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Épülnek-szépülnek
a közterületek
Idén befejezik a beígért – a tavaly ősz-
szel elkezdett, de félbemaradt – térfel-
újítási munkálatot Nyárádszereda
központjában, és folytatják a járdaépí-
tést a városon kívül is – nyilatkozta a
polgármester az idei költségvetés is-
meretében.

____________4.
Az IMF vezetője 
az országok közötti 
szolidaritás fontos-
ságát hangsúlyozta
Úgy vélekedett, hogy a helyreállás felé
haladva a kormányzatok fokozatosan
kivezethetik a támogatási programo-
kat, ezzel párhuzamosan azonban a
foglalkoztatási támogatás, valamint a
célzott átképzési programok folytatá-
sát javasolta, különösképpen a válság
által leginkább sújtott csoportok, mint
az alacsonyan képzettek, a fiatalok és
a nők számára.

____________6.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján
nyilvános vitát hirdettek a Mezőgazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökség (APIA) által használt légi felvételek ak-
tualizálására vonatkozó sürgősségi kormányrendeletről.
Mint ismeretes, a térképek segítségével azonosítják be a tá-
mogatásokra jogosult területeket, illetve ezeken követik azt,
hogy a kérvényeken szereplő növényeket termesztenek-e a
parcellákon. 

A minisztériumnak – az Európai Unió kérésére – 2021 és 2030 között
aktualizálnia kell a térképeket és a szolgáltatást is az új uniós agrárpoli-
tikai elvárásoknak megfelelően. Mint ismeretes, ezzel a céllal tartanak
majd mezőgazdasági cenzust májusban (erről korábban beszámoltunk).
Amennyiben Románia nem tesz eleget a felkérésnek, az országot meg-
büntetik. Első lépésben 10%-kal, azaz mintegy 2 milliárd euróval csök-
kenthetik az országnak szánt mezőgazdasági támogatásokat, továbbá
fennáll a veszélye annak is, hogy teljesen megvonják a finanszírozásokat,
ha nem teszik rendbe a hazai követési rendszert. Ugyanakkor lehetetlenné

(Folytatás a 2. oldalon)

Aktualizálni kell a légi felvételeket 

Veszélyben a mezőgazdasági
támogatási rendszer

Fotó: Vajda György

Előre a múltba?
Miközben a fő kormánypárt minden lehetséges alkalommal arról

dalol, hogy hatékony munkájának hála a befektetők bíznak szép ha-
zánkban, a gyakorlatban úgy rombolja le ezt a befektetői bizalmat,
mintha arra kapott volna nem sima felhatalmazást, hanem egyenesen
szigorú parancsot a választóktól.

Az üzleti világban ilyenkor, tavasszal van szezonja az éves közgyű-
léseknek, ahol a tulajdonosok elfogadják az előző évi számvetést, és
döntenek a folyó esztendei tervekről. Ez történt a többségében állami
tulajdonú energetikai nagyvállalatoknál is. Az állami cégek vezetőta-
nácsaiban pénzzel jól kibélelt meleg bársonyszékek várják a hű párt-
katonákat, rendszerint a kormánypártok embereivel töltik fel ezeket a
testületeket. Ez mindenhol így megy a világban, persze jobb helyeken
azért szokás arra is figyelni, hogy a szakterülethez legalább értő em-
berek kerüljenek döntéshozó pozíciókba, és nem csak azért, hogy ne
afelett élcelődjön a sajtó, mint itt nálunk pár hete, amikor az volt a
sláger, hogy műkörmös díványtigrisek harcolnak az árvizekkel…

És az is általános szokás rendesebb helyeken, hogy a vezetőtestüle-
tekbe csak az állam tulajdonrészével arányos számú pártembert ültet-
nek. Nálunk is így járta, de idén a liberálisok felrúgták ezt a rendet,
az ügyről beszámoló mérvadó gazdasági lap szerint minden kisebbségi
tulajdonosi képviselő helyére pártembert ültettek a gázvállalatoknál.
Ilyen erődemonstrációra még a gazdasági kérdésekben sokat és joggal

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Vajda György 



Versmondó és versklipverseny 
Az idén is meghirdetik a budapesti Nemzeti Színház és
a Magyar Versmondók Egyesülete versmondó és vers-
klipversenyét, a Nemzeti VERSenyt, amelyre április 30-
ig várják a benevezéseket. A tavalyi verseny élő
szuperdöntőjét novemberben a rendkívüli jogrend életbe
lépése miatt el kellett halasztani, az idei verseny azon-
ban elindul, az elődöntő és a középdöntő az idén is on-
line zajlik. Októberben, ha a járványhelyzetből kilábal a
világ, a budapesti Nemzeti Színház színpadára léphet-
nek az V. és VI. Nemzeti VERSeny legjobbjai. További
információk a www.vers.hu/nemzetiverseny2021 olda-
lon és a verseny Facebook-oldalán.

Továbbra is láthatók 
Zsögödi Nagy Imre festményei 

A Kultúrpalotában nyílt időszakos Nagy Imre-kiállítás áp-
rilis 30-ig látogatható. A kiállítás Zsögödi Nagy Imre 125
munkáját mutatja be. Helyszín: Kultúrpalota, jobb szárny,
II. emelet. Belépőjegy a palota jegypénztáránál váltható
legkésőbb fél órával zárás előtt. A Kultúrpalotában kedd-
től péntekig 9–16 óra között, szombaton és vasárnap 9 órá-
tól 14.30-ig fogadják az érdeklődőket. A jelenleg látogatható

terek az előcsarnok, a lépcsőházak, a Tükörterem, a sze-
cessziós kiállítás, a Bernády-emlékszoba, a Dandea-em-
lékszoba és a nagy hangversenyterem.

Bogdán Zsolt a KZST vendége
A Kemény Zsigmond Társaság legközelebbi (online)
összejövetelének időpontja április 24., szombat, du.
5.30. A társaság vendégével, Bogdán Zsolttal Csíky
Boldizsár beszélget (művész és közönsége, színház
és korszellem, szolgálat vagy nevelés, szerző és ren-
dező, hangsúly és áthallások, tehetség és műveltség
stb.). A vendéget versmondásra is felkérik. Az ese-
ményt az Erdélyi Magyar Televízió a fenti időpontban
közvetíti. 

Mesejátékok a virtuális térben 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
társulata a járványhelyzet miatt áprilisban nem játszik
közönség előtt. A betervezett mesejátékok élő közve-
títésben (live stream), illetve rögzített online előadás-
ként követhetők. Április 23-án, pénteken 18 órától élő
közvetítésben a Volt egyszer egy… nézhető meg. 25-
én, vasárnap délelőtt 10 órától a Tűzmadár látható on-
line rögzített előadásként. Április folyamán bármikor
elérhető online formában A kisfiú meg az oroszlánok
című produkció.

IDŐJÁRÁS
Eső várható
Hőmérséklet:

max. 13 0C
min. 6 0C

Ma KONRÁD,
holnap CSILLA és NOÉMI
napja.
CSILLA: írói névalkotás a csil-
lag szóból. Először Dugonics
András használta 1788-ban meg-
jelent Etelka című regényében.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. április 20.

1 EUR 4,9279
1 USD 4,0872

100 HUF 1,3660
1 g ARANY 232,2817

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

Még tart az elektronikai hulladék
gyűjtése 

A polgármesteri hivatal szervezésében április 24-én, szom-
baton folytatódik a megyeszékhelyen az elektronikai hulla-
dék gyűjtése. 8–12 óra között a városlakók az alábbi
gyűjtőpontokra vihetik el a feleslegessé vált elektronikai
eszközöket: Gecse utcai parkoló, Ifjúsági Ház előtti parkoló,
Béke és Coşbuc utca kereszteződése, illetve a Bükk és
Székely Vértanúk utca kereszteződése. A nagyobb és ne-
hezebb elektronikai eszközöket áprilisban a városháza által
megbízott cég szállítja el háztól, ezt kérni lehet a 0748-196-
767-es telefonszámon. 

Folytatódnak a Szülőföldön 
magyarul program kifizetései 

Postázták a Szülőföldön magyarul program második kifize-
tési rendjének az értesítő leveleit, összesen 37.189 darabot.
A kifizetések a második rendben április 9. és május 14. kö-
zött történnek minden héten pénteken, kivéve április 30-át.
Telefonálni akkor szükséges az irodához, ha április végén
sem érkezett meg az értesítő. Arra kérnek mindenkit, hogy
figyelmesen olvassa el a levelet, amely tájékoztat a teendők-
ről, ha valami probléma merült fel a bankszámlával/kártyával.
Azon igénylők, akik még nem rendelkeznek OTP-bankszám-
lával, mert először igénylik a támogatást, még nincsenek be-
ütemezve kifizetésre, ők csak májusban számíthatnak az
értesítő levélre – tájékoztatott Ady-Kovács-Ferenczi Noémi,
a Szülőföldön magyarul programkoordinátora.

A marosvásárhelyi piacok nyitvatartása 
A marosvásárhelyi piacigazgatóság tájékoztatása szerint
április 25-ig a piacok nyitvatartási rendje a helyi járványügyi
bizottságnak a veszélyhelyzet meghosszabbítására vonat-
kozó 2021.04.14-i 5-ös számú határozata szerint alakul. A
Hadsereg téri piac naponta 8–18 óra között tart nyitva, az
élelmiszertermékeket forgalmazó piacok az alábbi program
szerint működnek: hétfő–csütörtök 7–21, péntek, szombat
és vasárnap 7–18 óra között. A piacok területén működő ke-
reskedelmi helyiségek hasonló program szerint lesznek
nyitva. Április 30-án az élelmiszertermékeket forgalmazó pi-
acok 7–20 óra között tartanak nyitva. A veszélyhelyzet alatt
– a 2021.04.08-i 432-es számú kormányhatározat 3-as mel-
lékletének 12. cikkelye (1) bekezdésének előírásai értelmé-
ben – továbbra is zárva marad az ócskapiac, tájékoztatott
Ujică Valer ügyvezető. 

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

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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A Nap kel 

6 óra 26 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 18 perckor. 
Az év 111. napja, 

hátravan 254 nap.

Megyei hírek
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Veszélyben a mezőgazdasági támogatási rendszer
válik a hazai alapok felhasználása is. Ezért – a miniszté-
rium közleménye alapján – a szaktárca sürgősségi kor-
mányrendeletet terjeszt elő. Az Európai Bizottság
szakemberei szerint három éven belül ki kell cserélni a
térképeket, ugyanis az utóbbi években jelentős földtani,
földrajzi és vidéki, mezőgazdasági infrastrukturális válto-
zások voltak Romániában, akár az erdős területeket ille-
tően, vagy az árvíz és más természeti katasztrófa
következményei miatt. Amint említettük, a 2021–2027-es
új uniós agrárpolitika kidolgozásában, megvalósításában,
az említett időszakra vonatkozó támogatások pénzkerete-
inek meghatározásában jelentős szerepe van a légi felvé-
teleknek. Az új rendszer, amelyet Romániának is
alkalmaznia kell, pontosabb ellenőrzést tesz majd lehe-
tővé. Azt szeretnék, ha a jobb felbontású szatellit- és a légi
felvételekkel könnyebben beazonosíthatók lennének a ki-
fizetésre jogosult területek, ugyanakkor azok is, amelyekre
jogtalanul ítéltek oda támogatást, így hosszú távon a te-
repmunkát felválthatná az új ellenőrző rendszer. 

A tervek szerint az új térképeket is a Honvédelmi Mi-

nisztérium segítségével készítenék el. Évente mintegy
25.000 négyzetkilométert térképeznének fel. Ezt a szolgál-
tatást eddig is ez a minisztérium végezte 2010-től, szerző-
dése 2020. december 31-én lejárt. Az új rendelettervezet
szerint a Honvédelmi Minisztérium évente 25.000 négy-
zetkilométert mérne fel, a további területek feltérképezése
a szaktárca és az APIA feladatköre marad. A szolgáltatást
a minisztérium költségvetéséből fedezik, és időszakosan
felújítják. Bordi Kacsó Zsolt, az APIA Maros megyei ki-
rendeltségének aligazgatója lapunknak elmondta, hogy a
megyében is rendszeresen felülvizsgálják a területeket, kis-
térségenként felújítják a térképeket. Legutóbb 2018–2019-
ben digitalizálták megyénkben mezőgazdasági céllal a
területeket. A minisztérium szerint minél előbb le kell zárni
– az egyébként kötelező – nyilvános vitát, hogy az unió által
kért határidő előtt vezessék majd be a felújított rendszert. 

A minisztérium nyilvántartása szerint az APIA évente
mintegy 10 millió hektár terület újratérképezését igényli.
A 2020-as mezőgazdasági kampányra 9,9 millió hektárt
fényképeztek le a levegőből, és vitték be az adatokat a di-
gitális rendszerbe. 

(Folytatás az 1. oldalról)

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
László Attila: Mielőbb 

új egészségügyi miniszterre van szükség
Nem érti Vlad Voiculescu korábbi egészségügyi minisz-

ternek a koronavírus okozta halálesetek számával kapcso-
latos nyilatkozatait, és egy új tárcavezető kinevezését
tartja a helyzet megoldásának László Attila szenátor. Az
RMDSZ egészségügyi szakpolitikusa erről az Erdély TV
24plusz műsorában (https://youtu.be/9vSm1_tSmQg) be-
szélt hétfő este.

Kezelni kell a jelenlegi helyzetet, illetve tisztázni kell
jó néhány olyan dolgot, ami az elmúlt napokban beszéd-
témává vált – véli László Attila szenátor, aki szerint Vlad
Voiculescu korábbi egészségügyi miniszter számos, nehe-
zen értelmezhető kijelentést tett az elmúlt napokban. Az
RMDSZ egészségügyi szakpolitikusa ugyanakkor elis-
merte, valóban van különbség a számok között: „Olyan

emberként, aki az önkormányzatban dolgoztam, annyit
tudok, hogy teljesen más rendszer a lakosság-nyilvántar-
tás, illetve az egészségügyi jelentési rendszer.” Hangsú-
lyozta azonban, hogy az egészségügyi miniszter
elbocsátása következtében kialakult helyzetre mielőbb
meg kell találni a megoldást: „azt látom, hogy három-négy
napja erről beszélünk, annak ellenére, hogy az elmúlt
héten mintegy 27 százalékkal csökkent az új esetek száma.
Viszont még mindig ott van a nyakunkon ez a hatalmas
nyomás a kórházi ágyak tekintetében, az intenzív osztá-
lyos ágyak tekintetében, és naponta meg kell hozni azokat
a döntéseket, amelyek a helyzet megoldását szolgálják. És
ez koordinációt igényel” – fejtette ki a szakpolitikus. 
(közlemény)



szidott szociáldemokraták sem vetemedtek az előző kor-
mányzati ciklusban, pedig ők az előző választásokkor
egyértelműen megszerezték a hatalmat, ami erről a li-
berális társaságról nem mondható el. A hatalmi hely-
zettel való ilyenszerű visszaélés nagyon rossz üzenet,
nemcsak a befektetők számára, hanem mindenkinek, aki
úgy gondolja, hogy az adófizetők pénzén működő állami
cégeknek korrektül kellene működniük.

Másik, befektetői és tisztességes adófizetői bizalmat
romboló lépés volt, hogy nemcsak ezeknél a gázas cé-
geknél, hanem több más állami vállalatnál is titkosítot-
ták a vezetőség fizetéseit. Ez egy leleplező baklövés volt,
mert a tőzsdén is jegyzett cégekről van szó, amelyek ese-
tében az átláthatóság alapkövetelmény lenne bárhol a
civilizált világban. Mi e jelek szerint sem értünk el még
oda. Sőt távolodunk attól, amikor egy állítólag liberális
vezetésű kormány a pártállam szellemi örökösein is túl-
tevő módon fütyül az átláthatóságra a hatalom utáni
mohóságában. Ebben a mohóságban a rendszerváltás
óta konszenzus van az ezt a jobb sorsra érdemes orszá-
got lelakó pártok között, legfeljebb a módszereik külön-
böznek.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Előre a múltba?

Maros megyében kedd délután lezuhant a román lé-
gierő egyik MiG-21 Lancer vadászrepülőgépe – je-
lentették a hírtelevíziók.

Dan Anghel, a védelmi minisztérium szóvivője az Antena3
hírtelevíziónak elmondta: a pilóta katapultált, és túlélte a bal-
esetet, de megsérült. A hírtelevízió közlése szerint a többfunk-
ciós vadászgép a Kolozs megyei Aranyoslóna légibázisáról
szállt fel gyakorlatozó repülésre, és a Szászrégennel szomszé-
dos Dedrád közelében zuhant le.

A védelmi minisztérium közleménye szerint a repülőgép
14 óra 30 perckor zuhant le lakatlan területre. A pilóta a kata-
pultálás ellenére nem vesztette el az eszméletét, együttműkö-
dött a helyszínre érkező mentőegységekkel. Hírügynökségi

jelentések szerint Marosvásárhelyre szállították kórházba, sta-
bil állapotban.

Romániában folyamatban van a légierő korszerűsítése,
amelyet a hadsereg másodkézből vásárolt, használt F16-os va-
dászgépekkel hajt végre. Használatban vannak azonban még
a Szovjetunióban gyártott és izraeli segítséggel Romániában
felújított MiG-21 Lancer típusú vadászgépek is. A megrendelt
F16-osok közül eddig 17 érkezett meg Romániába. Az utóbbi
25 évben a román légierő több mint húsz MiG-21-ese hajtott
végre kényszerleszállást, vagy zuhant le.

A legutóbbi hasonló baleset 2018. július 7-én történt egy
légiparádé közben Feteşti mellett. Akkor a pilóta nem élte túl
a balesetet. (hírösszefoglaló)

Lezuhant egy MiG-21 Lancer vadászgép
A mobil központoknál is 
kezdődik az oltás

Szerdától a mobil oltóközpontoknál is elkezdődik a
koronavírus elleni oltás – jelentette ki kedden Valeriu
Gheorghiţă. Az oltáskampány koordinátora szerint
első körben 14 megyében indul be az immunizálás-
nak ez a módja, majd további megyéket is bevonnak.
Egyelőre Arad, Bákó, Konstanca, Ilfov, Máramaros,
Mehedinţi és Szeben megyében lesznek mobil oltó-
központok, további hét megyében pedig mobil ol-
tócsapatok segítik az immunizálást erre a célra
kialakított helyiségekben. A mobil oltóközpontoknál
„egyelőre” a Moderna koronavírus elleni vakcinájával
oltanak, ezt ugyanis 30 napon át lehet 2-8 Celsius-
fokos hőmérsékleten tárolni – tette hozzá a szakem-
ber. (Agerpres)

Több egyeztetés szükséges 
a koalícióban

Sokkal több egyeztetésre van szükség a hárompárti
kormánykoalícióban, hogy meg lehessen akadá-
lyozni a mostanihoz hasonló konfliktusokat – mondta
Kelemen Hunor minisz- terelnök-helyettes, az
RMDSZ elnöke kedden a magyar közmédiának nyi-
latkozva, miután előző este eredménytelenül zárult a
koalíciós pártok vezetőinek első válságtanácsko-
zása. Kelemen Hunor úgy értékelte: a bizalom meg-
erősítése „nem lesz egyszerű mutatvány”, de a
jobbközép kormánykoalíciónak nincs alternatívája,
azt pedig kizárta, hogy alig négy hónap után minisz-
terelnököt cseréljenek: ebbe az RMDSZ sem fog be-
lemenni, és a – Florin Cîţu miniszterelnököt jelölő –
PNL sem engedheti meg magának. Az RMDSZ el-
nöke szerint elfogadhatatlan felelőtlenség lenne tel-
jes politikai, kormányzati válságba lökni az országot
egy miniszterért, a jelenlegi helyzetben tehát „az USR
PLUS-nak kell abból a sarokból visszajönnie, ahova
saját magát beszorította, kezét-lábát megkötve”,
ugyanakkor a koalíció mindennapi működésében
olyan kormányzati és parlamenti egyeztetési mecha-
nizmusokat kell bevezetni, amelyek megelőzik a ha-
sonló konfliktusokat. A koalíciós vezetők kedd délután
folytatták az egyeztetést. (MTI)

Tavaly 5 százalék volt 
a munkanélküliségi ráta

Tavaly 5 százalék volt Romániában a munkanélküli-
ségi ráta az előző évi 3,9 százalék után – közölte a
statisztikai intézet kedden. A férfiak körében 5,3 szá-
zalék, míg a nőknél 4,7 százalék volt az állástalanok
aránya. Vidék és város között 1,4 százalékpont volt
a különbség: míg vidéken 5,8 százalék, addig a vá-
rosokban 4,4 százalék volt a munkanélküliségi ráta.
Az állástalanok aránya a 15 és 24 év közötti fiatalok
körében volt a legmagasabb, elérte a 17,3 százalé-
kot. A munkanélküliség inkább az alacsony és köze-
pes képzettségűeket érintette, előbbiek körében 8,1
százalék, utóbbiaknál 5,1 százalék volt az állástala-
nok aránya, míg a felsőfokú végzettséggel rendelke-
zőknél csak 2,2 százalék. A 15 és 64 év közöttiek
foglalkoztatottsági rátája 65,6 százalék volt, ami 0,2
százalékponttal volt alacsonyabb az előző évinél. A
20 és 64 év közöttiek foglalkoztatottsági rátája 70,8
százalék volt. (MTI)

Ország – világ

Romániában immár három hete csökken az újonnan
azonosított koronavírus-fertőzések üteme, de to-
vábbra is növekszik a járvánnyal összefüggő elha-
lálozások mozgóátlaga, kedden pedig rekordot is
döntött a 24 óra alatt regisztrált Covid-halálesetek
száma.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése
szerint az utóbbi napon 237 nyilvántartott koronavírusos beteg
vesztette életét, ami másfélszerese az utóbbi két hét átlagának,
és több mint tíz százalékkal haladja meg a tavaly december
8-án regisztrált korábbi csúcsot. Romániában a járvány tavaly
őszi második hulláma idején négy olyan nap volt, amikor 200-

nál több halálesetet jelentettek. Az országban egyébként ápri-
lis eleje óta mindennap az előző két hét átlagánál kevesebb új
fertőzést diagnosztizáltak. Kedden számuk nem érte el a há-
romezret, ami csaknem 25 százalékkal marad el a most átla-
gosnak minősülő 3780-tól.

A statisztikából arra lehet következtetni, hogy a kórházakra
nehezedő nyomás csak lassan enyhül: az április 5-én feljegy-
zett 14 ezer fölötti csúcsról 12 ezerre esett vissza a kórházak-
ban kezelt fertőzöttek száma, egy hete az intenzív terápián
lévőké is csökkenni kezdett: a múlt keddi csúcshoz képest
immár százzal kevesebb, 1432 súlyos esetet ápolnak a Covid-
kórházakban. (MTI)

Lassult a járvány, 
de rekordot döntött a halálozások száma

A diákok megelégelték, hogy az államra várjanak,
amíg az oktatási törvényben előírt kötelezettségét
teljesíti: önkéntes munkával hoztak létre maguknak
az érettségire és a nyolcadikos országos felmérőre
felkészítő digitális platformot – közölte kedden az
Adevarul hírportál.

A romániai diákok országos tanácsát (CNE) a Bukaresti
Műszaki Egyetem számítástechnikai karának hallgatói és több
önkéntes középiskolai tanár segítette a honlap kialakításában,
amelyre a beüzemelésétől eltelt kevesebb mint egy hét alatt
több mint háromezer felhasználó jelentkezett be.

A Vreau la Examen (Vizsgázni akarok) platformot fél év
alatt hozták létre, a honlapra pedig feladatok és lehetséges
vizsgatételek ezreit töltötték fel a nyolcadikos záróvizsga, il-
letve az érettségi tantárgyak mindegyikéből. A tanagyag elsa-
játítása és gyakorlása során a felhasználók nyomon követhetik
előmenetelüket saját korábbi teljesítményükhöz viszonyítva,
ugyanakkor összevethetik teljesítményüket a többi felhasználó
eredményével is.

Romániában már a tíz éve hatályos oktatási kerettörvény is
előírta az online oktatást támogató virtuális diákkönyvtár lét-
rehozását, de a nagy késéssel, tavaly elindított EduOnline por-
tál vizsgafelkészítőként nem használható, a nyitóoldalon pedig

arra figyelmeztetik a felhasználót, hogy a leckéket több mint
tíz éve dolgozták ki, megjelenítésükhöz pedig a tavaly óta már
nem támogatott – Flash lejátszó telepítése szükséges.

Miután a világjárvány, az óralátogatás többszöri felfüggesz-
tése, és az oktatás internetre költöztetése amúgy is nehéz hely-
zetbe hozta a diákokat, a CNE úgy értékelte, hogy a
végzősöknek nincs már idejük kivárni, amíg az állam hoz létre
online vizsgafelkészítő platformot. A diáktanács Facebook-
oldalán közzétett felhívásra 90 önkéntes jelentkezett: közülük
választották ki azt a 25-tagú csoportot, amely kialakította a
honlapot.

A tartalmat ellenőrző tanárok nem feltétlenül az „elitisko-
lákból” kerültek ki, de valamennyien tapasztalt és nagyon se-
gítőkész pedagógusok – mutatott rá Rares Voicu, a CNE
elnöke, aki maga is érettségi előtt áll. A honlapot hamarosan
intelligencia- és készségfelmérő tesztekkel, a pályaválasztást
segítő önismereti alkalmazásokkal bővítik. Akik már tudják,
hol szeretnének továbbtanulni, azoknak a projektet segítő
egyetemisták által létrehozott, a Vreau la Poli (Műegyetemre
akarok menni), illetve a Vreau la Medicina (Orvosira akarok
menni) néven indult vizsgafelkészítő honlapokat ajánlotta fi-
gyelmükbe a CNE elnöke. (MTI)

A diákok indítottak maguknak online érettségi 
felkészítő platformot

Amint arról az erdélyi és anyaországi sajtó is hírt
adott, múlt szombaton este leomlott az Tacs refor-
mátus templomának tornya. 

A Beszterce-Naszód megyei, túlnyomórészt magyarok
lakta település református temploma a 18. században épült, és
évek óta használaton kívül állt. A helyi reformátusok megvá-
sárolták a korábban a szászok által emelt evangélikus temp-
lomot és parókiát, felújították, és azt használják. 

Eredeti templomuk korábban is szenvedett már el károkat,
és műemlékvédelmi szakemberek szerint felújítási költsége
nem állt volna arányban építészeti értékével. Mint Káldi
Gyula építész, a határon túli magyar műemlékek megmenté-
sével foglalkozó Teleki László Alapítvány kuratóriumi tagja
elmondta, az épületnek olyan súlyos statikai problémái van-
nak, hogy lényegében menthetetlen, ezért fájó szívvel, de le-
mondtak a felújításáról. Az 1711-ben készült kazettás
famennyezet viszont rendkívül értékes, ezért annak megmen-
tése már korábban is a tervek között szerepelt. 

A magyar kormány finanszírozásából működő, a Teleki

László Alapítvány által lebonyolított Rómer Flóris Terv kere-
tében, a helyi reformátusokkal egyetértésben a felújítás után
a famennyezetet áthelyezik az egykori evangélikus temp-
lomba. 

A restaurálást vezető Mihály Ferenc beszámolójából kide-
rül, hogy 2017 júniusában egy erős vihar mindkét oldalon
megbontotta a templom bádoghéjazatát. A károkat rövid időn
belül sikerült helyreállítani, ám 2019 augusztusában egy újabb
vihar ismét kifödte a templomot. Ezúttal a déli oldalról a bá-
doghéjazatot teljes egészében feltépte, a hajó fölötti részt a
templom túloldalára, a szentély fölöttit pedig körülbelül 20-
30 méterrel tovább, a közeli temetőkertbe repítette. 

A károkat ismét helyreállították, a kazettás mennyezetet le-
bontották, a festetlen részeket portalanították, a mennyezetet
fertőtlenítették, elraktározták.

A templom bemutatása a Rómer Flóris-terv oldalán:
http://www.romerterv.hu/muemlekeink/tacs-reformatus-temp-
lom-erdely/

(közlemény)

Magyarországi támogatásból mentik meg a leomlott
tornyú református templom értékes famennyezetét
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Idén befejezik a beígért – a
tavaly ősszel elkezdett, de 
félbemaradt – térfelújítási 
munkálatot Nyárádszereda
központjában, és folytatják a
járdaépítést a városon kívül is
– nyilatkozta a polgármester
az idei költségvetés ismereté-
ben.

A tavasz beköszöntével el is kez-
dődött már a munkálat a főtér felső
részén, a Deák Farkas iskola előtti
tér felújításán már mintegy két hete
dolgoznak. Az egykori útburkolatot
eltávolították, a zöldövezeteket új
szegélykövekkel határolták le, majd
az alapozás után térkővel borítottak
egy járdaszakaszt, és Deák Farkas
szobra körül is méltó körülménye-
ket teremtettek. A következőkben a
megyei útra kitérő forgalmat is ren-
dezik, a teret újraaszfaltozzák, és
parkolóhelyeket is kialakítanak –
tudtuk meg a részleteket Tóth Sán-
dor polgármestertől. 
Következik a Tűzoltó utca

Amint itt minden elkészül, a
munkacsoport visszaköltözik a Tűz-
oltó utcába, és folytatja az ősszel el-
kezdett munkát. Nem gondolták
volna, hogy így elhúzódik itt az épí-
tés, de ez még a javukra is válhat,
ugyanis így kellő idő adódott
ahhoz, hogy a vezetékek elhelye-
zése után a föld visszatömítődjön.

Ha elhamarkodták volna a munkát,
egy hétig biztosan szépen mutatott
volna a frissen aszfaltozott utca, de
utána minőségi problémák adódtak
volna, így azt lehet mondani: meg-
érte ennyit várni – részletezte az
elöljáró.

Jó hír az, hogy időközben kissé
újratervezték az utcát abban az ér-
telemben, hogy el fognak innen tün-
tetni tizenegy középfeszültségű
villanyoszlopot, és a vezetékeket
behelyezik a talajba, majd utólag
felállítják azokat a fémoszlopokat,
amelyek kizárólag a közvilágítást
szolgálják. Az áramszolgáltató ere-
detileg hallani sem akart erről, de
végül mégis engedélyt adott rá. A
munkálat egy kis költségtöbblettel
jár, mert nem szelik át az utcát több
helyen, hanem mindkét oldalról
megkerülik a vezetékek.

Miután az utcában rendezik a ve-
zetékek helyzetét, megépül az úttest
és a járda, majd a munkacsapat át-
vonul a szomszédos tömbházakhoz,
ahol nemcsak a bejárót újítják fel,
hanem megoldják a csapadékvíz el-
vezetését és a parkolást is. Mind-
ezen munkálatokra megvan az
anyagi fedezet, mivel a tavaly keve-
set költöttek, így vagy költségvetési
összegeket fordítanak ide, vagy a
fejlesztési minisztérium alapjaiból
kerül rá pénz.

Még nem látják aprólékosan a
költségvetést, de nem fognak meg-

feledkezni azokról a mellékutcák-
ról sem, ahol még nincs aszfalt:
újabb két-három utcában terítené-
nek le aszfaltszőnyeget az év vé-
géig.
Folytatják a járdaépítést

A tavalyi választási kampányban
hangzott el az ígéret, hogy folytat-
ják a járdaépítést a városon kívül, és
Kisszentlőrincet összekötik Szere-
dával egy összefüggő járda megépí-
tésével a megyei út mentén. Tavaly
ősszel már megépült Székelytom-
pán egy hosszabb szakasz, azt sze-
retnék befejezni, és lehet, hogy már
idén tudnak Székelysárdon is dol-
gozni, és eljuthatnak a térkövezett
sávval az iskoláig. Ha minden
évben sikerül építeni, akkor a 
négyéves ciklus végére úgy állhat-
nak a választópolgárok elé, hogy a
szűkös keretek ellenére megtalálták
a megoldást, és ezt a vállalást is tel-
jesítették.

Mivel Szereda és Tompa között
idén le kell fektetni a vízvezetéket,
ebben az évben nem fognak dol-
gozni ezen a szakaszon, mert meg
fog süppedni a föld, és az új járda
tönkremenne. Ehelyett az az ész-
szerű, ha elsőként a lakott területe-
ken végzik a járdásítást, majd a
végén egy nagyobb, látványos sza-
kasz megépítésével összekapcsol-
ják a kisvárost és a hozzá tartozó
falvakat.

Javukra válhat a késés
Épülnek-szépülnek a közterületek

Gligor Róbert László

A főtér felső része megújul, és méltó környezete lesz Deák Farkas szobrának is 
Fotó: Gligor Róbert László

Hamarosan a Tűzoltó utcában is megépül a járda és az úttest A városhoz tartozó falvakban is járda épül – tavaly jól haladtak Tompán

Zöldpénteken jelent meg a
Zöld kisokos című kiadvány,
amelyet Winkler Gyula EP-
képviselő három gyakornoka
állított össze, helyi, regionális
és országos jó példákat átte-
kintve. Az online elérhető ki-
advány az Európai Unió
fenntarthatósági célkitűzé-
seiből kiindulva azt vizsgálja,
hogy közösségként és egyén-
ként milyen konkrét lépé-
seket tehetünk a környezet-
tudatosság, a zöldgondolko-
dás érdekében.

„Három évvel ezelőtt határoztuk
el, hogy a Magyar Ifjúsági Értekez-

lettel közösen szervezett európai
parlamenti gyakornoki programun-
kat tematikussá tesszük, így hirdet-
tük meg a környezetvédelem és
fenntartható fejlődés témakörben a
legutóbbi gyakornoki pályázatun-
kat is. Két olyan kérdéskörről van
szó, amely sokunkat foglalkoztat
magánemberként, ugyanakkor
meghatározza közösségünk jövő-
képét is. Ezek a témák nemcsak
Európában és a nagyvilágban érde-
kelnek sokakat, hanem itthon, Er-
délyben is aktuálissá váltak. A
koronavírus-járvány 2020 tavaszán
áthúzta terveinket, ezért a diákokkal
arra a megoldásra jutottunk, hogy

online gyakornokságot szervezünk”
– tájékoztatott Winkler Gyula EP-
képviselő.

Három egyetemista, Kémenes
Edina, Kovács Andrea és Szabó Ist-
ván nyerte el a gyakornoki ösztön-
díjat, a hathetes, online zajló
munka eredménye a Zöld kisokos,
amelyet gyűjteménytárként, inspi-
rációként is érdemes olvasni.
„Igyekeztünk minél több jó ötletet
beleszőni a Zöld kisokosba, mely-
lyel akár civil szervezeteknek, akár
helyi közösségek fiataljainak segít-
séget nyújthatunk, hogy miként le-
hetnek környezettudatosabbak, és
milyen kezdeményezésekhez csat-

lakozhatnak” – mondta el Kovács
Andrea.

„A gyakornokok számos jó és
követendő példát gyűjtöttek össze,
nem elméleti szinten vizsgálták a
problémát, hanem annak jártak
utána, mit tehetünk egyénként, kö-
zösségként azért, hogy a környeze-
tünk élhető maradjon. Külön öröm
számomra, hogy Erdélyből, Szé-
kelyföldről több sikeres kezdemé-
nyezés van, amelynek itt volt a
helye a kiadványban, ugyanis ez is
jelzi, hogy közösségünk számára
nemcsak fontos, hogy legyen friss
levegő, tiszta víz, élhető környezet,
hanem ezek megőrzéséért tesz is”
– fejtette ki a képviselő. „A gazda-
ság kapcsán sok szó esik a fenntart-

ható fejlődésről, de ezt társadalmi
szinten is meg kell erősíteni. Akkor
leszünk sikeresek, ha a tudatos fe-
lelősségvállalás, a zöldgondolko-
dás, a környezettudatos szemlélet
egyéni és közösségi döntéseinkben
egyaránt jelen van” – tette hozzá,
kiemelve, hogy nem véletlenül vá-
lasztották, hogy zöldpénteken je-
lenjen meg a kisokos. A
gyűjteménytár elnyerte Tánczos
Barna környezetvédelmi miniszter
tetszését is, a tárcavezetőnek a
héten mutatták be a kiadványt, je-
lezve, hogy folytatása is lesz. A
Zöld kisokos elérhető a
https://winklergyula.ro/zold-kiso-
kos-erdelyi-egyetemistaktol/ lin-
ken. (közlemény)

Zöld kisokos erdélyi egyetemistáktól



A fenti címmel nyílik a hét második fe-
lében igen érdekesnek ígérkező tárlat
a budapesti Hagyományok Háza szer-
vezésében: április 22-én, csütörtökön
19 órától online eseményként kerül sor
a kiállítás-megnyitóra és tárlatveze-
tésre. 

– A magyarországi népművészetből táplál-
kozó tárgyalkotó mozgalom erejét mutatja,
hogy az elmúlt fél évszázadban ötévente újon-
nan készített minőségi tárgyakkal képes meg-
tölteni több száz négyzetméteres
kiállítótereket. Ebből is jól látszik, hogy az al-
kotókedv és alkotóerő töretlen, és ez minden
népművészeti szakágban tapasztalható. Az al-
kotóknak a jelenkor számára is van mondani-
valója, és az általuk létrehozott tárgyak a 21.
századi életmód minden területén hasznosít-
hatók. Mindezt fényesen bizonyította a Mű-
csarnokban 2018-ban megrendezett
grandiózus Kéz-Mű-Remek kiállítás is,
amelynek 2500 négyzetméterén közel ötszáz
alkotó 3500 alkotását mutathattuk be. Most,
három évvel később, a tizenhetedik Élő nép-
művészet kiállításon már a legújabb termés se-
regszemléjét tárjuk a nagyközönség elé, hiszen
a pályázaton a három éve bemutatott tárgyak
nem szerepelhettek.

Az alkotói utak különbözőek lehetnek, de
bármelyik úton is járunk, az alapok hármas kö-
vetelményét mindig szem előtt kell tartani.
Ezek a hagyomány, a tehetség és a mesterség-
beli tudás. A kortárs népi iparművészetnek to-
vábbra is meghatározó alapja a történeti
hagyomány, amely – bármely hatás érte a tör-
ténelem folyamán – mindig csak a közösség
esztétikai szűrőjén keresztül nyert befogadást.
Napjaink népművészeti alkotásai legyenek

esztétikailag nyitottak, legyenek érzékenyek
az új iránt, de sohase veszítsék el a népművé-
szeti hagyományban gyökerező értékeiket.

A harmadik alappillér a mesterségbeli
tudás, a tárgy mívessége. Minden szakágnak
kialakultak évszázadok alatt a kézművestech-
nikái, melyek meghatározó jegyekkel látják el
a népművészeti tárgyakat. A jövőben alkotók-
nak és bírálóknak továbbra is szigorúan kell
ragaszkodniuk ehhez a mívességhez, mely a
tárgyak értékét adja – írja az eseménnyel kap-
csolatosan Beszprémy Katalin és Szabó Zol-
tán.

Amint azt a szervezők megjegyzik, az ápri-
lis 22-én nyíló, a Hagyományok Háza szinte
minden terét betöltő kiállítás összesen 1.533
tárgyon vagy tárgyegyüttesen, mindösszesen
2.192 darab alkotáson keresztül mutatja be élő
népművészetünk és népi iparművészetünk
sokszínűségét.

A Hagyományok Háza a Kárpát-medencei
néphagyomány ápolására és továbbéltetésére
létrehozott nemzeti intézmény, melyet a Nem-
zeti Kulturális Örökség minisztere 2001. ja-
nuár elsején alapított. A Hagyományok Háza
szolgáltatóközpont. Három nagy egysége el-
térő eszközökkel, de egyazon céllal és elköte-
lezettséggel várja a népi kultúra, a hagyomány
iránt érdeklődő nagyközönséget és a szakma-
belieket, akik útmutatásért vagy segítségért
keresik fel az intézményt.

Az Élő népművészet című kiállítás augusz-
tus 24-ig tekinthető meg, a kiállítás társszer-
vezője, szakmai partnere a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége. További információk
a Hagyományok Háza Facebook-oldalán és a
hagyomanyokhaza.hu oldalon találhatók.
(Knb.)
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M argit számára a turkálók jelen-
tették az ígéret földjét. Órákat
tudott eltölteni a jellegzetes il-

latú, sokat megélt kabátok, ingek, nadrágok
dzsungelében. Sorra szinte valamennyi ru-
hadarabon végigsimított, némelyiket megfor-
gatta, vállfástul magához próbálta. Mintha
beszédbe elegyedtek volna az ujjai a külön-
féle anyagokkal, és az ismerkedés udvarias
körei után azt tudakolnák, melyikük szeretne
leginkább hazamenni velük. Az ötvenes évei-
ben járó, kislányos megjelenésű nő sohasem
távozott üres kézzel ezekből a boltokból. Virág-
hímzéses vászonszatyrában minden pénteken
ott lapult legalább egy régi-új szerzemény, leg-
többször egy könnyű selyeming vagy valami-
lyen különlegesebb kiegészítő. 

– Kizárólag az utolsó munkanapon szok-
tam szétnézni a kedvenc használtruha-keres-
kedéseimben, amikor a hét elejétől
megmaradt áru egy vagy két lejbe kerül – vi-
lágosított fel Margit beszélgetésünk elején. –
Nem anyagi kényszerből takarékoskodom,
egyszerűen így esik jól. Azt hiszem, szá-
momra gyermekkori örökség ez a szemlélet-
mód.

– Mesélj egy kicsit a kislánykorodról –
kértem.

– Édesanyámékat sohasem vetette fel a
pénz, pedig mindkét szülőm rengeteget dol-
gozott. Az égiek azonban mindig kárpótolnak
a hiányosságokért, ezt én már kiskoromban

megtapasztaltam. Anyukámnak csodálatos
kézügyessége és hihetetlen képzelőereje volt,
így, bár új ruhára sohasem telt, mindent el-
készített nekem, amire csak vágytam. Már
óvodás koromban kialakítottuk a szerepeket:
én lerajzoltam az inget,
szoknyát, kötényruhát,
bármit, ami az eszembe
jutott, ő pedig felkutatta
a megfelelő anyagot, és
megvarrta nekem, még-
pedig pontosan úgy, ahogy szerettem volna.
Rajtam sohasem lehetett divatos tucatdara-
bokat látni, mégis sok jómódú osztálytársam
irigyelt. Az iskolai farsangokon hol pillangó
voltam, hol katicabogár, a legnagyobb sikert
azonban szaloncukorként arattam. Egysze-
rűen nem tudtam olyan ötlettel előállni, amit
édesanyám ne valósított volna meg. Tizen-
kettedik osztály vége felé azzal mentem haza
egy délután, hogy másnap mindenkinek hó-
fehér ingben kell megjelennie, mert fényké-
pezés lesz, a tablóképeket készítik. Két hét
volt még anyuéknak fizetésig, így teljesen fel-
készületlenül érte őket a hír. Kölcsönkérésről
szó sem lehetett, ehhez mindketten egész
életükben szigorúan ragaszkodnak, így úgy
tűnt, kilátástalan a helyzet. Ültek a konyhá-
ban édesapámmal, csendben, látszólag sem-
mire sem gondolva. Aztán egyszer csak

felpattant a székről édesanyám, beperdült a
nagyszobába, és percek alatt felforgatta az
ágyneműtartó ládát. Valahonnan a láda al-
járól előhalászott egy patyolatfehér lepedőt,
hozzá egy párnát, amin apró gyöngyházszínű

gombok sorakoztak.
– Na, mondjad, lel-

kem, milyen inget sze-
retnél? – fordult
hozzám nagy lendület-
tel. Először szóhoz sem

jutottam a meglepetéstől, aztán egyre bát-
rabban kezdtem sorolni az elképzeléseimet:
csipkegallér, háromnegyedes ujj, mert meleg
van, az ujjak végén is csipke. Aznap éjjel el-
készült az ing a lepedőből, pont úgy, ahogy
megrendeltem. Ráadásként felkerültek rá a
párna gyöngyházgombjai. Amikor másnap
reggel magamhoz szorítottam, nem volt
nálam büszkébb és boldogabb tizenkettedi-
kes nagylány az egész világon. Ilyen varázs-
latokra volt képes édesanyám. Tőle
tanultam meg értékelni egy-egy apró
gyöngyszemet, gazdátlanul kallódó szala-
got, cipzárt. Még nem jött be divatba a térd-
nél legombolható szabadidőnadrág, de az ő
praktikusan álmodó világában már ez is
megszületett. Csodájára is jártak a barát-
nőim az időjárás szerint hosszabbítható, rö-
vidíthető öltözékemnek. Később, miután

férjhez mentem, és megszületett a fiam, egy-
más után horgolta, kötötte a ,,Csillagának”
a szebbnél szebb rugdalozókat, kicsi sapkát,
sálat, kesztyűt. Így akkor sem csábítottak a
drága üzletek, amikor anyagilag már meg-
engedhettem volna magamnak, hogy onnan
vásároljak. A használtruha-kereskedések vi-
szont az első perctől megbabonáztak. Úgy
emlékszem, Marosvásárhelyen a Bolyai ut-
cában nyílt az első ilyen üzlet. 

Rövid idő alatt törzsvásárló lettem. Az
onnan szerzett gyöngyös pulóverek a mai
napig hordhatók, nem nyúltak ki, és a szí-
nük sem fakult meg. De olyan is volt, hogy
a turkálós holminak az anyaga tetszett
meg, fazonban és méretben nem illett hoz-
zám, mégis megvettem, és otthon édes-
anyám segítségével teljesen átalakítottam.
Kamaszodott már a fiam, és mi még mindig
órákat elszórakoztunk anyukámmal a kicsi
tömbházlakás konyhájában felsorakozta-
tott ,,varázsrongyainkkal.” Ő így emlegette
az átalakításra váró ruhadarabokat, és
mintha valóban lett volna valami különle-
ges erő a kezébe adott anyagokban. Most
már jó néhány éve egyedül varrogatok.
Azazhogy látszólag egyedül, a mozdulataim
és az ötleteim ugyanis nem kizárólag az
enyémek. Tisztán érzem, hogy valaki mindig
fogja a kezem, vigyáz az öltéseimre, és ha
felhősebb napokon túl kicsinek látszik a tű
foka, a cérnát is befűzi helyettem

Varázsrongyok

XVII. országos népművészeti kiállítás
Élő népművészet Azt hinné az ember, hogy a jelenlegi pus-

kaporos hangulatot jobban nem is lehetne
gerjeszteni sem itthon, sem a nagyvilág-
ban. De lehet. Naponta jön valami újabb
hajmeresztő intézkedés, ami pattanásig fe-
szíti az idegeket. Elég csak az egyik legú-
jabbat, a milliárdokat érintő futball
Szuperliga ügyet említeni. Nem részlete-
zem, aki kicsit is szurkoló, tudja, miről van
szó. Alig került nyilvánosságra, máris ha-
talmas botrány kerekedett belőle, és a foci
általános válságát jósolják miatta. Válság-
ügyből az országban sincs hiány. Persze ezt
inkább csak az érdekelt felek veszik igazán
komolyan, vagy még ők sem. Annyira hoz-
zászoktatta a politika a népet az ilyesmihez,
hogy csak nagyon kevesen szívják mellre.
Pedig ennek is igen káros következményei
lehetnek. De harcedzett társadalmunk úgy
áll a dolgokhoz, hogy majd csak lesz vala-
hogy. Lesz? Naná! Mindig így volt. Vajon?
Gondoltam, megnézem, mi történt például
száz évvel ezelőtt Marosvásárhelyen. Fel-
lapoztam a város történeti kronológiáját, a
Sebestyén Mihály összeállította Időtár III.
kötetét. Az április 21-i napon nem történt
semmi feljegyzésre méltó dolog 1921-ben.
Pontosabban az akkori helyi sajtó nem tá-
lalt földrengető szenzációt, más érdemle-
gest. Bezzeg, ha lett volna internet! És még
mennyi minden nem volt még akkor. Más-
napi hír viszont, hogy bejelentették a Meg-
gyesfalvi Bőrgyár Rt. megalakulását. Az is
hol van ma már?! Nem is rukkolok elő a
hozzá tartozó többi információval. Ellen-
ben mondom a másik akkori tudnivalót:
Bernády György megvásárolja Demeter
Róbert Lakodalmas menet című képét. Ber-
nády akkor nem volt sem polgármester,
sem képviselő. De már túl az impériumvál-
táson, túl a hosszú távollétet, hallgatást kö-
vető harcos politikai vitairatain, az Erdélyi
Magyar Párt szervezési ügyeinek teljében,
nem egészen egy évvel a román parla-
mentbe való bekerülése előtt, meglehetős
aktivitást tanúsítva hallatott magáról Ma-
rosvásárhelyen. Mégis aznap ez a vérsze-
gény esemény volt a hír. Úgy látszik,
minden, ami Bernádyval volt kapcsolatos,

közérdeklődésre tartott számot. A képvá-
sárlás talán azért, mert jelezhette, hogy kö-
zeledett a mindig nagy garral megrendezett
Szent György-nap, és meglephette magát
egy újabb festménnyel. Köztudott, hogy
műpártoló volt, felkarolta, támogatta a te-
hetségeket.

Demeter Róbert emléke mára elhalvá-
nyult a köztudatban. Magyarón született
1876-ban, 1930-ban hunyt el, 54 évesen
Gyergyószentmiklóson. Mestere a buda-
pesti Mintarajziskolában Székely Bertalan
volt. Főleg portréfestőként tartották szá-
mon. Fontos tudni róla, hogy ő volt a Kul-
túrpalotában létesített képtár első őre, a
budapesti Szépművészeti Múzeumtól kapott
értékes anyag, illetve a Bernády-gyűjte-
mény elrendezésekor ő segítette a főváros-
ból érkezett Rózsaffy Dezsőt, hogy minden
rendben legyen az 1913. októberi nyitásra.
1925-ig vezette a képtárat, az első tárgy-
mutatót is ő készítette el. Biztos ma is van-
nak családok Marosvásárhelyen, akik
őriznek Demeter Róbert-alkotást. A Kultúr-
palota 3. emeleti állandó tárlatán bemuta-
tott anyagból, a Bernády-gyűjtemény
kiállításáról a múlt századi jeles vásárhelyi
nyelvész, irodalomtörténész, műfordító,
Antalffy Endréről készült Demeter-portrét
ismerheti a közönség. A kollekciót Demeter
Róbert Mitológia című kompozíciója és a
festő önarcképe is gazdagítja. Sok helybeli
személyiség arcképét ő festette meg. Vajon
mi lett a Lakodalmas menettel, amelyet
száz évvel ezelőtt vásárolt tőle Bernády? 

A műtárgyaknak akkor van igazán esé-
lyük a fennmaradásra, ha intézményes ke-
retbe vagy értő, gondos magángyűjtőkhöz
kerülnek. Az eltelt években a Maros Me-
gyei Múzeum Soós Zoltán igazgatásával
igyekezett következetesen gyarapítani mű-
gyűjteményét, magam is többször jeleztem
ezt a dicséretes törekvést. Nyilván az
anyagi nehézségek nem kedveznek e fontos
értékőrző, értékmentő igyekezetnek. De
bízom benne, hogy az illetékesek továbbra
is módot találnak arra, hogy munkájuknak
ez a vetülete se maradjon lefedetlen.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe



Egy változó világban az országok
közötti szolidaritás fontossága ál-
landó marad – mondta Krisztalina
Georgieva, a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) vezetője kedden a dél-
kínai Hajnan szigetén fekvő Boao
városban rendezett ázsiai gazda-
sági konferencia (Boao Forum for
Asia – BFA) nyitó plenáris ülésén
videókapcsolaton keresztül.

Georgieva emlékeztetett: az IMF – a
kormányzatok beavatkozásának és az ol-
tási programok sikerében bízva – 6 szá-
zalékos globális növekedést valószínűsít
idén, míg 2022-re 4,4 százalékos bővü-
lést jelzett előre. Figyelmeztetett azon-
ban: a helyreállást nem szabad adottnak
tekinteni, minthogy az országokon átívelően, illetve az
egyes országokon belül is veszélyes vagyoni eltérések
mutatkoznak. „Amíg a válság velünk van, sérülékeny
háztartások és életképes cégek egyaránt rászorulnak a
folyamatos támogatásunkra” – fogalmazott.

Úgy vélekedett, hogy a helyreállás felé haladva a
kormányzatok fokozatosan kivezethetik a támogatási
programokat, ezzel párhuzamosan azonban a foglal-
koztatási támogatás, valamint a célzott átképzési prog-
ramok folytatását javasolta, különösképpen a válság
által leginkább sújtott csoportok, mint az alacsonyan
képzettek, a fiatalok és a nők számára.

Beszélt arról is, hogy a világjárvány felgyorsította a
digitális átállást, kiemelve, hogy Kína nagy lépéseket
tett gazdaságának technológiai alapú átformálására.
Ennek a lehetőségnek a megragadására – mondta, – a
kormányzatoknak növelni kellene az okos közberuhá-
zásokat, különösen a digitális képességek és infrastruk-
túra terén.

Georgieva hangsúlyozta továbbá: az egész világot
egyaránt érinti az átállás az alacsony szénkibocsátással
járó, fenntartható fejlődésre a klímaváltozás ellensú-
lyozása érdekében. Az IMF vezetője üdvözölte Kína
célkitűzését, miszerint 2060-ra szénsemlegessé kíván
válni. Kiemelte: az IMF elemzése szerint az összehan-

golt törekvés a zöld-infrastruktúra felé a szén árazásá-
val együtt a következő 15 évben évi 0,7 százalékkal
emelheti a globális GDP-t, ráadásul több millió új mun-
kahely teremtéséhez járulhat hozzá.

Az idén április 18. és 21. között megrendezett éves
konferenciát a járványhelyzetre való tekintettel részben
az interneten keresztül tartják, miközben a helyszínen
mintegy 60 ország és térség több mint 2600 küldötte
vesz részt. A résztvevők számának köszönhetően a
2001-ben alapított fórum az év első, nagyszabású nem-
zetközi konferenciája.

A fórumon kiadott tanulmány szerint Ázsia gazda-
sági növekedése idén legalább 6,5 százalék lesz a ta-
valyi 1,7 százalékos csökkenés után. A térségben
Dél-Ázsia gazdasági teljesítménye nő a legjelentőseb-
ben, 9,7 százalékkal, Kelet-Ázsia GDP-je pedig várha-
tóan 6,5 százalékkal bővül. A jelentés rámutatott arra,
hogy Ázsia gazdasági súlya egyre nagyobb a világgaz-
daság egészében. Vásárlóerő-paritáson a térség része-
sedése a világgazdaságból 47,9 százalékos lesz az idén
a 2017-es 45,3 százalékkal szemben.

A Nemzetközi Valutaalap nemrég ismertetett tavaszi
jelentésében 7,8 százalékos gazdasági növekedést be-
csült a régióra. (MTI)

Az IMF vezetője az országok közötti 
szolidaritás fontosságát hangsúlyozta

Uniós üdvözlet 
az amerikai adóötletnek
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A termelékenység egy hatékony-
sági mutató, ami azt méri, hogy egy
foglalkoztatott személy mekkora
hozzáadott értéket képes teremteni.
Az elmúlt években a termelékeny-
ségi mutató Romániában és Erdély-
ben kedvező, növekvő tendenciát
mutatott – derül ki az Erdélystat
friss elemzéséből. A 2017-es adatok
alapján az országos átlagtermelé-
kenység elérte a 20,3 ezer
eurót/foglalkozatott fő, ezt viszont
Bukarest termelékenysége jelentő-
sen felfelé húzza, ugyanis az átlag-
termelékenység értéke a fővárosban
35,2 ezer euró/fő. Éppen ezért az
Erdélystat megvizsgálta a Bukarest
nélküli országos átlagot is, ami – a
legfrissebb, 2017-es adatok szerint
– 17,9 ezer euró/fő. Az erdélyi ter-
melékenység 2,2%-kal magasabb
(18,3 ezer euró/fő), mint az orszá-
gos – Bukarest nélküli – átlag.

A termelékenység tíz év alatt Ro-
mániában 35,1%-ot emelkedett, és
ha a fővárost nem számítjuk bele,
akkor kicsit gyorsabb, 35,7%-os
növekedés figyelhető meg. Ezzel
szemben Erdélyben a tízéves növe-
kedés enyhén kisebb volt, 32,9%-ot
ért el.

Az erdélyi régiók közül Közép-
Erdélyben a legmagasabb a terme-
lékenység, 2017-ben 20,7 ezer euró
volt az egy főre eső hozzáadott
érték. A tízéves növekedés is ebben
a régióban volt a legmagasabb, a
45,6%-os növekedéssel messze az
országos és az erdélyi átlag fölött
van. A második helyen Bánság sze-
repel, 20,2 ezer euró/fős termelé-
kenységgel, viszont itt a
legalacsonyabb a növekedés, csu-

pán 27,1%-os. A harmadik helyen,
19,5 ezer euró/fős termelékenység-
gel Dél-Erdély áll, a növekedés itt
közepes, 31,2%-os. Fontos kie-
melni, hogy az élmezőnyben lévő
három régió gazdaságának mérete
is sokkal nagyobb: itt dolgozik az
erdélyi foglalkoztatottak 66,2%-a,
és itt termelődik meg az erdélyi
hozzáadott érték 72,5%-a.

A három első és a többi erdélyi
régió között a termelékenységben
viszonylag nagy törés látható: Par-
tium 15,2 ezer, Székelyföld 15,0
ezer euró/fő hozzáadott értéket te-
remtett 2017-ben (29,1%, illetve
27,7%-os növekedéssel tíz év alatt).
Észak-Erdélyben a legkisebb a ter-
melékenység, csupán 14,5 ezer
euró/fő, viszont a 32,5%-os növe-
kedés megközelíti az erdélyi átla-
got.

Megyei bontásban Kolozs me-
gyében a legmagasabb a termelé-
kenység, a 23,8 ezer
euró/foglalkoztatott fős értékkel
messze az erdélyi átlag fölött van.
Az erdélyi élmezőnybe tartozik
még Brassó (22,6), Temes (22,3) és
Szeben megye (20,0) is.

A legfőbb gazdasági ágazatok
közül a mezőgazdaság, az erdőgaz-
dálkodás és a halászat szektoraiban
láthatók a legalacsonyabb termelé-
kenységi mutatók, 4,5 ezer euró/fős
értékkel. Az ellenpólust az informá-
ciós és kommunikációs, a professzi-
onális és a pénzügyi szolgáltatások
képviselik. Az információs és kom-
munikációs szolgáltatások (IT)
szektora érdemben képes javítani
egy megye termelékenységét, mivel
az ágazat súlya jelentős, és a terme-

lékenység nagyon magas: 46,3 ezer
euró/fő. Az ágazat Közép-Erdély-
ben, Dél-Erdélyben és a Bánságban
mutat a legmagasabb értékeket, ez
leginkább azzal magyarázható,

hogy az IT-szektor szereplői első-
sorban Kolozsváron, Temesváron
és Brassóban tömörülnek.

Az Erdélystat elemzéséből az is
kiderül, hogy ha egy régió maga-
sabb termelékenységet szeretne el-
érni, akkor a már erős
hagyományokkal rendelkező szek-

torok fejlesztése mellett különösen
sokat segíthet, ha a magasabb hoz-
záadott értékű szektorokra fóku-
szál, amelyek legtöbbször
tudásalapúak.

A teljes elemzés az Erdelystat.ro
honlapon olvasható. 

(sajtóközlemény)

Termelékenység Romániában és Erdélyben

Thierry Breton, a belső pia-
cért felelős európai uniós
biztos üdvözölte vasárnap
azt az amerikai elképzelést,
amely szerint egy 21 száza-
lékos globális társaságiadó-
minimumot állapítanának
meg a nemzetközi tevékeny-
séget folytató vállalatok szá-
mára függetlenül attól, hogy
a nyereségük mely ország-
hoz kötődik.

„Úgy vélem, hogy egy érdekes
javaslat került az asztalra. Támo-
gatjuk a pénzügyi harmonizáció
miatt. Nemcsak európai szinten,
hanem világszinten is” – mondta a
biztos a BFM francia hírtévében.

Thierry Breton szerint „ez egy
elegáns megoldás lesz” ahhoz,
hogy „emelt fővel jöjjünk ki” a
nagy internetes vállalatokra, köz-
tük a Google-ra, az Amazonra, a
Facebookra és az Airbnbre kive-
tendő adóról az OECD kereteiben
folyó tárgyalások kudarcából.

Franciaország 2019. júliusban
egyoldalúan fogadott el, majd ve-
zetett be új adónemet a digitális
óriáscégek megadóztatására.

„A 21 százalékos adó szerintem
nagyon jó, ami minket illet, nem tart-
juk megbotránkoztatónak” – mondta
az uniós biztos, korábbi francia gaz-
dasági és pénzügyminiszter.

Franciaország, ahol a társasági
adó kulcsa jelenleg akár a 28 szá-
zalékot is elérheti, és 2022-ben
csökken 25 százalékra, az OECD
keretein belül szeretett volna beve-
zetni egy nemzetközi adót a mul-
tinacionális vállalatokra, egy, a
nyereségre kivetendő legalább
12,5 százalékos globális társasági-
adó-minimummal, amely a jelen-
leg Írországban érvényben lévő
aránynak felel meg.

„Természetesen nyitottak va-
gyunk az összeg emelésére” –
mondta Bruno Le Maire francia
gazdasági miniszter április elején
a Bloomberg tévécsatornának, egy
nappal azután, hogy Janet Yellen
amerikai pénzügyminiszter ismer-
tette a társaságiadó-emelési terv
részleteit. A terv célja, hogy az
adóelkerülés megakadályozásával
15 év alatt 2500 milliárd dollár új
költségvetési bevételt teremtsenek
elő. (MTI)
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Mostanra már kijelenthetjük,
hogy az elektromos autó nem
új dolog. Egyre többet lehet
belőlük látni az utakon nálunk
is. Ez nem is meglepetés, hi-
szen a fenntartása sokkal ol-
csóbb, mint egy belső égésű
motorral szerelt autónak. To-
vábbá a nagy állami támoga-
tások is sokat lendítettek az
ügyön. Persze ettől még nem
mondható olcsónak egy elekt-
romos autó, de mindenkép-
pen elérhetőbb, mint egypár
évvel ezelőtt.

Sokan viszont amiatt nem vásá-
rolnak villanyüzemű gépjárművet,
mert kevés a töltő, pedig mostanra
már töltőpontok is szép számban
vannak.

Birtha Attilát, Marosvásárhelyen
élő elektromosautó-felhasználót
kérdeztük eddigi tapasztalatairól.

– Miért döntött elektromos autó
vásárlása mellett?

– A döntésben nagymértékben
közrejátszott, hogy hiszek a zöld- és
megújuló energiaforrásokban. Az
elektromosautó-piacot azóta köve-
tem, amióta elindult a Tesla. Hozzá

kell tennem, hogy egy villanyautó
megvásárlása nem olcsó, eddig szá-
momra túl drága volt. Tavaly vi-
szont jött egy nagyon kedvező
lehetőség, és szinte gondolkodás
nélkül beleugrottam.

– Miért pont e-Golf?
– Ennek a típusnak a gyártását a

Volkswagen nem olyan régen leál-
lította, helyet adva ezzel az ID csa-
ládnak. Ebből adódóan az
e-Golfnak lement az ára, és sokkal
kedvezőbben lehetett megvásárolni.
Tulajdonképpen olcsóbb volt, mint
egy hasonló felszereltségű dízel
vagy benzines Golf.

– Inkább városban közlekedik
vele, vagy hosszabb utakra is el-
megy?

– Elsősorban kis távolságokat
megyek vele a városban. De ez nem
azt jelenti, hogy soha nem megyek
ki vele a városból. Rendszeresen
járom vele Székelyudvarhelyt, de
Gyergyószentmiklósra is elmen-
tünk a családdal. Ezeket a távokat
mindenféle probléma nélkül meg
lehet tenni. A reális hatótávolsága
200 kilométer körül alakul, a hő-
mérséklet függvényében. Amennyi-
ben hosszabb útra indulunk, fel kell
készülni arra, hogy útközben is meg

kell állni tölteni, de például Szová-
tán, Udvarhelyen és Gyergyóban is
van töltőpont.

– Mennyi időt vesz igénybe a töl-
tés?

– Az e-Golf esetében nulláról
80%-ig körülbelül fél óra. Termé-
szetesen nem jó ötlet megvárni azt,
hogy az akkumulátorok teljesen le-

merüljenek. A töltésnél talán a leg-
fontosabb, hogy milyen
töltőpontnál „tankolunk”, az emlí-
tett fél óra a villámtöltőkre vonat-
kozik. Otthoni hálózatból 5-6 óra
alatt lehet teljesen feltölteni az
autót, ami azt jelenti, hogy ha éjsza-
kára bedugjuk telni, akkor másnap
100%-ra töltött akkumulátorral in-
dulhatunk.

– Említette, hogy volt Székelyud-
varhelyen és Gyergyószentmiklóson
is az autóval. Egy még hosszabb
utat – például Bukarestbe és oda-
vissza – merne vállalni vele?

– Most már igen. Az elején rövid
távokon akartam tesztelni, hogy
mekkora a tényleges hatótávolsága.
Valószínűleg Segesváron vagy
Brassóban meg kellene állnom töl-
teni, és értelemszerűen Bukarest-
ben. Mindhárom városban több
töltőállomás van. Tehát ez egy
könnyen megvalósítható útvonal.
Egy belső égésű motoros autóval
természetesen egyből le lehetne ve-
zetni, így pedig meg kell állni egy
szünetre, de az egy ekkora útnál
nem is árt.

– Elektromos autó használója-
ként hogyan látja a romániai töltő-
hálózat helyzetét?

– Nem gondolom azt, hogy egy
töltősivatag lenne, annak ellenére,
hogy valóban kevesebb töltőállo-
más van, mint Magyarországon
vagy más európai országokban. Az
állam az elmúlt hónapokban egy
nagyon jó programot indított,
amelynek az a lényege, hogy a kü-
lönböző vendéglátóhelyek lehívhat-
nak vissza nem térítendő
összegeket töltőállomások telepíté-
sére. Véleményem szerint hamaro-
san nagymértékben meg fog ugrani
Romániában a töltőpontok száma.
De jelenleg is vannak töltők, a fő
útvonalak mentén szinte az összes
MOL benzinkútnál van elhelyezve
egy töltőállomás, az EON hálózatá-
val valószínűleg partneri kapcsolat-
ban vannak, és ez az
együttműködés tette lehetővé a töl-
tők elhelyezését. Továbbá a Kauf-
landnál és az Auchannál is vannak
töltőpontok, de a Volkswagen már-
kakereskedésnél is van elhelyezve
áramforrás. Sőt, ha most új autót
vásárolunk, akkor egy évig ingye-
nesen lehet ott tölteni, ehhez termé-
szetesen Volkswagen elektromos
autót kell vásárolni.

– Ön hol tölti az autóját?
– Házban lakom, így van lehető-

ségem otthon tölteni. Általában

amikor hazaérek, reflexszerűen el-
kezdem tölteni az autót. Fotovolta-
ikus napelemek büszke tulajdonosa
is vagyok, ezáltal pedig az áram,
ami az autóba is kerül, szintén tisz-
tának, avagy zöldnek nevezhető.
Arról nem is beszélve, hogy ha ott-
hon van az autó, és közben süt a
nap, akkor a töltés teljesen ingyen
van. Ebből a szempontból kényel-
mesebbnek és gazdaságosabbnak
látom az elektromos autókat azok
számára, akik házban laknak.

– Kinek ajánlaná az elektromos
autókat?

– Elsősorban azoknak, akik hisz-
nek a zöldjövőben, hiszen az elekt-
romos autó egy megfelelő válasz a
fenntartható életmódra. Amennyi-
ben házban lakunk, egyszerűbb és
gazdaságosabb is. Azok, akik tömb-
házban laknak, valahogy másképp
kell megoldják a töltést, de ez sem
lehetetlen, hiszen össze lehet kötni
egy bevásárlással, vagy van, akinek
van lehetősége a munkahelyén töl-
teni. 

– Mennyit lehet spórolni egy
elektromos autóval, mondjuk egy

évi átlagos 15.000 kilométeres futás
mellett?

– Az autógyártók weboldalain át-
lagosan egy évi 700 eurós megtaka-
rításról számolnak be, de
számításaim szerint ez akár 1000
euró is lehet. Természetesen ez
nagyban függ attól, hogy hány kilo-
métert teszünk meg, és van-e lehe-
tőségünk otthon tölteni, vagy pedig
külön fizetnünk kell a töltésért. To-
vábbá az elektromos autók szerviz
szempontjából is sok pénzt meg
tudnak spórolni, hiszen nincs olaj-
csere, és nincsenek mozgó alkatré-
szek. A gyártó által előírt
szervizekre is csak kétévente kell
vinni az autót. Nagyon kevés dolgot
kell cserélni egy elektromos autó-
ban, és ezek sem kerülnek sok
pénzbe, ilyen például a pollenszűrő
és a fékolaj. 

– Mennyire érzi magát zöldnek
egy elektromos autó tulajdonosa,
aki ráadásul még napelemről is tölti
az autóját?

– Nagyon, és büszkeséggel tölt
el, hogy ezt sikerült elérnem. Aki
hisz a fenntartható, „zöld” életben,
annak ilyen lépéseket kell tennie.
Szerintem néhány éven, évtizeden
belül már csak elektromos autót fo-
gunk tudni vásárolni, vagyis ez idő-
vel elkerülhetetlen lesz.

– A következő autója szintén
elektromos lesz, esetleg visszatér a

belső égésű motorral működő au-
tókhoz, vagy a hidrogéncella lesz a
következő lépcsőfok?

– Ha marad a jelenlegi felállás,
akkor mindenképpen elektromos
lesz a következő autóm is. Követem
a hidrogéncellás technológiát is, de
az jelen állás szerint inkább a teher-
autók és repülőgépek piacán lesz
működőképes. Jelenleg csak elekt-
romos autóra gondolok, és második
autónak egy olyat fogok keresni,
amelyiknek nagyobb a hatótávol-
sága. Úgy képzelem, hogy a valós
400 kilométer körüli hatótáv nekem
már elegendő hosszú utak megtéte-
lére is.

– Mit tud ajánlani, mire figyelje-
nek azok, akik elektromos autót sze-
retnének vásárolni?

– Nagyon fontos odafigyelni,
hogy az autóban legyen hőszivaty-
tyú. Ugyanis télen, amikor szükség
van fűtésre, nagyon lecsökkenhet a
hatótáv, ha az autóban nincs hőszi-
vattyú. Szerintem elektromos autó
vásárlása előtt ezt mindenképpen
meg kell nézni.

Elektromos autóval Erdélyben
Mennyire jelent gondot a zöldközlekedés?

Nagy-Bodó Szilárd

Elektromos autó  – illusztráció Forrás: pcworld.hu

e-Golf

Az elektromos Golfon a kék csík is jelzi, hogy nem egy közönséges autóval állunk szemben



Április 19-éig, hétfőig 1.768
új koronavírusos megbetege-
dést jegyeztek Romániában,
Maros megyében pedig ötve-
net. A Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság adatai
szerint a járvány kezdete óta
Maros megyében 22.452 új
koronavírussal fertőzött sze-
mélyt jegyeztek, a koronaví-
rus-fertőzés következtében
elhunyt áldozatok száma
pedig 677. 

A hét elején közölt adatok alap-
ján a járvány kezdete óta regisztrált
fertőzöttek száma országszerte
1.031.072-re nőtt, 944.774 személyt
pedig gyógyultnak nyilvánítottak,
ez 3982 új gyógyultat jelent. A jár-
vány kezdete óta Maros megyében
22.452, Hargita megyében 7.642,
Kovászna megyében 7.871, ugyan-
akkor Kolozs megyében 54.693,
Szeben megyében pedig 25.091
megbetegedést jegyeztek.

Április 18–19-én 149 koronaví-
russal diagnosztizált személy – 91
férfi és 58 nő – haláláról érkezett je-
lentés, ezzel 26.381-re emelkedett a
koronavírussal összefüggésbe hoz-
ható halálesetek száma. A Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság ada-
tai szerint a Maros megyei kórhá-
zakban jelenleg 439 fertőzöttet
kezelnek SARS-COV-2 vírusos
megbetegedésben. A hét elején kö-
zölt adatok szerint Maros megyében
20.249 személy gyógyultan hagy-
hatta el a kórházakat, illetve az ott-
honi elkülönítésben kezelt
gyógyultakat is ide sorolták. Tünet-
mentes, de pozitív teszteredmény
alapján beutalt 1.890 személy
hagyta el tíz nap után a kórházat,
728 személyt saját felelősségére ha-
zaengedtek, 24-en azonban to-
vábbra is vírusfertőzés gyanújával
vannak beutalva. Maros megyében
104 fertőzött otthoni elkülönítésben
van, 1.160 pedig házi karanténban.
A hét végén Maros megyében 50 új
fertőzéses esetet vettek nyilvántar-
tásba, Hargita megyében 18, Ko-
vászna megyében 0, míg Kolozs

megyében 134, Szeben megyében
50 új fertőzést jegyeztek. A straté-
giai kommunikációs törzs tájékoz-
tatása szerint az ezer lakosra jutó
fertőzések számát tekintve Maros
megyében 2,59, Hargita megyében
1,30, Kovászna megyében 2,79,
Kolozs megyében 4,93, Szeben me-
gyében 2,86 ezrelék az igazolt fer-
tőzések aránya. A legmagasabb
Ilfov megyében, 5,30 ezrelék, Bu-
karestben pedig 5,01 ezrelék az ezer
lakosra számított fertőzések aránya.
Lazítások a vallási ünnepekre

Április 13-ától 30 nappal meg-
hosszabbították a veszélyhelyzetet. A
kormányhatározat értelmében ér-
vényben maradnak az eddigi korláto-
zások, azonban a május 1-jéről 2-ára
virradó éjszaka feloldják az országos
szintű éjszakai kijárási tilalmat, hogy
az ortodox hívők részt vehessenek a
húsvéti egyházi szertartáson.

Az iszlám vallás hívői a május 8-
áról 9-ére virradó éjszaka (este 8
órától hajnali 5 óráig) elhagyhatják
lakhelyüket, hogy részt vegyenek
vallási ünnepségükön. Újdonság a
határozatban, hogy a tengerparti
szállodák kapacitásuk 70 százalé-
káig fogadhatnak vendégeket.
Magyarország még karanténköteles

A karanténköteles országok je-
lenlegi listáján 44 ország van, köz-

tük Magyarország, Ausztria, Hor-
vátország, Lengyelország, Bulgária,
Belgium is. Spanyolország és Né-
metország azonban lekerült a karan-
ténköteles országok listájáról.

Az országos járványügyi testület
határozata szerint, ha a listán sze-
replő országokból beutazó szemé-
lyek fel tudnak mutatni a határnál
egy 72 óránál nem régebbi negatív
PCR-tesztet, akkor 10 napig kell
karanténba vonulniuk Romániában.
Akiknek nincs tesztjük, azoknak 14
napig kell karanténba vonulniuk. A
karanténkötelezettség nem vonat-
kozik az alábbi kategóriákba tar-
tozó személyekre: akik 24 órán
belül elhagyják Romániát; akik leg-
feljebb 72 órát tartózkodnak Romá-
niában, és a határon 72 óránál nem
régebbi negatív PCR-tesztet mutat-
nak fel; akik igazolni tudják, hogy
az elmúlt 90 napban megfertőződ-
tek a koronavírussal, és a fertőzés
kimutatása és a Romániába való
belépésük között legkevesebb 14
nap telt el; akik igazolni tudják,
hogy megkapták a koronavírus el-
leni második oltást legkevesebb 10
nappal a Romániába való belé-
pésük előtt.
Hétvégi korlátozások

A 2021. évi 348-as számú kor-
mányrendelet legfontosabb előírá-

sai tartalmazzák a korlátozásokat.
Amikor egy településen az 1000 la-
kosra kivetített megbetegedések
száma meghaladja a négyezrelékes
határértéket, azaz 4–7,5/1.000 kö-
zötti a fertőzöttségi mutató, hétvé-
geken péntek, szombat, vasárnap 20
órától érvénybe lép a kijárási korlá-
tozás. A kereskedelmi egységek,
szolgáltatók, akár beltéri, akár kül-
téri egységekben tevékenykednek,
csak 18 óráig tarthatnak nyitva hét-
végeken. A szigorítások a 3,5 ezre-
lék alá csökkenéssel egyidejűleg
megszűnnek. A sport- és fitneszter-
mek nem tarthatnak nyitva, amikor
egy település 4 ezrelékes esetszá-
mát jelzik a hatóságok, és csak
akkor fogadhatják újra a sportked-
velőket, amikor 3,5 ezrelék alatti
lesz a fertőzöttségi mutató. Az in-
tézkedés kizárólag a közösségi fit-
nesztermekre érvényes, a hivatásos
sportolók által használt sportter-
mekre nem. Azokon a települése-
ken, ahol a fertőzöttségi arány
3,5/1.000 lakos, nem érvényesek az
említett szabályozások.

A korlátozások alól kivételt ké-
peznek a házhoz szállítást végző fu-
társzolgálatok, rájuk a 18–05 óra
közötti kijárási korlátozás nem vo-
natkozik.

A 4 ezrelékes fertőzöttségi mu-
tató alatt munkanapokon 22 óra és
hajnali 5 óra között csak indokolt
esetben hagyható el a lakás, ezt
pedig a rendfenntartók igazoltatása
során munkahelyi igazolvánnyal
vagy magánügyben a saját felelős-
ségre kitöltött nyomtatvány felmu-
tatásával kell alátámasztani. A
munkahelyre tartó személy munka-
helyi igazolvánnyal, a munkáltató
által kiállított vagy saját felelős-
ségre kitöltött nyilatkozattal járhat
kint este 10 óra után a kijárási kor-
látozás idején. Személyes ügyinté-
zésnek számít többek között az
olyan egészségügyi ellátás, amely
nem tűr halasztást, illetve a gyógy-
szerbeszerzés, gyermekfelügyelet,
vagy idős, beteg, fogyatékkal élők
gondozása. A településen átutazók,
akárcsak azok, akik a korlátozás
idején utaznak repülővel, vonattal,
tömegközlekedési eszközzel, és azt
megvásárolt utazási jeggyel vagy
más módon igazolni tudják. Halále-
set miatt is elhagyhatják lakásukat
a lakosok, a saját felelősségre tett
nyilatkozatot azonban, akár kézzel
írtat is – csak tartalmazza a nyom-
tatvány szerinti adatokat – fel kell
mutatniuk. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. nyílt pályázatot hirdet a
Bethlen Gábor Alap 2021. évi
„Nemzetpolitikai célú támo-
gatások” előirányzata kereté-
ben. Május 14-éig legtöbb
ötmillió forintos, vissza nem
térítendő támogatásra pá-
lyázhatnak Magyarország ha-
tárain kívül tevékenykedő
civil szervezetek, egyházi jogi
személyek, intézmények.

A pályázati kiírás célja a Ma-
gyarország határain kívül élő ma-
gyarság szülőföldjén való
boldogulásának, az anyaországgal
való sokoldalú kapcsolatok ápolásá-
nak és fejlesztésének előmozdítása,
a magyar nemzeti azonosságtudat
megerősítése az oktatás, kultúra,
egyház, sport, közösségek és a di-
aszpóra támogatása által. A Nemzeti
Újrakezdés Program I. pályázati ki-
írása a magyarság összetartozása és
szülőföldön való boldogulása szem-
pontjából meghatározó tevékenysé-
get folytató szervezetek műkö-
désének, fejlesztéseinek és eszköz-
beszerzésének megvalósítását sze-

retné ösztönözni. A pályázatokkal
oktatási, kulturális, egyházi, sport,
ifjúsági, cserkész és közösségi, va-
lamint diaszpóra-alprogramokat tá-
mogatnak.

Az oktatási alprogram célja a
Nemzeti Újrakezdés Program okta-
tási célú tevékenységeinek támoga-
tása magyar nyelven (is) oktató
intézmények, háttérintézmények,
magyar nyelvű oktatást végző szer-
vezetek működését, fejlesztését és
eszközbeszerzését támogatva.

A kulturális alprogram révén a
Nemzeti Újrakezdés Program kul-
turális célú tevékenységeket, a kul-
turális tevékenységet végző
intézmények és szervezetek műkö-
dését, fejlesztéseit és eszközbeszer-
zését támogatja.

Az egyházi alprogram az egyházi
célú tevékenységeket, illetve egy-
házak, belső egyházi jogi szemé-
lyek, intézmények működését,
fejlesztéseit és eszközbeszerzését
támogatja.

A sport alprogram keretében
sport célú tevékenységeket, sport-
tevékenységet végző intézmények

és szervezetek működését, fejlesz-
tését és eszközbeszerzését támogat-
ják.

Az ifjúsági, cserkész és közösségi
alprogram célja ifjúsági, cserkész és
közösségi célú te- vékenységek, il-
letve az ifjúsági, cserkész és közös-
ségi célú tevékenységet végző
intézmények, szervezetek működé-
sének, fejlesztéseinek és eszközbe-
szerzésének támogatása. 

A diaszpóra-alprogrammal a di-
aszpórában megvalósuló tevékeny-
ségeket támogatják: a diasz-
pórában működő civil szervezetek
(ideértve az ifjúsági és cserkész-
szervezeteket is), egyházak, belső
egyházi jogi személyek, intézmé-
nyek működését, fejlesztését és
eszközbeszerzését, ugyanakkor a
diaszpórában működő hétvégi ma-
gyar iskolák, vasárnapi iskolák
működését, fejlesztését és eszköz-
beszerzését is.
Pályázási feltételek

Pályázatot nyújthat be a 2018.
december 31. előtt bejegyzésre ke-
rült romániai, szlovákiai, szerbiai,

horvátországi, szlovéniai és ukraj-
nai székhelyű (ide nem értve a Kár-
pátalja megyén kívül működő
ukrajnai diaszpóraszervezeteket)
civil szervezet, nonprofit gazdasági
társaság, állami fenntartású intéz-
mény, települési, területi és nemze-
tiségi önkormányzat, és az általuk
alapított, illetve fenntartott jogi sze-
mélyiségű intézmény, melyek léte-
sítő okiratában felsorolt
tevékenységei összhangban vannak
jelen felhívás céljával; egyházi jogi
személy, valamint a határon túli
egyház, belső egyházi jogi személy
és annak hitéleti, nevelési-oktatási,
gyermekjóléti, kulturális vagy szo-
ciális tevékenységet ellátó intézmé-
nye. 

A diaszpóra-alprogram kereté-
ben pályázatot nyújthat be a világ
bármely részén működő szervezet
(kivéve romániai, szlovákiai szer-
biai, horvátországi, szlovéniai,
magyarországi és ukrajnai székhe-
lyű szervezetek, ide nem értve a
Kárpátalja megyén kívül működő
ukrajnai diaszpóraszervezeteket);
a magyar kultúra, az anyanyelv
megőrzését célul kitűző bejegyzett
civil szervezet, melynek alapsza-
bályában felsorolt tevékenységei
összhangban vannak jelen kiírás
céljával, ideértve az intézmény

működtetését, fenntartását is, il-
letve egyházi jogi személy. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2021. május 14-én 12 óra
(közép-európai idő szerint). A visz-
sza nem térítendő támogatás keret-
összege 1.500.000.000 Ft, a
pályázók által igényelhető támoga-
tás mértéke: 300.000 Ft – 5.000.000
Ft közötti. A támogatás rendelke-
zésre bocsátása 100%-os támoga-
tási előlegként egy összegben,
utólagos beszámolási kötelezettség-
gel történik. A megvalósítási idő-
szak: 2021. január 1. – 2021.
december 31. A pályázat kiírója
nem tesz kötelezővé önrész bemu-
tatását. Amennyiben a pályázót a
projekt/program megvalósítása
során közbeszerzési eljárás lefoly-
tatásának kötelezettsége terheli, a
szükséges közbeszerzési eljárás
szabályos lefolytatásáért a pályázó
felel. 

A pályázat benyújtása elektroni-
kus formában történik a NIR online
felületén, mely elérhető: a
https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az
alapkezelő honlapjáról (http://www.
bgazrt.hu). További információk az
alapkezelő www.bgazrt.hu honlap-
ján, illetve a hatarontulipalyaza-
tok@bgazrt.hu e-mail-címen
kérhetők. (pálosy)

Adatfrissítési kampány
Az Eurotrans Alapítvány 

segítséget nyújt 
Az Eurotrans Alapítvány névre szóló levélben is értesíti az anyaor-

szági névjegyzékben szereplő magyar állampolgársággal rendelkező
határon túl élő polgárokat, hogy amennyiben személyes adataik változ-
tak, azt közöljék a magyar állammal is. Ebben nyújt segítséget az ala-
pítvány azáltal, hogy díjmentesen előkészíti a változások bejegyzésére
vonatkozó kérelmeket.

Amennyiben a magyar állampolgársággal rendelkező romániai ma-
gyarok aktuális személyi adataikkal szerepelnek a magyarországi válasz-
tási névjegyzékben, és regisztrálnak a választásokra, ők is részt vehetnek
a 2022-es magyarországi választásokon. Az RMDSZ és az Eurotrans Ala-
pítvány segít az adatfrissítésben és a választási regisztrációban.

A választásokon azok a magyar állampolgárok vehetnek részt, akik
a magyar állam nyilvántartásában aktuális személyi adatokkal szere-
pelnek. Amennyiben az állampolgárság megszerzése óta a szavazó há-
zasságot kötött, gyermeke született, elvált, nevet változtatott, változott
a lakcíme, elhalálozás történt a családban, vagy bármilyen más okból
kifolyólag módosultak az adatai, az Eurotrans Alapítvány segítségével
kérvényezheti a változások névjegyzékbe vételét, ezt követően pedig a
választásokra történő regisztrációt is.

A központi Eurotrans iroda tájékoztatást nyújt az érdeklődők számára
a 0800 420 111-es ingyenes telefonszámon és az info@eurotransala-
pitvany.ro e-mail-címen. Adatfrissítéssel kapcsolatos ingyenes ügyin-
tézésre csak az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány területi irodáiban,
illetve az alapítvány által szervezett kiszállásokon van lehetőség. Szük-
séges iratok: 

az elhunyt: halotti anyakönyvi kivonata, születési anyakönyvi kivo-
nata, családi állapotát igazoló okirata (házassági anyakönyvi kivonat,
válási okirat), lakcímkártyája és honosítási okirata, a kérelmező sze-
mélyazonosító igazolványa. Gyermek születése esetén javasolják kérni
az anyasági támogatást és a babakötvényt is. (pálosy)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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Országos és megyei összegzés
Járványügyi intézkedések

Szer Pálosy Piroska

Pályázati kiírások külhoni magyaroknak
Nemzetpolitikai célú támogatások

        
     

  
   

    
     

     

     
     

  
   

      
     

   
    

     
    

  
   

    
   

   
   

     
   

   
   

    
  

     

  
     

    
     

   
   

     
   

     
    
    

    
     
    

   
   

     
    

   

    
     

      
     

     
      

    
     

     
 

     
   

   
      

     
     

    
     
     

  
    

    

     
   

  
     

   
     

  
   

     
    

    
   

     
    

   
  

     
    

   
     
  

   
   

   
  
  

   
  

  
  

   
   

    
   

    
    
  
  

   
   

   
   

  
  

 

   
    

      

    
   

   
  

     
   

       
     

   
   

    
    

    
   
  

  
    

   
   

    
   

   
    

   
    

  
   

   
   

  
   
   

 
  

    
     

  
   

     
 

   
  

  
       

   
    

   
    

   
   

   
    

   
     

     
   

   
   

     
  

   
   

   
      

     
     

    
   

    
  

   

  
   

     
 

  
   

    
  

      
     

  
     

   
     

     
     
  

    
   
    

     
     
  

    
  

  
    

   
   

  
    

   
    

  
    

   
   
   

  
  

 
  

     
    

 
   
    

  
    

  
    

    
   

   
   

  
    
  

   
  

 
     

   
    

    
    

    
 

   
    

    
   

 
     

     
   

      
      

    
      

     
    

    
     

     
      

     
    

     
     

   
    

      
   

  
    

  
 

    
 

    
     

   
   

   
    

    
   

     
     

   
   

      
  

  
   
    
    

     
     

  

     

    
    
     

      
  

  
    

     

      

     

  



Az UEFA eltiltja a válogatottól a Szuperligában játszókat, 
de a Bajnokok Ligáját is megreformálják

Az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) bejelentette, hogy elfogadta
a Bajnokok Ligája reformjára vonat-
kozó javaslatot, így a sorozat 2024-
től már az új formátumban zajlik
majd.

Eszerint a jelenlegi 32 helyett 36
gárda szerepel majd a kontinens leg-
rangosabb klubsorozatában, a
négycsapatos csoportokat pedig egy
nagy tabella váltja fel, így a jelenlegi
hat helyett tíz találkozót játszik majd
minden résztvevő különböző ellen-
felekkel. Az első nyolc automatiku-
san a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24.
helyezettekre pedig rájátszás vár a
16 közé kerülésért.

Aleksander Ceferin, a szervezet

elnöke az európai Szuperliga létre-
hozását néhány „kapzsiságtól ve-
zérelt“ klub „szégyenteljes kezde-
ményezésének“ nevezte, illetve úgy
fogalmazott, hogy a lépés „a labda-
rúgás szerelmeseinek arcul köpése“.

Egyúttal megerősítette, hogy a
Szuperliga klubjaiban játszó futbal-
listák nem vehetnek majd részt
olyan nemzetközi eseményeken,
mint a világbajnokság vagy az idei
Európa-bajnokság.

Aleksander Ceferin megjegyezte,
az UEFA jogászai már vizsgálják a
lehetséges szankciókat, az ő szemé-
lyes álláspontja pedig az, hogy az
érintett játékosokat minden olyan
versenysorozattól el kell tiltani,

amely a szervezet égisze alatt zajlik.
A szlovén sportvezető elmondta,

sok dolgot látott már életében, hi-
szen büntetőjogi ügyvéd, de olyat,
hogy csütörtökön még a támogatá-
sukról biztosították azok, akik hét-
főn valami teljesen mást írtak alá,
még nem. Hozzátette, a legnagyobb
csalódást számára a Szuperligában
alelnökké választott Andrea Agnelli,
a Juventus elnöke jelenti, aki lemon-
dott az európai klubokat tömörítő
szervezetben (ECA) betöltött elnöki
posztjáról.

„Nem tudtuk, hogy ilyen közel
vannak hozzánk a kígyók, most már
igen“ – fűzte hozzá Ceferin, aki sze-
rint a futballban folyamatos a válto-

zás, hiszen többek között a Juventus
is szerepelt már a Serie B-ben, a
Manchester United Sir Alex Fergu-
son előtt nem tartozott a topcsapatok
közé, az Aston Villa pedig nagy
klubnak számított.

A Szuperligát hat angol – Man-
chester United, Arsenal, Liverpool,
Tottenham Hotspur, Chelsea, Man-
chester City –, három olasz – Juven-
tus, AC Milan, Internazionale – és
három spanyol – Real Madrid, FC
Barcelona, Atlético Madrid – sztár-
klub hozta létre, első számú vezetője
pedig Florentino Perez, a Real Mad-
rid elnöke lett.

A húszcsapatos sorozatnak 15 ál-
landó résztvevője lenne, további öt

együttes pedig az előző szezon ered-
ményei alapján csatlakozhatna. A
mérkőzéseket hétköznap rendeznék,
így a részt vevő klubok ugyanúgy
szerepelnének a nemzeti bajnoksá-
gokban. A tervek szerint jövő au-
gusztusban két tízcsapatos
csoportban kezdődnének a küzdel-
mek, minden gárda kétszer – otthon
és idegenben – találkozna vala-
mennyi riválisával, az első három
egyenesen a negyeddöntőbe jutna,
míg a negyedik és ötödik helyezet-
tek egymással küzdenének meg a
fennmaradó két helyért. Onnantól
oda-visszavágós alapon folytatódna
a sorozat, majd május végén semle-
ges helyszínen tartanák a döntőt.

Bár jó ideje Magyarországon
él, ma is szívesen gondol visz-
sza Marosvásárhelyen töltött
gyerekkorára az immár 40
éves Mártonfi István, akinek
hobbija életformává vált. A
gombfocizást testvére baráti
társaságában kedvelte meg,
majd sajátította el minden
csínját-bínját. 1995-ben, 14
évesen Tiszavasváriba került
középiskolába, ott verseny-
szerűen kezdett el játszani.
Számos kiváló eredményt ért
el a hazai és anyaországi,
majd a nemzetközi színtéren:
a többi közt egyéniben ifjú-
sági és felnőtt országos baj-
nok, országos csapatbajnok,
majd egyéniben Európa-baj-
nok lett, csapatban világbaj-
noki címet nyert Románia
színeiben, sőt kétszeres Baj-
nokok Ligája-győztes is volt
Tiszavasvári együttesével az
időközben szektorlabdára ke-
resztelt sportágban.

Huszonhatodik éve élete része
– A járvány alaposan rányomta

bélyegét az elmúlt évre. Mi a helyzet
Önöknél?

– Nagyon nehezen lehet bármi-
lyen versenyt megszervezni, mert
nagyon szigorú előírások vannak
érvényben, emiatt Magyarországon
és világszerte is szinte minden ver-
senyt töröltek vagy elhalasztottak
2020-ban: így az NB I-es, az NB II-
es és az NB III-as csapatverseny-so-
rozatot is. Nemzetközi szinten
2020-ban Szovátán rendeztük volna
meg a soron következő szektor-
labda-Eb-t, de ezt is elhalasztottuk
2021-re. Reméljük, hogy a 2020-ra
tervezett, viszont jövőre elhalasztott
lisszaboni Világjátékokon (TA-
FISA) részt vehetünk.

– Hogyan került kapcsolatba a
sportággal?

– Huszonhatodik éve életem
része, nagyon sokat köszönhetek

neki. Rengeteg sikerben volt ré-
szem, amelyekre büszke vagyok.
Mindenképpen meg kell említ-
sem azt, amikor 2014-ben Európa-
bajnok lettem párosban Magyar
Antal oldalán, vagy amikor 2015-
ben Romániával csapatvilágbajno-
kok lettünk hat marosvásárhelyi
társammal Debrecenben, ami óriási
eredmény volt számunkra! To-
vábbá 2017-ben Európa-baj-
noki, 2018-ban világbajnoki máso-
dikok lettünk a csapatversenyen
szülőországom válogatottjával.
Klubcsapatommal, a Józsefvá-
rosi SE alakulattal 2019-ben meg-
nyertük az NB I-et, 2000-ben és
2002-ben Bajnokok Ligája-győz-
tes voltam Tiszavasvári együttesé-
vel.

– Mikor vett részt először rangos
nemzetközi világversenyen?

– A Nemzetközi Asztalilabda-
rúgó-szövetség (ITFA) 1994-ben
először rendezett Európa-bajnoksá-
got, ezen már részt vettem, és az if-
júsági kategóriában 4. helyezett
lettem. 1996-ban és 2000-ben ma-
gyar országos szektorlabda ifjúsági
bajnok, 1999-ben és 2001-ben or-
szágos magyar csapatbajnok lettem.
Az 1996-os, első szektorlabda-vi-
lágbajnokságon szintén ifjúsági ka-
tegóriában indultam, és 3. helyen
végeztem.

A 2000-es junior világbajnoksá-
got Szovátán rendezték meg, itt 2.
lettem a junior kategóriában. Az ezt
követő, 2004-es, Budapesten meg-
rendezett férfi egyéni világbajnok-
ságon már felnőtt kategóriában
indultam, és meg is nyertem. Aztán
2005-ben Marosvásárhelyen Meste-
rek Tornája-győztes lehettem, 2007-
ben pedig Magyar Kupa-győztes
voltam. 2007-ben a világbajnoksá-
gon 5., 2009-ben, az egyéni vb-n 3.
lettem, párosban pedig 2. helyen vé-
geztem, majd 2011-ben, az Eb-n pá-
rosban szintén 2. lettem. Külön
öröm volt 2018-ban Lisszabonban
vb-n versenyezni, azaz egy újabb
országban tudtunk nemzetközi
megmérettetést rendezni a Nemzet-

közi Szektorlabda-szövetség égisze
alatt. Amúgy 2022-ben Dél-Ame-
rika (Argentína) rendezi meg a vi-
lágbajnokságot. 

Pályafutása csúcspontja 
a vb-cím marosvásárhelyi 
társaival

– Említette, hogy 2015-ben Ro-
mánia színeiben csapatvilágbajnoki
címet nyert. Ez a vébécím azért is
értékes, mert a csapatot mind 
marosvásárhelyiek alkották. Ho-
gyan emlékszik vissza arra a dia-
dalra?

– Fantasztikus eredményt értünk
el akkor! Azt hiszem, a marosvásár-
helyi gombfoci ekkor ért a csúcs-
pontra, az elmúlt 25 év munkáját
sikerült Debrecenben megkoro-
názni, ahol hat ország (Magyar-
ország, Románia, Szerbia, Lengyel-
ország, Brazília és Japán) színeiben
több mint 50 játékos állt asztal
mellé a megmérettetésen, és a négy-
napos küzdelmeken szektorlabdá-
ban, valamint a 12 érintéses

szakágban arattak világ-
bajnokot. Mi nagyon
akartuk a sikert, és tet-
tünk is érte. Fantasztikus
érzés volt látni mind-
egyikünknek a szemében
az örömöt és a boldogsá-
got! Sokat beszéltünk a
döntő előtt, hogy itt és
most vagyunk csúcsfor-
mában, és ezt meg kell
nyernünk, amit egy na-
gyon szoros döntőben si-
került elérnünk. A VII.
szektorlabda-világbaj-
nokságon a marosvásár-
helyi Pákai György
(jelenleg Döke-Komló),
Simon Ferenc (Testvéri-

ség SE), dr. Havas Péter, Moldován
Károly, Varga Ervin, Valics Lehel
(valamennyien Marosvásárhelyi
Energofish) voltak világbajnok csa-
pattársaim, mind kiváló és sikeres
szektorlabdázók. Sportolói aktivitá-
somon kívül a Nemzetközi Szektor-
labda-szövetség alelnöki pozícióját
is betöltöm, így rengeteget dolgo-
zom csapatunkkal a háttérben, a
sport terjesztése és népszerűsítése
érdekében, emellett az anyaországi
élvonalbeli Szektorlabda NB I-es
bajnokságban szereplő Józsefvárosi
SZE együttes leigazolt játékosa va-
gyok.  

– A marosvásárhelyi társakkal,
egykori szektorlabdásokkal tartja-e
a kapcsolatot?

– Igen, hetente beszélünk a világ-
hálón. A magyarországi versenyek
alkalmával a srácok mindig elláto-
gatnak hozzánk. Igaz, most szemé-
lyesen nem tudunk találkozni a
vírushelyzet miatt, de az online
platformon igen.

– A szektorlabdának hagyomá-
nya volt Marosvásárhelyen, de ez
mintha feledésbe merült volna az
utóbbi időben Maros megyében.
Vajon miért?

– Ezen változtatni lehet, és kell
is. Sajnos az anyagiak hiánya sok
problémát okozott mindig, minden
téren, így a sport terén is. Szerintem
a szektorlabda még jelen van a vá-
rosban. Az Energofish nevű csapat,
amelyet egy éven át én is erősítet-
tem, hosszabb ideig volt NB I-es
szereplő. Aztán 2018-ban egy na-
gyon szoros küzdelem során kiestek
az NB II-be, de biztos vagyok
benne, hogy hamarosan újra NB I-
es lesz az alakulat. Abban is bízom,
hogy a megyében az illetékesek újra
felkarolják a csapatot, és biztosítják

az anyagi hátteret a profi működés-
hez és a versenyek költségeihez. A
csíkszeredai gombfociklub is újra
aktív, ami örvendetes dolog, így
újra nagy tervek előtt áll a romániai
szektorlabda-közösség. De mivel a
legtöbb verseny Magyarországon
van, évente mintegy 5-6 kiutazást
kellene támogatni. 
Felelősségteljes munkahely,
családcentrikusság

– Mivel foglalkozik a szektor-
labda mellett?

– Budapesten egy indiai cégnél
dolgozom immár 15 éve mint rend-
szermérnök és csapatvezető. Oda
kerülésemkor mintegy 200 dolgozó
volt a magyarországi fióktelepnél,
most több mint 2500-an vagyunk
alkalmazva. A felelősség emiatt óri-
ási a számítástechnikai részlegen,
viszont a munka sokrétű, én meg
sok feladatot látok el: tervezek, ki-
vitelezek, hibákat javítok stb.
Érzem, hogy megbíznak bennem,
és ez mindig segít, hogy a legtöbbet
tudjam kiadni magamból.

– Család? 
– Budapest vonzáskörében, Gö-

dön élünk. Feleségemmel két gye-
reket nevelünk, Leventét és Zoltánt,
egyikük iskolás, a kicsi még óvo-
dába jár, nekik próbáljuk a lehető
legjobb körülményeket megterem-
teni.

– Milyen gyakran jár vissza Ma-
rosvásárhelyre?

– Próbálok minden évben haza-
jutni. Sajnos 2020-ban a járvány
miatt nem lehetett. Már nagyon rég-
óta nem élek ott, de a rokonaimmal,
barátaimmal, iskolatársakkal szoros
kapcsolatot ápolok. Marosvásárhely
a szülővárosom, és ezzel mindent
elmondtam…

A gyerekkori gombfocitól a minőségi szektorlabdáig

Akcióban

A csupa marosvásárhelyiekből álló világbajnok román válogatott
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Az európai szervezett bűnözői csopor-
tok a járvány idején az EU éves GDP-
jének egy százalékát keresték meg,
ez nagyobb összeg, mint néhány ki-
sebb tagállam egész éves nemzeti
összterméke. 

Az Europol a tagállamok hatékonyabb 
és összehangoltabb fellépésére szólít fel

A szervezett bűnözés Európában soha nem
volt fenyegetőbb, mint manapság – derült ki
nemrég egy sajtótájékoztatón, amelyet az Eu-
ropol, az EU bűnüldöző ügynöksége tartott.
Mindezt azokra az információkra hivatkozva
állították, amelyek az ügynökség most köz-
zétett új jelentésében szerepelnek. A sajtótá-
jékoztatón kiderült, hogy a bűnözői hálózatok
közel 40 százaléka kábítószer-kereskedelem-
mel foglalkozik, a bűncselekményformák
közül ez jelenti a legnagyobb arányt az EU-
ban. A globális járvány ugyanakkor jó lehe-
tőségeket kínál további illegális
tevékenységekre. 
A bűnözők kihasználták a félelmet 
és a szorongást 

„A bűnözők gyorsan alkalmazkodtak az il-
legális termékekhez, az új működési módok-
hoz a Covid–19-járvány alatt. Kihasználták
az európaiak félelmét és szorongását, és pro-
fitáltak abból, hogy a világjárvány során né-
hány létfontosságú termék hiánycikk volt” –
mondta Catherine De Bolle, az Europol
ügyvezető igazgatója.

A szervezett bűnözés elleni küzdelem ami-
att is nehezebb, hogy a bűnszervezetek nem-
zetközi struktúrában működnek. Ezeknek a
hálózatoknak legalább 70 százaléka három
különböző országban működik. 
Európában a becslések szerint évente 
egymillió otthonba törnek be

Az Europol figyelmezteti az európai pol-
gárokat az online és offline csalásokra, vala-
mint a vagyon elleni bűncselekményekre,
Európában a becslések szerint évente egymil-
lió otthonba törnek be. Egy másik aggasztó

tendencia, hogy a bűnözői hálózatok növekvő
arányban alkalmaznak erőszakot, és elősze-
retettel folyamodnak korrupcióhoz vagy bo-
nyolult üzleti struktúrák működtetéséhez a
hatalmas összegek tisztára mosása érdeké-
ben.
Egy év alatt a bűnözők csaknem 140 milliárd
eurót, az EU GDP-jének 1%-át keresték

„Egy év alatt a bűnözők csaknem 140
milliárd eurót kerestek törvényszegő mód-
szerekkel az Európai Unióban. Ez az EU

GDP-jének 1 százaléka. Több, mint egyes
tagállamaink nemzeti összterméke. Olyan
pénz, amelyet a bűnöző fizet közvetítők-
nek, strómanoknak és bérgyilkosoknak. Ez
olyan pénz, amelyre szükségünk van kór-
házak működtetéséhez, az oltásokhoz és a
gyógyításhoz” – jelentette ki Ylva Johans-
son, az Európai Bizottság belügyekért felelős
tagja.

Az a fellendülés, amely a szervezett bűnö-
zés számára előnyöket rejt, egyúttal figyel-
meztetés az EU-nak. Fel kell szólítani a
kormányokat, hogy fokozzák a rendészeti in-
tézkedéseket, az igazságügyi együttműkö-
dést és az információcserét. 

(Forrás: Euronews)

A járvány alatt a bűnözőknek
Főként a kábítószer-kereskedelem hozott hasznot 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia
a vitán alapuló demokráciában olyan
nyitott és interaktív esemény,
amelyre eddig még nem volt példa. A
platformon valamennyi európai – lak-
helyétől és társadalmi helyzetétől
függetlenül – elmondhatja, hogy mit
vár el az uniótól. 

A vélemények hozzájárulnak majd az unió
jövőbeli irányvonalának és politikai döntése-
inek kialakításához. Az együttes elnökség el-
kötelezte magát a konferencia eredményeinek
figyelembe vétele mellett.

A platformot az Európai Parlament, az Eu-
rópai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság
képviselőiből álló végrehajtó testülete hétfőn
nyitotta meg. A testület Európa minden lakó-
ját felkérte: vegyenek részt a saját jövőjük és
egész Európa sorsának alakításában. A plat-
form 24 nyelven működik, és segítségével az
európaiak uniószerte megoszthatják egymás-
sal elképzeléseiket és nézeteiket. A konferen-
cia együttes elnöksége üdvözölte a platform
elindítását.

„Közös jövőnk záloga a részvételen alapuló
európai demokrácia”

David Sassoli, az Európai Parlament el-
nöke szerint „a platform kulcsfontosságú esz-
köz ahhoz, hogy az európaiak részvételükkel
és véleményükkel alakíthassák Európa jövő-
jét. Biztosítanunk kell, hogy az itt élők a ko-
ronavírus-világjárvány ellenére hangot
adhassanak véleményüknek, és beleszólhas-
sanak a döntéshozatalba. Mindenképp fenn
kell tartani a képviseleten és részvételen ala-
puló európai demokrácia működését, hiszen
ez közös jövőnk záloga.”
Együtt kell építeni a jövő Európáját

António Costa miniszterelnök a Tanács
portugál elnöksége nevében a következőket
mondta: „Itt az ideje, hogy polgáraink el-
mondják legsúlyosabb aggályaikat, és kifejt-
sék elképzeléseiket. A vita nem is történhetne
jobbkor. Ha a válságból megerősödve és a
jövő formálására készen szeretnénk kilábalni,
akkor most kell nekikezdenünk a munkának.
Reméljük, hogy továbbra is együtt építhetjük
a jövő Európáját – egy igazságosabb, környe-

zetbarátabb és digitálisabb Európát, amely
megfelel polgáraink elvárásainak.”
Arra ösztönözzük az európaiakat, 
hogy hallassák hangjukat

Ursula von der Leyen, az Európai Bizott-
ság elnöke így nyilatkozott: „Egészségügy,
éghajlatváltozás, jó és fenntartható munkahe-
lyek egy egyre digitálisabbá váló gazdaság-
ban, demokratikus társadalmaink állapota:
arra ösztönözzük az európaiakat, hogy hallas-
sák hangjukat, fogalmazzák meg aggályaikat
ezekkel kapcsolatban, mondják el nekünk,
milyen Európában szeretnének élni. Ezzel a
platformmal lehetőséget adunk mindenkinek
arra, hogy hozzájáruljon Európa jövőjének
formálásához, és együttműködjön másokkal
Európa minden szegletéből. Íme a lehetőség,
hogy az európaiak virtuálisan közelebb kerül-
jenek egymáshoz. Vegyen részt a vitában!
Együttesen olyan jövőt teremthetünk uniónk
számára, amilyet szeretnénk.”
A többnyelvű digitális platform interaktív

Az érdeklődők kapcsolatba léphetnek egy-
mással, és javaslataikat valamennyi tagállam
állampolgáraival az unió 24 nyelvén vitathat-
ják meg. A platform létrehozásának az a célja,
hogy minél többen szerepet vállalhassanak
jövőjük alakításában, és egyúttal a #TiedA-
Jovo hashtag megosztásával népszerűsítsék
is a platformot a közösségi médiában.

A platform teljes átláthatóságot biztosít –
ez a konferencia egyik alapelve –, mivel min-
den megosztott véleményt és az összes ren-
dezvény eredményét összegyűjtik, elemzik,
nyomon követik, és nyilvánosan hozzáférhe-
tővé teszik. A platformon felmerült legfonto-
sabb elképzeléseket és ajánlásokat az európai
polgári vitacsoportokban és a konferencia
plenáris ülésein fogják megvitatni akkor,
amikor megfogalmazzák a következtetéseket.

A konferenciához kapcsolódó, a platfor-
mon regisztrált összes esemény egy böngész-
hető interaktív térképen jelenik majd meg,
ahová online lehet majd feliratkozni. A kez-
deményezések szervezőinek a platformon
eszköztár áll rendelkezésére az eseményeik
megtartására és népszerűsítésére. Minden
résztvevőnek és rendezvénynek tiszteletben

kell tartania az Európa jövőjéről szóló konfe-
rencia alapokmányát, benne a tiszteletteljes
hangnemben folytatott páneurópai vita nor-
máival.
A platform az alábbi fő témák köré 
szerveződik:

* éghajlatváltozás és környezet; egészség-
ügy; * erősebb és igazságosabb gazdaság; tár-
sadalmi igazságosság és munkahelyek; * az
EU a világban; * értékek és jogok, jogállami-
ság, biztonság; digitális transzformáció; * eu-
rópai demokrácia; migráció; valamint
oktatás, kultúra, ifjúság és sport. 

Ezek mellett szerepel még egy nyitott ka-
tegória („egyéb elképzelések”) előre meg
nem határozott, több területet érintő, további

témák céljára, hiszen az alulról építkező kon-
ferencián az érdeklődők szabadon felvethet-
nek bármilyen, számukra fontos kérdést.

A platform beszámol a konferencia szerve-
zéséről és munkájáról is. Az uniós lakosokon
túl az uniós intézmények és szervek, a nem-
zeti parlamentek, a nemzeti és helyi hatósá-
gok, valamint a civil társadalom előtt is nyitva
áll. A platform teljes mértékben tiszteletben
tartja majd a felhasználók magánélethez való
jogát és az uniós adatvédelmi szabályokat.

Forrás: az Európai Parlament Magyaror-
szági Kapcsolattartó Irodája

Minden európai kiveheti a részét az unió jövőjének formálásából
Hétfőn bemutatták a központi digitális platformot 

Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyekért felelős tagja

Catherine De Bolle, az Europol ügyvezető igazgatója
– Europol

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

David Sassoli, az Európai Parlament elnöke

António Costa portugál miniszterelnök

Mózes Edith

Mózes Edith



ADÁSVÉTEL

ELADÓ seprűkötő gép varróval, 150
darab seprűnyél. Tel. 0755-391-223.
(11569)

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

SZÉP KÖRNYEZETBEN 22 ár telek-
könyvezett belterület eladó Nyárád-
szeredában. Érdeklődni a
0755-290-154-es telefonszámon.
(mp.-I)

ELADÓ 2007-es Matiz 58.000 km-
ben, 600 euró. Tel. 0752-129-998.
(11570-I)

LAKÁS

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

KIADÓ felújított, bútorozott és telje-
sen felszerelt garzon Marosvásárhely
főterén. Tel. 0741-406-028. (11551-I)

MINDENFÉLE

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag és alumíniumredőnyöket, sza-
lagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)

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

FAMETSZÉST, permetezést válla-
lok. Tel. 0747-634-747. (11586-I)

ENGEDÉLYEZETT személy, vállalok
javítást, festést, vakolást, járólap-,
padlócsempe-lerakást, manzárdkészí-
tést, tetőfedést Bilka lemezzel,
hagyományos cseréppel. Tel. 0743-512-
168. (11540)

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

CÉG 15%-os kedvezménnyel készít
új tetőt cserépből vagy lemezből, vál-
lal cserépforgatást, tetőjavítást. Tel.
0770-621-920. (11585-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Emlékeztetni szeretném mind-
azokat, akik ismerték, szerették
és tisztelték drága édesanyámat,
KACSÓ FERENCZNÉ FODOR
ROZÁLIÁT, hogy ma, április 21-
én van halálának 22. évfordulója.
Kérem, gondoljanak Rá kegyelet-
tel. Nyugodj békében, édes-
anyám! Emléked szeretettel őrzi
leányod, Éva, unokád, Emese és
annak férje, Levente. (11530-I)

Fájó szívvel emlékezünk április
21-én LŐRINCZI SÁNDORRA ha-
lálának 20. évfordulóján. Húsz év
sem volt elég ahhoz, hogy fe-
ledni tudjuk a tragikus napot,
amikor búcsú nélkül itthagyta
szeretteit az élni akaró apa, nagy-
apa. Emlékét őrizzük egy életen
át. Fia, Albi, menye, Icu, unokái:
Márta és Tünde családjukkal.
Nyugodjon békében! (11541)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
édesapám, 

BODONI KÁROLY 
életének 80. évében hirtelen, be-
tegség miatt csendesen megpi-
hent. 
Búcsúzik szerető felesége, két
gyermeke, menye, veje és két
unokája, rokonai és barátai. Em-
léke szívünkben élni fog!
„Megállt egy szív, mely élni vá-
gyott,
pihen az áldott kéz, mely dol-
gozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a há-
zunk,
nem hisszük el, hogy Téged
hiába várunk.” 
Temetése 2021. április 21-én 15
órától lesz a református temető-
ben. (11578-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
sógor, após és mindenkivel jó
barát 

id. KAJCSA ISTVÁN 
életének 72. évében, április 19-én
elhunyt. Temetése április 21-én,
szerdán 15 órakor lesz az ilenc-
falvi családi háztól. 
Emlékét őrzi felesége, Rozika,
gyermekei: István, Laci, Rozika
és azok családja, valamint az öt
dédunoka. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 11577-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
testvér, rokon, barát, 

BODÓ ZOLTÁN
életének 71. évében elhunyt. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (11575-I)

Fájdalomtól megtört szívvel ve-
szünk búcsút drága jó édes-
anyánktól, a szeretett anyóstól,
nagymamától, dédnagymamától, 

özv. PÉTERFI IRMÁTÓL 
szül. Fazakas

aki életének 88. évében április
19-én megpihent. 
Földi maradványait április 22-én,
csütörtökön 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a szenthárom-
sági unitárius temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Bánatos lánya, Mária és családja,
fia, Attila és családja, imádott
unokái és dédunokái. (11581-I)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

GYAKORLATTAL rendelkező GÉPÉSZT (TRAKTORISTÁT) ke-
resek kellemes környezetbe. Fizetés megegyezés alapján. Tel. 0749-
140-163. (11487-I)
A TIMKO PÉKSÉG üzleteibe alkalmaz ELADÓKAT, valamint 
SOFŐRÖKET. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon.
(65580-I)
ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS FESTŐ, KŐMŰVES SZAKEMBERT
alkalmazok. Tel. 0758-954-729. (11504-I)
ALKALMAZUNK két FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órára. Érdeklődni lehet a
Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén vagy a 0773-316-377-es
telefonszámon, 8-16 óra között. (64811-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

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

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

Szünetel 
a vízszolgáltatás
Az AQUASERV RT. felhívja a fo-

gyasztók figyelmét, hogy karbantartási-
bővítési munkálatok miatt április 22-én 9–17 óra között
(hozzávetőleges időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás: 

• Marosvásárhelyen, a Koós Ferenc utca 1–19., illetve 6–10. szám
alatt, a Petru Dobra utca 53–55. szám alatt, a Godeanu utca 1–24.,
26–42. szám alatt, valamint az 1848. út 81–93. szám alatt. 

Felhívjuk a kedves fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás új-
raindításakor a csövekből kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból
rövid ideig zavaros víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet ki-
tisztulásáig csak háztartási célokra használják. Elnézésüket kér-
jük az okozott kellemetlenségért.

Köszönjük megértésüket.
AQUASERV RT., Marosvásárhely 

Szünetel 
a vízszolgáltatás
Az AQUASERV RT. felhívja a fo-

gyasztók figyelmét, hogy karbantartási
munkálatok miatt április 22-én 22.30

órától éjjel 2 óráig (hozzávetőleges időpont) szünetel az ivóvíz-
szolgáltatás:

• Marosvásárhelyen, a Nagyerdő közben, a Nagyerdő utca 30–
50., 47–69. szám, a Trébely utca 81–103., 88. szám, a Nyár (Verii)
utca 33–49. szám alatt, a Lótusz, a Szegfű utcában, a Somostető
utca 66–100., 51–69. szám alatt, a Posada utcában, valamint az ál-
latkertben.

Felhívjuk a kedves fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás új-
raindításakor a csövekből kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból
rövid ideig zavaros víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet ki-
tisztulásáig csak háztartási célokra használják. Elnézésüket kér-
jük az okozott kellemetlenségért.

Köszönjük megértésüket.
AQUASERV RT., Marosvásárhely 

A német Kereszténydemok-
rata Unió (CDU) szövetségi
választmánya nagy többség-
gel állást foglalt amellett,
hogy Armin Laschet pártel-
nök, észak-rajna-vesztfáliai
miniszterelnök legyen a CDU
és a testvérpárt Keresztény-
szociális Unió (CSU) közös
kancellárjelöltje a szeptem-
beri szövetségi parlamenti
(Bundestag-) választáson –
közölték kedden Berlinben.

A hajnalban kiadott közlemény
szerint a döntést „hosszú és inten-
zív” vita előzte meg „személyekről,
választási esélyekről és a párt bázi-
sának hangulatáról”.

A kancellárjelöltségre Armin
Laschet és a Markus Söder CSU-
elnök, bajor miniszterelnök is pá-
lyázott, ami a második világháború

vége óta működő szövetség törté-
netének egyik leghevesebb testvér-
párti vitájához vezetett. A kérdés a
CDU-t is megosztotta, több vezető
politikus, köztük elnökségi és vá-
lasztmányi tagok is a pártelnöknél
népszerűbb bajor kormányfő jelö-
lését javasolták. Arra hivatkoztak,
hogy a pártszövetség Markus
Söder vezetésével nagyobb esély-
lyel lehet sikeres a Bundestag-vá-
lasztáson, és a tagság, illetve a
választók is többnyire őt támogat-
ják.

A rendkívüli – a pártelnök által
hétfő délelőtt összehívott – választ-
mányi ülésen hat órán keresztül
folytatott vitát követően, éjfél után
szavaztak. A testület szavazati jog-
gal rendelkező 46 tagja közül 31-
en Armin Laschetre, 9-en Markus
Söderre voksoltak. A titkos szava-

záson hatan tartózkodtak. Armin
Laschet így 77,5 százalékos támo-
gatottságot szerzett a választ-
mánytól.

Markus Söder hétfőn München-
ben a CSU elnökségi ülése után tar-
tott tájékoztatóján kijelentette, hogy
a CDU vezetőségének kell eldönte-
nie, ki legyen a pártszövetség közös
kancellárjelöltje. Azt mondta, hogy
a CSU bármilyen döntést elfogad.
Igen hasonló nyilatkozatot tett
nyolc nappal korábban, április 11-
én is. Másnap a CDU elnöksége és
választmánya is kiállt Armin Las-
chet mellett, bár szavazást nem tar-
tottak a kérdésről. Markus Söder
kétségbe vonta az állásfoglalás ér-
vényességét, kifejtette, hogy nem
felülről diktálva, hanem minél szé-
lesebb kört bevonva kell meghozni
a döntéseket.

Egyelőre nem ismert, hogy Mar-
kus Söder és a CSU miként viszo-
nyul a CDU-választmány újabb
állásfoglalásához.

A pártszövetség hagyományai
szerint a kancellárjelöltség a CDU
elnökét illeti, mert a CDU a szövet-
ség nagyobbik – a 16 tartomány
közül 15-ben működő – tagja. Ez
azt jelenti, hogy elsőként a CDU el-
nöke nyilatkozhat arról, hogy vál-
lalja-e a feladatot, és kit javasol
maga helyett, ha nem él a lehető-
séggel.

Eddig egyszer fordult elő, hogy a
csak Bajorországban működő CSU
nem értett egyet a testvérpárt veze-
tőjének javaslatával. A vita végére
a két párt egyetlen közös testülete,
a Bundestag-frakció tett pontot. Ez
1979-ben történt, akkor Helmut
Kohl CDU-elnök Ernst Albrecht
alsó-szászországi miniszterelnököt
– Ursula von der Leyen európai bi-
zottsági elnök édesapját – javasolta
kancellárjelöltnek, a frakció viszont
Franz-Josef Strauss CSU-elnök,

bajor kormányfő mellett döntött,
akinek vezetésével azonban a
CDU/CSU végül nem került kor-
mányra az 1980-as Bundestag-vá-
lasztáson.

A kancellárjelölt megnevezésé-
nek nincs jogi vonatkozása, mert
Németország kormányfőjét nem a
választópolgárok, hanem a Bundes-
tag választja meg. A jelölt megne-
vezése politikai állásfoglalás, azt
az üzenetet közvetíti a választók-
nak, hogy az adott párt – vagy párt-
szövetség – azért dolgozik, hogy
Németország következő kormá-
nyát a jelöltjük vezethesse. A kan-
cellárjelölt egyben a párt választási
kampányának főszereplője, függet-
lenül attól, hogy ki a párt elnöke,
illetve kik az adott pártszövetség
vezetői.

A CDU/CSU országos választói
támogatottsága a legutóbbi felmé-
rések szerint 29-31 százalék között
van. A legutóbbi, 2017-es Bundes-
tag-választáson a szavazatok 32,9
százalékát gyűjtötték össze. (MTI)

A német CDU választmánya a párt elnökét 
javasolja a CDU/CSU kancellárjelöltjének
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Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli 

egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink 
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, 

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. 


