikerült el-
oltani a tüzet, aminek elterjedését az
önkéntesek fékezték meg. A tüzet egy,
a csatlakozóban hagyott mikrohul-
lámú sütő okozta, amely a rövidzárlat
miatt valósággal elrobbant. 

Gernyeszegen is kigyulladt 
egy épület

Még be sem fejezték a körtvélyfá-
jai tűz eloltását, 17 órakor az önkén-
tesek értesítést kaptak, hogy a
községközpontban, a 13/A szám alatt
kigyulladt a tetőgerenda. A megma-
radt mintegy 20 palackkal odasiettek,
ahol sikerült megakadályozniuk,
hogy a felhevült kémény miatt már
izzó gerenda tüzet okozzon. A kivo-
nuló szászrégeni tűzoltóknak már
nem sok dolguk volt. Nem vetették be
a vízágyút, ugyanis ezzel nagyobb

kárt okoztak volna a ház-
ban. 

A példás hozzáállást –
nemcsak az önkéntes tűz-
oltók, hanem a szomszé-
dok és a gernyeszegi
lakosok, a helyi rendőrség,
a gernyeszegi rendőrőrs
munkatársainak a munká-
ját – hivatalos levélben kö-
szönte meg Handrea Ioan
Călin, a Maros Megyei
Horea tűzoltóalakulat fő-
felügyelője. 

A polgármesteri hivatal
kezdeményezésére gyűj-
tést indítottak mindkét ká-
rosult részére. A
gernyeszegi családnak

mintegy 40.000, a kötvélyfájainak, amely nagyobb
kárt szenvedett, kb. 90.000 lejt gyűjtöttek össze, az
utóbbi ház nyílászáróit pedig Kolcsár Károly képvi-
selő adományából cserélik ki.

(Folytatás az 1. oldalról)

Nem épült volna műjégpálya 
a LEADER csoport 
támogatása nélkül 

A falut először 1441-ben említik a dokumentumok Kerthwelfa néven.
Temploma a14. század végén épült. Az első kazettás festett mennyezet
1760. évbeli, a jelenleg látható az 1948–1951 között, Kós Károly által
irányított felújítás során készült. A berendezést (szószék, úrasztal,
padok) is Kós Károly tervezte. A templom mellett álló haranglábat
1768-ban vásárolta a gyülekezet Alsóbölkényből. A második világhá-
ború után Kós Károly elkészítette az új torony terveit, a követ leszállí-
tották, azonban anyagi okok miatt elmaradt a kivitelezés. A nagyobbik
harangot valószínűleg még a középkor végén öntötték. 

2019. április elsejétől a körtvélyfájai református gyülekezet
lelkipásztora a maroshévízi születésű Jári Zsolt, aki korábban
a Hargita megyei Bágyon szolgált. Szász Attila esperes helyét
vette át. Legutóbb akkor beszéltünk vele, amikor átvette a
körtvélyfájai szolgálatot. 

Fotó: Nagy Tibor



Hat döntetlen után győzött ismét
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK lab-
darúgócsapat az 1. ligában. Ezzel
40 pontot gyűjtött, ami statisztikai-
lag elegendő ahhoz, hogy az alap-
szakaszt az első hat helyezett között
végezze. Matematikailag pedig az a
helyzet, hogy hét pont előnye van a
hetedik helyezetthez képest, amit
legkevesebb három meccs alatt
lehet behozni. Az alapszakasz vé-
géig öt forduló van még hátra, így
igen valószínűtlen, hogy ez bekö-
vetkezne.

Noha megszerezte a három pon-
tot Medgyesen a házigazdának szá-
mító Nagyszeben ellen, ezúttal
paradox módon gyengébben ját-
szott az OSK, mint több döntetlenje
esetében. Leo Grozavu egy változ-
tatással (Ștefănescu helyett Dumit-
rescu) ugyanazt a kezdő tizenegyet
küldte pályára, mint Clinceni ellen,
ám most már nem sikerült 71%-os
labdabirtoklást elérnie. Mi több, a
Hermannstadt már az első percben
ráijesztett, amikor Niczuly csak egy
pillanattal volt gyorsabb, mint az
egyedül kapura törő Bagarić. Ezt
követően az OSK percei következ-
tek, és miután a 4. percben Golofcát
elég egyértelműen feltaszították a
tizenhatoson belül anélkül, hogy a
játékvezető valamit ítélt volna, a 12.
percben ugyanő szerzett vezetést.
Egy magasan megpattanó labdát
meg tudott tartani, és 45 fokos szög-
ből laposan a hosszú sarokba lőtt
(0-1). 

A gól után a Hermannstadt át-
vette az irányítást, és a 25. percben
Bagarić kihasználta az OSK védel-
mében tátongó hatalmas lyukat: a
mély szöktetést kapásból 10 méter-
ről a rövid sarokba vágta (1-1).

Kiegyensúlyozottabb volt a
meccs ezt követően, mint ahogy a

Sepsi szurkolói elvárták volna,
mindkét kapunál voltak lehetősé-
gek. Egy-egy pontatlan lövés után
Sintean szerezhetett volna vezetést
a szebenieknek a 38. percben, azon-
ban lövése centiméterekkel elzúgott
a hosszú sarok mellett.

A második félidőben ismét Sin-
tean lőtt jó helyzetből fölé, majd az
59. percben Dumitrescu fejese Del-
janidisz beadásából a keresztlécen
csattant. 

A következő nagy helyzetet Šaf-
ranko hagyta ki a 63. percben, aki
remekül fordult le a védőjéről, de a
hosszúba tartó lapos lövését Figue-
iredo szögletre tolta.

Ebből a szögletből keletke-
zett a győztes gól. A hosszú sarok
felé érkező beívelésre Achahbar 
és OpruZ rajtolt rá, utóbbi a levegő-
ben odébb tolta a Sepsi középpá-
lyását, és Bîrsan büntetőt ítélt.
Maradjunk annyiban, hogy sokkal

tisztább volt az a tizenegyes, amit a
4. percben, amikor Golofcát fel-
lökték, nem adott meg... A mind-
össze három perccel korábban pá-
lyára lépő Vașvari pedig
magabiztosan értékesítette a tizen-
egyest (1-2).

A hátralévő percekben a Her-
mannstadt már nem tudott újítani. A
szentgyörgyiek szaggatták a játékot,

időnként veszélyeztettek, de komo-
lyabb helyzetet már egyik oldalon
sem jegyeztünk. 

A Jászvásártól a hosszabbítás
ötödik percében kapott gólból ta-
nulva ezúttal az ellenfél térfelén tar-

tották a labdát a ráadáspercekben is,
így megőrizték a három pontot.

A Sepsi OSK legközelebb pénte-
ken délután fél hatkor lép pályára,
amikor a Chindia Tîrgoviște együt-
tesét fogadja.

Fél lábbal a felsőházban

A MOL Fehérvár 2-0-ra győzött
Zalaegerszegen a labdarúgó OTP
Bank Liga 23. fordulójának vasár-
napi zárómérkőzésén. A székesfe-
hérvári csapat hat nyeretlenül
megvívott találkozó után tudta be-
gyűjteni a három pontot, amivel a
harmadik helyen csökkentette hát-
rányát az éllovas Ferencvárossal és
a második helyezett Puskás Akadé-
miával szemben.

Az első negyedóra enyhe ven-
dégfölényben telt el, de ekkor még
nem alakult ki veszély a hazai kapu
előtt. A félidő feléhez közeledve a
székesfehérváriak némileg fokozták
a nyomást, és több ígéretes lehető-
séget kialakítottak, a befejezéseknél
azonban nem voltak elég pontosak.
A zalaegerszegiek energiája jórészt

a védekezésre ment el, kevés ellen-
támadást tudtak vezetni. A Fehérvár
jóval többet birtokolta a labdát, de
jól zárt a ZTE védelme.

Kicsit bátrabban futballozott a
szünet után a hazai csapat, de 
alapvetően nem változott a játék
képe. 

A Fehérvár támadásaiban to-
vábbra sem volt komoly átütőerő,
büntetőből mégis vezetéshez jutott
a vendég együttes: a csereként be-
állt Petrjak startolt rá labdára a ti-
zenhatoson belül, Tanasin karral
feltartotta őt, amiért megkapta má-
sodik sárga lapját, így le kellett vo-
nulnia a pályáról. A megítélt
büntetőt Nikolics magabiztosan ér-
tékesítette, ezzel 100. találatát sze-
rezte fehérvári színekben. A gól

után kevésbé zárt a zalaegerszegiek
védelme, emiatt a mérkőzés hajrá-
jához közeledve több nagy helyzete
is adódott a Fehérvárnak, amely
Nego révén növelte előnyét, és

végül begyűjtötte a három pontot.
A hazai együttes alig jutott el el-

lenfele kapujáig, a vendégcsapat
sokkal többet támadott, így megér-
demelten nyert.

Zalaegerszegen megszakította rossz sorozatát a MOL Fehérvár

Fotó: Pro Sport

A fehérvári Ruben Pinto (b) és a zalaegerszegi Bedi Bence Fotó: MTI/Varga György

2021. március 2., kedd __________________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 77

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 25. forduló: Nagyszebeni
Hermannstadt – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
1-2 (1-1)
Medgyes, Gaz Metan-stadion, zárt kapu. Ve-
zette: Marcel Bîrsan (Bukarest) – Ciprian
Danșa (Szatmárnémeti), Alexandru Vodă
(Gyulafehérvár). Tartalék: George Găman
(Craiova). Ellenőr: Andrei IoniZă (Bukarest).
Gólszerzők: Bagarić (25.), illetve Golofca
(12.), Vașvari (64 – büntetőből).
Sárga lap: Sintean (56.), Aoszman (88.), Ka-
ranović (90.), Addae (90+5.), illetve Bouhenna
(6.), Tincu (27.), Šafranko (30.).
FC Hermannstadt: Figueiredo – MăZel, Matri-
cardi, Stoica, OpruZ, Petrescu (71. Addae), Dâl-
bea (86. Belu), Aoszman, David Mayoral,
Sintean (71. Karanović), Bagarić (86. Sebaihi).
Sepsi OSK: Niczuly – Deljanidisz, Mitrea, Bo-
uhenna, Dumitrescu (61. Ștefănescu), Golofca
(77. Aganović), Tincu, Eder (61. Vașvari), Pet-
rila (46. Tamás Nándor), Šafranko, Achahbar
(72 Ňinaj).

Eredményjelző
* 1. liga, 25. forduló: Nagysze-
beni Hermannstadt – Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 1-2, Botosáni
FC – Bukaresti FCSB 0-2.
* 2. liga, 17. forduló: Zsilvásár-
helyi Pandurii Lignitul – Petrolul
Ploieşti 0-4. Az élcsoport: 1. Uni-
versitatea Craiova 30 pont/14
mérkőzés, 2. Temesvári ASU Po-
litehnica 28/16, 3. Petrolul Plo-
ieşti 27/16.

Eredményjelző
* NB I, 23. forduló: Paksi FC
– Újpest FC 1-3, Zalaegerszeg
– MOL Fehérvár FC 0-2.
* NB II, 26. forduló: Debre-
ceni VSC – Vasas FC 1-2,
Szombathelyi Haladás – Ka-
posvári Rákóczi FC 4-0, Aq-
vital FC Csákvár – Soroksár
SC 3-0, Szentlőrinc – Pécsi
MFC 0-0, Budaörs – FC Ajka
2-7, BFC Siófok – Szeged-
Csanád Grosics Akadémia 2-
3, Kolorcity Kazincbarcika
SC – Nyíregyháza Spartacus
FC 0-2, Szolnoki MÁV FC –
Gyirmót FC Győr 1-2, Békés-
csaba 1912 Előre – Dorogi FC
1-1, WKW ETO FC Győr –
Debreceni EAC 1-0. Az élcso-
port: 1. DVSC 54 pont, 2.
Vasas 52, 3. Gyirmót 50.

Bálint Zsombor

A bajnokság állása
1. FCSB                25            17         3           5              51-21          54
2. CFR                  24            15         6           3              31-12          51
3. CSU Craiova    25            13         8           4              28-14          47
4. Sepsi OSK        25            9           13         3              39-25          40
5. Botosán            25            10         7           8              35-31          37
6. Clinceni            25            8           12         5              23-21          36
7. UTA                  25            8           9           8              24-32          33
8. Tîrgovişte         25            8           8           9              21-22          32
9. FC Argeş          24            7           9           8              24-28          30
10. Viitorul           25            6           11         8              34-31          29
11. Astra               25            7           8           10            34-37          29
12. Medgyes         25            8           4           13            30-37          28
13. Dinamo           25            7           5           13            23-33          26
14. Nagyszeben    25            4           10         11            23-35          22
15. Voluntari         24            5           6           13            26-37          21
16. Jászvásár        24            4           5           15            23-53          17

A tabella
1. Ferencváros          23        16          6          1           47-14            54
2. Puskás AFC         23        12          3          8           33-30            39
3. Fehérvár FC         23        10          6          7           46-28            36
4. MTK                    23        9            7          7           33-30            34
5. Paks                      23        9            5          9           46-43            32
6. Mezőkövesd         23        8            7          8           25-29            31
7. Kisvárda               23        8            7          8           22-30            31
8. Újpest                   23        8            4          11         29-49            28
9. Budafok               23        7            5          11         29-42            26
10. ZTE                    23        7            4          12         40-43            25
11. Honvéd               23        6            7          10         34-34            25
12. Diósgyőr            23        6            3          14         28-40            21

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 23. forduló:
ZTE FC – MOL Fehérvár FC 0-2
(0-0)
Zalaegerszeg, zárt kapus, vezette:
Iványi.
Gólszerzők: Nikolics (64., 11-
esből), Nego (78.).
Sárga lap: Sankovic (38.), Tana-
sin (56., 63.), illetve Nikolics
(42.), Bamgboye (51.).
Kiállítva: Tanasin (63.).
ZTE FC: Gyurján – Lesjak, Né-
meth E., Bobál D. – Tanasin, Fa-
vorov (67. Papp), Sankovic,
Kovács B. (87. Németh D.), Bedi
– Futács (68. Tajti), Koszta M.
Fehérvár FC: Kovács D. – Bolla
(82. Dárdai), Rus, Stopira, Han-
gya – Pinto (71. Alef), Fiola –
Nego, Houri (83. Bourard),
Bamgboye (59. Petrjak) – Niko-
lics (72. Zivzivadze).

Ma: Honvéd – MTK budapesti rangadó
Fővárosi rangadón csap össze ma délután a Budapest Honvéd és az

MTK az Új Hidegkuti Nándor Stadionban a labdarúgó OTP Bank Liga
24. fordulójában. A 193 meccsből álló örökmérleg viszonylag kiegyen-
lített, 87 MTK-siker és 45 döntetlen mellett 61 alkalommal a Honvéd
hagyta el győztesen a pályát.

Jelenleg más a motiváció a két csapatnál, az MTK ugyanis negyedik,
de bravúros szerepléssel akár még a második hely is elérhető lehet a
számára, míg a Honvéd azért küzd, hogy a következő idényt ne a má-
sodosztályban kelljen kezdenie. A kispesti együttesnél február 15-én
Horváth Ferenc vette át az irányítást vezetőedzőként, és bár azóta a cím-
védő és listavezető Ferencvárostól 1-0-s vereséget szenvedtek, múlt
szombaton fontos győzelmet arattak a második helyezett Puskás Aka-
démia vendégeként (2-1).
NB I, 24. forduló:

* kedd: Kisvárda Master Good – Puskás Akadémia FC (16.15 óra), Bu-
dapest Honvéd – MTK Budapest (18.30), Ferencvárosi TC – Diósgyőri
VTK (21.00)
* szerda: Mezőkövesd Zsóry FC – ZTE FC (16.15), Újpest FC – Buda-
foki MTE (18.30), MOL Fehérvár FC – Paksi FC (21.00).

A mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.
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Március 1-jétől lehet igényelni a mezőgazdasági támogatást 
Figyelmesen kell kitölteni az űrlapot 

A korábbi évekhez hasonlóan
március 1. és május 15. kö-
zött lehet benyújtani a Mező-
gazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökséghez
(APIA) a támogatási kér-
vényt. Az APIA arra kéri a
gazdákat, hogy a járványügyi
óvintézkedésekre való tekin-
tettel, amennyiben lehet, on-
line nyújtsák be a
kérvényeket. Bár az előző
évekhez képest a kiírások
nem sokat változtak, az aláb-
biakban az intézmény közle-
ménye alapján – a teljesség
igénye nélkül – összefoglaltuk
azokat az intézkedéseket,
amelyek szerint pénzt igé-
nyelhetnek a gazdák. 

Általános követelmények 
Az egységes kifizetési kérelmet

az ún. IPA online felületen lehet fel-
tölteni. Az alkalmazás előnye, hogy
nem kell papíralapú térképekre fel-
rajzolni a parcellákat. Az elektroni-
kus helyrajz jelzi a terület
nagyságát, azt is, ha a támogatandó
terület egybeesik egy másik gazda
parcellájával, így sokkal kevesebb
a hibalehetőség. A kitöltött egysé-
ges kifizetési kérelem automatiku-
san bekerül az integrált ellenőrzési
rendszerbe, mely révén az APIA el-
lenőrzi a támogatási kérelmet, így a
kifizetést sokkal hamarabb jóvá-

hagyják, és az átutalásra sem kell
annyit várni, mint korábban.

A területtámogatáshoz a gazda
legkevesebb 1 ha földterületet meg
kell műveljen, a parcellák legalább
0,3 hektárosak kell legyenek. Sző-
lős, gyümölcsös, komlóültetvény,
gyümölcsfaiskola, faiskola esetén
legalább 0,1 hektárosak, és/vagy
adott esetben egy minimális számú
állatot kell tartani. A fólia- és az
üvegházak esetében a gazdaság mi-
nimális területe 0,3 ha, a legkisebb
parcella pedig 0,03 ha kell legyen.
Azok a gazdák, akiknek 0,1 hektá-
rosnál kisebb parcelláik vannak,
amelyekre nem kérnek/kérhetnek
támogatást, nem kötelesek ezeket a
területeket fentüntetni az egységes
kérvényben, ha a parcellák összfe-
lülete nem haladja meg az 1 hektárt.
Nem kötelező az egy hektárosnál
kisebb területekre támogatást igé-
nyelni, ellenben a 3/2015-ös sürgős-
ségi kormányrendelet alapján a
gazdának kötelessége az összes me-
zőgazdasági, valamint ökológiai je-
lentőségű területet feltüntetni a
nyilatkozatban. Közvetlen támoga-
tásra, illetve a 11-es és 13-as, kör-
nyezetkímélő és klímaváltozást
megelőző intézkedésre kizárólag az
aktív gazdák jogosultak. 

Aktív gazdák azok a fizikai
és/vagy jogi személyek, akik a je-
lenlegi jogszabályoknak megfele-
lően mezőgazdasági tevékenységet

folytatnak, mezőgazdasági területet
hivatalosan használók és/vagy hiva-
talos állattartók. A 10-es intézkedés-
nél (a közönséges madárfajok
számára szántóterületeken, mező-
gazdasági földterületen ökológiai
menedékhelyek kialakítása) nem
szükséges igazolni, hogy a gazda
aktív. Amennyiben a gyepterületet
egy állattartó egyesület bérli, a tá-
mogatást azok az egyesületi tagok
igényelhetik, akik lefedik állattal a
bérbe vett területet, ez esetben
mindegyik egyesületi tag a bérleti
szerződés másolatával és egy össze-
sítővel igazolja ezt. A dokumentum
magában foglalja az egyesületi
tagok beleegyezését, a társulási
tagok azonosító adatait, az ott le-
gelő állatok számát, az állattartó
gazdaságának az országos állat-
farm-nyilvántartásban (RNE) sze-
replő számát. Támogatásban
részesülhet az az állattartó egyesü-
let is, amely a nyári legeltetést biz-
tosítja a saját gazdaságára
bejegyzett állatokkal. Ehhez szere-
pelnie kell az APIA nyilvántartásá-
ban (ahol a gazdasága van), a
nyilatkozatban be kell jelölnie a tá-
mogatandó területet, kultúrát
és/vagy állatlétszámot a megfele-
lően behatárolt parcellákkal. Be kell
tartania a kölcsönös megfeleltetés
szabályait (GAEC és SMR) a gaz-
daság egész területén. Meg kell en-
gednie az APIA illetékeseinek,
hogy ellenőrizzék a kérvényben
szereplő adatok helyességét mind a

dokumentációban, mind a helyszí-
nen. Ajánlott, hogy a kérelem be-
nyújtása előtt a gazda ellenőrizze a
polgármesteri hivatalnál a mező-
gazdasági regiszterben szereplő te-
rületeket és az adott évre kiállított
igazolást. Ha a gazdaságban állatok
is vannak, ellenőrizze az állatorvos-
nál és az országos állatfarm-nyil-
vántartásban (RNE) levő adatokat.
A 10-es intézkedés, P8-as csomag –
kihalófélben levő haszonállatok –
esetében be kell mutatni a támoga-
tás igénylésekor (az M2-es kiegé-
szítési űrlapnál) az Országos
Állattenyésztési Ügynökség (ANZ)
hitelesítette egyesületek által kibo-
csátott, a fajtatiszta tenyésznősté-
nyek nyilvántartására vonatkozó
igazolást. A szabályokat, követel-
ményeket a gazdáknak egész évben
a gazdaság minden parcelláján – a
támogatástól függetlenül – be kell
tartania. Ezek a szabályok megtalál-
hatók a mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési miniszter
352/636/54/2015-ös számú határo-
zatában. 
Támogatás erdővédelemre

Az említettek mellett a 15-ös in-
tézkedéscsomag alapján erdészeti
szolgáltatásokra, a klímaváltozás
meggátolására és erdővédelemre is
lehet pályázni. Ezt évente, hektá-
ronkénti fix összegként, a nemzeti
erdőalapban levő erdő tulajdonosai

kaphatják (beleértve a területi igaz-
gatási egységeket), öt évre szóló kö-
telezettségvállalás alapján. Az 1-es
csomag szerint ún. csendes öveze-
teket kell biztosítani, amelyre egy
évre hektáronként 38 eurót fizetnek.
A 2-es csomagban, amennyiben ló-
vontatású járművel, szekérrel hoz-
zák le az erdőből a gyérítésből
származó fát, évente hektáronként
137 euró támogatás jár. A két cso-
mag együtt igényelhető. A támoga-
tást legkevesebb 100 hektárra
adják, amennyiben az erdőterület-
nek van érvényes üzemterve és a tu-
lajdonosnak van szerződése
valamilyen engedélyezett erdészeti
hivatallal. Ugyanakkor az összterü-
let legkevesebb 20%-át egységes
csendes övezetté kell nyilvánítani,
ahol öt év alatt nem vágnak ki fát.
Gyérítéskor azokon a területeken,
amelyekre a 2-es kötelezettségvál-
lalás van érvényben, a fát az elsőd-
leges gyűjtőpontig kizárólag
fogattal szállíthatják. A kérvényeket
március 1-je és május 17-e között
lehet benyújtani. A megpályázandó
keretösszeg 22.318.866 euró. Pozi-
tív elbírálás esetén a támogatást ez
év végéig átutalják. A részletes fel-
tételek a www.apia.org.ro honlap
pályázati útmutatójában találha-
tók. 

Érdemes pályázni az erdős terü-
letek fejlesztését, létrehozását, fenn-
tartását célzó 8-as
intézkedéscsomagra is. 12 évre
szóló kötelezettségvállalás mellett a
terület (alföld, domb, hegy) milyen-
sége, valamint az üzemtervbe fog-
laltak alapján erdős területek,
védelmi sávok létrehozására hektá-
ronként a karbantartási költségek
fedezésére (legfeljebb 6 év) és az
erdőtelepítési költségek megtéríté-
sére, valamint a kitermelés stagná-
lása miatt a jövedelemkiesés
kompenzálására lehet támogatást
igényelni. Egy adott projekthez a je-
lenlegi keret alapján 7.000.000 eu-
róra pályázhatnak azok, akik a
kérés benyújtásakor aktív gazdálko-
dók. Az erdősítésre javasolt földte-
rületnek legalább egyhektárosnak
kell lennie, a beültetendő parcellák
és az erdővédelmi sávok minimális
nagysága 0,5 hektár. Nem támogat-
ják az állandó legelőterületek (kivé-
telek az erdősítési műszaki terv
szerint erodált területek) és azon
mezőgazdasági földterületek erdő-
sítését, amelyekért agrár-környezet-
védelmi (10-es intézkedés),
valamint biogazdálkodási (11-es in-
tézkedés) támogatás jár. Az erdősí-
tést üzemterv alapján kell végezni.
Az igénylést március elsejétől lehet
benyújtani. Évente szakaszonként
egyszer fizetnek. A kifizetési kére-
lemhez szükséges dokumentumok
listája az APIA www.apia.org.ro
honlapján található. A tulajdonos-

nak gondoskodnia kell arról, hogy
az összes elvégzett munkálatról je-
lentés készül, amit az erdészek, er-
dőőrök a helyszínen ellenőriznek és
láttamoznak. A pénzt az APIA, az
erdészeti felügyelőség és az AFIR
képviselőinek terepszemléjét köve-
tően utalják át. 
Sajátos feltételek 

Amint említettük, a gazdáknak
2020. január 1-től kötelezően be
kell tartaniuk az Európai Unió által
előírt gazdálkodási követelménye-
ket (SMR) és a földterület állapo-
tára vonatkozó előírásokat (GAEC),
kiemelten azoknak, akik környezet-
kímélő és a klímaváltozás hatásait
csökkentő intézkedésekre pályáz-
nak, továbbá kötelező az állatjóléti,
növényvédelmi és közegészségügyi
szabályok tiszteletben tartása is.
Környezetvédelmi szempontok
miatt meg kell akadályozni a vizek
nitráttal való szennyezését (SMR
1). A szabály szerint 1 méter széles
árkot kell ásni a 12%-os és 3 méte-
rest a 12%-nál nagyobb lejtésszögű
mezőgazdasági területek között,
amelyeket karban kell tartani.
Amennyiben a talajvizet öntözésre
használják, be kell tartani a talajvíz-
védelmi szabályokat, amelyek sze-
rint tilos a környéken veszélyes
vegyi anyagok használata, amely-
nek listája megtalálható a
80/68/CEE előírás mellékletének I-
es és II-es jegyzékében. Továbbá be
kell tartani a növényvédő szerek tá-
rolására, kezelésére és felhasználá-
sára vonatkozó mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési miniszteri
(297/2017-es) rendeletet, ezenkívül
az állati eredetű szerves trágya és
műtrágya használatára, tárolására,
kezelésére vonatkozó, utólag 
módosított és kiegészített
1182/1270/2005. számú mezőgaz-
dasági miniszteri rendeletet. A talaj
védelme miatt ősszel az illető terü-
let 20%-át be kell vetni. Az erózió
meggátolásáért a 12%-os dőlésszö-

get meghaladó területet be kell
vetni kapásnövényekkel. Ajánlott a
vetésforgó alkalmazása, szigorúan
tilos a tarlóégetés. A biodiverzitás
megőrzéséért (a vadállatok és növé-
nyek természetes élőhelyeinek
megőrzéséért) ki kell irtani az inva-
zív növényeket, hogy megőrződjön
a táj jellege. Tilos az élősövények
és ágak vágása a vadon élő madarak
tojásrakó, költő időszakában, min-
den év március 15-e és június 30-a
között. 

Az állattenyésztőknek szigorúan
be kell tartaniuk az élelmiszer-biz-
tonsági és állatjólét előírásokat.
Tilos egyes hormonkészítmények
vagy tireosztatikus hatású, ill. béta-
agonista anyagok használata. A kö-
vethetőség miatt kötelező az állatok
(sertés, szarvasmarha, juh- és kecs-
kefélék) fülszámozása. A feltételek
figyelmen kívül hagyása miatt csök-
kenthetik, akár vissza is vonhatják a
támogatást egy vagy több évre. Az
igénylő elhunyta, hosszan tartó
munkaképtelenség, a farmot sújtó
természeti katasztrófa, a gazdasági
épületek megsemmisülése (tűz), a
szántóföldet vagy az állatállományt
részben vagy teljes egészében érintő
járvány, a terület kisajátítása esetén
írásban értesíteni kell az APIA-t,
ugyanakkor 15 munkanapon belül
bizonyítani kell azt.

A pályázatok benyújtásához
szükséges használati útmutató elér-
hető magyar nyelven is a
www.apia.org.ro honlapon. A kifi-
zetési, támogatási rendszerekhez
való hozzáférés részletes informá-
ciói, a térképek és a támogatható
közigazgatási-területi egységek
(UAT) listája, az M10, M11, M13-
as (a speciális és jelentősen hátrá-
nyos helyzetű természeti területekre
járó) támogatás, intézkedések meg-
találhatók a megyei/helyi APIA-ki-
rendeltségeknél, illetve a
www.apia.org.ro, www.madr.ro és
www.pndr.ro honlapokon. 

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Vajda György (archív)
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Március elsején márciuskát (mărţişort)
ajándékoznak a román férfiak a nőknek, kis-
lányoknak, de a nők egymást is meglepik
ezzel a kis, kabátra, gallérra tűzhető vagy
csuklóra köthető dísszel. A szokás nemcsak a
románok, hanem más balkáni népek, pl. a
bolgárok, arománok, macedónok, albánok
körében is él.

A márciuskát – amelyet egykor az új év
kezdetén, március 1-jén nyújtottak át, jó
egészséget, szeretetet, örömet és hosszú életet
kívánva – szerencsetalizmánnak tartották,
amely varázserővel bírt, és védelmezte a vi-
selőjét. Több legenda fűződik hozzá, ame-
lyekben a tavasz és a tél harca, a hóra
kiserkenő vér és a tavasz hírnöke, a hóvirág
jelenik meg különböző történetekben.

Simion Florea Marian román folklór- és
néprajzkutató a románok ünnepeiről írt nép-
rajzi tanulmányában azt írja: „A márciuskát
azért kötötték a gyermekek nyakára vagy ke-
zére, hogy viselőjének hozzon szerencsét
egész évben, a tavasz beköszöntével legyen
egészséges és tiszta, mint az ezüst, nyáron ne
fogja el a hidegrázás. A márciuska régen egy
olyasfajta ajándék volt, amit nem csupán a

szülők adtak a gyermekeiknek, mint manap-
ság, hanem a románok egymásnak is küldték
március elsején.” Büszkén hordták, s míg ez
a dísz ékesítette őket, kerülték a rossz maga-
tartást. Először egy pénzérmét hozzáfogtak
egy piros és fehér cérnához, és a gólyák vagy
a darvak visszatértéig, másutt a fák virágzá-
sáig hordták. Ezután a cérnát felkötötték egy
faágra, hogy elüldözzék a rossz szellemeket.
A pénzzel a lányok sajtot vagy túrót vettek,
hogy tiszta fehér legyen a bőrük egész esz-
tendőben. Bukovinában a lányok ajándékoz-
tak márciuskát a falubeli legényeknek
március 1-jén, ezt a szokást ma is őrzik. 

A két szín összefonva idővel más szokások
között is megjelent: felkerült a népszerű es-
küvői fára (hasonló a vőfélypálcához), a ka-
luserek zászlajára, a „juhbemérés” ünnepén
felékesített fára, a népviselet más darabjai
közé. 

A bolgároknál a mărţişor megfelelője a
martenica, az új életet, a fogamzást, a termé-
kenységet, a tisztaságot és a tavaszt jelképezi.
Ott nem pénzérmét, hanem egy vörös és fehér
bojtot vagy kicsi, Pizso és Penda nevű bábu-
kat viselnek, és Baba Marta – egy zsémbes
vénasszony, akinek hangulata nagyon gyor-
san meg tud változni – jóindulatáért könyö-

rögnek. (A román néphagyományban ez a
banya Baba Dochiaként jelenik meg, akinek
haragját tél végén ugyancsak csillapítani
kell.) A bolgár szokások szerint is a marteni-
cát addig kell viselni, míg az ember egy gó-
lyát vagy rügyező fát nem lát. Bulgária

különböző tájain más-más szokások kapcso-
lódhatnak ahhoz, miképp veszik le a marte-
nicát. Néhány ember egy csoportban a
gyümölcsfán gyűjti ezeket össze, hogy a fa
abban az évben egészséges és bő termésű le-
gyen. Mások egy kő alá teszik, s arra gondol-
nak, hogy másnap az az élőlény (általában
rovar) mutatja meg az embernek az év nagy
részében érvényes egészségi állapotát, mely
a legközelebb lesz az elrejtett tárgyhoz. Ha
az élőlény egy lárva vagy egy hernyó, akkor
az év egészségben, sikerekben gazdagon fog
eltelni. Ugyanezt a szerencsét társítják a han-
gyákhoz is, azzal a különbséggel, hogy az il-
letőnek keményen meg kell dolgoznia a
sikerért. Ha az elrejtett tárgy közelében pókot
talál, az illető bajba kerül, s az év nem lesz
szerencsés. (Forrás: http://romaniaistorica.ro/
és Wikipédia)

Napjainkban nálunk a márciuska minden
elképzelhető formát öltött, és nem csak fém-
ből készül, hanem az alkotó fantáziájától füg-
gően sokféle anyagból: textíliából, bőrből,
kerámiából, papírból stb. A hóvirág mellett a
tavasz előhírnöke, színei az élet jelképei. Ha
látjuk, esetleg hordjuk, jusson eszünkbe,
hogy a megújulásra emlékeztet, a mi megúju-
lásunkra is. 

Márciuska: az új élet, tisztaság jelképe

Február 25-én volt a Marosvásár-
helyi Magányosok Klubja megala-
kulásának 30. évfordulója. Ezen a
napon, a megkövetelt szabályok szi-
gorú betartásával, találkoztunk a So-
mostetőn. Az égiek is velünk
tartottak, ránk köszöntött a tavasz.
Néhányan a klubtagok közül gyalog,
mások gépkocsival érkeztek, majd
teleraktunk egy hosszú asztalt min-
den finomsággal és pezsgővel. Klub-
vezetőnk, Kopacz Imola az
évforduló alkalmával röviden ismer-
tette a klub életét és az itt folyó te-
vékenységet. A klubot különböző
emberek alkotják, vannak aktívak,
vannak szemlélődők és vannak az el-
lenzékiek, akiknek külön köszönet-
tel tartozunk, mert hozzájárulnak
közösségünk összekovácsolásához.
Ez a sokszínűség teszi lehetővé a kö-
zösségépítést, a konfliktusok nem-
hogy gyengítenék, de erősítik az
együvé tartozást, növelik a kohéziót. Köszönet az ala-
pító klubtagok kitartásáért, a klubtagok együttműkö-
déséért a pandémia idején is. A kuratóriumi tagok
értékes segítsége és odaadása szintén elismerést érde-
mel. Minden csapatmunka volt.

A szabadtéri ünnepségen Baricz Lajos marosszent-
györgyi plébános tartott áhítatot, aki a 133. zsoltárt
idézte: ,,Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetér-
tésben élnek a testvérek”. Ez a közösség a jó emberek
társasága, az egyetértés közös nevezője a szeretet. Kö-
zösséghez tartozni nagy ajándék, ahol adhatom
magam, és ahol kaphatok is. Hálát adok Istennek,
hogy van egy olyan személy, aki összetartja ezt a kö-
zösséget – mondta, aztán megáldotta az ételt és italt.
Az áhítatot közös imával zártuk.

Baricz Lajos plébános szép versesköteteiből aján-
dékozott a klubtagoknak. Az évfordulóra írt versét
idézem: 

Ott van otthonom 
A Magányosok Klubja 30. születésnapjára 

Ott van otthonom, hol jól érzem magam, 
ahol elfogadnak és megértik szavam, 
bármit elmondhatok, öröm s bánatom, 
nem súg össze senki társával azon. 
Az évek során egyedül maradtam,
ám itt a Klubban társakra akadtam,
akik szeretnek, s akik elfogadtak, 
sok boldog órát, vidám napot adtak. 
Úgy jövök ide, mintha hazamennék,
mintha e csoport drága tagja lennék,
ezt érti a szívem, csak ezt mondhatom, 
közben magam én a csoportnak adom:
adok és kapok, így zajlik az élet,
észre sem veszem, repülnek az évek. 

A marosszentgyörgyi római katolikus kántor,
Simon Kinga előadta a pap-költő megzenésített ver-
sét, ami a XX. évfordulóra íródott.

Az évfordulós ünnepséget megtisztelte jelenlétével
Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán is, aki
köszönetet mondott a meghívásért, s ígérte, bármikor
szívesen vesz részt a rendezvényeinken. A polgármes-
ter a klubtagoknak egészséget, a vezetőségnek kitar-
tást kívánt. Az ünnepségen Szilágyi Sándor – Dankó
Pista-díjas nótaénekes – is ott volt, a következőket
mondta: – Számomra a Magányosok Klubja egy nagy
család, ahova mindig szeretettel jövök, ide térek visz-
sza új erőt meríteni. Kopacz Imola klubvezetőnek
minden jót kívánok. Isten áldása legyen a klub min-
den tagján! 

Varga Irén, a kuratórium elnöke megköszönte
klubvezetőnk munkáját, azt kívánva, hogy még so-
káig egészséggel végezze ezt a munkát, majd átadta
a klubtagok kis ajándékát. Czerán Erzsébet és Berei
Árpád verssel szórakoztatta az ünneplőket. Soós
Zoltán polgármestert a klub fennállásának 30. évfor-
dulója alkalmából megjelent Voltunk! Vagyunk. Le-
szünk? című emlékkönyvvel és emlékéremmel
tiszteltük meg. Baricz Lajos plébánost egy üveg
pezsgővel leptük meg. Az alapító tagok és a kurató-
rium tagjai is pezsgőt és emlékérmet vehettek át.
Nem feledkeztünk meg Szilágyi Sándor nótaénekes-
ről sem. Klubvezetőnk ötletére a Marosvásárhelyi
Rádió magyar adása zenés üzenetek műsorában az
évforduló tiszteletére elhangzott Beethoven Öröm-
óda című műve. 

Az ünnepséget szeretetvendégség zárta. Jó volt a
hosszú elszigeteltség után újra találkozni, szívünk
megtelt szeretettel, és boldogan indultunk haza.

CzeránErzsébet

Ünnepség a Somostetőn

Néhányunk háza táján kicsenget-
tek, de nem akárhol. Ott, ahol a
múltat tisztelik, a jelent megélik és
a jövőt bizakodóan építik: a Bolyai
Farkas Elméleti Líceumban.

A járványhelyzet miatt szerény
díjátadó ünnepség hozta a maga
gyönyörűségét: lángra lobbant az
öröm, az elégedettség és a hála szik-
rája minden résztvevő szívében.

Az együtt töltött idő igazi ünnep
volt mindannyiunk számára. Kell-e
annál több, mint együtt örülni a
jövő ígéretes reménységeinek,
hasznát venni kutatómunkát végző
kollégák alkotásainak, gazdagabbá
és teljesebbé tenni életünket képző-
művészeti alkotások által? 

Hálával tartozom Istennek a tá-
lentumokért, az erőért és egészsé-
gért, mellyel 42 éven át szolgáltam
a nemzet napszámosaként.

Tisztelettel hajtok fejet a nagy
múltú Bethlen Gábor Kollégium ta-
nári és nevelőközössége nagysága
előtt. Nagy örömömre fizikai és
lelki gyarapodásomat szolgálta az a
tanítóképzős osztály, amellyel 1973
és 1978 között együtt éltük meg a
tanítóvá válás szépségeit és nehéz-
ségeit. Örülök, hogy Maros megyé-
ből jelenleg hárman – Székely
Teréz és Bíró Anna volt osztálytár-
sakkal – vagyunk az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által

adományozott Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérem boldog tulajdono-
sai.

Köszönöm minden volt tanít-
ványnak és szüleiknek a bizalmat, a
szeretetet és a kitartó munkát, mely-
lyel együtt haladtunk a tudásszerzés
útján.

Elégedettséggel és szeretettel
gondolok a Kis-Küküllő menti taní-
tóközösségben eltöltött évekre.

Köszönettel tartozom a Maros
Megyei Tanfelügyelőség magyar
oktatásért felelőseinek a minden-
kori támogatásért, biztatásért. Úgy-
szintén köszönöm a
pedagógusszövetség területi, me-
gyei és országos képviselői (Lász-
lófy Pál, Burus Siklódi Botond,
Horváth Gabriella, Pataki László ta-
nárok) áldásos és kitartó munkáját,
mellyel követik és bátorítják nagy
közösségünk fejlődését és gyarapo-
dását.

Nyugalomba vonult társaimnak
jó egészséget, békés és szeretettel-
jes éveket kívánok. Aktív pályatár-
sainknak Gárdonyi Géza
gondolataival üzenek: ,,Légy az,
kiből árad a nyugalom./ Légy az,
kire nem hat a hatalom./ Nyújtsd
oda, hol kérik a kezedet./ S menj
oda, hol fázik a szeretet.”

TóthKatalin,Magyarsáros

Örömünnep

Fotó:  Pop Ágnes

Horváth Éva

Fotó: Fejéregyházi Tünde



A mindannyiunk által ismert, igen kedvelt,
egyszerű, szép, szerény, gyöngéd, de mégis
erős, kitartó, illatos kis virág kapta a termé-
szet azon feladatát, hogy a tavasz hírnöke le-
gyen. Nincs az a szem, mely ne látná meg az
avarban, a csupasz földön; noha nem színes,
mégis észrevesszük jelenlétét, mert ő az első.
Formára olyan, mint egy apró csengettyű, de
hangja nincs, mégis értjük az üzenetét, hogy
úton a tavasz! Minden szép és jó tulajdonsága
ellenére a kihalás veszélye fenyegeti. Nagyon
szeretem és csodálom, szeretnék többet meg-
tudni róla.

Így akadtam rá a napokban A hóvirág le-
gendájára, melyet olvasva elgondolkodtam e
virág kiváltságosságán, és gondolatokat éb-
resztett bennem. 

A legenda egy kedves, szép történetet is-
mertet: Valamikor élt egy leány, Napsugár, ő
volt a legkisebb és a legféltettebb leánygyer-
meke a fénylő égboltnak. Éppen ezért az
édesapja hagyta, hogy korlátok nélkül szár-
nyaljon arra, amerre a szíve húzza.

Egy szép napon Napsugár elhatározta,
hogy sétálni indul egy kertben, hát az a hely
maga volt a földi mennyország. Beborította
az illatosan hullámzó virágtenger, és enyhe
tavaszi szellő fújdogált.

– Miért is nem választok egy illatos vi-
rágot? – tette fel a kérdést magának a Nap-
sugár, és azzal lehajolt, leszakított egy
virágot, a hajába tűzte, majd újra a levegőbe
emelkedett.

A kert összes virága összedugta a fejét, és
sustorogni kezdett:

– Láttad ezt? Aranyruhája volt! Ilyen
csoda szépséget eddig még sosem láttam. Mi-
lyen virágot tűzött a hajába?

– Biztosan egy rózsát! – mondta büszkén
egy pirosan pompázó rózsabimbó, amelyen a
harmatcseppek gyémántként csillogtak.

– Azt hiszem, nem közülünk választott –
mondta egy sárga tulipán.

– Nem látja, hogy milyen szépek és illato-
sak vagyunk? – kérdezte méltatlankodva egy
liliom.

A sarokban megbúvó kicsi, de illatos ibo-
lya azt mondta, hogy a Napsugár biztosan
egy lila testvérét tűzte a hajába.

Ekkor a másik sarokból halk sírdogálás
hallatszott, egy pici törékeny hóvirág volt, aki
azért könnyezett, mert a Napsugár hercegnő

aranyruhája megkarcolta, amikor épp az
egyik testvérét leszakította, és a hajába tűzte.

A Napsugár hercegnő meghallotta a sírást,
és rögtön egy kis könnyszemet ejtett a hóvirág
törött részére, amely rögtön összeforrt.

– Szegény kis virág, nagyon sajnálom,
hogy szenvedést okoztam! Mit szeretnél cse-
rében?

– Nem kérek semmit – mondta a kis hóvi-
rág, és lehajtotta a fejét.

– Nem szeretnéd a rózsa szépségét, a tuli-
pán büszkeségét vagy a liliom illatát?

– Nem kérek semmit, köszönöm. Azonban,
ha mégis valamivel meg szeretnél ajándé-
kozni, küldd el az első napsugarakat, hogy a
hótakaró alól ki tudjanak bújni a testvéreim.
Az emberek nagyon boldogak lesznek, hiszen
tudni fogják, hogy eljött a tavasz.

Napsugár lehajolt, megsimogatta a hóvi-
rágot, majd visszament az égre. Azóta minden
tavasszal a hóvirág az első, amelyik kibújik
a hó alól.” 

Egy másik, orosz legenda azt állítja: „egy-
szer az öregasszony, Zima és társai úgy dön-
töttek, hogy nem engedik a tavaszt a földre.
De a bátor hóvirág felegyenesedett, szét-
szórta a szirmait, és védelmet kért a naptól.
A nap felfigyelt a hóvirágra, felmelegítette a
földet és megnyitotta az utat a tavasz előtt.”

Rendjét bontott világunkban az egészség-
telen, meleg tél előcsalogatta a hóvirágokat,
így  december végén, meglepetésemre,  föld-
ből előbújt hóvirágokat  pillantottam meg,
mint megannyi kis lándzsa. 

Több-kevesebb hideg ellenére január vé-
gére szirmaikat bontották. Hogyha sütött a
nap, tágra nyíltak, estére összecsukódtak.
Ámde jött a februári hó és hideg. A hótakaró
védte ugyan, de a frissen hullott, vizes, nehéz
hó a földhöz tapasztotta a gyenge kis virá-
gokat. 

A napokban újra felmelegedett az idő, el-
olvadt a hó, és elegendő volt egy kis napsü-
tés, hogy a hóvirágok talpra álljanak. Újra
tündökölnek, hacsak óvatlan kezek nem sza-
kítják le. 

Hogyha a helyén marad, március közepéig
megörvendeztet, ha leszakítják, csupán két-
három napot él a hóvirág.

Olvastam egy tanítómesét, melyet Gyar-
mati Viktória Hóvirágtündérek címmel írt. A
mesében egy gyerek a szüleivel kirándulni
megy a közeli erdőbe, hogy megsimogassa
őket a napocska. Azt, hogy tavasszal felébred
téli álmából a természet, az anya így meséli
el a gyerekének: „Előbújnak a virágok, és rü-
gyezni kezdenek a fák, ha a napocska gyak-
ran megsimogatja őket”. A kirándulás során
rábukkannak az első virágokra, a hóvirágokra,
és a gyerek szeretne szedni egy csokorral az
édesanyjának, ő viszont így figyelmezteti:
„Nem szabad letépni őket!” Az apa így ma-
gyarázott: „Nagyon kevés van belőlük!” Az
anya meséjével erősíti meg gyerekében azt,
hogy a hóvirágoknak fontos a helyükön ma-
radniuk: „A hóvirág olyan, mint egy apró
csengettyű. Csodásan csilingel, de olyan hal-
kan, hogy azt csak a tündérek hallják. Minden
kis tündérnek van egy virága. Amikor közeleg
az este, a hóvirágok csilingelő muzsikával
aludni hívják a tündérüket, aki a virágkely-
hekben alszik. A virágok virágszirom takaró-
val betakargatják őket, és piciny kelyhük

becsukódik. Így vigyáznak a tündérek ál-
mára.”

Jó lenne, ha a szülők ilyen mesét monda-
nának gyerekeiknek, és megtanítanák őket
arra, hogy ne szakítsák le a virágokat,
ugyanis hogyha a helyükön maradnak, az utá-
nunk jövők is megcsodálhatják őket, így vi-
rágzásuknak nagyobb értelme lesz. „Mindent
a szemnek, semmit a kéznek!” – tanít régi
közmondásunk is. 

A keresztény kultúrában Mária virágának
és a remény szimbólumának is tartják. Egy
legenda szerint a paradicsomból kiűzött Ádá-
mot és Évát vigasztalta bizakodást keltő lát-
ványával.

A nép „tavaszika” néven is emlegeti, és ne-
véhez néphiedelem is fűződik. Régen a hó el-
olvadásakor a falusi emberek kiásták a
hóvirág hagymáját, és a teheneknek adták, el-
kerülve ezzel, hogy a boszorkányok elapasz-
szák a tehenek tejét. Mi azonban ne
próbálkozzunk, mivel a növény ezen része
mérgező. 

A hagymájában termelődő anyag mérgező,
ám a gyógyászatban a hatóanyag felhaszná-
lásával készült gyógyszert izombetegség,
izomgyengeség ellen használják, és ezenkí-
vül a gyermekbénulás és az Alzheimer-kór
kezelése során is kedvező hatást tapasztaltak. 

Nem utolsósorban a szépművészetben köl-
tők sokaságát ihleti és festőknek szolgáltat
témát alkotásaikhoz. 

A hóvirág (Galanthus) az amarilliszfélék
talán legismertebb növénynemzetségéhez, a
liliomfélék családjába tartozó hagymás nö-
vény. Tájainkon három faj fordul elő, a ker-
tekben ültetett pompás hóvirág (Galanthus
elwesii), a redőslevelű hóvirág (Galanthus
plicatus), valamint az őshonos kikeleti hóvi-
rág (Galanthus nivalis). Annak, aki a hóvi-
rágra pillant, úgy tűnik, mintha a növény
kocsányán három fehér tejcsepp hintázna.
Ezért kaphatta a latin Galanthus elnevezést,
ami azt jelenti, hogy tejvirágú. Virágát 3 na-
gyobb, fehér külső és 3 kisebb, fehér-zöld
foltos belső lepellevél alkotja. A hóvirág fi-
ókhagymáival és szétszóródó magvaival
nagy kolóniákat hoz létre. Bár a természetben
a ligeterdők az otthonai, a kertben is nagyon
szépen díszít. Huszonegy faja él, melyek a Pi-
reneusoktól Közép- és Dél-Európán át a

Kaszpi-tóig, illetve a Közel-Keletig találha-
tók meg. Közülük a legkülönlegesebb faj Gö-
rögországban él, s októberben virágzik.

2005 augusztusában, az uniós jogszabály-
változásoknak köszönhetően lett az Európai
Közösségben természetvédelmi szempontból
jelentős növényfaj. Magyarországon termé-
szetvédelmi értéke 10.000 Ft, egyetlen szál
letépését is pénzbírsággal büntetik. Azt vi-
szont már kevesebben tudják, hogy „a Ga-
lanthus nivalis, azaz a kikeleti hóvirág védett
növény, sem leszedni nem szabad, sem árusí-
tani. Romániában a 2007/57-es sürgősségi
kormányrendelet egyik melléklete tartal-
mazza azt a szabályt, melynek értelmében a
hóvirágot nem szabad eltávolítani természe-
tes élőhelyéről, mivel fokozott figyelmet
igénylő faj.” (Székelyhon) 

Március 1. és 8. alkalmával megjelennek
az alkalmi árusok, akik nem kerti, hanem
erdei, kikeleti (Galanthus nivalis) hóvirágot
árulnak. Ilyenkor legalább azt megtehetjük,
hogy ne vásároljunk tőlük, és mondjuk el,
hogy miért tesszük, lehet, nem tudnak róla.
Mivelhogy magról is szaporodik, leszedésé-
vel megakadályozzuk terjedését.

A hóvirág megjelenésével számtalan üze-
netet hoz magával, azon túlmenően, hogy azt
hirdeti, úton a tavasz!

• A gazdáknak, gazdálkodóknak azt, hogy
vége a téli pihenésnek, álomnak, kezdődhet-
nek a tavaszi munkák, különböző munkálatok
a gyümölcsöskertekben, illetve a palántane-
velés, a szerszámok előkészítése, a tervezge-
tés arról, hogy mi hova kerüljön az új
tenyészidőben.

• Mindannyiunk tudtára adja, hogy nem
szabad letépni. Megmaradásukért, szaporo-
dásukért jó lenne, ha kertjeinkbe, de akár cse-
répbe vagy virágládába is ültetnénk. A
kereskedelemben ősszel kapható hóvirág-
hagyma, más kora tavaszi hagymásokhoz –
mint a sáfrány, tőzike, gyöngyike – hason-
lóan.

• Kertjeink méltó dísze lehet. Hogy hóvi-
rágaink ne legyenek magányosak, ültethetünk
még téltemetőt, csillagvirágot, szellőrózsát,
odvas keltikét, májvirágot, hunyort is (ezeket
kirándulások során a természetből vihetjük
haza), így kertjeink korán megelevenednek,
életre kelnek, színesek lesznek, feledtetik a
szürke, hideg telet.

A természet gondoskodik rólunk, itt az
ideje, hogy komolyan vegyük a jelzéseit! Mi
lesz velünk, emberekkel, ha nem lesz, aki
által üzenjen a természet? 

Jáni Rozália kertészmérnök
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A szerző felvételei

Mit üzen a hóvirág?

A történelmi Magyarország végső etnikai
arculatát a török kiűzése utáni évtizedekben
nyerte el, amikor jelentős sváb, román és
délszláv lakosság érkezett az országba. A ké-
sőbbiekben hozzájuk csatlakozott a főleg Ke-
letről érkező zsidóság. A 19. században
érdemi bevándorlásról nem beszélhetünk.
Annál jelentősebb volt a gazdaságilag moti-
vált kivándorlás, amely első számú célpont-
jává az Egyesült Államok vált. A kivándorlók
kisebb része visszatért, többségük azonban
örökre az Újvilágban maradt.

A 20. században be- és kivándorlásnak
egyaránt tanúi lehettünk. A trianoni békedik-
tátum következtében közel félmillió magyar
érkezett a maradék országba az elcsatolt terü-
letekről. Az országot politikai okokból elha-
gyó kivándorlók (emigránsok) száma ugyan
nagyságrendekkel kisebb volt, ám szellemi-

művészeti szempontból mégis nagy vesztesé-
get jelentettek. A második világháború alatt
elpusztult mintegy félmillió zsidó, majd kite-
lepítettek 150 ezer németet. Jelentős volt a po-
litikai okokból távozó jobboldali, majd
demokratikus beállítottságú személyek száma
is. A szomszédos országokból ugyanakkor
ismét százezres nagyságrendben érkeztek ma-
gyarok. Ismeretes, hogy 1956 után újra mint-
egy 200 ezer magyar, köztük nagyon sok fia-
tal hagyta el az országot. Az 1980-as évek má-
sodik felében főleg erdélyi magyarok érkeztek
az országba, azóta pedig a Délvidékről és
Kárpátaljáról is. Az egész kérdéskörnek külö-
nös jelentőséget ad az Ázsiából és Afrikából
Európa felé irányuló, néhány éve érzékelhető
tömeges méretű migráció, amely korunk
egyik legnagyobb kihívása. A Magyar mig-
ránsok, magyar emigránsok (18–20. század)

című lapszámban ezeket a folyamatokat te-
kintik át és mutatják be a 18. századtól napja-
inkig. 

A tartalomból: Kalmár János: Az oszmán
fennhatóság hatása Magyarország 16–18.
századi népesedési viszonyaira; Tóth Ferenc:
„Mennyi bizonytalanságnak kiszolgáltatva
bolyong az ember a földön…” A Rákóczi-
emigráció és történelmi jelentősége; Csorba
László: Kossuth-emigráció (1849–1867);
Gyáni Gábor: A nagy exodus; Pritz Pál: Gróf
Károlyi Mihály és Jászi Oszkár emigrációja;
Frank Tibor: „Szoros kapcsolatban”: Szilárd
Leó és Albert Einstein; Nyári Gábor: A 45-ös
emigráció első évei; Lénárt András: Amikor
minden összejött – az 1956-os magyar mig-
ránsok fogadtatása; Vörös Klára: Erdélyi ma-
gyar áttelepült értelmiségiek
identitásválságának elemzése.

Korunk – március 



ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybe-
téteket bármilyen méretben – 30%
kedvezménnyel. 1989. December 22.
utca 113. szám (22469)

ELADÓK húslibák és házi pulykák.
Tel. 0365/420-368, 0732-586-648.
(sz-I)

ELADÓ 4-es forgóeke, kalapácsma-
lom. Tel. 0745-404-666. (10956-I)

LAKÁS

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

SÜRGŐSEN vásárolok magánházat.
Azonnali fizetési lehetőség. Tel.
0744-645-348. (sz-I)

ELADÓ 3 szobás  tömbházlakás a
Kövesdombon.  Megtekinthető a
https://tinyurl.com/yb9v783f  honla-
pon.  (mp-I)

MINDENFÉLE

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

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

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőké-
szítést bármilyen anyagból, minden-
féle kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádo-
gosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0758-880-600. (10883-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből, ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csator-
najavítást, bármilyen kisebb javítást.
Tel. 0747-508-707, Misi. (10796-I)

FAMETSZÉST, permetezést válla-
lok. Tel. 0770-621-920. (10900-I)

NORALEX – sírkeretek, sírkövek,
fedlapok, minden, ami a sírmunkálat-
hoz tartozik. Tel. 0752-643-455.
(10843-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogos-
munkát, szigetelést, csatornakészítést
és bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (10984-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Ha minőségi munkát
szeretne, válasszon minket! Cégünk
bármilyen típusú munkát vállal garan-
ciával. Tel. 0742-344-119. (10988-I)

TETŐFEDÉST bármilyen anyagból,
cserépforgatást, ácsmunkát, házak
felújítását vállaljuk. Az anyagot
biztosítjuk.  Tel. 0759-660-136. (10992)

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb
javításokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Tel. 0720-313-818,
Misi. (10994)

AZ ÁKOSFALVI FOGYASZTÁSI
SZÖVETKEZET vezetőtanácsa a
2005/1-es törvény alapján összehívja
a rendes közgyűlést március 18-án
11 órára, a szövetkezet székhelyére.
A napirend az intézmény székhelyén
van kifüggesztve. A közgyűlést a ve-
szélyhelyzetnek megfelelő előírások
betartásával tartják. (22489)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk az
erdőszentgyörgyi születésű
UNGVÁRI MÁRIA  marosvásárhe-
lyi lakosra  halálának 5. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(10984-I)

Szomorú szívvel emlékezünk az
erdőszentgyörgyi születésű 
TREDUB ILONA marosvásárhelyi
lakosra  halálának 29. évforduló-
ján.  Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei.
(10984-I)

Fájó szívvel emlékezünk a maros-
vásárhelyi KINDA ARANKÁRA
halálának 13. évfordulóján. Emlé-
két szeretettel őrzi fia és csa-
ládja. (10996-I)

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk BARTHA
ALBERTRE március 2-án, halálá-
nak 4., valamint március 3-án,
születésének 75. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerető családja. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájt nézni a szenvedésed, mégis
nehéz volt elengedni a kezed.
Megpihenni tértél fáradt tested-
del. A te szíved pihen, a miénk
vérzik, mert a fájdalmat csak az
élők érzik. 
Fájdalomtól megtört szívvel ve-
szünk végső búcsút áldott jó
édesanyámtól, anyóstól, nagy-
mamától, anyatárstól, valamint
sógornőtől, a májai születésű 

BODONI LIDIÁTÓL 
szül. Nagy 

akinek szerető szíve február 27-
én, életének 75. évében meg-
szűnt dobogni. 
Drága halottunkat 2021. március
2-án 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a Jeddi úti sírkert-
ben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Búcsúzik tőle leánya, Ibolya,
veje, Csaba, unokái: Szabolcs,
Izabella és Szilárd. (10990-I) 

A fájdalmat leírni nem lehet, csak
letörölni az érte hulló könnyeket.
Könnyes szemmel tekintünk az
égre, kérjük a Jóistent, hogy
nyugtassa békében. 
Fájdalomtól megtört szívvel ve-
szünk búcsút a drága jó édes-
anyától, anyóstól, nagymamától,
anyatárstól, a májai születésű 

BODONI LIDIÁTÓL 
szül. Nagy 

akinek szerető szíve február 27-
én, életének 75. évében meg-
szűnt dobogni. 
Drága halottunkat  2021. március
2-án 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a Jeddi úti sírkert-
ben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Búcsúzik tőle fia, Sándor, menye,
Judit, unokái: Henrietta, Sándor
és jegyese, Zsuzsa. (10990-I)

Te már ott vagy, ahol nincs fájda-
lom, sírodra szálljon áldás és
nyugalom. 
Megrendült szívvel búcsúzunk
szeretett sógornőnktől, 

BODONI LIDIÁTÓL 
akinek szerető szíve megszűnt
dobogni.  Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!  
Búcsúzik tőle  sógora, Bodoni
Vilmos és sógornője, Ilona.
(10990-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, nagynéni,
rokon, a nyárádszeredai 

özv. SIKLÓDI ROZÁLIA 
született Szilágyi 

életének 95. évében, február 28-
án, türelemmel viselt, hosszú be-
tegség után örökre megpihent. 
Temetése március 2-án, kedden
14 órakor lesz a nyárádszeredai
temető ravatalozójából, reformá-
tus szertartás szerint. 
Részvétfogadás a temetés előtt
egy órával. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló szerettei. (p-I)

Küzdelmes volt az út, mely most
véget ért, fáradt tested megpi-
henni tért. Végső utadra indulj
megnyugodva, szeretetünk elkí-
sér égi otthonodba. 
Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték, szerették és tisztelték,
hogy a drága feleség, édesanya,
nagymama, anyós, rokon, isme-
rős és jó szomszéd,

CSATLÓS ERZSÉBET
életének 81. évében megpihent.
Drága halottunk temetése már-
cius 3-án, szerdán 15 órakor lesz
a Jeddi úti temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Gyászoló szerettei. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Közel van az Úr a megtört
szívekhez és a sebzett lelkűeket
megsegíti. ” (Zsolt. 34,19)
Őszinte  részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Zalányi Erzsébet vallás-
tanárnőnek  ÉDESAPJA
elhunyta alkalmából. Isten
vigasztaló szeretete legyen
veletek! A Maros megyei
református vallástanárok
közössége. (10979-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton köszönjük minden
kedves rokonnak, ismerősnek
és barátnak, akik szerettünk,
PÁLFFY GYULA temetésén
részt vettek, gyászunkban
osztoztak és sírjára virágot
helyeztek. A gyászoló család.
(10979-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel.  
Köszönetnyilvánítások: 
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából.
Márton Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült
az üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy
kigyógyította férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta
barátnőjét. Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta
Régenből hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült
elveszettnek hitt gyermeke.  
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA
asszonyt, aki 100%-osan garantálja a sikert. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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Részvétnyilvánítás 

dr. Berecki Sándor és Zalányi  Erzsébet részére

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak
halunk meg. 
Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.”
(Róm. 14:8)
Mély együttérzéssel, Isten akaratát elfogadva osztozunk dr.
Berecki Sándor, szeretett gondnokunk, valamint Zalányi
Erzsébet  vallástanár gyászában ÉDESAPJUK elhunyta
okozta fájdalmukban. Imádkozunk a gyászoló családért. 
A Marosvásárhelyi II. Gecse Utcai Református
Egyházközség lelkipásztorai, presbitériuma, szolgálattevői
és a gyülekezet. (22502-I)



TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


