
Lentről lennebb
Volt már szó arról, hogy uniós szintű összeveté-

sekben országunk gyatrán teljesít a válságkezelő in-
tézkedések terén, de mint frissen kiderült, világszintű
összehasonlításokban sem állunk jobban. A világjár-
vány kitörése óta a Nemzetközi Valutaalap rendsze-
resen tesz közzé erre vonatkozó, 191 tagállamára
kiterjedő jelentéseket.

A szervezet az országoknak a bruttó nemzeti össz-
termékükkel (GDP) arányosan a válságkezelésre for-
dított költségvetési ráfordításait elemzi. A
szeptemberi helyzetet mutató adatok alapján orszá-
gunk a 112. helyen állt ezen a listán, a legfrissebb,
napokban közzétett új rangsorban már sikerült visz-
szacsúszni a 124. helyre, olyan illusztris nemzetgaz-
daságok társaságába, mint a Kongói Demokratikus
Köztársaságé vagy Hondurasé. Mindezt úgy, hogy a
tavaly év végi választások előtt még kisebbségben
kormányzó liberálisok tudtak arra hivatkozni, hogy
rossz gazdasági helyzetet örököltek a szocdem előd-
kormánytól, és nincs erejük azon változtatni, viszont
azóta hatalmi helyzetben vannak.

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)
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1500 lejes vissza-
illeszkedési támo-
gatás jár a szülőnek
Sürgősségi kormányrendeletet foga-
dott el április 7-i ülésén a kabinet,
amelynek értelmében 1500 lejre nő a
gyermeknevelési szabadságon levő
szülők munkába való visszatérését
ösztönző támogatás összege azok
esetében, akik még a gyermek féléves
kora előtt visszamennek dolgozni.
____________4.
Római hadgyakor-
lat Mikházán
Római katonák masírozása, harci kiál-
tások és fegyvercsörgés verte fel
szombaton a nyárádmenti falu csend-
jét, és lepte meg annak lakóit. Ókori
római tavaszi rendezvényhez kapcso-
lódó esemény zajlott újra, de nem
római fesztivál – arra csak augusztus-
ban számíthatunk, ha a járvány alaku-
lása lehetővé teszi.
____________7.
Hatvan napig 
horgászati tilalom
Április 9-étől, péntektől június 8-áig
tart a horgászási és halászati tilalom a
folyóvizekben és természetes tavak-
ban. A hobbihorgászat azonban gya-
korolható a magántulajdonban lévő
halastavakon.
____________8.

„Az erdélyi magyarság jövője, fennmaradása nagymértékben
függ attól, hogy milyen arányban tudjuk biztosítani az értel-
miség folyamatos utánpótlását Erdélyben. Ezért meg kell te-
remteni minden megfelelő értelmi szinttel rendelkező
fiatalnak a továbbtanulás lehetőségét, minél nagyobb mér-
tékben. Nem veszíthetünk el egyetlen érettségizett fiatalt
sem azért, mert a családjának nincsen anyagi lehetősége,
hogy a taníttatását támogassa, vagy nincsen családja, akitől

segítségre számíthatna” – vallja prof. dr. Hollanda Dénes nyu-
galmazott egyetemi tanár, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem Marosvásárhelyi Karának alapító dékánja, aki
a nagyon jó képességű, de anyagiakban szegény fiatalok
megsegítésére ajánlotta fel egész vagyonát. 

Fotó: Nagy Tibor

Előnyben a gépészmérnökjelöltek

Ingyenes bentlakás sapientiás
hallgatóknak 

(Folytatás az 5. oldalon)

Ne hagyja ki 
az újabb hagyományos 
tavaszi szőnyegvásárt!

Az április 16–30. közötti időszakban,
naponta 9–20, pénteken és szombaton 9–18
óra között, biztonságos körülmények
közepette várunk minden vásárlót. Szőnye-
gek, futószőnyegek nagy választékban, pro-
móciós áron! 

SAMIRA 
Marosvásárhely, 

Bartók Béla utca 1–3. szám
Telefon: 0265/269-295, 0740-187-603.

Bodolai Gyöngyi 



Mesejátékok a virtuális térben 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház tár-
sulata a járvány miatt áprilisban nem játszik közönség
előtt. A betervezett mesejátékok élő közvetítésben (live
stream), illetve rögzített online előadásként követhetők.
Április 16-án, pénteken 18 órától élő közvetítésben A
varázstükör nézhető meg. 18-án, vasárnap délelőtt 10
órától a János vitéz látható online rögzített előadásként,
23-án, pénteken 18 órától élő közvetítésben a Volt egy-
szer egy… tekinthető meg. 

Filmzene – rendkívüli szimfonikus
hangverseny 

Április 15-én, csütörtökön 19 órától rendkívüli szimfoni-
kus koncert élő közvetítése követhető a Kultúrpalota
nagyterméből a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján. A Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia Concert Band együttesét
Remus Grama vezényli. Az Erdély Tv-vel közösen szer-
vezett koncerten híres filmek zenéje csendül fel (A
szépség és a szörnyeteg, a Csillagok háborúja, A Karib-
tenger kalózai, A gyűrűk ura és A rózsaszín párduc). 

IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:

max. 10 0C
min.  1 0C

Ma TIBOR, holnap 
ANASZTÁZIA és TAS napja.
ANASZTÁZIA: az Anasztáz 
férfinév női párja, jelentése: 
a feltámadott. 
TAS: török eredetű régi magyar
személynév, jelentése: kő vagy
jóllakott. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. április 13.

1 EUR 4,9225
1 USD 4,1367

100 HUF 1,3721
1 g ARANY 229,6754

Közösen kitakarítjuk! – 
hulladékgyűjtés 

A Marosvásárhelyi Rádió idén is megszervezi a Közösen
kitakarítjuk! szemétgyűjtési akciót a Föld napjára. Ehhez a
megyei önkormányzat mellett több civil szervezet is csatla-
kozik. A takarítás április 17-én, szombaton reggel 10-től dél-
után 4 óráig tart. A zsúfoltság elkerülése érdekében az
önkéntesek több munkaponton várják a jelentkezőket a
Maros egykori Hétfák és a szentkirályi új gát közötti szaka-
szának mindkét partján, illetve a Maros-híd környékén. A
megtakarítandó partszakasz Marosszentgyörgy, Maros-
szentanna, Marosszentkirály és Marosvásárhely területét
érinti. 

Meghosszabbítják a nyugdíjasok
buszbérletének érvényességét 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a vá-
rosban élő nyugdíjasokat, hogy a járványügyi helyzetre való
tekintettel, a helyi közszállítási vállalattal egyeztetve, a már-
cius 31-éig szóló bérletek érvényességét június 30-ig auto-
matikusan meghosszabbítják, majd ezt a járvány
alakulásának a függvényében tovább hosszabbíthatják. 

Bringás reggeli 
Április 12–16. között a Marosszéki Közösségi Alapítvány
ötödik alkalommal szervezi meg Marosvásárhelyen a 
Breakfast 4 Bikers címet viselő bringás reggelizést. Az ese-
mény – amelynek keretében kávéval, meleg teával és pék-
süteménnyel kínálják a kerékpározókat – reggel 7.30–9 óra
között zajlik.

Tekerj egy jó célért! 
Április 17–18-ára hirdette meg a Marosszéki Közösségi Ala-
pítvány a Tekerj egy jó célért! elnevezésű jótékonysági ke-
rékpáros rendezvényt. Az esemény keretében kilenc
projektet lehet támogatni, az adomány a benevezési díj
összege. A támogatandó célt mindenki maga választja ki,
a következő projekteket lehet felkarolni: Tekerj a Down
Egyesület nappali központjáért!, Tekerj a Philothea Klub if-
júsági táboráért!, Fedett rollertárolót a Bernády György is-
kolának, Tekerjünk mezítlábas ösvényért!, Tekerj a Yuppi
Camp diabéteszes gyerekeiért!, Előzzük meg a szurit! A cu-
korbeteg fiatalokért tekerek!, Nem hallszik a muzsika!, A
város segít – elérhető egészségügyi szolgáltatások, vala-
mint a Nem félek! Rákos gyerekért tekerek! elnevezésű pro-
jektek várják a támogatókat. 

Rövid terápiás programok 
A Bonus Pastor Alapítvány május 3–14. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és
felnőtt hozzátartozóiknak Szentkatolnán. Azok jelentkezé-
sét várják, akik változtatnának alkohol-, játék- vagy társfüg-
gőséggel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő: április
26. A Maros megyeiek Deé Lukács Évánál érdeklődhetnek
és jelentkezhetnek a 0265-254-460 telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

14., szerda
A Nap kel 

6 óra 38 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 8 perckor. 
Az év 104. napja, 

hátravan 261 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel. 0742-828-647

RENDEZVÉNYEK

Több mint háromszázötvenezer lejt 
adományoztak a tűzkárosultak megsegítésére
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Ideiglenes forgalmirend-változás lesz a 142-es
megyei úton, a Nyárádtő – Mikefalva – 
Dicsőszentmárton közötti szakaszon

A „151B és 142-es jelzésű Maros megyei
utak modernizálása, Nyárádtő (15-ös jelzésű
országút) – Mikefalva – Dicsősznentmárton
(14a jelzésű országút) – Maros megye” elne-
vezésű projekt munkálatai miatt ideiglenesen
elterelik a forgalmat Dicsőszentmárton egy
részén. 

Április 19-től Dicsőszentmártonban, a Vic-
tor Babeş utca (14A jelzésű országút) – CFR
utca – December 1. út (142-es jelzésű megyei
út) között elterelik a forgalmat a vasúti átjáró
elkészítése miatt. Az intézkedés a munkála-
tok ideje alatt tart, előreláthatólag két hétig.
Az elkerülő utat megfelelő útjelzőkkel látják
el. 

Megértésüket köszönjük! 
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

A pénzadományok 70%-át a bajba jutottak ellátására,
élelmezésére költötték, míg a fennmaradó 30% a sportcsar-
nokban elszállásolt családoknak nyújtott szociális, oktatási
és foglalkoztatási tevékenységekre fordítják.

Három hónap telt el a csíksomlyói tűzvész óta, amely
idő alatt a károsultak megsegítésére példátlan összefogás-
nak lehettünk tanúi. Csíkszereda és a környék lakossága,
köz- és magánintézményei azonnal léptek, és ellátták a leg-
szükségesebbekkel a bajba jutottakat, a támogatásba aztán
bekapcsolódtak a távolabbi vidékeken élők is, az anyaor-
szágból és külföldről is érkezett segítség.

A sportcsarnokban elszállásoltakkal a támogatói munka
a mai napig is zajlik, az önkormányzat segédletével néhány
lelkes önkéntes mellett többnyire a Gyulafehérvári Caritas
és a Máltai Szeretetszolgálat felváltva teljesíti ezt a szol-
gálatot.

A magánszemélyektől, vállalkozásoktól, jótékonysági
eseményekről, templomi adakozásból érkező pénzadomá-
nyok összegyűjtésével a Gyulafehérvári Caritast bízták
meg a helyi kezdeményezők. Összesen 351.516,42 lej
gyűlt össze a károsultak javára, aminek jelentős részét,

265.985,87 lejt a Gyulafehérvári Főegyházmegye templo-
maiban adakozták dr. Kovács Gergely érsek felhívására.
Ezenkívül természetbeni adományok is érkeztek: 78.573
lej értékben élelmiszer, 9.867 lej értékben ruhanemű, amit
a károsultak meg is kaptak.

Mindamellett, hogy élelmiszert, egyszer használatos
eszközöket, egészségügyi védőfelszereléseket, tisztító- és
tisztálkodási szereket is felajánlottak, szükség volt ezeknek
a pótlására, vásárolni is kellett. A pénzadomány nagy ré-
szét, 248.866 lejt a bajba jutottak ellátására, élelmezésére
fordította a Caritas. Míg az elején 260-290 személyt étkez-
tettek a sportcsarnokban, a károsultak egy részének a visz-
szaköltözése után 130-115 személy számára készítettek és
főztek a Jakab Antal Ház konyhájában reggelit, ebédet és
vacsorát rendszeresen.

A fennmaradó 102.650,42 lejt a sportcsarnokban elszál-
lásolt családoknak nyújtott szociális, oktatási és foglalkoz-
tatási tevékenységekre fordítja a továbbiakban a szervezet.

Ezúton köszönjük mindenki nagylelkű 
adományát!

(A Gyulafehérvári Caritas közleménye)

Segítenek bejelentkezni az oltásra 
Az RMDSZ egy éve nyújt segítséget a járvánnyal kap-

csolatos magyar nyelvű tájékoztatásban, mostantól pedig
az oltással kapcsolatos regisztrációból is kiveszi a részét –
tájékoztat a szövetség közleménye. Ezért első körben a jár-
ványnak leginkább kitettek két csoportját, a 65 év feletti-
eket, valamint a krónikus betegeket várják az RMDSZ

helyi székházaiba, illetve az Eurotrans Alapítvány irodá-
iba, ahol segítenek az online regisztrációban. Maros me-
gyében Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám
alatt, a földszinten hétfőtől péntekig 9–15 óra között várják
az érdekelteket, akik a 0265-264-442, 0752-668-949 tele-
fonszámokon is érdeklődhetnek. 

Online tanulnak a végzősök 
Április 12-étől, hétfőtől a virtuális

térben folytatják a tanulást a nyolca-
dik, a tizenkettedik és tizenharmadik
osztályos diákok. A végzős évfolya-
mok számára nem módosul a tanév
szerkezete, a két húsvéti vakáció kö-

zött, április 29-ig online tanulnak,
majd április 30-ától május 9-éig vaká-
ción lesznek. A többi iskolás számára
a tavaszi vakáció május 4-éig tart. Az
országos vizsgák időpontja nem válto-
zott, a nyolcadikosok június 22-e és

25-e között vizsgáznak, az írásbeli
érettségi június 28-a és július 1-je kö-
zött lesz. Az óvodások, előkészítő osz-
tályosok, 1–7. és 9–11. osztályosok
számára a második félév június 25-éig
tart. 



Meg kell hagyni, a GDP-arányos adatok is tudnak
csaló képet mutatni. Például az európai mezőnyt nézve
ráfordítási arány szerint megelőzzük a dánokat. Azon-
ban, ha ehhez azt is számításba vesszük, hogy ők ne-
gyedakkora lakosság mellett rendelkeznek a miénknél
magasabb értékű GDP-vel, gyorsan kiderül, hogy a mö-
gött a GDP-arányban számolt kisebb támogatás mögött
konkrétan magasabb anyagi ráfordítás rejtőzik.

Az arányok viszont kifejezően beszélnek arról, hogy
az adott országok kormányzatai mennyire tartják fon-
tosnak a gazdaság támogatását a válsághelyzetben. És
azt látjuk, hogy miközben világszintű összevetésben is
csúszunk vissza, a környező volt szocialista országoktól
is, de különösen a nyugatiaktól klasszisokkal vagyunk
lemaradva. Egyes elemzők szerint a kormány ha akart
volna sem tudott volna sokkal többet költeni gazdaság-
mentésre. De azt látva, hogy a költségvetés összeállítá-
sakor spórlás címén le tudtak vágni olyan, nem túl
jelentős tételeket, mint a diákok vonatjegye vagy a köz-
szféra vakációs utalványa – amiből még folyt némi pénz
a magánszférának is –, viszont az állami alkalmazottak
tízmilliárdos nagyságrendű bérpótlékaihoz és a speci-
ális nyugdíjakhoz nem nyúltak, mert azok politikailag
kényes tételek, akkor tiszta, hogy érdemben nem is akar-
tak ennél többet. Beérték látszatintézkedésekkel. Ennek
az árát is majd életszínvonalban fizetjük meg hosszú
távon, mert a válságkezelésnek betudhatóan csak to-
vább növekszik a szép hazánk és a környező országok
közti gazdasági szakadék. Hozzánk viszonyítva a volt
barakktársak lassan már Nyugaton vannak, mi meg
egyre távolabb kerülünk onnan.

Négyezer alatt az új fertőzések
száma

Az elmúlt 24 órában 3883 új koronavírus-fertőzéses
esetet diagnosztizáltak, és ezzel a nyilvántartott fer-
tőzöttek száma 1.012.373-ra emelkedett – közölte
kedden a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). El-
hunyt az elmúlt napon 193 személy, így az áldozatok
száma 25.441-re nőtt. A járvány kezdete óta 915.464-
en gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek száma
71.468-ra csökkent. Jelenleg 1530 beteget kezelnek
intenzív osztályon, többet, mint az előző napon. Az
elmúlt 24 órában mintegy 35 ezer teszt eredményét
dolgozták fel. Országosan 13.661 személyt kezelnek
kórházban Covid–19-cel, 62.691 igazoltan koronaví-
rus-fertőzött személy van otthoni, 16.347 pedig intéz-
ményi elkülönítésben. Ugyanakkor 50.168 személy
van házi, 124 pedig intézményes karanténban.
(Agerpres)

Ismét lehűl az idő
Különösen hideg időre, megerősödő szélre, csapa-
dékra, a hegyekben havazásra vonatkozó figyelmez-
tetést adott ki kedden az Országos Meteorológiai
Szolgálat (ANM). Az előrejelzések szerint pénteken
10 óráig országszerte számítani lehet csapadékra,
melynek mennyisége elérheti a 15-25 litert, az észak-
nyugati és a központi országrészben a 30-40 litert is
négyzetméterenként. Erdélyben és Máramarosban
az eső mellett havas esőre és havazásra is számítani
lehet, főleg a csütörtökre, majd a péntekre virradó éj-
szaka. A hegyekben havazni fog, helyenként jelentős
friss hóréteg rakódik le. 1500 méteres magasság fö-
lött a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban 70-80
km/órás sebességgel fújhat a szél, hóviharok várha-
tók. Szerdán és csütörtökön országszerte sokkal hi-
degebb lesz, mint ilyenkor általában. (Agerpres)

Előzetes regisztráció nélkül is
igényelhető az AstraZeneca oltás

Az oltási platformon való regisztráció nélkül is igé-
nyelhető az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinája
azoknál az oltóközpontoknál, amelyeknél vannak
szabad helyek – közölte kedden az oltási kampányt
koordináló országos bizottság vezetője. Valeriu 
Gheorghiţă szerint az oltóközpontok vezetőinek ja-
vaslatára vették fontolóra ezt a lehetőséget, amellyel
jelen állás szerint péntektől élhetnek az érdekeltek.
Gondoskodnak arról, hogy valamennyi oltóközpont-
nál legyen elegendő oltóanyag, eddig ugyanis az elő-
jegyzések függvényében osztották ki ezeket. „Nem
akarjuk ezzel túlzsúfolni az oltóközpontokat, a cél az,
hogy megkönnyítsük az oltáshoz való hozzáférést,
főleg azokban a központokban, amelyeknél jelenleg
kevés a jelentkező” – nyomatékosította. 
(Agerpres)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Lentről lennebb

Oxigénellátás nélkül maradt a bukaresti Victor Babeş jár-
ványkórház udvarán egy konténerben kialakított intenzív te-
rápiás Covid-részleg hétfőn, s emiatt három súlyos állapotban
lévő koronavírusos páciens meghalt.

A két napja beüzemelt mobil kórteremben, ahol nyolc be-
teget ápoltak, valamennyi lélegeztetőgép leállt, miután az oxi-
génnyomás a normális működésüket lehetővé tevő felső
küszöbérték – 6 bar – fölé emelkedett.

A kórház egészségügyi személyzete ballonos kézi lélegez-
tetéssel pótolta a páciensek oxigénellátását, de csak öt beteget
sikerült életben tartaniuk: egyiküket a járványkórház főépü-
letébe helyezték át, a többieket pedig másik három bukaresti
kórházba szállították át.

A hatóságok közlése szerint – egy korábbi üzemzavar miatt
– a helyszínen tartózkodott a lélegeztetőgépeket szállító cég
képviselője is, de nem volt hajlandó bemenni a konténerbe,
és az üzemzavar elhárítása nélkül elhagyta a kórház területét,
annak ellenére, hogy az egészségügyi személyzet által hasz-
nált teljes védőöltözetet ajánlottak fel számára.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés címén
ismeretlen tettes ellen indított eljárást.

Az utóbbi fél évben két másik tragédia is történt a Covid-
kórházakban, szintén a kórtermekben használt lélegeztetőgé-
pekkel összefüggésben. Tavaly novemberben Karácsonkő
koronavírusos betegeket ápoló kórházának intenzív osztálya
kigyulladt: akkor tízen életüket vesztették. Idén januárban a
bukaresti Matei Balş járványkórház koronavírus-osztályának
egyik kórtermében keletkezett tűz, amelyben négy beteg vesz-
tette életét.

Az országban már lassul a koronavírus-fertőzések üteme,
de nem enyhül a kórházakra nehezedő nyomás. Bukarestben
már napok óta nincs hely a Covid-kórházak intenzív terápiás
részlegein, pénteken pedig botrány lett abból, hogy Covid-
kórházzá nyilvánították az egyébként félig üres Foişor orto-
pédiai kórházat, mert az épület kiürítését – a begipszelt,
infúzióra kötött páciensek áthelyezését vagy hazaküldését – a
járványügyi korlátozások ellen tüntető hangoskodók a csen-
dőrökkel dulakodva próbálták megakadályozni. (MTI)

Három páciens meghalt a lélegeztetőgépek 
leállása miatt

Nemzetközi személyszállító cégeknél tartott házkutatást
hétfőn a rendőrség, mert a gyanú szerint hamisított negatív
koronavírusteszteket árultak utasaiknak.

A három bukaresti busztársaság a Filaret buszpályaudvarról
indítja Törökországba tartó járatait. Az Antena3 hírtelevízió
beszámolója szerint az év eleje óta utasok százait, ha nem ez-
reit látták el 50 lejes felárért hamis negatív PCR-tesztekkel,
anélkül, hogy bárki is ellenőrizte volna: nem fertőznek-e a bu-
szon összezsúfolódott utasok.

Az ügyben a Giurgiu megyei rendőrség kezdett nyomozni,

minthogy a hamisított teszteket a Giurgiu-Rusze (román–bol-
gár) közúti határátkelőnél fedezték fel, ellenőrzésük során
ugyanis kiderült, hogy a hamis teszteken szereplő vonalkó-
dokhoz más személyi számok tartoznak.

A rendőrségi akcióról beszámoló média felidézte, hogy né-
hány hete a spanyol rendőrség buktatott le a francia határ kö-
zelében egy egész autóbusznyi, hamisított teszttel utazó román
állampolgárt. A Romániába tartó busz mind a 33 utasa és két
sofőrje Spanyolországban hamisított negatív koronavírusteszt-
tel próbált átjutni Franciaországon. (MTI)

Teszthamisítókra csapott le a rendőrség

A Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharma-
ceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat megkezdte a koro-
navírus elleni egyadagos vakcinája szállítását az EU
országaiba – közölte Stefan De Keersmaecker, az Európai Bi-
zottság illetékes szóvivője hétfőn.

A szóvivő a brüsszeli testület sajtótájékoztatóján kérdésre
válaszolva elmondta: a belgiumi központú Janssen gyógyszer-
cég vakcinájának első adagjai hétfőn elhagyták a vállalat rak-
tárait.

Az Európai Bizottság március közepén adott feltételes for-
galombahozatali engedélyt a vállalatnak az új típusú korona-
vírus ellen kifejlesztett oltóanyagára. A Pfizer/BioNTech, a
Moderna, valamint az AstraZeneca gyógyszeripari vállalat és
az Oxfordi Egyetem által a koronavírus ellen kifejlesztett vak-
cina után ez a negyedik oltóanyag, amelynek tömeges alkal-
mazása megkezdődhet az Európai Unióban.

A brüsszeli bizottság október 8-án kötött megállapodást a
Johnson & Johnson vállalattal 200 millió adag oltóanyag be-

szerzéséről, további 200 millió dózis vásárlásának lehetősé-
gével.

Az Európai Bizottság eddig a Johnson & Johnson (400 mil-
lió adag), a Pfizer/BioNTech (600 millió adag), a Moderna
(460 millió adag), az AstraZeneca (400 millió adag), a Cure-
Vac (405 millió adag) és a Sanofi-GSK (300 millió adag) vál-
lalattal írt alá szerződést vakcinabeszerzésről.

A Janssen által kifejlesztett oltóanyag arra a technológiai
platformra támaszkodik, amelyet már használtak a gyógyszer-
gyár nemrégiben jóváhagyott, ebola elleni oltóanyagának, va-
lamint a Zika-, az RSV- és a HIV-vírus elleni vakcinák
kifejlesztéséhez és gyártásához. Az oltóanyagban ártalmatla-
nított adenovírussal juttatják be a koronavírusra jellemző tüs-
kefehérjét a szervezetbe. Az immunrendszer ezt követően
idegen anyagként kezeli ezt a fehérjét, és természetes véde-
kezésként antitesteket és a fehérvérsejtek csoportjához tartozó
T-sejteket termel ellene. A vakcinában található adenovírus
nem képes szaporodni, és nem okoz betegséget. (MTI)

A Johnson & Johnson megkezdte vakcinájának 
európai szállítását

Az Egyesült Államok megemeli Németországban állomá-
sozó katonái számát – jelentette be Lloyd Austin amerikai vé-
delmi miniszter kedden Berlinben.

A Biden-kormány tagjai közül Németországba elsőként el-
látogató miniszter Annegret Kramp-Karrenbauer német vé-
delmi miniszterrel folytatott megbeszélése után, kettejük
közös sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a nagyjából 500 fős
csapaterősítést az idén ősszel hajtják végre.

Austin kiemelte, hogy Németország a hazája egyik leghű-
ségesebb szövetségese, amellyel közösen képviselik a szabad-
ság, a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság értékeit.

A Wiesbaden térségébe telepítendő új egységek révén az
amerikai védelmi erők az eddiginél is hatékonyabban tudnak
majd megakadályozni konfliktusokat, „vagy ha kell, harcolni
és győzni” – mondta Lloyd Austin.

Azzal kapcsolatban, hogy az előző, Donald Trump repub-
likánus elnök vezette washingtoni kormány a Németország-
ban állomásozó, nagyjából 36 ezer katona egyharmadának
kivonását tervezte, Austin elmondta, hogy ezt a tervezési fo-
lyamatot beszüntették, a csapaterősítéssel pedig a Németor-
szág és az egész NATO melletti amerikai elkötelezettséget is
kifejezik.

Annegret Kramp-Karrenbauer hangsúlyozta: megtisztelte-
tés hazájának, hogy az új amerikai védelmi miniszter első hi-

vatalos európai útja Németországba vezetett, és örömteli,
hogy már nem a csapatkivonás, hanem a németországi ame-
rikai jelenlét erősítése van napirenden. Mindent megtesznek
azért, hogy a családjukkal érkező katonák legalábbis átmene-
tileg jó otthonra találjanak, és jó emlékeket őrizzenek majd
Németországról – mondta.

Annegret Kramp-Karrenbauer a védelmi kiadások növelé-
sével és a Bundeswehr – a német hadsereg – külföldi műve-
leteivel kapcsolatban kiemelte, hogy Németország a
szövetségesei szolidaritásának köszönheti szabadságát és biz-
tonságát, és viszonozza ezt a szolidaritást.

A Washington által ellenzett, Berlinben pedig a politikától
független, tisztán üzleti alapú beruházásnak tekintett Északi
Áramlat 2 földgázvezetékkel kapcsolatban Kramp-Karrenba-
uer jelezte, hogy lát lehetőséget a projekt leállítására irányuló
amerikai követelések teljesítésére. Mint mondta, lehet fog-
lalkozni azzal a kérdéssel, hogy felfüggesztessék-e a kivite-
lezést. Ha pedig végül mégiscsak elkészül az Északi Áramlat
2 – vagyis az orosz földgázt Németországba a Balti-tenger
fenekére fektetett csőhálózaton Ukrajna és Lengyelország
megkerülésével szállító Északi Áramlat vezetékrendszer bő-
vítése –, a gázszállításokat „Oroszország magatartásától is
függővé kell tenni” – mondta a német védelmi miniszter.
(MTI)

Az Egyesült Államok megerősíti katonai jelenlétét
Németországban



Sürgősségi kormányrendele-
tet fogadott el április 7-i ülé-
sén a kabinet, amelynek
értelmében 1500 lejre nő a
gyermeknevelési szabadsá-
gon levő szülők munkába való
visszatérését ösztönző támo-
gatás összege azok esetében,
akik még a gyermek féléves
kora előtt visszamennek dol-
gozni.

Raluca Turcan munkaügyi mi-
niszter a kormányülést követően el-
mondta, ha a gyermeknevelési
szabadságon lévő szülő még azelőtt
visszatér munkahelyére, hogy a
gyermek betöltené a 6 hónapot,
havi 1500 lejes ösztönző támogatást
kap.

Eddig 650 lej volt a munkahelyi
visszailleszkedési támogatás min-
denki számára, ezt továbbra is
kapni fogják azok a gyermekneve-
lési szabadságon lévő szülők, akik
a gyermek 6 hónapos kora után, de
még kétéves kora előtt mennek
vissza dolgozni.

A munkahelyi visszailleszkedési
támogatásban akkor is részesül a
szülő, ha visszamegy korábbi mun-
kahelyére dolgozni, mielőtt a gyer-
mek betöltené a 6 hónapot, de utána
önhibáján kívül elveszíti a munka-
helyét, és más munkahelyre veszik
fel.

Az Agerpres hírügynökség sze-
rint Raluca Turcan rámutatott, ezek
az intézkedések az elsők abból a
jogszabálysorozatból, amelynek a
foglalkoztatottság növelése és a
munkavállalási kedv serkentése a
célja, hogy minél többen függetle-
nedjenek az állami segélyezési
rendszertől, és növeljék saját, vala-
mint az államháztartás bevételét.
Újságírói kérdésre, hogy körülbelül
hány személyt érinthet ez az intéz-
kedés, a munkaügyi miniszter azt

nyilatkozta, körülbelül 158 ezer
személy részesül Romániában gyer-
meknevelési támogatásban, és
ebből számításaik szerint 20 ezer
hoz olyan döntést, amely feljogo-
sítja a havi 1500 lejes visszaillesz-
kedési támogatásra. A becslések
szerint ennek köszönhetően körül-
belül évi 100 millió lejjel növekszik
majd az államháztartási bevétel. A
munkaügyi tárca vezetője azt is el-
mondta, hogy az 1500 lejes keretet
annak figyelembevételével szabták
meg, hogy ebből az összegből már
biztosítani lehet a gyermekfelügye-
let költségeit.

Az európai országok között Ro-
mánia élvonalban van a gyerekne-
velési szabadság időtartamát
illetően, hiszen miközben nálunk az
állam lehetőséget ad a szülőnek,
hogy két évig otthon maradjon a
gyerekével, más nyugati országok-
ban ez az időszak jóval rövidebb,
általában 3-6 hónapot tölthet otthon
szülés után az édesanya. Az elmúlt
héten elfogadott sürgősségi kor-
mányrendelet, amely havi 1500
lejes juttatással ösztönzi az édes-
anyákat arra, hogy minél előbb tér-
jenek vissza a munkába, megosztja
az érintetteket, sokan úgy véleked-
nek, hogy nincs az a pénz, amiért
másra bíznák ilyen pici korában a
kisbabájuk felügyeletét, ott van
azonban a másik tábor, amely olyan
munkakört tölt be, vagy saját vállal-
kozást működtet, hogy emiatt kény-
telen minél előbb visszatérni
dolgozni.
Ez egy lehetőség, a szülő
dönti el, hogy él-e vele 

Elhamarkodott döntésnek tartja a
szóban forgó kormányrendeletet
Csép Éva Andrea parlamenti képvi-
selő, a képviselőház munkaügyi és
szociális bizottságának alelnöke. A
képviselő, aki parlamenti munkás-
sága során kiemelt figyelmet fordít
a családok támogatására, leszö-

gezte, támogatja az anyák munka-
helyre való visszailleszkedését, vi-
szont a kormányrendeletben
szereplő hat hónapos életkort kissé
korainak tartja. Úgy véli, ennek a
kérdésnek több vetülete van: egy-
részt nem rendelkezünk olyan kié-
pített bölcsődehálózattal, amely
minden igénylő számára helyet tud
biztosítani, másrészt pedig csupán a
nagyszülők egy része van beoltva,
ami jelen esetben fontos tényező,
hiszen az esetek nagy részében,
amikor az édesanya visszamegy
dolgozni, a nagyszülőkre bízza a
gyereket. 

– Ugyanakkor a szakemberek
számtalanszor rávilágítanak arra,
hogy mennyire fontos az első év a
gyerek fejlődése szempontjából,
ebben az időszakban kiemelt fon-
tossága van annak, hogy az anya
ott legyen vele. Emellett támogat-
juk a minél tovább tartó anyatejjel
való táplálást a gyerek egészséges
fejlődése érdekében. Ezek mind
olyan dolgok, amelyeket figye-
lembe kell venni. Fontos kiemelni
azonban, hogy ez nem egy köte-
lező rendelkezés, hanem egy
opció, tehát minden esetben az
anya dönti el, hogy visszamegy-e
dolgozni a gyerek féléves korában,
vagy otthon marad vele két évig,
fogyatékos gyerek esetében három
évig – mutatott rá a képviselő, aki
úgy látja, hasznosabb lenne, ha
azoknak járna ez az emelt összegű
támogatás, akik a gyerek egyéves
kora előtt térnek vissza a munka
mezejére. Csép Andrea szerint a
sürgősségi kormányrendelet értel-
mében az 1500 lejes támogatás a
szülőnek a gyerek kétéves koráig
jár, a jelenleg érvényben lévő tör-
vény alapján pedig a 650 lejes
visszailleszkedési támogatást a
gyerek hároméves koráig kapja az
a szülő, aki a gyerek kétéves kora
előtt legkésőbb két hónappal visz-
szatér a munkahelyére.

A parlamenti képviselő ugyanak-
kor kiemelte, a szóban forgó sür-
gősségi kormányrendelet az
alkalmazókat is nehéz helyzetbe
hozhatja, hiszen miután megjelenik
a Hivatalos Közlönyben, és egy
érintett édesanya úgy dönt, hogy él
a lehetőséggel, szól a munkaadó-

nak, hogy egy hét múlva visszatér a
munkahelyére, de az időközben a
helyére meghatározott időre felvett
valakit, és arra számítottak, hogy
egy évig biztosan betöltheti az adott
állást. Ezek a helyzetek tehát logisz-
tikai átszervezést feltételeznek a
munkaadók tevékenységében.

Illusztráció Fotó: Kaáli Nagy Botond

Menyhárt Borbála

Ha a gyerek féléves kora előtt tér vissza a munkahelyére
1500 lejes visszailleszkedési támogatás jár a szülőnek
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Dream Road nemzetközi mélyszegénység-konferencia Csíkszeredában
Rengeteg EU-s pénz, megannyi lehetőség

A mélyszegénységgel foglalkozni kell,
megkerülhetetlen téma. A megyei ta-
nács mélyszegénység-munkacso-
portja, amelyet Kovács Gergely érsek
kezdeményezésére alakítottunk meg,
teszi a dolgát, szakmai vonalon dolgo-
zik – jelentette ki Borboly Csaba, a Har-
gita Megyei Tanács elnöke a
konferencia hivatalos megnyitóján,
április 8-án, a romák nemzetközi vi-
lágnapján.

A konferencián nemzetközileg elismert ku-
tatók és szakemberek igyekeztek kutatások,
jó példák és szakpolitikák mentén perspektí-
vába helyezni az egészségügy, lakhatás, sze-
génység, oktatás, munkaerőpiaci orientáció,
kultúra, emberi jogok témaköröket.

András Lóránd, a Hargita Megyei Tanács
mélyszegénység-munkacsoportjának koordi-
nátora kiemelte: a Hargita Megyei Tanács el-
kötelezett a mélyszegénységben élő
közösségek társadalmi felzárkóztatása ügyé-
ben. Ebből a célból létesült a mélyszegény-
ség-munkacsoport is, amelynek egyik célja,
hogy példaértékű együttműködéseket indít-
son el.

– A mélyszegénység kérdése átfogó mun-
kát igényel – jelentette ki Korodi Attila, Csík-
szereda polgármestere. – Együttműködésre
hívok minden érintettet, hiszen az elmúlt hó-
napokban stratégiára épülő, jó együttműkö-

dés volt tapasztalható. Úgy gondolom, hogy
az elkövetkező tizenöt évben Csíkszereda
példája modellértékű lesz minden erdélyi te-
lepülés számára. Szükséges az összefogás,
hogy minél kevesebb mélyszegénységben élő
család legyen, mert ez a város teljes közös-
ségének érdeke. Ezáltal ugyanis nő a közbiz-
tonság, erősebbé válik az egészségügyi
rendszer és a szociális háló.
Nem megoldás, ha elfordulunk a
mélyszegénységben élőktől

Vincze Lóránt európai parlamenti képvi-
selő videóüzenetben fejtette ki véleményét a
csíkszeredai nemzetközi mélyszegénység-
konferenciának.

A képviselő hangsúlyozta: „Társadalom-
kutatások sora bizonyítja, hogy a nyomor és
a szegénység újratermeli önmagát, vagyis ve-
lünk marad, és ezáltal a miénk is. 

Tenni is mi tehetünk ellene. Én abban
bízom, hogy a következő hét évben eljön
annak az ideje, hogy nem csupán mikroszin-
ten látunk eredményeket, az európai uniós
pénzalapok makroszinten is hoznak ered-
ményt, és erdélyi vagy országos szinten is ja-
vulnak a mutatók, vagyis több ezren kerülnek
ki a mélyszegénységből, jutnak jobb élethez,
iskolához, képzéshez, munkahelyhez, és ez-
által társadalmunk, közösségeink helyzete is
jobb lesz”. 

A továbbiakban elmondta, hogy a követ-
kező hétéves európai uniós pénzügyi idő-

szakban Románia az Inklúzió és méltányos-
ság nevű operatív programot ülteti gyakor-
latba, ennek kerete 3 milliárd 400 millió euró. 

A program általános célkitűzései: * a la-
kosság szolgáltatásokhoz való széles körű
hozzáférésének biztosítása * a szociális szol-
gáltatások minőségének javítása * a kiszolgál-
tatott rétegek társadalmi kirekesztettségének
csökkentése * a szociális támogatási rendszer
hatékonyságának növelése, vagyis a helyi ha-
tóságok azon képességének növelése, hogy fel
tudja mérni és azonosítani tudja a közösség
társadalmi szükségleteit, bevonva a tevékeny-
ségbe a célcsoportot is. 

Vincze Lóránt rámutatott: „Ez rengeteg
pénz, jó elképzelés, megannyi lehetőség a ki-
törésre. Javasolom, hogy egy következő al-
kalommal ezeknek a lehetőségeknek a
bemutatására szervezzünk rendezvényt, hi-
szen idén a lehetőségek ismertetése, az infor-
mációk átadása elsődleges fontosságú ahhoz,
hogy a pénzfelhasználás és a sikeres projek-
tek tekintetében élen járjunk. Ehhez nagyon
szívesen hozzájárulok a magam eszközeivel”.
Mélyszegénység-munkacsoport 

2020. december 18-án Hargita Megye Ta-
nácsa keretében az 1316/2020-as számú el-
nöki rendelettel hozták létre, alapvető célja a
mélyszegénységben élő Hargita megyei kö-
zösségek társadalmi felzárkózásának előse-
gítése, valamint az ehhez szükséges szakmai
együttműködés ösztönzése.

Részcélok: * Hargita megye szegénység-
térképének megrajzolása; * a Hargita megyei
romastratégia elkészítése; * a társadalmi fel-
zárkózás terén elért jó példák tárházának lét-
rehozása.

A munkacsoport tagsága: a Csíkszentkirá-
lyi Római Katolikus Plébánia, Csíkszereda
Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Gelem-Gelem egyesület, a Gyulafehérvári
Caritas Szociális Ágazata, a Hargita Megyei
Kulturális Központ, a Hargita Megyei Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság,
Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megye Tan-
felügyelősége, a Romániai Máltai Szeretet-
szolgálat, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem, Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatalának Szociális Igazgató-
sága, a Vámszer Géza Művészeti 
Népiskola, a Xantus János Általános 
Iskola. 

A munkacsoport által képviselt szakterüle-
tek: szociológia, pszichológia, szociális
munka, kulturális antropológia, etnográfia,
pedagógia.

A négynapos nemzetközi konferencia szer-
vezője Hargita Megye Tanácsa volt, partne-
rek: Csíkszereda Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Gyulafehérvári Caritas
Szociális Ágazata, a Romániai Nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézet, a Romániai Máltai
Szeretetszolgálat, illetve a Sapientia EMTE
Csíkszeredai Kara. A rendezvény online is
követhető volt. 

Mózes Edith



Erről jut eszembe
„Sőt örüljünk, sőt előre!”… Aligha gondolhatják sokan,

hogy az idézet a halk szavú költő, Arany János sora. Őt inkább
az időskori Epilógusban jellemzett alapállással azonosítja az
irodalmi köztudat. „Ha egy úri lócsiszárral/ Találkoztam s be-
vert sárral:/ Nem pöröltem, – / Félreálltam…” Pedig volt ő
forradalmian, szabadságharcosan lelkes, elszánt is. Példa rá
a nyitásként idézett Április 14-én című verse. 1849-ben örö-
kítette meg így ezt a napot. Arany akkor nemzetőr volt és har-
minckét éves. Eléggé fiatal ahhoz, hogy ne vegye komolyan a
halált. „Fel, fel a szent küzdelemre!/ A sorompó nyitva áll:/
Egy a pálya, egy a végcél:/ Dicső élet, vagy halál.” Lelkese-
dését az váltotta ki, hogy a debreceni országgyűlés ezen a
napon mondta ki a Habsburg-ház trónfosztását, amit majd a
Függetlenségi Nyilatkozat kiadásával is megerősített. Ennyit
a történelemről. A múlt különben naponta bekopogtat valami-
lyen évfordulóval, de az embereket a jelen izgatja jobban. A
jelen, ami se nem fényes, se nem dicső, nem is lelkesítő. Örül-
nünk kell, hogy még vagyunk. Világszerte arat a halál, úgy is,
hogy nem is tehetünk róla. Illetve valamiképpen mi is az oko-
zói vagyunk mindennek. Állandóan újabb jelzések érkeznek
sajtón, médián, világhálón keresztül, hogy a Föld, az emberi-
ség már túl is lépte az utolsó óráját. De ki törődik ilyesmikkel!
Óriási katasztrófának kell bekövetkeznie a közvetlen közelünk-
ben ahhoz, hogy valamennyire megrendítse közönyünket, ér-
zelmi tűréshatárunkat. Látszólag egyébként nem vagyunk
érzéketlenek, letargikusak. Tessék csak megnézni az internetes
kommenteket. Fröcsög a gyűlölet minden irányból, tombol a
gyilkos indulat. Jelentéktelen dolgok is kihozzák az embereket
a sodrukból, és sokan olyankor leállíthatatlanok. Bár gyakran
az a benyomásom, hogy ez is csak szerepjáték. Miképpen jut-
hattunk oda, hogy ha nekem valamiben más a véleményem,
mint valamelyik ismerősömé, máris ellenségének tekint, és
vízbe szeretne fojtani, felnégyelni, megnyúzni, másképp vé-
gezni velem?! Miképpen? Hát ilyen irányba vitte el életünket
a politika! És ezen a mind mélyebbre süllyedő lejtőn nehéz
megállni. Sajnos, egyelőre a megállítás szándékát sem tapasz-
taljuk. Inkább azt, hogy a média is enged a közösségi kommu-
nikációs hálózatok növekvő nyomásának, és mind
alacsonyabbra engedi az általa közöltek etikai, morális szint-
jét. Ezen nyilván nem moralizálással segíthetünk. Át is evezek
más vizekre. Tehetem, mert ez a nap más vonatkozásokban is
figyelmet érdemel. Ma van a könyvtárosok világnapja. Attól
tartok, az ő térfelükön sem minden rózsás. Sőt, egyre áldatla-
nabbak a körülmények, és nem csak a világjárvány miatt.
Pedig a könyv, az olvasás is segíthetne valamennyit az általá-
nos lelki, szellemi romlás, az erkölcsi leépülés lassításában.
Ezt persze a politikacsinálóknak is be kellene látniuk. De baj
lehet a látásukkal. Meg a hallásukkal. A járásukról nem is be-
szélve! Egyszóval, nem érzékelik innen se, onnan se az S.O.S.
jelzéseket. Az ilyen mulasztásoknak pedig mindig nagy az ára.
Gondoljunk csak a Titanicra. A csodás megvalósításként ün-
nepelt óceánjáró 1912-ben ennek a napnak az éjszakáján üt-
között a jéghegynek, és merült a hullámsírba. De ki figyel ma
már ilyen csekélységekre?! Sőt egyenesen bosszantó a vész-
harangos példabeszéd. Arany János viszont még hitt abban,
amit leírt vagy mondott. Nem kételkedem igazában: „Habo-
zásban nincsen üdv”. (N.M.K.)

T imi született költöző volt.
Az egyetemi évek alatt sza-
badon átadhatta magát az

élettérváltogatás szenvedélyének,
mi több, bizonyára akkor szeretett
bele a vándormadár létformájába.
Később azonban, a társadalmilag
elvárt megállapodás időszakában,
nem ment annyira gördülékenyen a
,,bepakolok-kipakolok” játék.
Pedig ő éppen annyira élvezte az
újrakezdés eufóriájával kecsegtető
albérletcserélgetést, mint a hu-
szonévei elején. 

– Most is jól emlékszem a leg-
első lakásra, amit friss pszicholó-
gushallgatóként egy ifitáborban
szerzett barátnőmmel béreltem –
kezdte történetét a légies megjele-
nésű, babaarcú nő. – Két évvel az
egyetemkezdés előtt ismerkedtem
meg azzal a lánnyal, és az össze-
költözésünkig leveleztünk, persze,
nem virtuálisan, hanem a hagyo-
mányos postai úton, annak minden
várakozásával, izgalmával. Az al-
bérletet ő találta, és mivel én is
abban az évben nyertem felvételt
az egyetemre, elsőként tőlem kér-
dezte meg, hogy lenne-e kedvem
vele együtt bekuckózni oda. Hama-
rosan aztán kiderült, hogy a
,,kuckó” megnevezés enyhe túlzás.
Hatalmas, négyszobás bérház volt
Kolozsvár főterén, közel a böl-
csészkarhoz, ahova az újdonsült
lakótársam járt. Eredetileg azt ter-
veztük, hogy keresünk magunk

mellé még két egyetemistát, hogy
minden szobában lakjon valaki, és
a költségek eszerint oszoljanak
meg, de valószínűleg nem voltunk
elég szemfülesek, mert a tanévkez-
dés után hiába hirdettük hetekig a
helyet, senki nem jelentkezett. Két
hónapig tudtuk fizetni a tartaléka-
inkat teljesen felemésztő bérleti
díjat – amit akkoriban márkában
kértek –, aztán feladtuk a szélma-
lomharcot. Szerettük volna együtt
folytatni ezt a szabad életformát,
mert nagyon összeszoktunk, de va-
lahogy nem akart összejönni. A ba-
rátnőm aztán talált egy eladó
bentlakási helyet. Amikor a ,,ka-
csalábon forgó palotában” egye-
dül maradtam, nekem is sürgősen
váltani kellett. Napokig vadásztam
az újsághirdetéseket és telefonál-
gattam, de vagy túl magas volt az
ár, vagy már nem volt érvényes az
ajánlat. Végül találtam egy megfi-
zethető szobát, igaz, házinénivel.
Először idegenkedtem tőle, de
akkor már nem válogathattam. Bű-
bájos idős hölgy nyitott ajtót a
csengetésemre, és egy óra alatt
meg is állapodtunk. Hamar meg-
kedveltem, mert állandóan igyeke-
zett a kedvemben járni, például
rendszeresen meleg étellel várt az
egyetemről, csak az volt a baj,
hogy – akárcsak egy aggódó nagy-

mama – szűkre szabta a mozgáste-
remet. A beköltözésem pillanatától
tudtam, hogy nem fogadhatok láto-
gatókat, és este tíz előtt házon
belül kell lennem. Azt hittem, ezt is
meg lehet szokni, idővel mégis foj-
togatónak éreztem a helyzetet, így

a nyári vizsgaidőszak után búcsút
vettem a nénitől. A következő
évben öt évfolyamtársammal köl-
töztünk össze egy háromszobás la-
kásba. Izgalmas, színes időszak
volt, ha néha össze is csaptak az
indulatok, azt hiszem, valameny-
nyien szívesen gondolunk vissza az
együtt töltött hónapokra. Az egye-
tem utolsó két évében aztán szinte
havonta váltottam lakást, és min-
dig egyedül költöztem. Akkoriban
szerettem meg igazán a ,,magam
ura vagyok” életérzést, amiről a
későbbiekben sem voltam hajlandó
lemondani.

– Az egyetem után, gondolom,
édesanyádékhoz tértél vissza –
szóltam közbe.

– Csak rövid időre. Anyuékkal
mindig elég zűrös volt a kapcsola-
tom, részben ezért nem lett belőlem

vásárhelyi egyetemista. Ők régi-
módi elvek szerint próbáltak ne-
velni, a testi és lelki fegyelmezés
eszközeit egyaránt bevetették, de
mindkét módszerük kudarcot val-
lott. Én kiskoromtól önfejű, a rám
erőltetett tekintély minden formá-
ját elutasító ,,csodabogár” voltam,
és ez, ahogy nőttem, csak fokozó-
dott. Az egyetem befejezése után
két évre elmentem Angliába kis-
gyerekre vigyázni. Az ott megtaka-
rított pénzből béreltem a hazatérés
után az első igazán modern ,,kuc-
kót”, egy felújított, kétszobás la-
kást.

– Mesélsz egy kicsit a kint töltött
időről? – kértem.

– Egy festői falucskában volt a
munkahelyem és egyben az ottho-
nom. Nagyon kedves, befogadó
családhoz kerültem, a mai napig
tartom velük a kapcsolatot. A két
év lejárta után megkérdezték, hogy
nem maradnék-e továbbra is
náluk, de úgy éreztem, eljött az idő,
hogy a saját lábamra álljak. Sok-
kal több önbizalommal fogtam
hozzá az itthoni életem megterve-
zéséhez, mint amennyivel azelőtt
bármikor is rendelkeztem. A pszi-
chológusi szakmában nem sikerült
elhelyezkednem, igaz, nem is tet-
tem túl sokat ennek érdekében. Az
Angliában töltött idő után hamaro-

san letettem a szakfordítói vizsgát,
és egyéni vállalkozást alapítottam.
Azóta is ebből élek. Igaz, a jár-
ványhelyzet ezt a területet is érin-
tette, de mivel mindig odafigyeltem
arra, hogy legyen némi megtakarí-
tott pénzem, sikerült gond nélkül
átvészelni a nehezebb időszakot.

– Lakásvásárláson azóta sem
gondolkoztál?

– Külföldön nem ragaszkodnak
olyan görcsösen az emberek ahhoz,
hogy saját fedél legyen a fejük fe-
lett. Ott nem ciki idősebb korban is
albérletben élni – bármennyire is
próbáltak anyámék erről meg-
győzni –, mi több, ez egyféle sza-
badságérzéssel is jár. Én nem
akartam 25 évre szóló bankhitelt
felvenni csak azért, hogy a lépcső-
házban kifüggesztett rezsilistán az
én nevem szerepeljen. Ehelyett
sokat utazgattam, és továbbra is ezt
fogom tenni, ha a világjárvány el-
vonul a fejünk fölül. De addig is él-
vezem a mindennapokat, igyekszem
megtalálni mindenben a jót és a
szépet, és ha valamiért úgy érzem,
hogy kinőttem a pillanatnyi élette-
rem, újat keresek. Tíz év alatt négy-
szer költöztem, és egyszer sem
bántam meg. Tudom, sokan fur-
csállják ezt a vándormadárlétet, mi
több, van, aki úgy gondolja, hogy
önmagamtól menekülök, pedig
ennek éppen a fordítottja igaz.
Minden költözés után úgy érzem,
egyre inkább hazaérkezem. 

Vándormadár

Mint már beszámoltunk róla, in-
gyenbentlakássá alakította át három-
szintes villáját, hogy a bentlakásban
árva, árvaházban felnőtt vagy nagyon
nehéz anyagi körülmények között élő,
de nagyon jól tanuló egyetemisták
lakhassanak lakbér fizetése nélkül. Az
épület már telekkönyvezve van mint
bentlakás, minden helyiségnek meg-
van a megfelelő rendeltetése.

A professzor a bentlakás működteté-
sét az Egyetemi Oktatást Segítő HOL-
LANDA Alapítványra bízza, amelynek
alapítója és elnöke. A bentlakás köz-
jegyző által hitelesített és telekköny-
veztetett adománylevél alapján került
az alapítvány tulajdonába. 

Az épületben geofűtés van (a mele-
gítésére használt energia a földből
jön), a rendszer működéséhez szüksé-
ges villamos energiát egy 11,2 kW tel-
jesítményű fotovoltaikus nap-
elemtelep biztosítja, akárcsak a lakás
villanyáram-szükségletét és a meleg
víz előállítására használt energiát. Ily
módon az épület energiaszükséglete
zöldenergia-forrásból származik, tehát
a lakásban a vízdíj kivételével majd-
nem ingyen lehet lakni. 

A 16 személyes, kizárólag fiúbent-
lakás ingyenellátást biztosít (lakhatást
és étkezést) olyan jó tanuló hallgatók
számára, akik anyagi okok miatt nem
tudnának egyetemre járni.

Az ingyen lakhatási lehetőség el-
nyerhető, ha a hallgató tanulmányi
eredményei alapján kiérdemli a tanul-

mányi ösztöndíjat, amelynek elveszí-
tésével megszűnik az ingyenes lakha-
táshoz való joga. Az ösztöndíj (amely
szociális és tanulmányi ösztöndíjak
összege a Sapientia Tudományegyete-
men) a diáknál marad mint költőpénz.

A bentlakás, amelyet kizárólag a
Sapientia Tudományegyetem Maros-
vásárhelyi Karának diákjai pályázhat-
nak meg, eleinte nyolc fiúnak biztosít
ingyen lakhatási lehetőséget. Később
ismét lesz nyolc hely, és így a bentla-
kás 16 egyetemistát tud fogadni, a he-
lyek ugyanis fokozatosan telnek be.
Eleinte minden évben két hallgatónak
van hely, így négy év alatt el lesz fog-
lalva nyolc hely. A következő évben a
végzős hallgatók elhagyják a bentla-
kást, és helyükbe elsőéves egyetemis-
ták költöznek. A későbbiekben két
diák helyett négy hallgatónak lesz
hely évente, amelyre szintén folyama-
tosan lehet pályázni. 

Érvényes tanulmányi szerződésük
ideje alatt a hallgatók szeptembertől
szeptemberig, azaz egész évben hasz-
nálhatják az ingyenes bentlakást (tehát
vakáció idején is, nem csak akkor,
amikor oktatás van).

A bentlakásba a felvétel pályázat
alapján történik. Pályázhatnak a Sapi-
entia Tudományegyetem Marosvásár-
helyi Karára bejutott vagy ott tanuló
hallgatók, akik tanulmányi eredmé-
nyeik alapján tanulmányi ösztöndíj-
ban részesülnek. 

A pályázatokat a HOLLANDA Ala-
pítvány kuratóriuma bírálja el minden

évben az őszi felvételi vizsga után.
Előnyben részesülnek a gépészmér-
nöki szakra iratkozott hallgatók, mert
gépészmérnökre van jelenleg a legna-
gyobb szükség mind az országban,
mind a nagyvilágban; és mivel az ala-
pító is gépészmérnök, aki 56 évet ta-
nított ezen a szakon, így ezeknek a
diákoknak tudna legtöbbet segíteni,
ezenkívül a könyvtár nagy része is gé-
pészeti szakkönyvekből áll.

Mivel jelenleg távoktatás van (a
hallgatók lakóhelyükről vesznek részt
az oktatásban), 2020 szeptemberében
nem volt szükség a bentlakásra. Jelen-
leg egy olyan lakója van, aki a maros-
vásárhelyi kar mesteri szakán
másodéves hallgató, évfolyamelső-
ként végezte a gépészmérnöki szakot,
és kétszer volt Ferber-ösztöndíjas.
Mivel a hallgatónak kitűnő tanulmá-
nyi eredményei vannak, de anyagi
helyzete megfelelő, az a kompromisz-
szumos megoldás született, hogy in-
gyen lakhat a bentlakásban, de az
étkezését maga oldja meg. 

Hollanda professzor azt reméli,
hogy 2021 őszétől megszűnik a távok-
tatás, és így lesz aki igénybe vegye az
ingyenlakhatást a kitűnő feltételeket
biztosító, kellemes, kényelmes kör-
nyezetben.

A pályázati lehetőségekről és felté-
telekről, a bentlakás működési sza-
bályzatáról az érdeklődők bővebben a
www.hollandaalapitvany.ro honlapon
és a 0721-208-951-es telefonszámon
tájékozódhatnak. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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A haszonállatokat természetes úton
fedeztetéssel, mesterségesen meg-
termékenyítéssel vagy embrióátülte-
téssel szaporítják. Mivel nyáron a
gazdák a településektől távol legel-
tetik állataikat, csak fedeztetéssel
szaporítható az állomány. 

A haszonállatoknál fontos figyelembe
venni az apaállatok genetikai értékét. A sza-
porítást az állattenyésztési törvény szabá-
lyozza. A jogszabály szerint csak
tenyésztési-fedeztetési engedéllyel (autori-
zaţie de montă) rendelkező apaállatok hasz-
nálhatók, ellenkező esetben a szaporítás ún.
zugfedeztetésnek (montă clandestină) minő-
sül, ami tilos, és ezért megbírságolhatják a
gazdákat. Az engedélyeztetés módszertana

szerint a fedeztetést kérvényezni kell az ál-
lattenyésztési hivatalnál, ahol típuskérvényt
kell kitölteni, csatolni kell hozzá a fedeztető
apaállat állategészségügyi laboratóriumi
vizsgálatának eredményét, mivel csupán
egészséges állat kaphat fedeztetési enge-
délyt. Továbbá csatolni kell az apaállat
törzskönyvének, útlevelének másolatát. A
hivatalnál fel kell mutatni az eredeti okira-
tokat is. A kitöltött típuskérvényt a többi
csatolt dokumentumokkal iktatják az állat-
tenyésztési hivatalnál, majd a hivatal szak-
embere a helyszínen megvizsgálja, hogy
minden rendben van-e, és csak ezután bo-
csátják ki az egy évre szóló engedélyt. A
szakemberek a szaporítóállat gazdájánál azt
is figyelembe veszik, hogy a fedeztetésre

szánt apaállatot milyen körül-
mények között tenyésztik,
amennyiben nem felelnek
meg a feltételeknek, nem
adják ki az engedélyt, vagy
akár vissza is vonhatják azt.
Az apaállat tulajdonosa köte-
les bemutatni a hatóságok
képviselőinek a naprakész ál-
lapotban levő fedeztetési nap-
lót, amelynek tükröznie kell az
elvárásoknak megfelelő ada-
tokat. Felhívjuk a figyelmet,
hogy a 2020. június 30-án ki-
bocsátott 180-as számú mező-
gazdasági és vidékfejlesztési
minisztériumi rendelet alapján
szabályozzák a fedeztetési el-
járást, ezért érdemes tanulmá-
nyozniuk azoknak, akik
hivatalosan szaporítanák állat-
állományukat. 

Dr. Suba Kálmán 
állattenyésztő mérnök Fotó: Vajda György 

Dr. Orosz Ferenc emlékére 
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi

Kara és sepsiszentgyörgyi Agrártudomá-
nyi Kara tisztelettel emlékezik váratlanul
elhunyt munkatársára, dr. Orosz Ferencre,
a marosvásárhelyi kertészmérnöki és a
sepsiszentgyörgyi agrártudományi tan-
szék oktatójára, aki 1967. február 2-án
született Marosvásárhelyen. Ötödik osztá-
lyos korában elvesztette
édesapját. Az érettségi után
nem volt lehetősége rögtön
továbbtanulni, így dolgozni
kezdett, bár már akkor meg-
fogalmazódott benne, hogy
kertészmérnök szeretne
lenni. Csak a rendszerváltást
követően válhatott valóra
álma, 1998-ban, 31 éves ko-
rában kezdte el a kertész-
mérnöki szakot a volt
Budapesti Corvinus Egye-
tem (ma Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem)
Nyárádszeredai Kihelyezett
Tagozatán. Az alapképzés
után 2002-ben kezdte a
zöldségtermesztési mesteri
képzést Budapesten, a Buda-
pesti Corvinus Egyetemen,
majd 2005-ben nappali dok-
tori ösztöndíjjal került
ugyanitt a Zöldségtermesz-
tési Tanszékre. A Budapesti
Corvinus Egyetem segítsé-
gével megnyílt számára a
világ, elindították a kutatói
pályán, számos országban
fordult meg, különféle kon-
ferenciákon, tanulmányutakon vett részt.
2009-ben szerezte meg a doktori fokoza-
tot. A zöldségtermesztés iránti szenvedély
tartósnak bizonyult, a fokozatszerzés
utáni kutatásai is e köré a téma köré cso-
portosultak. 2008-ban került a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem Ma-
rosvásárhelyi Karának Kertészmérnöki
Tanszékére, és lett főállású adjunktus. Az
évek során három témakörbe tartozó öt
tárgy felelőse lett. Oktatta a zöldségter-
mesztés témakörön belül az általános és
speciális zöldségtermesztést, valamint a

hajtatást, az öntözéstant és a kutatásmód-
szertant. Ezenfelül aktív részt vállalt a
nyári gyakorlatok, különféle tanulmányu-
tak lebonyolításában. Tette mindezt három
különböző szakon (kertész, tájépítész és
agrármérnöki), két helyszínen (Marosvá-
sárhely, Sepsiszentgyörgy), óraműpontos-
sággal, megbízhatósággal. Tizenhárom

nemzedéknyi hallgató, számos államvizs-
gás került ki a keze alól, különböző hazai
és nemzetközi folyóiratokban publikált,
konferenciákon vett részt, a Kertészmér-
nöki Tanszékkel a kertészmérnöki szak
fejlesztését célzó rögös úton járt. Élete na-
gyon szorosan összefüggött az egyetem-
mel. Dolgát végtelen szerénységgel,
csendben, mosolyogva, komolyan, meg-
fontoltan, meggyőződése mellett mindig
kitartva, de magát sohasem mások elé
tolva végezte, a diákok, a minőségi okta-
tás szolgálatában. 

Szerkeszti: Vajda György

Harmadik alkalommal hirdeti meg
biotermesztést segítő programját az
Ecocert szervezettel partnerségben
a Carrefour Románia üzletlánc. A tá-
mogatásra április 1–30-a között je-
lentkezhetnek azok a mező-
gazdászok, akik 2000 négyzetméter
üvegházas és/vagy fóliasátras terü-
letet vagy legalább két hektár szán-
tóföldet művelnek meg, és
biotermesztői igazolvánnyal rendel-
keznek vagy áttérnének a bioter-
mesztésre. A 2021-es pályázati
kiírással kapcsolatos információk, a
jelentkezéshez szükséges forma-
nyomtatvány megtalálható a
https://crestemromaniabio.ro elér-
hetőségen. 

Az Európai Bizottság eltökélt szándéka,
hogy 2030-ig az unióban nyilvántartott ter-
mőterületek 25%-án bioterméket állítsanak
elő. Az Eurostat szerint Romániában jelen-
leg ez az arány alig 1,53%, további 1,33%
átminősítés alatt áll. Többek között ezért és
az egészséges táplálkozásmód támogatásá-
ért karolta fel a Carrefour Románia üzlet-
lánc a biogazdálkodást. A pályázati felhívás
alapján kiválasztott farmert, aki elkötelezi
magát, hogy termékeit a Carrefour üzlet-
láncnak adja el megfelelő minőségben, tisz-
tességes áron, az áttérési időszakban (1-től
3 évig), valamint még 2 évig ezután anyagi
támogatásban részesítik. A nagykereskedő
cég felvállalja az említett időben a termékek
minősítési költségeit mind azok esetében,
akik biogazdálkodói engedéllyel rendelkez-
nek, mind azokét, akik áttérnének erre a
gazdálkodási formára. Továbbá az Ecocert
biominősítő cég hozzájárulásával szakta-
nácsadásban részesítik az érdekelteket, se-
gítik a dosszié összeállításában, a szerződés-

kötést követő második évtől vállalják a
„Biotermékre való áttérés alatt álló cikk”
címkével ellátott termék reklámozását, for-
galmazását valamivel drágábban, mint a ha-
gyományosan előállított mezőgazdasági
termékeket. A Carrefour nem csak a forgal-
mazást, reklámozást vállalja fel, hanem ok-
tatási, nevelőprogramokat is kezdeményez
a biotermékek népszerűsítéséért.

Amint említettük, a gazdáknak 2000
négyzetméter üvegházas és/vagy fóliasátras
területük, vagy legkevesebb 2 hektár szán-
tóföldjük kell legyen, amelyen bioterméke-
ket termesztenének. A további kötelező
feltétel, hogy a termesztőnek jogi személyi-
séggel kell rendelkeznie (egyéni vállalkozói
engedély, engedélyezett magánszemély, kft.
stb.), az áttérés időszakában az állategész-
ségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság
által engedélyezett raktárt, tárolóhelyet kell
működtetnie, ahol különböző súlyú (100 g,
250 g, 1 kg) termékeket csomagolhatnak.
Az elvárásoknak megfelelően gépkocsival
(hűtőkocsi, elektronikus szállítási nyilván-
tartás stb.) szállítja a terméket a Carrefour
áruházakba.

A Carrefour tájékoztatása szerint 2019-
ben és 2020-ban több mint 600 helyi gazda
iratkozott fel a programra, közülük sokan
már a tavaly biztosították a friss, biominő-
sítés alatt álló termékeket az áruházláncnak.
Töbek között zöld salátát, hagymát, paradi-
csomot, tököt, cukkinit, paprikát, uborkát,
málnát, szedret, görögdinnyét, sárgadinnyét,
sárgarépát, burgonyát, almát, fokhagymát,
gyógynövényeket, teafüveket szállítottak le
„Biotermékre való áttérés alatt álló cikk”
védjeggyel. Az idén várhatóan megérkezik
a polcokra az első, romániai termesztő által
szolgáltatott eper, ami 100%-osan bioter-
mék. 

Harmadszor hirdet bioprogramot 
a Carrefour Románia 
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Dr. Orosz Ferenc (kalapban) diákjaival nyári gyakorlaton 
Fotó: Sapientia EMTE Marosvásárhely 

A haszonállatok szaporítása 
Brüsszeli beadvány 

Több támogatást kérnek a kis 
és közepes családi farmoknak 

Nemrég hivatalos átiratot küldött a
Farmerek Ereje Egyesület (Asociaţia
Forţa Fermierilor) nevében a szer-
vezet állattenyésztési és családi
gazdálkodókkal foglalkozó alelnöke
Janusz Wojciechowskinak, az EB
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
biztosának, amiben felhívja a figyel-
met arra, hogy az újabb uniós költ-
ségvetési tervezetben nem
támogatják megfelelően a családi
típusú farmokat, és így ezek előny-
telen helyzetbe kerülhetnek a nagy
kultúrájú mezőgazdasági vállala-
tokkal  szemben. 

A beadványt Adrian Oros szaktárcave-
zetőnek is továbbították, akit arra kértek,
hogy tegye átláthatóvá az uniós támogatá-
sok elosztását, ugyanakkor jelezték azt is,
hogy a közép- és kisméretű családi farmok
előnytelen helyzetbe kerültek a nagy me-
zőgazdasági vállalkozásokkal szemben,
amelyek az utóbbi időben jelentős uniós és
hazai támogatásban részesültek. Ugyanak-
kor felhívta a brüsszeli és a hazai hatósá-
gok figyelmét, hogy a 2020-as gazdasági
helyzet érzékenyen érintette az említett ka-
tegóriát, szükségük van a támogatásra,
hogy a járvány okozta kiesés után mielőbb
talpra álljanak, és visszanyerjék a piacot. 

Az országos vidékfejlesztési program

keretében a 2021–2022-es átmeneti idő-
szakra szánt 760 millió eurós támogatásnál
nem vették figyelembe a vírusjárvány miatt
kialakult helyzetet. A hazai minisztérium
ezzel kapcsolatos közleményeiből kiderül,
hogy nem egyszerűsítették a pályázati el-
járást, és a szakhatóság ebben a témakör-
ben szervezett vitái, tárgyalásai nem
nyilvánosak, nem találhatók meg sem a mi-
nisztérium, sem a hatóság internetes elér-
hetőségein. Az átmeneti időszakban a kis
és közepes farmok nem pályázhatnak, je-
lenleg úgy tűnik, hogy a minisztérium bo-
nyolultabbá teszi az eljárást. A családi
farmok esetén a megpályázandó határérték
500.000 euró, míg a nagy farmok
1.000.000 euróig pályázhatnak 50%-os
résztámogatásra. Ahhoz, hogy valós legyen
az anyagi segítség, 70%-os támogatottság
kellene, amit fokozatosan akár 90%-osra is
emelhetnének. A fedeztetésre vonatkozó
180/2020-as mezőgazdasági minisztériumi
rendelet megszorító intézkedései, valamint
az a tény, hogy még nem fizették ki a gaz-
dáknak az előző évi szárazság okozta ká-
rokat, igen hátrányosan érintette a családi
farmereket, ezt tetézi a járvány okozta gaz-
dasági válság, ezért kellene jobban felka-
rolni a kis és közepes méretű családi
gazdaságokat – áll többek között a bead-
ványban. 
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Katonák lepték el a hét végén a falut
Római hadgyakorlat Mikházán

Római katonák masírozása,
harci kiáltások és fegyver-
csörgés verte fel szombaton a
nyárádmenti falu csendjét, és
lepte meg annak lakóit. Ókori
római tavaszi rendezvényhez
kapcsolódó esemény zajlott
újra, de nem római fesztivál –
arra csak augusztusban szá-
míthatunk, ha a járvány ala-
kulása lehetővé teszi.

Négy ókori dáciai római hadtes-
tet jelenített meg a falun végigvo-
nuló három erdélyi hagyatékőrző
csapat, amely egyrészt hobbiból,
másrészt szakmai szenvedélyből
eleveníti fel a római hadsereg fel-
építését, felszerelését, harcmodorát.
A marosvásárhelyi Milites Marisen-
sis csapat a Traiana Fortis nevű má-
sodik légiót, valamint a sóváradi
erődben állomásozó Cohors Prima
Alpinorum nevű segédcsapatot, a
nagyszebeni Veteres Milites a Fer-
rata elnevezésű hatodik légiót, a
gyulafehérvári Terra Appulum az
Adivtrix első római légiót mutatta
be a maga egykori fegyverzetével,
páncélzatával, öltözetével – az
ókorban használt anyagokból, így
csak a római szúrókard (gladius) 4-

7, a páncél 7-12, míg a pajzs 12 ki-
logrammot nyomott. Ebben
menetelni sem volt könnyű, nem
beszélve a csatákról. Azonban a
falun végigvonuló „katonák” ennek
semmi jelét nem mutatták, vezetőik,
a centúriók parancsszavaira üteme-
sen meneteltek, közben jelmonda-
tokat és dicsszavakat skandáltak:
Roma victis és Iuppiter optimus
maximus.

A régészeti park területére érve
rövid eligazítás után harci alakza-
tokba szerveződtek, támadó és vé-
dekező gyakorlatokat végeztek,
majd sorfalakat, védfalakat alkotva
támadtak egymásra vagy éppen
védték meg magukat és egymást az
ellenségtől. Azok a látogatók, aki-
ket ez kevéssé érdekelt, az időkap-
szulák kiállításait – a római katonai

táborok és a római fürdők világa –
nézhették meg, de mindenki vissza-
tért a helyszínre, amikor a gyulafe-
hérvári Antea Imperialis nevű
csapat lányai római táncokat mutat-
tak be. 

Ezután a „hadsereg” és a „segéd-
csapatok” visszatértek a Maros Me-
gyei Múzeum mikházi
„főhadiszállására”, ahol a katonák
egy része ebédkészítéshez látott, a
másik része római földsáncot épített
vagy éppen ókori birodalmi térké-
pen tanulmányozta a légiók mozgá-
sát. Eközben a látogatók és főleg
gyerekek számára múzeumpedagó-
giai foglalkozásokat tartottak: lehe-
tett mozaikképeket, papír
virágkoszorúkat vagy virágszirom-
képeket készíteni, szemügyre lehe-
tett venni ókori római dísz- és
használati tárgyak mását, ki lehetett
próbálni az ókori viasztáblát, egy
asztalnál pedig főtt lencséből, nyers
fokhagymából és hagymából olíva-
olajjal készített római ételt lehetett
csipegetni.

A szombati rendezvény a Ludi
megalensis nevű ókori fesztivált
idézte meg, amelyet egykor a keleti
termékenység-istennő, Kibele tisz-
teletére tartottak meg Rómában
minden évben április 4–10. között,
és amely szinte egybeesett a Flora-

lia ünnepével, amikor a rómaiak azt
ünnepelték, hogy visszatért az élet
a természetbe – mondta el lapunk-
nak Pánczél Szilamér régész, a
Maros Megyei Múzeum munka-
társa.
Egymástól tanulnak

A marosvásárhelyi George Emil
Palade Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológiai Egye-
temen ókori történelmet és római
kori régészetet oktató Fábián István
tanár néhány hallgatójával együtt
2016-ban létrehozta a Milites Mari-
sensis nevű római hagyatékőrző
csapatot, amely azóta számos hazai
és külföldi fesztiválon vett részt, de
„szívük csücskének” Mikházát tart-
ják, ahová évente három-négyszer
is ellátogatnak, hogy felhívják a

nagyközönség figyelmét a római
hagyatékra és a római jelenlétre az
egykori Dácia tartományban, és ez
sikerül is a Maros Megyei Múzeum
segítségével.

A hét végi rendezvény egyike
azoknak, amelyeket az említett
három hagyatékőrző csapat közö-
sen szervez meg évente akár több-
ször is. Nem csupán az a cél, hogy
beöltözve végigmasírozzanak a
falun, hanem – mivel mindannyian
a római történelem különböző ága-
zataival foglalkoznak – arra töre-
kednek, hogy történelmileg hiteles
viseletbe öltözzenek, amely a régé-
szeti adatok és az ókori feljegyzé-
sek alapján készül. Ugyanakkor
harci gyakorlatokat végeznek, egy-
mástól tanulnak, hiszen a római
hadsereg sem attól volt az ókor leg-
rettegettebb ereje, mert más népek-
nél jobban fel volt fegyverkezve,
hanem mert a katonák rengeteget
gyakoroltak, és a 3. századig a leg-
fegyelmezettebb haderő volt az ak-
kori világban – tudtuk meg az
előadótanártól.
Életet visznek a kövek közé

A Maros Megyei Múzeum azt
szeretné, ha a mikházi régészeti
park nem csupán egy elkerített öve-
zet lenne, hanem élő múzeumi hely-
szín, ezért örülnek, ha ilyen
megkeresések érkeznek, és ők hely-
színt tudnak adni a hagyatékőrzők
közös táborozásának, hadgyakorla-
tainak – mutatott rá Pánczél Szila-
mér. Ezért évente nemcsak egyszer,
a nyári római fesztivál alkalmával,
hanem rendszeresen vissza tudnak
térni a „rómaiak” Mikházára, és
ezért is tartja fontosnak a múzeum
azt, hogy a jelenlegi állományát,
munkacsapatát és infrastruktúráját
fejlessze, szem előtt tartva, hogy
Mikháza egy turisztikai potenciállal
rendelkező lelőhely, és annyi láto-
gatót vonz majd, hogy az a helyiek-
nek és a múzeumnak egyaránt
hasznára lehet.

Ami a Mikházán folyó régészeti
ásatásokat illeti, a megyei múzeum
munkatársa elmondta: az intézmény
mikházi bázisának udvarán tavaly
sikerült feltárni az egykori római
erőd egyik saroktornyát, ha pedig
lehetőség lesz rá, folytatják a mun-
kát a parancsnoki épület és a fürdő
területén. Ezek nagyobb horderejű,
összetett munkát igénylő épületek,
de két-három éven belül be szeret-
nék fejezni a feltárásukat, és akkor

el lehetne kezdeni azon
dolgozni, hogy az ásatá-
sokat bemutassák a nagy-
közönségnek, ami egy
újabb múzeumi vonzerő-
vel rendelkező pont lenne
Mikházán.

A régészeti park részét
képező két időkapszula
kiállítása a Múzeumok éj-
szakájáig lesz látogatható,
azután bezárják, és egy
teljesen új kiállítást nyit-
nak, amely már a Mikhá-
zán feltárt leletanyagot és
ismereteket integrálja.
Számos érdekes tárgy ke-
rült itt elő, amit egy riasz-
tóberendezéssel ellátott
kiállítótérben szeretnének
közszemlére tenni – rész-
letezte a régész.

Gligor Róbert László

Három hagyatékőrző csapat négy hadtestet jelenített meg Fotók: Gligor Róbert László

Szünetekben a római fegyverzetet is felpróbálhatták 
az érdeklődők

Közösen különböző harci technikákat gyakoroltak a csapatok Római táncokat mutattak be a gyulafehérvári lányok 



Marosvásárhelyen és a Maros
megyei településeken egya-
ránt megszervezik és meghir-
detik a meghibásodott vagy
használaton kívüli elektroni-
kai és elektromos készülékek
begyűjtési kampányát. Ennek
ellenére az akciók előtt és
után egyesek még mindig a
szeméttárolók mellé helyezik
ki a képernyőt, ócska tévét
vagy hűtőszekrényt. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal által szervezett gyűjtés öt
héten keresztül szombat délelőttön-
ként zajlott, legközelebb április 17.
és április 24-én 8–12 óra között
gyűjtik a megyeszékhelyen az
elektromos hulladékot. Az ernyei
székhelyű begyűjtőközpont Maros
megyében ebben a hónapban Ma-
rosludasról, Csíkfalváról és Backa-
madarasról szállítja el a kihelyezett
elektronikai hulladékot. 

A „Tiszta környezetért” mottót
viselő marosvásárhelyi kampány
során televíziókat, számítógépeket,
hűtőszekrényeket, főzőkályhákat,
mosógépeket, porszívókat, vasaló-

kat, világítótesteket, energiatakaré-
kos égőket, neoncsöveket, LED-es
égőket és csöveket, elemeket és ak-
kumulátorokat helyezhettek ki, és
még két hétvégén kihelyezhetik a
lakosok az erre a célra megszabott
helyekre.

Április 17-én az Árvácska utcai
kazánháznál, az Aurel Filimon utcai
parkolónál, a főtéren a kiskatedrá-
lisnál, a Rozmaring utcában, a Vaj-
dahunyad és a Kudzsir utca
kereszteződésénél, valamint a Re-
sica utcában lesznek gyűjtőpontok.

Április 24-én a Ştefan cel Mare
utcai parkolóban, a Mihai Eminescu
Művelődési Ház melletti parkoló-
ban, a Béke és a Coşbuc utca ke-
reszteződésénél, a Făget és a
Székely Vértanúk utca keresztező-
désénél lehet leadni a hulladékot.

Azok, akik elmulasztották a lak-
helyükhöz közeli pontokon leadni a
fölöslegessé vált elektronikai és
elektromos tárgyakat, a következő
szombatokon elvihetik ezeket a
város más övezetébe a gyűjtőpon-
tokra. A konténerek csak szomba-
tonként, a megadott
időintervallumban, 8-12 óra között
vannak a gyűjtőpontokon, azt köve-
tően elszállítják a begyűjtött tár-

gyakkal együtt. Ha az idős emberek
a megadott helyre nem tudják el-
szállítani a nehezebb elektronikai és
elektromos hulladékot, segítséget
kérhetnek a 0748-196-767-es tele-
fonszámon. Az illetékesek megol-
dást találnak az 50 kilósnál
nehezebb tárgyak elszállítására is.
Háztól szállítanak az ernyei
telephelyre

Az elektromos háztartási gépek
begyűjtését a megyében az országos
elektronikai begyűjtőhálózat (SNC)
végzi. A régi, használhatatlan elekt-
ronikai eszközök elszállítása érde-
kében a 0756-036-756-os vagy a
0741-754-708-as telefonszám hív-
ható előzetes egyeztetés végett.
Amint megkeresésünkre a munka-
pont képviselője, Gligor Ionela
hangsúlyozta, a Maros megyei cég-
csoport munkatársai – a hulladék
mennyiségétől függetlenül – akár
egy porszívó elszállításáért is ki-
szállnak. Az alkalmazottak betart-
ják a Covid–19 járványügyi
óvintézkedéseket, az előírt távolsá-
got, védőmaszkban és kesztyűvel
szállítják el a háztartási elektromos
berendezéseket, a járműveikben
lévő fertőtlenítőszert pedig a kiszál-
lás előtt és után is használják. 

Az országos begyűjtőhálózat
(Sistem Naţional de Colectare)
nagyernyei székhelyén az elektro-
mos és elektronikai hulladék sze-
lektív gyűjtésével foglalkoznak.
Maros megyében egyelőre az a leg-
kényelmesebb megoldás arra, hogy
háztól elszállítsák az elromlott vagy
lecserélt elektromos berendezést, ha
az országos begyűjtőhálózat Nagy-
ernye 256A szám alatti telephelyét
hívják telefonon. Az elektronikai
hulladékok begyűjtésével és újra-
hasznosításával foglalkozó cégcso-
port népszerűsítő akciók keretében
próbálja felhívni a figyelmet a kör-

nyezetszennyezés következménye-
ire, elősegíteni az együtt gondolko-
dást és a közös cselekvést, a
fenntartható fejlődés eszméjét ter-
jeszteni. A Sistem Naţional de Co-
lectare (SNC) gyűjtőnév alatt
tevékenykedő cégcsoport integrált
hulladékkezelési szolgáltatást nyújt
elektromos és elektronikai berende-
zések – hűtőszekrények, fagyasztó-
ládák, mosógépek és
mosogatógépek, bojlerek, légkondi-
cionáló berendezések, fénymáso-
lók, nyomtatók, televíziók,
képernyők, személyi számítógépek,
laptopok, vonalas telefonok és tele-
fonközpontok, porszívók, mikro-
hullámú sütők, hajszárítók, vasalók,
mobiltelefonok, elektromos szer-
számok, neoncsövek, energiataka-
rékos izzók stb. – mellett használt

akkumulátorok és elemek begyűjté-
sében és kezelésében. Maros me-
gyében jelenleg ez az egyetlen
olyan cégcsoport, amely ország-
szerte foglalkozik begyűjtéssel és
csoportosítással, és amely a lakás-
ból szállítja el ingyenesen a hasz-
nált elektromos háztartási gépeket
és berendezéseket. A polgármesteri
hivatalokkal együttműködve bizo-
nyos napokon gyűjtést is szervez-
nek. Vidéken általában pénteken és
szombaton zajlik a gyűjtés, de ha
igény van rá, a hét többi napján is
megszervezik. Legközelebb április
17-én, szombaton Marosludason,
április 21-én, szerdán Csíkfalván,
április 23-án, pénteken Backama-
darason szállítják el a működéskép-
telen, fölöslegessé vált elektronikai
hulladékot. 

Szer Pálosy Piroska

Begyűjtést hirdető körúton Vámosgálfalva községben Fotó: Nagy Tibor Fotó: SNC

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Elektromos és elektronikai hulladék gyűjtése 
Szervezett elszállítás a megyében

Április 9-étől, péntektől június 8-áig tart a
horgászási és halászati tilalom a folyóvizek-
ben és természetes tavakban. A hobbihorgá-
szat azonban gyakorolható a
magántulajdonban lévő halastavakon.

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Miniszté-
rium 2021. március 17-i 462-es számú rendelete ér-
telmében az ívási időszakban hatvan napig tilos mind
a kereskedelmi jellegű halászat, mind a sporthorgá-
szat, bármilyen halfaj vagy puhatestű vízi élőlény ki-
fogása természetes élőhelyéről. 

A 2008. évi újraközölt, a horgászatra és halászatra
vonatkozó 23-as számú sürgősségi kormányrendelet
59. cikkelye értelmében kihágásnak minősül, és 600–
1.000 lejes bírságra számíthat az, akit a tilalom elle-
nére horgászáson kapnak. Ugyanakkor 90 napra
felfüggesztik az illető horgászengedélyét. 

Amennyiben kereskedelmi jellegű halászattal sértik
meg a halállomány szaporodási időszakában a halá-
szati tilalmat, az a kormányrendelet 64. cikkelye sze-
rint bűncselekménynek minősül, és 6.000–10.000 lej
közötti bírsággal sújthatják, valamint 1–3 év közötti
időtartamra felfüggeszthetik a halászati engedélyt.

Felkérik a lakosságot, hogy támogassák a halászati
tilalom betartatását az ökológiai egyensúly és a hal-
állomány védelme érdekében

A halgazdálkodásról és a halak védelméről szóló
törvény szerint az ország halgazdálkodási vízterüle-
teinek állománya nemzeti kincs, természeti érték és
gazdasági erőforrás, amelyet a társadalomnak védenie
szükséges a természetes megújulást elő kell segítenie,

hasznosítását pedig a fenntarthatóság szerint kell
megtervezni és megvalósítani.

Ebben az időszakban, június 8-áig Maros megyé-
ben a csendőrség járőrcsapatai ellenőrzik a folyóvizek
és természetes tavak környékét, és bírságolnak – áll a
Maros Megyei Csendőrség sajtóosztályának közlemé-
nyében.

Amennyiben a törvénytervezetet 
megszavazzák 

Nem kell közköltséget fizetni
a három év alattiakra 

A kisgyerekes csalá-
dok támogatásáról
szavazott a szenátus
plénuma. A jogsza-
bálytervezetről a
végső döntést a kép-
viselőház plénuma
hozza meg, majd az
államelnöki kihirde-
tést követően léphet
hatályba.

Lakóközösségekben
élő családoknak, akiknek
3 év alatti gyermekeik
vannak, nem kell rezsi-
költséget fizetniük a
gyermekek után – áll a törvényter-
vezetben. Ennek az intézkedésnek
rövid távú anyagi vonzata lehet a
családok számára, ugyanakkor kor-
rekt fizetési rendszer, hiszen nem
okoz hiányosságot a tömbházfenn-
tartás költségeiben – hangsúlyozta
Császár Károly Maros megyei sze-
nátor, a szenátus közigazgatási bi-

zottságának elnöke. A kisgyerme-
kes családok megélhetése prioritás.
Fontos, hogy támogassuk azokat a
törvénykezdeményezéseket, ame-
lyek megkönnyítik a gyermekneve-
lést, és segítenek a családokon –
mondta Turos Lóránd Szatmár me-
gyei szenátor, az RMDSZ szenátusi
frakcióvezetője. 

A magántulajdonban lévő halastavakra nem érvényes
Hatvan napig horgászati tilalom
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Pálosy Piroska

Lőgyakorlatok éles lőszerrel 
a marosszentgyörgyi lőtéren
Április 12–16. között, hétfőtől péntekig reggel 8-tól 22.30 óráig a ma-

rosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amokor is éles lőszert
használnak a honvédelmi, rendfenntartó és nemzetbiztonsági rendszer in-
tézményeinek Maros megyei egységei. Felkérik a térség lakosságát, hogy
kerüljék el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az el-
halálozás veszélye is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem
vállal semmilyen felelősséget – áll a Marosvásárhelyi Katonai Egység
közleményében. (sz.)

Fotó: Szer Pálosy Piroska



Háromszor is megnyerhette volna
3:1-re a FC Argeș Pitești elleni mér-
kőzését a Marosvásárhelyi CSU Me-
dicina női röplabdacsapata az A1
osztály alsóházi rájátszásában, és egé-
szen más helyzetből várhatná az
utolsó bajnoki felvonást. Azonban
mindhárom meccslabda kimaradt, és
végül Pitești öt szettben győzni tu-
dott, így pedig a kiesés akár a játsz-
maarányon múlhat.

Egészen más arcát mutatta a ma-
rosvásárhelyi röplabdacsapat, mint a
bajnokság legnagyobb részében, a
pitești-i első alsóházi rájátszástornán.
Az első mérkőzésen, a közvetlen ri-
vális házigazdák ellen az utolsónak
látszó szalmaszálba kapaszkodtak, hi-
szen ha nyernek, életben tartják a
bennmaradási reményeket. Amikor
azonban 2:1-re és a negyedik játsz-
mában 24:22-re vezettek, semmi sem
jött össze. Előbb Pavlović a hálóba
nyitott, aztán az ellenfél egyenlített.
25:24-nél kimaradt a harmadik
meccslabda, a kritikus pillanat azon-
ban 25:25-nél következett be, amikor
szintén Pavlović úgy fogadta az ellen-
fél nyitását, hogy az közvetlenül az
ellenfél támadásának volt jó, így a
szettgyőzelmet Pitești szerezte meg.
Egy ötjátszmás siker sem lett volna
haszontalan, ám a ráadásban 12:12

után sorban három pontot az ellenfél
nyert, és úgy tűnt, oda minden re-
mény.

Csakhogy – miután, elég kínlódva,
sikerült nyerni a sereghajtó Kolozsvár
ellen – jött a csoportot magasan ve-
zető Galac elleni találkozó, amelyen
a marosvásárhelyi lányok, minden
erejüket összeszedve, hatalmas küz-
delemben begyűjtötték a senki által
nem várt hárompontos győzelmet, és
így életben tartották a bennmaradási
reményeket. Ehhez azonban az idény-
záró tornán tökéletes teljesítményre
lesz szükségük.

Számolgassunk. Ha Pitești ellen
3:1-re nyert volna, most egy pont elő-
nye lenne a CSU Medicinának a FC
Argeșsel szemben; ha 3:2-re diadal-
maskodott volna, egy pont a hátránya.
Így azonban, a Galac elleni szenzá-
ciós sikernek köszönhetően, még
mindig behozható három pont a le-
maradása. Nos, ha az utolsó tornán 
legyőzi 3:0-ra a FC Argeșt, játszmaa-
ránnyal megelőzi a riválisát, 3:1 ese-
tében azonban mögötte marad.
Mindez természetesen akkor érvé-
nyes, ha Kolozsvár és Galac ellen a
két csapat azonos eredményt ér el,
mert ezek a meccsek is befolyásolhat-
ják a sorrendet és a kieső kilétét. 

A bajnokságot lezáró alsóházi tor-
nát április 19-21-e között Galacon
rendezik.

Három meccslabda és a játszmaarány

A Telekom Veszprém 28. alkalommal nyerte meg a kézi-
labda Magyar Kupát, mivel 28-26-ra nyert a legutóbbi győz-
tes MOL-Pick Szeged ellen a szigetszentmiklósi négyes
döntő utolsó mérkőzésén, a hétfő esti fináléban.

Mindkét csapat rendkívül kemény védekezéssel kezdett,
ezért a játékosoknak alaposan meg kellett küzdeniük minden
gólért. Sok volt a szabálytalanság, a kiállítás, a büntető és a
reklamálás, a Veszprém védelmének alapembere, Blaz Bla-
gotinsek kevesebb mint tíz perc alatt két kiállítást kapott. A
13. percben alakult ki először kétgólos különbség a csapatok
között: a Szeged vezetett 7-5-re, de ellenfele kétirányítós já-
tékra váltott, csakhamar egyenlített, és amikor 13-11-re már
a bajnokcsapatnál volt az előny, Juan Carlos Pastor időt kért.
A hajrában is kiegyenlített volt a játék, a szünetben a Veszp-
rém vezetett 14-12-re.

A második félidőt – kapusának lecserélésével – létszám-

fölényes támadójátékkal kezdte a Szeged, ám ezt kihasználva
ellenfele három találattal ellépett. A játék képe nem változott,
mindkét együttes sok időt töltött – olykor kettős – emberhát-
rányban, de a Veszprém ebben a hektikus időszakban is nö-
velni tudta a különbséget (23-19) kiváló védekezésének
köszönhetően.

A hajrában sem tudott fordítani a Szeged, amely ugyan
csökkentette a különbséget, de végül elveszítette a tró-
feát, mivel ellenfele végig rendkívül taktikusan kézilab-
dázott.

A 3. helyért: Balatonfüredi KSE – Veszprémi KKFT 28-
27 (11-12, 25-25) – hétméteresekkel.

A Veszprém visszahódította a trófeát

Megnyerte a világ egyik legerősebbnek számító nem-
zetközi barátságos birkózóversenyét, a Blagoevgradban
rendezett Petko Szirakov-Ivan Iliev tornát az U23-as
korosztály 74 kg-os súlycsoportjában a Marosvásárhelyi
ISK sportolója, Biró Krisztián. A még mindig ifjúsági
korú versenyző a selejtező csoportban két bolgár ellen-
fél, Nyikolaj Dimitrov és Boriszlav Kolev ellen nyert
pontozással, aztán az elődöntőben egy újabb bolgár,
Hriszto Tasev ellen győzött. A döntőben ugyanazzal a
Dimitrovval került szembe, akit már a csoportban is le-
győzött, és ezúttal idő előtt, tízpontos előny szerzése
után az ellenfelét leléptették. 

A versenyen a marosvásárhelyi klub részéről továbbá
Alex Matea, Csíki Ervin és Tudor Raco[an vett részt.

Ugyancsak a sportág Maros megyei képviselőihez
köthető hír, hogy a serdülők Románia-kupáján, Pitești-
en öt első helyezést értek el. A legjobb eredményekkel a
Szászrégeni ISK büszkélkedhet: Peres Miklós tanítvá-
nyai három aranyat gyűjtöttek a 48 kg-os Andrei Păcu-
rar, a 65 kg-os Biblia Róbert és a lányok 42 kg-os
kategóriájában Mihaela Rad révén. A Marosvásárhelyi
ISK részéről (edzők Gyarmati Ferenc, Fazakas Csaba és
Vlad Dragoș) Georgiana Lircă a lányok 57 kg-os súly-
csoportjában bizonyult a legjobbnak, míg a Mureşul
Sportklub (Márton József) részéről az 55 kg-os Böjte
Benjámin végzett az élen. Két további dobogós hely a
másodikként záró 71 kg-os Marc Tănase (Mureşul SK)
és a 45 kg-os harmadik Gombos Erik (Marosvásárhelyi
ISK) nevéhez fűződik. Az alábbiak a bronzmérkőzésen
maradtak alul, így az 5. helyen zártak: Andrei Negură
(Marosvásárhelyi ISK, 45 kg), Kocsis Milán (Szászré-
geni ISK, 92 kg), Csipkés Balázs (Marosvásárhelyi ISK,
110 kg). (bálint)

Biró Krisztián az első
helyen végzett 

Bulgáriában
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A Telekom Veszprém játékosai ünnepelnek, miután 28-26-ra nyertek a MOL-Pick Szeged ellen a kézilabda Magyar Kupa döntőjében játszott mérkőzésen.
Középen Lékai Máté csapatkapitány a kupával   Fotó: MTI/Illyés Tibor

Jegyzőkönyv
Kézilabda Magyar Kupa, döntő: Telekom Veszprém –
MOL-Pick Szeged 28-26 (14-12)
Lövések/gólok: 45/28, illetve 40/26.
Gólok hétméteresből: 2/2, illetve 7/5.
Kiállítások: 16, illetve 14 perc.
Veszprém: Corrales – Gasper Marguc 1, J. Omar 6, Mahé
2, Moraes 5, Borozan, Strlek 3, cserék: Cupara (kapus), B.
Blagotinsek 1, Nenadics 5, Lékai 3, Ligetvári, Manaszkov
2, Tönnesen, Markussen.
Szeged: Mikler – B. Radivojevics 6, J. Källman 1, Gaber,
Bánhidi 3, Bodó 3, Bombac 1, cserék: Kaspárek 5, 
Mackovsek 3, J. Canellas 1, M. Stranovsky, Ifj. Rosta M.,
Zsitnyikov, Sostaric 3 (1).

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – FC Argeș Pitești 2:3
(25:22, 18:25, 25:19, 25:27, 12:15)
Pitești, Trivale-csarnok, zárt kapu. Vezette:
Mihai Husa (Kolozsvár), Robert Toader
(Bukarest). Ellenőr: Marian Păușescu (Bu-
karest).
CSU Medicina: Pavlović, Alsten, Jovanović,
Szimonija, Ioan, Mitrovic. Liberó: Witt.
Cserék: Cvijović, Gerçek, Fl. Murariu,
Axinte.
FC Argeș Pitești: Smith, Varbanova, Brletić,
Doskova, Lupescu, Jakić. Liberó: Tucme-
anu (Moale). Cserék: Komlenović, Constan-
tin, Stroe.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Kolozsvári U-NTT Data
3:1 (25:21, 20:25, 25:22, 25:23)
Pitești, Trivale-csarnok, zárt kapu. Vezette:
Cristian Botezatu (Karácsonkő), Alexandru
Prodana (Bukarest). Ellenőr: Traian Mari-
nescu (Bukarest).
CSU Medicina: Pavlović, Alsten, Jovanović,
Szimonija, Ioan, Mitrovic. Liberó: Witt.
Cserék: Cvijović, Gerçek, Fl. Murariu,
Axinte. 
Kolozsvári U-NTT Data: Stanciu, Străchi-
nescu, Husanu, Dumitrescu, Miclea-
Grigoru[ă, Badea. Liberó: Tar[a. Csere:
Cauc.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Galaci Belor 3:1 (16:25,
25:19, 25:23, 25:23)
Pitești, Trivale-csarnok, zárt kapu. Vezette:
Alexandru Prodana (Bukarest), Mihai Husa
(Kolozsvár). Ellenőr: Traian Marinescu (Bu-
karest).
CSU Medicina: Cvijović, Alsten, Jovanović,
Szimonija, Ioan, Pavlović. Liberó: Witt.
Cserék: Mitrovic, Axinte, Fl. Murariu, Ger-
çek.
Belor: do Nascimento, Sapazova, Berdilă,
Szajkova, Vukašović, Beheva. Liberó: Bo-
žičević. Cserék: Laković, Tămaș, Roșca,
Miclăuș.

Eredményjelző
Női röplabda A1 osztály, rájátszás, első torna: 
* az 1-4. helyekért (Balázsfalva): CSM Târgoviște – CSM Medgidia 3:1,
Balázsfalvi Alba Volei – Bukaresti Dinamo 3:0, CSM Medgidia – Bukaresti
Dinamo 1:3, CSM Târgoviște – Balázsfalvi Alba Volei 3:1, Balázsfalvi
Alba Volei – CSM Medgidia 3:1, Bukaresti Dinamo – CSM Târgoviște
0:3.
* az 5-8. helyekért (Bákó): Lugosi CSM – Bukaresti Rapid 0:3, Bákói
Știin[a – CSO Voluntari 3:2, Bukaresti Rapid – CSO Voluntari 3:1, Lugosi
CSM – Bákói Știin[a 3:0, Bákói Știin[a – Bukaresti Rapid 3:2, CSO Vo-
luntari – Lugosi CSM 3:2.
* a 9-12. helyekért (Pitești): Galaci Belor – Kolozsvári U-NTT Data 3:0,
Marosvásárhelyi CSU Medicina – FC Argeș Pitești 2:3, Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Kolozsvári U-NTT Data 3:1, Galaci Belor – FC Argeș
Pitești 3:1, Galaci Belor – Marosvásárhelyi CSU Medicina 1:3, FC Argeș
Pitești – Kolozsvári U-NTT Data 3:0.

Bajnokok Ligája – a mai műsor
Ma két visszavágóval zárul a labdarúgó Bajnokok Li-

gája negyeddöntője: a Borussia Dortmund a Manchester
Cityt, a Liverpool a Real Madridot fogadja úgy, hogy
múlt héten, a párharc első felvonásán a hazai csapatok
győztek.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavá-
gók:

* FC Liverpool (angol) – Real Madrid (spanyol) (az
első mérkőzésen: 1-3) – TV: M4 Sport, DigiSport 1, Te-
lekom Sport 1, Look Sport +

* Borussia Dortmund (német) – Manchester City
(angol) (az első mérkőzésen: 1-2) – TV: DigiSport 2, Te-
lekom Sport 2, Look Sport

Mindkét találkozó 22 órakor kezdődik.

Bálint Zsombor
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Hat területen támogatja a külhoni magyar szer-
vezeteket a nemzetpolitikáért felelős államtitkár-
ság új pályázati kiírása, amely kedden jelent meg
Nemzeti újrakezdés program néven – jelentette
be a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára sajtótájékoztatón, Budapesten.

Potápi Árpád János közölte: a kormány 2011-től hirdet
pályázati felhívásokat a külhoni magyar szervezetek szá-
mára működés, fejlesztés, eszközbeszerzés, rendezvények,
programok támogatása céljából, amivel évente több ezer
ilyen szervezet tevékenységét segítik.

Kiemelte, idén a korábban több program részeként nyúj-
tott támogatásokat és pályázati felhívásokat Nemzeti újra-
kezdés program címmel egységesítik. Abban hat – oktatási,
kulturális, egyházi, sport, ifjúsági, cserkész és közösségi,
valamint diaszpóra – alprogram szerepel.

Az államtitkár hangsúlyozta: a kedden meghirdetett első

nagy kiírásban működésre, fejlesztésre, eszközbeszerzésre
lehet pályázni április 15-től május 14-ig. A támogatási ke-
retösszeg 1,5 milliárd forint, amelyből a szervezetek 300
ezer és ötmillió forint közötti összeget igényelhetnek vissza
nem térítendő támogatásként.

A jogosultak körével kapcsolatban kifejtette, hogy pél-
dául az oktatási alprogramokban minden olyan szervezet
pályázhat, amelynek létesítő okiratában szerepel az oktatási
tevékenység, a kulturális alprogram forrásaira pedig min-
den kulturális tevékenységet végző szervezet aspirálhat.
Szólt arról is, hogy a diaszpóra alprogramban külön bizto-
sítanak pályázati lehetőséget a diaszpóraszervezeteknek, il-
letve hétvégi magyar iskolák szervezéséhez.

Beszámolt arról is, hogy a nemzeti újrakezdés éve része-
ként minden hónapban kiemelnek egy-egy témát: január-
ban a sport volt, februárban a gyermekegészség,
márciusban a közösségek, áprilisban pedig a tanulás.

Potápi Árpád János utalt arra is, hogy a nem-
zetpolitika tavaly a koronavírus-járvány miatt
„jelentősen átalakult”, s kiemelt célnak nevezte
a külhoni magyar intézmények és szervezetek
fenntartható működésének biztosítását a pandé-
mia alatt is.

Tájékoztatása szerint a program második nagy
kiírásában lehet programok és rendezvények tá-
mogatására pályázni a későbbiekben, azokat a
járványhelyzet függvényében hirdetik majd meg.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy mind az anya-
országban, mind a határon túli területeken akkor
indulhat újra az élet, ha az oltottak száma minél
magasabb, ezért mindenkit az oltás felvételére
buzdított az államtitkár.

A Miniszterelnökség MTI-hez eljuttatott írásos
tájékoztatója szerint a pályázatok benyújtása a
Nemzetpolitikai Információs Rendszeren (NIR)
keresztül lehetséges, a felhívások elérhetőek a kul-
honimagyarok.hu oldalon, valamint a Bethlen

Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján (bgazrt.hu). (MTI)

Megjelent a Nemzeti újrakezdés program 
pályázati felhívása a külhoni magyar szervezetek

támogatására

Az Európa jövőjéről szóló
konferencia végrehajtó testü-
lete múlt héten döntött az eu-
rópaiakat a vitába bevonó
digitális platform elindításáról
és folytatta a felkészülést a
május 9-i nyitóeseményre. 

„A jövő rajtad is múlik”
A végrehajtó testület többnyelvű,

interaktív digitális platform elindí-
tásáról döntött, amelynek segítségé-
vel az európaiak véleményükkel
hozzájárulhatnak a konferenciához.
Április 19-től minden európai ki-
fejtheti álláspontját bármilyen té-
mában, amelyet fontosnak ítél
Európa jövője szempontjából. Az
érdeklődők elmondhatják ötleteiket,
hozzászólhatnak mások felvetései-

hez, eseményeket hozhatnak létre,
és csatlakozhatnak a mások által
szervezett találkozókhoz. Ez a plat-
form alkotja majd a konferencia
központját, ahol a fórumokon, ple-
náris üléseken és a decentralizált
eseményeken megszületett összes
gondolat összetalálkozik.

Az összegyűjtött ötleteket elem-
zik, majd azokat a konferencia ple-
náris ülésein és európaiakból álló
különböző vitacsoportokban is fel-
használják. A platformon a konfe-
rencia felépítésével és munkájával
kapcsolatos információ is elérhető
lesz, akik pedig eseményeket szer-
veznek, azok a platform esemény-
naptárában helyi, regionális,
nemzeti és európai szinten is nép-
szerűsíthetik kezdeményezésüket.
Az érdeklődők a legfontosabb ese-
ményeket tartalmazó katalógusban

eseménytérkép segítsé-
gével találhatják meg a
számukra legérdeke-
sebb programokat.

Az európaiak 
jövőjéről van szó

Az ülést követően
Guy Verhofstadt
(Renew, Belgium) kije-
lentette: „Élénk vitának
kell teret adnunk, a jár-
vány sújtotta időszak-
ban ez pedig azt jelenti,
hogy leginkább digitá-
lis megoldásokkal kell
kísérleteznünk. A digi-
tális platform révén vi-
szont mindenkinek
lehetőséget tudunk
adni arra, hogy aktívan
kivehesse a részét a vi-
tából, garantáljuk, hogy
a felvetéseket megvizs-
gáljuk, és azok hozzá-
járulnak majd a
konferencia végkövet-

keztetéseihez. Az európaiak jövőjé-
ről van szó, tehát legyen ez az euró-
paiak konferenciája”.

Az Európai Unió Tanácsát el-
nöklő Portugália részéről az uniós
ügyekért felelős államtitkár, Ana
Paula Zacariás elmondta: „A digi-
tális platformmal az európaiak a
nyilvánosság előtt kifejthetik kétsé-
geiket, megoszthatják álmaikat és
elvárásaikat, és párbeszédet folytat-
hatnak képviselőikkel. Az unió csak
a polgárainak támogatásával erő-
södhet meg. Döntő pillanat ez, most
őszintén és tabuk nélkül kell vitáz-
nunk eltérő álláspontjainkról”.
Egyedülálló fórum

„A tíz nap múlva induló digitális
platform egyedülálló fórumot biz-
tosít azoknak, akik egymással Eu-
rópa jövőjéről szeretnének
beszélgetni és vitázni. Itt megoszt-
hatják egymással véleményüket,
aggályaikat, reményeiket és álmai-
kat – mindezt az unió összes hiva-

talos nyelvén. Egyre nagyobb ér-
deklődés övezi a konferenciát, én
pedig kíváncsian várom az ered-
ményt” – mondta Dubravka Šuica,
az Európai Bizottság alelnöke, de-

mokráciáért és demográfiáért fele-
lős biztosa.

A konferencia hivatalos hash-
tagje, a #TiédAJövő, és szlogenje,
„A jövő rajtad is múlik” egyaránt
arra buzdítja az európaiakat, hogy
vegyenek részt Európa jövőjének
meghatározásában.
Május 9. – Európa-napi 
nyitóesemény

A végrehajtó testület május 9-én,
az Európa-napon a közegészség-
ügyi helyzettől függően megrende-
zendő nyitóesemény szervezésében
is előrelépett. Emellett döntöttek a
testület munkamódszeréről, és meg-
vitatták a konferencia plenáris ülé-
seinek összetételére és munkájára
vonatkozó szabálytervezetet.

A testület legközelebb két hét
múlva ülésezik, amikor lezárják az
eljárási szabályzatról szóló vitát és
további szervezési kérdésekkel fog-
lalkoznak majd.

(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó 
Irodája)

Konferencia Európa jövőjéről
Április 19-én indul a nyilvános platform

Mózes Edith

Guy Verhofstadt Forrás: The Parliament Magazine

Ana Paula Zacariás 

Dubravka Šuica, az Európai Bizottság alelnöke

1848 – A szabadság arcai –
1956 

Online tanulmányi 
verseny

Országos online tanulmányi versenyt hirdetett
meg V–IX. osztályos tanulóknak a magyarországi
Gyermekjóléti Alapítvány (Pápa) a 2020/2021-es
tanévben. 

A pályázat témája az 1848-as és 1956-os magyar forra-
dalom. 

A pályázat célja a nemzet életében kiemelkedő szerepet
játszó két forradalom alaposabb megismertetése, a ver-
senyszemlélet fokozása, tehetséggondozás, új ismeretek át-
adása, a digitális munka gyakorlása, valamint hazaszeretetre
nevelés. Az online pályázat időtartama: 2021. március–
május. 5–9. osztályos diákok pályázhatnak, egyénileg. A pá-
lyázati űrlap/feladatlap itt érhető el:
https://forms.gle/t5DeygXPT17e2wfo 6. Bővebb infomá-
ciók a gyja.tanulmanyiverseny@gmail.com e-mail-címen
kaphatók.

A tanulmányi versenyt az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma, a Márton Áron Szakkollégium, a Megújuló Oktatá-
sért, Nevelésért Mozgalom támogatja. Nevezési díj nincs.
A pályázati űrlap feladatainak megoldásához ajánlják töb-
bek között: általános és középiskolai történelem, irodalom
tankönyvek, munkafüzetek – www.rubicon.hu, https://mult-
kor.hu/, www.zanza.tv, www.tortenelemcikkek.hu,
https://tortenelemtanulas.blog.hu/ – használatát.

A feladatlap megoldásait 2021. május 20-ig kell bekül-
deni. I. díj: oklevél + 6000 Ft-os ajándékutalvány, II-III. díj:
oklevél + 3000 Ft-os ajándékutalvány, IV-V. díj: oklevél +
2000 Ft-os ajándékutalvány, különdíj 1 főnek (oklevél +
tárgyjutalom).

A pályázó diákot értesítik az elért pontszámról. A díjakat
postán küldik majd el. (sz.)Fotó: MTI



LAKÁS

ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.

Tel. 0749-425-152. (11348-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKáT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (22563-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag

és alumíniumredőnyöket, szalag-

függönyöket, belső redőnyöket,

szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,

0766-214-586. (11305)

CSERÉPFORGATáS, szigetelés

kátránnyal, új tető készítése Lindab

lemezből, bármilyen javítás.

Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.

0754-952-299. (11067)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,

ácsmunka, teraszkészítés, garázs-

felújítás, csatornajavítás, bármilyen

kisebb javítás, mindenféle más munka.

Tel. 0755-654-115. (11420)

TETŐFEDÉS fém- és hagyományos

cseréppel, ácsmunka, tetőjavítás,

szigetelés kartonnal, gyors kisebb

javítások. Tel. 0749-689-653. (11399)

VáLLALOK garanciával tetőfedést,

ácsmunkát, cserépforgatást, szigetelést,

kisebb beltéri és kültéri javítást. Tel.

0750-602-043. (11465)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk a
drága jó szüleinkre, a szőkefalvi
SZABÓ JÓZSEFRE és SZABÓ 
IRMáRA, a magyarsárosi 
KÖPECZI JáNOSRA és KÖPECZI
ZSUZSANNáRA, valamint hú-
gomra, SZÉKELY ANNáRA szül.
Köpeczi. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! Éva és
Jani. (11437-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, a gyer-
gyóremetei születésű 

PETRÉD IMRE 
életének 83. évében, április 12-én
csendesen megpihent. Utolsó út-
jára 2021. április 15-én, csütörtö-
kön 12 órakor kísérjük a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (p.-I)

Megrendülve tudatjuk, hogy 
MOLNáR GÉZA

a Marosvásárhelyi állami 
Filharmónia nyugalmazott 

harsonása, a Művészeti Líceum
volt harsonatanára 

2021. április 13-án csendesen el-
távozott közülünk.
Kívánsága szerint Gyergyóújfa-
luban helyezzük örök nyuga-
lomra 2021. április 15-én,
csütörtökön délután 2 órakor. 

Szerettei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten értesültünk
kedves barátunk, MOLNáR
GÉZA elhunytáról. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Vigasztalódást kívánunk
gyászoló szeretteinek. Ilike,
Ernő, valamint Szabolcs és
Tamás feleségükkel. (-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
KOVáCS MáRTONNÉTÓL szül.
BARI ÉVA, aki április 11-én
itthagyott bennünket. 
Együtt éltük át 1963-ban az
érettségi izgalmait a
nyárádszeredai líceumban.
Emberségét, ifjúkori álmait,
szép mosolyát ballagó-
tarisznyánk mellett útravalóul
visszük tovább.
Kívánunk neked csendes
nyugodalmat, szeretteidnek
vigasztalódást.
Kérjük a Jóistent, vigyázzon
rájuk. (11457-I)

Mély megrendüléssel ér-
tesültünk MARIKA haláláról.
Őszinte részvétünket ezúttal
fejezzük ki a gyászoló
családnak. Mindig szeretettel
emlékezünk Rá. A Téglás
család. (11472-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok mind-
azoknak, akik férjem, 
GáLL-BURJáN ISTVáN (autó-
villanyszerelő) temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Felesége, lányai, testvérei.
(11456-I)

MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy? Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai
csapatához, RAKTÁRKEZELŐI munkakörbe. Ha pályája kezdetén áll, vagy nincs logisztikai területen ta-
pasztalata, lépésről lépésre megtanítjuk. Amit kínálunk: képzés a munkahelyen; modern logisztikai rendszer
és hatékony használatának megtanítása; meghatározatlan időre szóló munkaszerződés; fix fizetés és telje-
sítménybónuszok; ételjegyek. Munkaprogram hétfőtől  péntekig. Az önéletrajzokat a következő website-ra
várjuk: https://despre-noi.renania.ro/cariere/, személyesen a következő címre: Dezrobirii utca 19. szám,
Marosvásárhely, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (65558)

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

A TIMKO PÉKSÉG üzleteibe alkalmaz ELADÓKAT. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon.
(65550-I)

MAGYAR NYELVBŐL ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐT tartok. Tel. 0741-576-759. (p.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Megrendült szívvel búcsúzunk a toldalagi születésű CZEGŐ MáRIA
(Magdi) közgazdásztól, akinek nemes szíve élete 62. évében, április
11-én hirtelen megszűnt dobogni. 
Istenbe vetett hite, bizalma és az emberek iránti nagylelkűsége,
segítőkészsége határtalan volt. Tervei  mindig tiszták voltak, akarata
és szorgalma acélos. Távozása amilyen hirtelen történt, olyan
kegyetlenül hatott. Környezetébe csak szeretetet, békességet és
harmóniát ültetett. 
április 14-én, szerdán 13 órakor helyezik örök nyugalomra a
meggyesfalvi temetőben, református szertartás szerint. 
Nagylelkű, melegszívű lényét barátnői és családjuk a volt TCMRIC-től
örökre megőrizzük emlékeinkben.
Őszinte részvétünk, együttérzésünk a mélységes fájdalomban
imádott fiának, Tibikének, testvérének, Jolinak, valamint Icának és
Tibinek.  
Drága MAGDI, nyugodj békében! Majd találkozunk egykoron
ott fenn egy csillagon, addig tekints le reánk, és kísérj minket fentről a
földi útjainkon.
Isten veled, kedves barátnőm! 

Anikó Németországból. (11466-I)

MISSISSIPPI
SZŐNYEGMOSÓ 

Szőnyegmosás, -szárítás
professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg

mosása helyszíni
kiszállással. 

Kanapé-, ülőgarnitúra-
tisztítás.

Rendelésért és egyéb
információkért hívja

bizalommal 
a 0799-998-899-es

telefonszámot. (65548-I)
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„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek,
mint a sasok,

futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”
(Ézs. 40:31)

Fájdalommal és reménységgel telt szívvel tudatjuk, hogy 
özv. NAGY LáSZLÓNÉ

szül. HALMEN IRÉN 
életének 95. évében hű Jézusa kezébe végleg letette életét.
Lelkipásztor-feleségként a sepsibesenyői és a magyarbük-

kösi gyülekezetekben szolgált.
Földi porsátorát 2021. április 14-én 15 órakor helyezzük
nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben.

Búcsúznak tőle gyászoló szerettei.
EMLÉKE LEGYEN áLDOTT! (11443-I)

Dr. BENEDEK ILDIKÓ
(1942–2021)

Fájó veszteség érte a Benedek csalá-
dot, 2021. április 10-én, életének 78.
évében, türelemmel viselt, hosszas
betegség után elhunyt 

dr. BENEDEK ILDIKÓ 
családorvos.

Kolozsváron született 1942. május
21-én, gyermekkorát Székelyudvar-
helyen töltötte, ahonnan a család Ma-
rosvásárhelyre költözött, ahol édesapja, dr. Benedek József
orvosprofesszor az újonnan alakult bakteriológiai tanszéken
vállalt egyetemi előadótanári állást.

Pályaválasztása törvényszerű volt, hisz testvéröccseihez, az
alig fél évvel korábban, máig tisztázatlan körülmények között
eltávozott Benedek István hematológus orvosprofesszorhoz
és Benedek Imre kardiológus orvosprofesszorhoz hasonlóan
maga is apja, dr. Benedek József örökségét folytatta.

A MOGYI-n végzett egyetemi tanulmányai befejeztével a
Beszterce-Naszód megyei Somkeréken kezdte pályáját, majd
a Maros-völgyi Palotailván, ezt követően Erdőszentgyörgyön
folytatta. 1981-től kezdődően különböző marosvásárhelyi
vállalatok – sorrendben az autójavító (IRA), a villamossági
vállalat (IREM), valamint a gyógyszergyár – üzemorvosa volt.

1974-ben ment férjhez, fia, aki szintén az orvosi pályát vá-
lasztotta, 1976-ban született.

1990-ben – a nacionálkommunista román rezsim alatti zak-
latásokat megelégelve – családjával Magyarországon telepe-
dett le. 1992-ig a tatabányai bányavállalat üzemorvosa volt,
majd 1992-től 2005-ig családorvosként dolgozott, emellett
2019-ig, nyugdíjba vonulásáig számos nagyvállalat üzemor-
vosi feladatát is ellátta. Betegsége dacára, amíg tehette,
mindvégig betegeit szolgálta.

Szülőföldje, Székelyföld iránti ragaszkodása életkora előre-
haladtával nemhogy gyengült, hanem egyre erősödött. Arra,
hogy a nagy kisbaconi előd példáját követve, még életében
maga is megtegye az utat vissza, a szülőföld felé, már nem
nyújtott lehetőséget a Fennvaló.

Életének utolsó éveiben családjával, főleg unokáival foglal-
kozott. Hosszú, súlyos betegséget követően 2021. április 10-
én, családja körében, otthonában érte a halál.

BENEDEK ILDIKÓTÓL április 16-án 15 órakor a vértesszőlősi
temetőben veszünk végső búcsút.

Ifj. dr. Benedek István. (22581-I)



KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro
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A koronavírus-fertőzésveszély miatt
kialakult rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk

hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak 
a szerkesztőségben

és a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen 

a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 


