
Március 22-e a víz világnapja, ilyenkor világszerte több kör-
nyezettudatosító rendezvényt szerveznek. Az idén a világnap 
középpontjában a talajvíz védelme állt. Mint ismeretes. a hó-
réteg és a jéghegyek kivételével a világ ivóvízkészletének 
95%-a talajvízből, forrásból származik, ezért fontos, hogy 
főleg olyan helyeken, ahol kevés a víz, megőrizzük ezek tisz-
taságát.  

A klímaváltozás hatására számos vidéken a talajvíztartalékok elapad-
tak vagy fertőzöttek, ezért fontosak a közművesítési, infrastruktúra-fej-
lesztési programok, amelynek köszönhetően vezetékes ivóvíz- és 
csatornahálózat jut el a vízszegény vidékekre. A Maros Vízügyi Hatóság 

– immár hagyományosan – a világnap tiszteletére több rendezvényt szer-
vez.  

Március 18-án a Maros Vízügyi Hatóság önkéntesekkel és a maros-
vásárhelyi büntetőintézetben levőkkel megtisztította a Marosvásárhelyt 
átszelő Poklos-patak medrének mintegy 2 km-es szakaszát. Szombaton 
délelőtt az alkalmazottaknak szerveztek futóversenyt a városban levő két 
Maros-gát között. Ez a csapatépítő jellegén túl felhívta a figyelmet arra 
is, hogy a töltés alkalmas sportrendezvények szervezésére is. Erre más 
alkalmakkor is sor került. Nem maradtak el az oktató jellegű rendezvé-
nyek sem. Tegnap az erdőszentgyörgyi Szent György Szakképző Líceum 
könyvtárában a talajvizekről szerveztek műhelymunkát.  

Pusztító jóság 
Holnap lesz a 23. évfordulója annak, hogy a NATO megkezdte 

Jugoszlávia bombázását. 1999. március 24-én 19 óra 45 perckor 
mérték a szövetséges haderő harci gépei az első légi csapásokat 
montenegrói és szerbiai célpontokra. Az ENSZ Biztonsági Tanácsá-
nak jóváhagyása nélkül elrendelt hadművelet 78 napig tartott, ezen 
időtartam alatt több mint kétezer légi csapást hajtottak végre, és 
majdnem félmillió rakétát lőttek ki. 25.000 lakóépület és 44 híd dőlt 
romba, 470 kilométernyi közút és 595 kilométernyi vasút vált hasz-
nálhatatlanná, bombatalálat ért többek között 19 kórházat, 18 óvo-
dát és 69 iskolát. Az áldozatok száma mintegy 2500 főre tehető, 
közöttük volt a szerbiai RTV 16 munkatársa és a belgrádi kínai 
nagykövetségen menedékbe húzódó három kínai újságíró is. Az 
ürügy közismert: a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság kormánya 
miatt hiúsulnak meg a Koszovó státuszáról szóló tárgyalások, a tar-
tományban humanitárius katasztrófát előznek meg ezzel. A félkato-
nai szervezetek, biztonsági erők és különböző fegyveresek által 
elkövetett súlyos atrocitások és a kialakuló humanitárius krízis miatt 
arra akarták rábírni Milosevic elnököt, hogy a szerb erőket vonul-
tassa ki a tartományból. Ma már tudjuk: a korabeli politikai viszo-
nyok miatt agressziónak nem minősíthető, így el sem ítélhető 
hadművelet nem oldotta meg a problémát, sőt: a korábbi, korlátozott 
atrocitásokat súlyos etnikai tisztogatások követték, több százezren 
menekültek el, a tartomány nemzetközi helyzete pedig mindmáig tisz-
tázatlan – gyakorlatilag megszállt terület. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Vajda György

(Folytatás a 3. oldalon)
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Fekete március 
Maros- 
szentgyörgyön 
Marosvásárhely fekete márciusának 
marosszentgyörgyi hőseire és áldoza-
taira emlékeztek vasárnap a maros-
szentgyörgyi római katolikus és 
református temetők határában felállí-
tott Fekete március emlékműnél a 
község magyar és roma közösségé-
nek képviselői.  
____________5. 
Döntő és legjobb 
prezentáló 
Március 6-11. között az amerikai egye-
sült államokbeli University of Northern 
Iowa szervezte meg az NIBS World-
wide Case Competitiont, amely a Net-
work of International Business 
Schools (NIBS) vezető, világszinten 
megszervezett gazdasági esettanul-
mány-versenye. A verseny 26 éves 
történetében idén először a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem Közgazda-
ság- és Gazdálkodástudományi 
Karának négyfős diákcsapata is beju-
tott a döntő fordulóba. 
____________6. 

Fotó: Maros Vízügyi Hatóság

Környezettudatosító rendezvények a víz világnapjára  

Mindannyiunk felelőssége  

Kaáli Nagy Botond 



Nagy Katalin március elején nyitott virág- és aján-
dékboltot Mezőbándon. Ez újdonság, hiszen a te-
lepülésen eddig még nem volt ilyen kínálattal 
rendelkező üzlet. A helyiek ezután rendezvé-
nyekre, jeles napokra helyben szerezhetik be a 
virágot és az ajándéktárgyakat.  

A Nagy család vállalkozó szellemű, közismerten mező-
gazdasággal foglalkozik, malmot, pékséget üzemeltet, s ez 
a szellem a nőket is magával ragadta.  

– Olyan vállalkozást kellett kitalálnom, ami kézenfekvő, 
két gyermek nevelése 
mellett el tudom látni a 
feladatokat. A házunk és 
az üzlet között adva volt 
a hely, és úgy gondol-
tam, nyissunk egy virág- 
és ajándékboltot. Ahogy 
eldöntöttük, hogy mi le-
gyen, neki is láttunk a 
megvalósításnak, meg-
rendeltünk egy konté-
nert, s pár heten belül 
sikerült megnyitni a kis 
boltot – mondta Nagy 
Katalin. 

Kérdésünkre, hogy 
van-e igény a virágra, a 
vállalkozó elmondta, 
hogy a kereslet ese-
ményfüggő, főleg szüle-
tésnapokra, névnapokra 
vásárolnak. Most jön a 
konfirmálás, aztán a bal-
lagások, ezek olyan ren-
dezvények, amelyekre 

virággal, csokrokkal illik megjelenni – mondta Nagy Ka-
talin, Nagy Levente malom- és pékségtulajdonos felesége.  

Az új virágüzletben szobanövények, primulák, jácintok, 
szálas virágok, rózsák, tulipánok, gerberák sorakoznak. A 
polcok tele vannak ízléses ajándéktárgyakkal. Érdemes be-
nézni ide.  

A közeljövőben díszcserjéket, rózsatöveket, tuja- és fe-
nyőféléket, gyümölcsfákat is szeretnének forgalmazni. 
Ugyanis ezek iránt is nő a kereslet.  (mezey) 

Koncert a békéért –  
adománygyűjtő hangverseny 

Concert for peace (Koncert a békéért) címmel ado-
mánygyűjtő rendkívüli hangversenyre kerül sor március 
24-én, csütörtökön 19 órától a Kultúrpalota nagytermé-
ben. A Marosvásárhelyi Állami Filharmóniának a Maros-
vásárhelyi TVR-vel közösen szervezett hangversenyén 
a filharmónia szimfonikus zenekarát Mihaela Cesa Goje 
vezényli, szólista Anna Fedorova ukrán zongoramű-
vész. Műsoron: Chopin – 2. f-moll zongoraverseny, op. 
21, Dvořák – 8. G-dúr szimfónia. 

Vallástörténeti előadás 
Miként fér meg Rá napsugarainak és Ozirisz halotti bi-
rodalmának vallása más népek egyistenhitével? Milyen 
emlékeket hagytak hátra az egyiptomi monoteista val-
lások? Ilyen és hasonló kérdésekre ad választ Demeter 
Irén 4 – egyistenhit a Nílus völgyében című előadása, 
amely izgalmas vallástörténeti kalandozásra hívja a 
nagyközönséget, négy évezred monoteista vallási em-

lékeit és élő jelenlétét mutatva be, az előadó egyiptomi 
utazása során készült fotósorozattal és anekdotákkal 
fűszerezve. A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kultu-
rális Egyesület rendezvényére ma, szerdán 18 órai kez-
dettel kerül sor a Studium HUB előadótermében (Bolyai 
tér 15. szám), a belépés díjtalan. 

Könyvbemutató 
Március 24-én, csütörtökön 19 órakor Parajdon a kul-
túrotthonban és március 25-én, pénteken 18 órakor 
Szovátán, a városházán Fülöp D. Dénes székelyudvar-
helyi nyugdíjas újságíró bemutatja verseskönyvét és a 
Zöld ruhában, megtaposva című regényét.  

Szemtől szemben 
A Duna Ház Lélekműhely sorozata 2022-ben körútra 
indul. Első állomása Marosvásárhelyen a Bolyai téri uni-
tárius templom Dersi János termében lesz március 25-
én, pénteken délután 6 órától. A házasság, az 
együttélés és az elkötelezettség időről időre megerősí-
tést igényel. Ezt a megerősítést segítik dr. Ferenczi 
Enikő mentálhigiénés szakember és dr. Czire Szabolcs 
teológiai tanár, szociológus, unitárius lelkész interaktív 
előadásukon és csoportfoglalkozásukon. Közreműködik 
Csécs Márton unitárius lelkész-esperes. 

 

IDŐJÁRÁS 
Napos idő 
Hőmérséklet: 

max. 15 0C 
min. -1 0C

Ma EMŐKE,  
holnap GÁBOR napja. 
GÁBOR: a héber Gábrielből rö-
vidült, női párja a Gabriella. Jelen-
tése: Isten embere, Isten bajnoka.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. március 22.

1 EUR 4,9452
1 USD 4,4960

100 HUF 1,3267
1 g ARANY 278,7914

Erdélyi Magyar Digitális Napok 
A Digitális Jólét Program keretében Magyar Digitális Napok 
címmel tavaly rendezvénysorozat indult, amelynek harma-
dik állomása – Erdélyi Magyar Digitális Napok elnevezéssel 
– a marosvásárhelyi Kultúrpalotában lesz. A rendezvény 
március 24-én 9.30 órakor kezdődik, és 25-én délután ér 
véget. Társszervező az IT Plus klaszter és a CED Közép-
európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. A kon-
ferencia érinti valamennyi szektor digitális átállását, de ezen 
belül is kiemelve a digitális agráriumot, a magyar IT-vállal-
kozások klaszteresedését, valamint az adatok, a robotika 
és a hálózatok területét. A konferencia célja, hogy megerő-
sítse a Kárpát-medencei magyar digitális ökoszisztémát és 
a hálózati együttműködést; eszközöket, platformokat kínál-
jon, amelyek hozzájárulhatnak a magyarság gazdasági, tár-
sadalmi fejlődéséhez. A rendezvény ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött. A program és a regisztrázió elérhető 
itt: https://digitalisjoletprogram.hu/.../erdelyi-magyar.. 

Szereplőváltozás az operettgálán 
A Budapesti Operettszínház sztárja, Oszvald Marika beteg-
ség miatt nem vehet részt az Összetartozunk gála maros-
vásárhelyi és sepsiszentgyörgyi helyszínein március 28-án, 
illetve március 30-án. A művésznő helyét a két előadáson 
az Operettszínház ifjú szubrettje, Bojtos Luca veszi át. A fi-
atal szoprán az Operettszínház színpadán A muzsika 
hangja című darabban mutatkozott be. 2015-ben végezte 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem opera-énekművész 
szakát, azóta számos operában is láthatta a közönség. Az 
Operettszínházba 2018-ban A Notre Dame-i toronyőr című 
darabban tért vissza. Jelenleg a Csárdáskirálynőben Stázi, 
a Marica grófnőben Liza, A mosoly országában pedig Mi 
szerepét alakítja.  

Támaszcsoport 
daganatos időseknek 

Támaszcsoportot indít daganatos idősek számára a Caritas 
marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató 
Központja a Mărăşti utca 13. szám alatt. A keddenként 12 
órától zajló csoportfoglalkozásokat Szigyártó Adrienn és 
Cosma István pszichológusok tartják. Olyan, ötvenöt év fe-
letti betegeket várnak a csoportba, akiknek lelki támaszra 
van szükségük. A foglalkozások célja, hogy elősegítsék a 
betegséggel való megküzdést, érzelmi támaszt nyújtsanak, 
és javítsák az idős emberek életminőségét. Jelentkezni és 
érdeklődni március 31-ig lehet a 0265/213-509-es vagy a 
0741-258-194-es telefonszámon. 

Jótékonysági vásár Laráért 
A marosvásárhelyi Deus Providebit Házban április 2-án 9 
órától 19 óráig jótékonysági vásárt tartanak egy leukémiá-
ban szenvedő kislány, Lara megsegítésére. A szervezésbe 
a Maros megyei helyi termelők piacának Facebook-cso-
portja is bekapcsolódik, arra buzdítva a tagokat, hogy ter-
mékeket, tárgyakat ajánljanak fel, hogy az eladásból 
származó összeget a szilágycsehi leukémiás kislány meg-
segítésére fordítsák. Vele kapcsolatosan bővebb infó itt ta-
lálható: https://www.facebook.com/egyuttlaraert – 
tájékoztatott Máthé Ella, a vásár egyik szervezője. Telefon: 
0745 750 791. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

23., szerda 
A Nap kel  

6 óra 21 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 38 perckor.  
Az év 82. napja,  

hátravan 283 nap.

Megyei hírek 

Fotó: Nagy Tibor

Virág- és ajándékbolt nyílt Mezőbándon 

„Nem mindenki jártas az internet világában, ezért  
sokaknak gondot okozhat a népszámlálási kérdőív online 
kitöltése. Főleg az idősebb korosztályra jellemző, hogy 
nem boldogul a bonyolultabb internetes felületen a kérdőív 
megválaszolásában. Akiknek nincs lehetősége gyermekei-
től, fiatalabb családtagjaitól, ismerőseitől segítséget kapni 
a kitöltéshez, azoknak az összeírópont a legjobb választás, 
ahol számlálóbiztos segít a kitöltésben” – nyilatkozta 
Barna Gergő szociológus, a Népszámlálás.ro kampányko-
ordinátora. 

A népszámlálás önkitöltéses szakaszában – március 14. 
és május 15. között – minden önkormányzat működtet úgy-
nevezett települési összeírópontokat, ahol számlálóbizto-
sok segítenek a kérdőív kitöltésében. Kisebb települések 
esetében egy, nagyobb városokban több ilyen pont is mű-
ködik. A www.nepszamlalas.ro/osszeiropont oldalon rá 
lehet keresni, hol találhatók településünkön az összeírást 
segítő pontok. 

„Az összeírópontos kitöltés esetében is figyelni kell arra, 
hogy ha egy háztartásból csak egy személy megy be kitöl-
teni a kérdőívet – és ez a jellemző –, ugyanúgy az egész 
családját, vagyis a vele egy háztartásban élőket mind re-

gisztrálnia kell, és mindenki számára ki kell tölteni a kér-
dőíveket. Ezért fontos, hogy felkészülten menjünk az ösz-
szeírópontra, vigyük magunkkal a velünk egy háztartásban 
élők adatait is” – részletezte a kampánykoordinátor. 

A Népszámlálás.ro oldalon megtalálható, hogy milyen 
adatokat szükséges magával vinnie annak, aki összeírópon-
ton vesz részt a népszámláláson: 

•minden családtag személyi száma (CNP); 
•épület építésének éve; 
•szobák összterülete négyzetméterben megadva; 
•ha van: napkollektor felülete, illetve napelem vagy házi 

szélerőmű teljesítménye kW-ban; 
•akinek felsőfokú végzettsége van: milyen évben, mi-

lyen intézményben, milyen szakot végzett; 
•aki dolgozik: foglalkozás, beosztás, azaz a munkaszer-

ződésben szereplő „funcţia”, „meseria” román nyelven 
(foglalkozási jegyzék, COR), a munkaadó fő tevékenysége 
román nyelven (ágazati besorolás, CAEN).  

„A kérdőív kitöltésekor érdemes ellenőrizni, hogy az et-
nikumra, anyanyelvre és felekezeti hovatartozásra vonat-
kozó adataink mindenképp helyesen legyenek kitöltve” – 
hívja fel a figyelmet a Népszámlálás.ro sajtóközleménye. 

Sokaknak az összeírópont lehet a legjobb 
választás a népszámláláson való részvételhez 
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Az Európai Unió külügyminiszterei megállapodtak 
arról, hogy további 500 millió eurót adományoznak 
Ukrajnának fegyverek és katonai felszerelések for-
májában az európai békeprogramon keresztül. 

Az EU vezető diplomatája, 
Josep Borrell megerősítette az 
EU külügyminisztereinek egy-
ségét abban, hogy az EU to-
vábbra is pénzügyi, 
humanitárius és katonai támo-
gatást fog nyújtani Ukrajnának. 

„Úgy gondoljuk, hogy ami 
Ukrajnában történik, az háborús 
bűn, hatalmas háborús bűn, 
amelyet az orosz fegyveres erők 
követtek el az ukrán nép ellen. 
És ez nem maradhat válasz nél-
kül. Ezért üdvözöljük az Egye-
sült Nemzetek Emberi Jogi 
Tanácsa által felállított vizsgá-
lóbizottságot, üdvözöljük a 

Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálatát, és emlékeztetünk a 
Nemzetközi Bíróság végzésére, hogy Oroszországnak meg 
kell állítania az ukrajnai inváziót” – jelentette ki Josep Borrell, 
az unió külügyi főképviselője.  
További szankciókat szorgalmaznak, Németország tartózkodik  

Ugyanakkor a miniszterek további szankciók lehetőségéről 
is tárgyaltak, köztük az Oroszországgal szembeni vitatott  
olajembargóról. Lengyelország és a balti államok továbbra is 
keményebb fellépést szorgalmaznak Oroszországgal szemben, 
ideértve a teljes szárazföldi és tengeri kereskedelmi tilalmat 

is. Több EU-tagország, 
köztük Németország azon-
ban most tartózkodik a to-
vábbi lépésektől, különösen 
ami az energiát illeti. 

„Az olajembargó kap-
csán nem az a kérdés, hogy 
akarjuk-e vagy sem, hanem 
az a kérdés, hogy mennyire 
függünk az olajtól. És ez 
különböző az egyes európai 
tagállamok esetében, ezért 
fontos, hogy együtt beszél-
gessünk az ellenálló képes-
ségünkről. Arról, hogyan 
tudjuk csökkenteni a függő-
séget azoktól az országok-
tól, amelyek olajat 
importálnak, Németország is sokat importál, de más európai 
országok is, amelyek nem tudják egyik napról a másikra meg-
szüntetni ezt az importot. Ha tudnánk, automatikusan meg-
tennénk, de most mindenre felkészülünk, hogy ezeket a 
lépéseket a közeljövőben nagyon hamar meg tudjuk tenni” – 
mondta Annalena Baerbock német külügyminiszter. 
Elfogadták az ún. stratégiai iránytűt 

A külügyminiszterek találkozóján megvitatták és elfogad-
ták az úgynevezett stratégiai iránytűt, amely az EU biztonsági 
helyzetét értékeli, és azonosítja a főbb fenyegetéseket.  

Az EU vezetői a hét második felében az európai csúcsta-
lálkozón folytatják ennek a kérdésnek a megvitatását Joe 
Biden amerikai elnök társaságában. (Euronews)

23 év telt el. Ha a 2014-es, viharosan gyors krími 
megszállást nem vesszük figyelembe, napjainkig ekkor 
volt utoljára háború Európában. A civilizáció egyik vé-
dőbástyájában, a demokrácia bölcsőjében. A kontinen-
sen, ahol a jugoszláviai bombázást sem övezte éppen 
akkora megdöbbenés, hiszen még javában zajlott a tíz 
évig tartó, borzalmas atrocitásokkal és elképesztő mér-
tékű etnikai tisztogatásokkal járó délszláv háború. A 
kontinensen, ahol ma már elképzelhetetlennek tűnt 
bármi hasonló. De a történelem megismétli önmagát, 
mert megismételjük. Az ukrajnai helyzet nem javult, a 
felek nem állnak közelebb a békekötéshez, mint eddig, 
és nem tudjuk, hogy a jövő történészei az eltelt idő mér-
tékletességet hozó távolságából miként tekintenek majd 
a jelenleg zajló eseményekre. De érdekes és talán érde-
mes is gondolatban végigfuttatni a két történetet, majd 
megtalálni azokat a párhuzamokat, ideológiai vagy esz-
mei kapcsolódási pontokat, amelyek a jugoszláviai 
NATO- és az ukrajnai orosz hadműveletek között felfe-
dezhetők. Mert azok – a különböző állítások szerint em-
beriesség elleni bűnöket elszenvedett őslakosságot, 
őshonos kisebbséget a kormányerőktől megvédeni kí-
vánó, a saját magát nem agresszornak, hanem felsza-
badítónak tekintő támadótól a civil lakosságot érintő 
tragédiákig és a megoldást nem hozó, csak még na-
gyobb káoszt teremtő pusztításig – bőven vannak. 

Liberális javaslat lesz a védelmi 
kiadások növelésére 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) javaslatot tesz a kor-
mánykoalícióban arra, hogy a bruttó hazai termék 
(GDP) 2,5 százalékára növeljék a költségvetésben a 
védelmi célokra fordított összeget – jelentette be ked-
den az alakulat elnöke. Florin Cîţu a párt vezetőtes-
tületének ülése után elmondta, a legfontosabb 
napirendi pontjuk a védelmi kiadások növelésére vo-
natkozó kötelezettségvállalás aláírása volt. Rámuta-
tott, a PNL támogatja, hogy a jövőben a GDP 2,5 
százalékát költse védelmi célokra Románia, és az 
erre vonatkozó javaslatot a kormánykoalícióban is 
előterjeszti. A liberális pártelnök március 5-én azt nyi-
latkozta, kérni fogja a parlamenttől a védelmi célú ki-
adások növeléséről szóló határozat elfogadását. A 
téma azután került napirendre, hogy Klaus Iohannis 
államfő március 1-jén kijelentette, a jelenlegi helyzet 
indokolttá teszi az ország védelmi képességének 
megerősítését, ezért a GDP 2 százalékáról 2,5 szá-
zalékra kell növelni a védelmi kiadásokat. (Agerpres) 

Újabb kilenc évet kapott az orosz 
ellenzéki 

Kilencévnyi fegyházbüntetésre ítélték kedden Alek-
szej Navalnij ellenzéki politikust kedden csalás és az 
igazságszolgáltatás tekintélyének megsértése címén 
a Vlagyimir megyei Pokrovban. A már fogva tartott 
Navalnijra emellett 1,2 millió rubel pénzbírságot is ki-
szabtak, és a szabadulása után még további egy évig 
korlátozzák a szabadságában. Az ítélet nem jogerős 
és megfellebbezhető. Az ügyészség eredetileg 13 évi 
fegyház kiszabását kérte. (MTI) 

Ferenc pápa telefonon beszélt 
az ukrán elnökkel 

Ferenc pápa azt mondta, mindent megtesz a háború 
befejezése érdekében – számolt be az egyházfő és 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonbeszélgeté-
séről Ukrajna szentszéki nagykövete a közösségi ol-
dalán kedden. A Vatikánnál akkreditált nagykövet, 
Andrij Jurash a Twitter-fiókján közölte, hogy Ferenc 
pápa felhívta az ukrán elnököt. A diplomata „sokat  
ígérőnek” nevezte a beszélgetést, amelynek során 
Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ferenc pápa a 
leginkább várt vendég Ukrajnában. (MTI) 

Eljárás indult a karneváli 
tömegbe hajtó gépkocsi sofőrje 
és utasa ellen 

Belgiumban büntetőeljárás indult a múlt hét végén a 
karneváli tömegbe hajtó gépkocsi sofőrje és utasa 
ellen – jelentette a The Brussels Times című lap hír-
portálja kedden. A vallóniai La Louviére városkában 
vasárnap hajnalban nagy sebességgel a karneválozó 
tömegbe hajtott egy autó, hatan a helyszínen meg-
haltak, több mint harmincan megsebesültek. Az autós 
megpróbált elmenekülni a helyszínről, de a rendőr-
ség feltartóztatta. A hírportál szerint a vizsgálóbíró 
hétfőn kihallgatta a gépkocsi vezetőjét, akit ezután hi-
vatalosan őrizetbe is vettek. A fiatal férfi ellen gondat-
lanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt 
emeltek vádat. Az autó utasát – a sofőr unokatestvé-
rét – segélynyújtás elmulasztásával vádolják, de óva-
dék ellenében szabadon engedték. (MTI) 

Ország – világ 

Annalena Baerbock     Fotó: Wikipédia 

Josep Borrell            Fotó: Wikipédia 

(Folytatás az 1. oldalról)

Pusztító jóság 

Ismét emelkedni kezdett az újonnan diagnosztizált 
koronavírus-fertőzések száma: kedden, két hete 
először, ismét ötezer fölé ugrott az esetszám, az 
utóbbi héten pedig több fertőzést jegyeztek fel, 
mint a megelőző hét napon. 

Az egészségügyi minisztérium keddi összegzése szerint az 
utóbbi 24 órában 5140 új esetet regisztráltak, amely több mint 
másfélszerese az utóbbi két hét átlagának. Heti összevetésben 
is immár hatodik napja emelkednek az esetszámok. Az utóbbi 
hét napon 24 480 új esetet diagnosztizáltak, amely több mint 
tíz százalékkal magasabb, mint az előző hét napon diagnosz-
tizált 22 025 új eset. 

Az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás továbbra is 
csökkenőben van: kedden 2858 koronavírusos beteget ápoltak 
kórházban. Ez húszszázalékos csökkenés a múlt keddi adathoz 
képest. Csaknem ugyanilyen mértékben (443-ra) csökkent egy 
hét alatt az intenzív osztályon ápolt súlyos esetek száma. 

A keddi jelentésben szereplő 43 újabb haláleset megfelel 

az utóbbi két hét átlagának, heti összevetésben azonban csök-
ken az elhalálozások száma: az utóbbi hét napon 280 áldozatot 
követelt a járvány az előző heti 412-höz képest. 

Adriana Pistol egészségügyi államtitkár keddi sajtóértekez-
letén az elvégzett Covid-tesztek „találati arányának” növeke-
désére is felhívta a figyelmet. Az úgynevezett reprodukciós 
ráta is – amely azt mutatja, hogy a fertőzött hány embernek 
adja tovább a vírust – növekedőben van, múlt héten már egy-
hez közelített. Ilyen körülmények között a szakember a jár-
vány stagnálását vagy enyhe erősödését valószínűsítette. 

Az államtitkár az önkéntes védekezés fontosságát hangoz-
tatta, és arról próbálta meggyőzni az embereket, hogy legalább 
a tömegközlekedési járműveken és egyéb zsúfolt helyeken vi-
seljék a védőmaszkot. Romániában március 9-én szűnt meg a 
koronavírus-járvány miatt két éve hatályban tartott egészség-
ügyi veszélyhelyzet, így két hete hatályát vesztette minden 
korábbi kötelező járványügyi korlátozás, a hatóságok ezért 
önkéntes óvintézkedéseket ajánlanak. (MTI) 

Ismét emelkedni kezdett az új fertőzések száma 

Az európai békeprogramon keresztül 
További 500 millió euróért vesz fegyvereket 

az EU Ukrajnának  

Nincs jele túlélőknek a hétfőn, a dél-kínai Kuangh-
szi tartományban lezuhant utasszállító becsapódá-
sának helyszínén – jelentette több kínai sajtóforrás 
a helyszínen dolgozó mentőcsapatok jelentéseire 
hivatkozva. 

A járatot üzemeltető China Eastern kínai légitársaság rész-
vétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A légitársaság 
hivatalos weboldalának színeit fekete-fehérre változtatta a sze-
rencsétlenséget követően. A baleset áldozatainak számát 
ugyanakkor még nem közölték hivatalosan, a mentési mun-
kálatok folyamatban vannak. 

Az egyelőre ismeretlen okból lezuhant Boeing 737-800-as 
típusú utasszállító fedélzetén 132 ember tartózkodott, közülük 
123 utas és 9 főből álló személyzet. Egyes hétfői beszámolók 
szerint a fedélzeten 133 ember tartózkodott, ám később kide-
rült, hogy egy, a járatra jegyet váltott utas végül nem szállt fel 
a gépre. A kevesebb mint kétórás útidejű járaton közlekedő 
gép a VariFlight repülési információkat nyújtó platform adatai 
szerint 8800 métert meghaladó magasságon repült, amikor a 

felszállás után egy órával hirtelen a repülési magasság alá 
ereszkedett, és a sebessége is csökkent. Percekkel később kap-
csolata megszűnt a földi irányítóközponttal. A kínai médiában 
a becsapódásról közzétett felvételen az látszik, hogy a repü-
lőgép csaknem függőlegesen zuhant le. 

A China Eastern a balesetet követően felfüggesztette az ösz-
szes Boeing 737-800-as típusú gépének közlekedését. Az or-
szág három legnagyobb légitársasága közé tartozó China 
Eastern több mint hatszáz gépből álló flottájának ezzel közel 
húsz százalékát vonták ki ideiglenesen a forgalomból. 

A Boeing 737 MAX típusú utasszállítóinak közlekedését 
három éve állították le világszerte, két halálos balesetet köve-
tően. A hétfőn szerencsétlenül járt gép típusát azonban általá-
nosan biztonságosnak tartják. 

A hétfői balesettel a kínai polgári légiközlekedés 4227 
napja tartó biztonságos repülési ideje szakadt meg. Kínában 
utoljára 2010-ben történt halálos kimenetelű légi baleset: 
akkor az északkelet-kínai Hejlungcsiang tartományban zuhant 
le gép, 44 ember halálát okozva. (MTI) 

Repülőszerencsétlenség Kínában 

A román haditengerészet parancsnoksága hétfőn 
járőrözésre küldte a Fekete-tenger román felségvi-
zeire a Viceamiral Constantin Balescu aknászhajót, 
miután a Tengeri Vízrajzi Intézet (DHM) pénteken 
aknaveszélyre adott ki figyelmeztetést a Fekete-
tenger északnyugati térségére – közölte hétfőn a 
védelmi minisztérium. 

A DHM a (Földközi-tengert és Fekete-tengert magába fog-
laló) NAVAREA III. térség hajózásának biztonsága felett őr-
ködő spanyol haditengerészeti vízrajzi intézettől vette át a 
riasztást, amely az orosz Novorosszijszk NAVTEX-üzenetére 
hivatkozott. 

A tárca közlése szerint a haditengerészet az utóbbi években 
fejlesztette a víz alatti fenyegetések elleni harci képességeit, 
mind a műszaki felszerelés korszerűsítése, mind a tengerészek 

és búvárok ilyen irányú kiképzése révén. Egyelőre sem a  
járőröző aknászhajó, sem a – veszélyre figyelmeztetett – ke-
reskedelmi hajók nem észleltek a konstancai kikötő térségé-
ben aknákat. A román média beszámolói szerint az utóbbi 
hetekben jelentősen megnőtt a – Románia legfontosabb ten-
geri kapujának számító – konstancai kikötő forgalma, miután 
átvette az orosz hadihajók által fenyegetett odesszai kikötő 
áruforgalmának jelentős részét. 

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szomba-
ton közölte, hogy az ukrán haditengerészet elaknásította 
Odessza, Ocsakiv, Csornomorszk és Pivdennyi kikötőjét. Az 
FSZB szerint a több mint 420 tengeri aknából néhány elsza-
badult a vihar miatt, és fenyegeti a fekete-tengeri hajózást. Az 
ukrán fél az oroszokat vádolta a tengeri aknák elhelyezésével. 
(MTI) 

Románia aknászhajót küldött a Fekete-tengerre 
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Nem véletlenül ebben a város-
ban, mivel ennek közelében van a 
bözödújfalui vízgyűjtő, a megye 
legnagyobb ilyen jellegű hidrotech-
nikai létesítménye, amelynek tisz-
tán tartása a környéken lakók 
feladata is. A beszélgetésen részt 
vettek a prefektúra, a megyei ta-
nács, a tanfelügyelőség, az Ecolect 
Maros Közösségfejlesztési Egyesü-
let, a természetvédelmi ügynökség 
és több nemkormányzati szervezet 
képviselői, majd kilátogattak a bö-
zödi gáthoz és az erdőszentgyörgyi 
szennyvíztisztító állomáshoz. Ezen-
kívül az alsóidecsi óvodában, a gör-
gényszentimrei erdészeti szak- 
líceumban, a marosvásárhelyi  
Avram Iancu és a szászrégeni Petru 
Maior líceumban szerveztek víz-
gazdálkodási témájú beszélgetése-
ket diákokkal.  

Március 17. és 24-e között a víz-
ügyi hatóság alkalmazottai önkén-
tesekkel közösen Maros megyében 
is több folyó és patak mentén szer-
veznek parttakarítást: Marosvásár-
helyen a Maroson a két gát között, 
Nyárádszeredában a Nyárád váro-
son áthaladó szakaszán, a Komlód 
töltésén Mezőkirályfalva, Mező-
bánd és Mezőrücs környékén, a 
Mezőségi-patakon Nagysármás és 
Marosludas területén, a Maros ma-
rosludasi és gezsei partszakaszán, 
szintén a Maroson Szászrégenben, 
továbbá a Görgény-patakán Gör-
gényszentimrén. A Bözödi-tó gátja 
körüli részt is megtakarítják. Dicső-
szentmártonban a Kis-Küküllőn (a 
hídtól a Gecsat üveggyár irányába), 
Erdőszentgyörgyön is összeszedik a 
szemetet a Kis-Küküllő partjáról, 
továbbá Ádámoson, illetve Balavá-
sáron a polder és a településen átha-

ladó szakaszon. Hasonlóképpen 
Kóródszentmártonban a Domáldi-
patakot. A Maros vízgyűjtő terüle-
téért felelő Maros Vízügyi Hatóság 
Fehér, Hunyad és Arad megyében is 
szervez parttakarítást.  

Ma délelőtt a vízügyi hatóság 
előcsarnokában megnyílik a Maros-
vásárhelyi Művészeti Szaklíceum 
diákjai által készített festmény- és 
plakátkiállítás, amelynek központi 
témája a vízgazdálkodás. A hatóság 
kezdeményezésére évek óta szerve-
zett tárlaton a képzőművészet sza-
kos diákok szaktanáraik 
irányításával mindig egyedit alkot-
nak. A vásznat, a festéket és más, az 
alkotások elkészítéséhez szükséges 
eszközt a hatóság biztosítja a két in-
tézmény közötti együttműködés 
jegyében, ugyanakkor díjazzák a 
legjobbnak talált munkákat is – tá-
jékoztatott Fokt Călin, a Maros Víz-
ügyi Hatóság szóvivője.  

Az uniós klímacsomag célja, 
hogy 2030-ig 55%-kal csökkenjen 
az EU területén az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátása. 

A vitatott intézkedések között 
szerepel az uniós kibocsátáskeres-
kedelmi rendszer kiterjesztése a 
közlekedésre és az épületekre is. 
„Az Európai Bizottság díjat vetne ki 
az épületek és a közúti közlekedés 
által kibocsátott emissziókra is. Fel 
kell hívnunk rá a figyelmet, hogy 
ennek terhe közvetlenül és súlyosan 
érintheti az állampolgárokat, külö-

nösen a kis- és közepes jövedelmű 
háztartásokat. Ezért megoldásokat 
és anyagi támogatást kérünk a ki-
szolgáltatott családok védelmében” 
– hangsúlyozta Tánczos Barna az 
Európai Unió környezetvédelmi 
tárcavezetőinek találkozóján el-
hangzott felszólalásában. 

A Környezetvédelmi Tanács ülé-
sén az erdőirtásmentes termékek 
behozataláról szóló javaslatot is 
megvitatták a tárcavezetők. A terve-
zet szabályokat állapít meg és a 
piaci szereplőket fokozott ellenőr-

zésre kötelezi az olyan alapanyagok 
– például a marhahús, pálmaolaj, 
szója, fa, kakaó és kávé – esetében, 
amelyekhez erdőirtás kapcsolódik. 

Európán kívül például Dél-Ame-
rikában a marhatartás és a szója ter-

mesztése okozta a legtöbb erdőir-
tást, míg Ázsiában és Afrikában a 
pálmaolaj, illetve a kakaó termesz-
tése. Az első helyen a szarvas-
marha-tenyésztés áll, a takarmány 
előállítása az összes regisztrált er-
dőirtás 16 százaléka hozzá köthető. 
A kutatások szerint az élelmiszer-
ként és kozmetikai alapanyagként 
használt pálmaolaj 10,5 millió hek-
tár erdő eltűnéséért felelős, míg a 
harmadik, a szója 7,9 millió hektár 
erdő eltűnését eredményezte. A hét 
legfelkapottabb árucikk miatt törté-
nik az erdőirtások 57 százaléka. A 
kutatásban kitértek arra is, hogy az 
erdők visszaszorítása egyes régió-
kat sokkal jobban érint, és a legtöbb 
erdőirtás főleg a trópusok környé-
kén zajlott. 

 A cél, hogy az uniós piacon fo-
gyasztott termékek ne járuljanak 
hozzá a világszerte tapasztalható er-
dőirtáshoz és erdőpusztuláshoz. 
„Támogatjuk az erdőirtásmentes 
termékekről szóló tervezetet, 
amelynek legfontosabb eleme az át-
világítási rendszer, amely minimá-

lisra csökkenti az esélyét a nem 
megfelelő termékek behozatalának 
és exportjának az unió területéről. 
Románia már fontos lépéseket tett 
az erdőirtás elleni küzdelemben a 
Sumal 2.0 faanyag-nyomonkövető 
rendszer elindításával. Hasonló 
rendszert lehetne bevezetni más ter-
mékekre is Romániában és az EU 
többi tagállamában egyaránt – je-
lentette ki Tánczos Barna. 

Az Európai Unió környezetvé-
delmi minisztereinek napirendjén 
szerepelt az elemekről és hulladé-
kelemekről szóló rendelet, amely-
nek célja az elemek környezeti 
hatásainak csökkentése az anyagok 
kitermelésétől kezdve a gyártáson 
át a felhasználásig, az újrafeldolgo-
zásig és az ártalmatlanításig. To-
vábbá a tárcavezetők arról a 
folyamatról is beszélnek, amelynek 
célja az európai szemeszter kere-
tébe tartozó makrogazdasági politi-
kák fenntarthatóságának bizto- 
sítása. (közlemény) 

Fotó archív

(Folytatás az 1. oldalról)

Tánczos Barna Brüsszelben: az uniós klímacsomag anyagi terhei 
nem érinthetik hátrányosan a lakosságot 

„Európának rugalmasabb energiapolitikára van szüksége. Kü-
lönösen a jelenlegi geopolitikai helyzetben meg kell bizonyo-
sodnunk arról, hogy korlátozzuk az állampolgárokat érintő 
negatív hatásokat. A fosszilis üzemanyagok fokozott vissza-
szorítását célzó intézkedések nem róhatnak aránytalan terhet 
az egyes tagállamokra. Azon kell dolgoznunk, hogy a zöldát-
menet a lakosság jólétét és a munkahelyteremtést szolgálja, 
nem pedig az energiaszegénységet és a szociális kirekesztett-
séget növelje” – jelentette ki Tánczos Barna környezetvédelmi, 
vízügyi és erdészeti miniszter Brüsszelben, a Környezetvé-
delmi Tanács ülésén, amelynek legfontosabb napirendi pontja 
az Irány az 55%! jogalkotási csomag megvitatása. 

Erről jut eszembe 
Díszpolgár léckerítésen, avagy Európa atyja a Hidegvölgy fölött. 

Vásárhely még mindig meg tud lepni. Most egy szép kétnyelvű utca-
névtáblával a majdnem semmi közepén. A vén kontinens közgazdász 
díszpolgára, Jean Monnet neve köszönt rám váratlanul a Kishegyszőlő 
hegyoldal és a Belvedere lakónegyed közti kopár dombtetőn. Régebb 
gyakran kirándultunk arrafelé, még régebb, a diktatúra idején átku-
tyagoltunk az erdőn túlra is, amikor a foci-világbajnokságot próbáltuk 
vételezni a sporttévék hangyásan homályló képernyőjén. Ezúttal né-
hány év teltével lihegtünk fel a kaptatón, és sétáltunk a tavaszváró 
erdő felé a kikoptatott földúton. Szemét, szétszaggatott sövény- és drót-
kerítések, felégetett tarló, törött ágak, üvegek, műanyag palackok ront-
ják el a kirándulók kedvét, rondítanak bele a távoli havas hegyeket is 
felvillantó, tetszetős tájképbe. A friss levegő, a játékos szél, a tavaszias 
napsütés s a természet közelsége némiképp kárpótolta a környezet-
szennyezés látványát. Majd amikor a járművek mélyítette útféleség 
hirtelen aszfaltútba torkollik, meg is hökken az, aki hosszú ideje nem 
fordult meg azon a helyen. Rövid az aszfaltos szakasz, hirtelen kétfelé 
válik, a döngölt út balra lekanyarodik a Tudor negyed felé, az egyenes 
pedig hegyes, szúrós, éles kövekkel, kaviccsal borítva emelkedik az 
erdő, illetve a dombtetőn magasodó relés tornyok irányába. És itt, a 
csomópontnál ér a meglepetés, egy idő marta, szürke deszkakerítésen 
a jó állapotú, zománcozott névtábla tudatja, Marosvásárhely egyik új 
utcáján járunk. Tényleg. A várostérképen is rajta van, műholdas tér-
képen is felfedezhető. Felfelé menet a bal oldalon a völgybe tartó he-
pehupa, a távoli házakig még számos jól védett, elkerített gázkút és 
kútfej is található. Jobb kéz felől házszámokkal ellátott bejáratok kez-
denek sűrűsödni. Sok kisebb hétvégi házacska, barakk húzódik meg 
mögöttük, de jó néhány takaros új épület, villa, családi ház is magára 
vonja a figyelmet, egyik-másik nagy, díszes fém- vagy kőkerítés mö-
gött, kövezett, parkosított bejárat és udvar végén. Ha jobbra nézek, 
utca lehet ez a javából, pláne, ha ilyen ütemben nőnek ki az új épít-
mények. De túl alaposan nem szemlélődhetek, mert szinte mindenhon-
nan mérges, harapós kutyák ugatnak, mordulnak, vicsorítanak rám. 
Szóval ez egy ilyen leszmajdutca, amin nem csodálkozom, a nevén vi-
szont eltöprengek. Vajon ki javasolta, hogy így nevezzék el, és miért? 
Mi köze van Jean Monnet-nak városunkhoz? Nem volt olyan helyi sze-
mélyiség, akiről elnevezhették volna? Hogyan magyarázták a névvá-
lasztást? Lehet, hogy közvélemény-kutatás előzte meg, csak a folyamat 
az én figyelmemet elkerülte? Persze nemigen lehet kivetnivaló abban, 
ha Marosvásárhely egyik utcája az európai eszme és közösség egyik 
úttörője nevét örökíti meg, nálunk is sok híve van az integrációnak, 
de abban is biztos vagyok, hogy ha elhangzik ez a név, kevés vásárhelyi 
tudja, kiről van szó. Az előző városvezetés különben, amelyik évekkel 
ezelőtt jóváhagyta a névadást, nagy előszeretettel használta az integ-
rációs, közösségi összefogás stb. szlogenjeit. A gyakorlatot ritkán iga-
zította hozzá. Monnet aranymondásai közül bizonyára ahhoz 
igazodtak, ami így hangzik: „Némi összevisszaság nélkül nincs hala-
dás.” Összevisszaságból bő adag maradt városunkra. Haladás? Na, 
ezt még meglátjuk. Tény, hogy a „Monnet-strasszén” elég nagy a gép-
kocsiforgalom, több lovas szekérrel is találkoztunk a séta során. Az is 
nyilvánvalóvá vált, hogy sétára ez a szakasz alkalmatlan. Filmcím ju-
tott róla eszembe: „Nem vénnek való vidék”. Gyalogosnak sem. Vajon 
Európa atyja milyennek találná? Ahol az ő neve van, onnan jól rálátni 
a Belvedere napelemes, összkomfortos, kertes házaira. De látszik a 
Hidegvölgy felső fertálya is. A viskók, putrik, tákolmányok, a körülöt-
tük tárolt rengeteg kacat meg hulladékfa, ághalmaz. Meg sok egyéb. 
Na, ne túlozzak, ebből a távolságból a sok egyéb már nem nagyon lát-
szik. A fontos európai fórumokig pláne nem. Vajon az 1979-ben el-
hunyt Monnet ma is azt vallaná, hogy hasznos az összevisszaság? 
Kétlem, hogy azóta ne változtatott volna valamennyit a felfogásán. 
Vagy ki tudja? Ha a részletek nem is, az utcája távlatából annyi jól 
látszott, hogy így vagy úgy, a hírhedt lakótelep szélén Pelé itteni kö-
vetői vidáman futballoznak.  

N.M.K.  
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Mindannyiunk felelőssége  

Fotó: Maros Vízügyi Hatóság



Marosvásárhely fekete márciu-
sának marosszentgyörgyi hőseire 
és áldozataira emlékeztek vasárnap 
a marosszentgyörgyi római katoli-
kus és református temetők hatá-
rában felállított Fekete március 
emlékműnél a község magyar és 
roma közösségének képviselői. A 
tavaly leleplezett és felavatott em-
lékműnél mintegy 100-an gyűltek 
össze, hogy leróják kegyeletüket a 
már elhunyt Puczi Béla, Tóth 
Árpád, valamint Szilveszter Kis 
Péter előtt. A még élők közül jelen 
volt Szilágyi József és Lőrinczi Jó-
zsef is. 

Az egybegyűlteket Sófalvi Sán-
dor Szabolcs, Marosszentgyörgy 
polgármestere köszöntötte. El-
mondta, hogy a tavalyi avatási ün-
nepség után több ízben is jeleznie 
kellett a hatóságoknak: ezt az em-
lékművet nem valaki(k) ellen állí-
totta a közösség, hanem egyrészt 
emlékezni szeretne az elhunytakra, 
másrészt pedig arra szeretne emlé-
keztetni mindenkit: a fekete márci-
usnak soha többé nem szabad 
megismétlődnie. Románoknak, 
magyaroknak, romáknak közösen 
kell dolgozniuk azért, hogy szebb 
és jobb életük legyen. 

Tóth László főkonzul, Magyar-
ország Csíkszeredai Főkonzulátu-
sának vezetője Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminisztert 
képviselve vett részt a megemléke-
zésen, és tolmácsolta Magyaror-
szág külügyminiszterének 
üzenetét. Mind Magyarország, 
mind pedig a határon túli magyar 
közösség a megerősödés, a gyara-
podás útjára lépett, és ennek így is 
kell maradnia. 

Nacsa Lőrinc KDNP-s parla-
menti képviselő az együttműködés 
fontosságát emelte ki. A háborúnak 
csak vesztesei vannak, és egyre in-
kább itt van az ideje, hogy Közép- 
és Kelet-Európa országai összefog-
janak és együttműködjenek, érde-
keiket ne egymás ellen, hanem 
közösen képviseljék. 

Vincze Lóránt EP-képviselő, 
FUEN-elnök üzenetét Bándi Zsolt 
irodavezető olvasta fel. A fekete 
március még nem érett történe-
lemmé, hiszen velünk és apáinkkal 
történt. De el kell jönnie az időnek, 
amikor     ezek a történelmi sérel-

mek és traumák is begyógyulnak, 
és előre tekintve közös jövőt tu-
dunk építeni. 

Novák Csaba Zoltán szenátor 
beszédének elején gyermekkori él-
ményét osztotta meg a fekete már-
ciussal kapcsolatban. A véres 
pogrom után azonban nem igaz-
ságszolgáltatás történt, hanem 
megtorlás. Viszont ezen túl kell 
lépni, és a múltat nem feledve kell 
a jelen feladatait, kihívásait megol-
dani. 

Kovács Mihály Levente, az 
RMDSZ marosvásárhelyi szerve-
zetének elnöke és Maros Megye 
Tanácsának alelnöke arra hívta fel 
a megemlékezők figyelmét, hogy 
az identitásért, a nemzeti létért 
folytatott harc nem ért véget. Ma 
újra meg kell mutatnunk magun-
kat, ki kell állnunk magunkért, 

egymásért, hogy az elkövetkező tíz 
évben is megfelelő súllyal tudjunk 
jelen lenni a közéletben. Ezért kell 
mindannyiunknak részt venni a 
népszámláláson, ahol fel kell vál-
lalnunk nemzeti és vallási identitá-
sunkat. Ugyanakkor nekünk sem 
mindegy, hogy milyen kormány áll 
Magyarország élén, ezért élnünk 
kell a kettős állampolgárság adta 
lehetőséggel, és részt kell vennünk 
a magyarországi választásokon is. 

A megemlékezésen Pataki 
Ágnes Baricz Lajos pap költő két, 
erre az alkalomra írt szonettjét adta 
elő. A megemlékezésen közremű-
ködött a marosszentgyörgyi egye-
sített kórus Simon Kinga kántornő 
vezetésével, illetve a Jubilate Deo 
katolikus dalcsoport. 

A megemlékezés koszorúzással 
zárult. 

Méltósággal emlékezett Maros-
szentgyörgy magyarsága március 
13-án, vasárnap Petőfi Sándor mell-
szobránál, a község főterén. A 17 
órakor kezdődő ünnepség nyitánya-
ként a Demeter házaspár, Szántó 
Árpád, valamint a Jubilate Deo ka-
tolikus dalcsoport tolmácsolásában 
felcsendült a Nemzeti dal. A márci-
usi hangulatot ugyancsak Petőfi-
verssel fokozta Pataki Ágnes. A 
megjelenteket Sófalvi Sándor Sza-
bolcs polgármester köszöntötte, aki 
kiemelte, hogy ma is harcolnunk 
kell a megmaradásért. Nem fegy-
verrel más nemzetek fiai ellen, 
hanem harcolnunk kell a közöny 
ellen, harcolnunk kell azért, hogy 
szellemi-kulturális értékeink ne 
vesszenek el, és ezeket tovább tud-
juk adni a következő generációnak. 
Minden megvalósításunkat bátorsá-
gunknak és megvívott szellemi har-
caink felvállalásának eredmé- 
nyeként értük el – hangsúlyozta a 
község első embere. 

Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusát dr. Both Hajnal konzul 
asszony képviselte, aki Orbán Vik-
tor, Magyarország miniszterelnöké-
nek köszöntőjét tolmácsolta. A 
felszólalók sorát Kolcsár Károly 
Maros megyei RMDSZ-es képvi-
selő zárta, és összefogásra, egymá-
sért való és az üldözöttek melletti 
kiállásra buzdította a számos részt-
vevőt. 

Huszonkét marosszentgyörgyi 
szervezet (egyházak, kulturális és 
szociális egyesületek, csoportok, a 
helyi RMDSZ stb.) helyezett el ko-
szorút Petőfi Sándor mellszobránál. 
Az ünnepségen közreműködő a ma-
rosszentgyörgyi egyesített kórus 
éneke Simon Kinga kántornő veze-

tésével emelte az ünnep méltóságát. 
A koszorúzási ünnepséget rövid 

műsor követte a kultúrotthonban: a 
marosszentgyörgyi citerások és a 
Marosszéki Harmónia férfikar Pe-
tőfi-dalokkal, a Táltos tánccsoport 
szilágysági táncokkal, Vass Lajos és 
Orbán Balázs citerajátékkal, a Jubi-
late Deo római katolikus dalcsoport 
’48-as Kormorán-dalokkal tisztel-
gett a márciusi fiatalok, valamint az 
1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc hősei és mártírjai előtt. 

A megemlékezés-sorozat már-
cius 15-én délelőtt 10 órakor foly-
tatódott, ugyancsak Petőfi Sándor 
szobránál. A Szent György Általá-
nos Iskola magyar tagozatának  
mintegy 250 diákja rövid műsor ke-
retében elevenítette fel 1848-49 tör-
ténéseit. A diákok pedagógusaik 
vezetésével Havasi Balázs Tavaszi 
szél című dalfeldolgozására gyüle-
keztek a szobornál. A kicsik verses 
formában előadott történet segítsé-
gével ismerkedtek meg március 15. 
eseményeivel. Az ismeretlen szerző 
költeményét Kovács Enikő magyar-
tanárnő adta elő. Ugyanezt a törté-
netet a nagyobbak számára 
Madaras Levente történelemtanár 
rövid előadásban elevenítette fel. 
Ezután a híres 12 pont felolvasása 
következett, amely a magyar nem-
zet célkitűzéseit fogalmazta meg, és 
amelyet a Nemzeti dal elszavalása 
követett. A diákok műsora végén 
Sófalvi Sándor Szabolcs polgár-
mester köszöntötte az összegyűlt 
gyermekeket, fiatalokat, akik ez-
után megkoszorúzták a mellszobrot. 
Az ünnepség alatt elhangzó’48-as 
dalokat Rend Tamás zenetanár taní-
totta be és vezényelte.  

(Sz. Sz.) 

Marosszentgyörgyi március 

Szinte észrevétlenül haladtak a tömb-
háztól tömbházig vezető, láthatatlan 

ösvényen, akár az óra másodpercmutatója. 
A madárcsontú, kendős öregasszony fürgéb-
ben lépkedett volna, a belé karoló, negyven 
év körülinek látszó kísérő azonban gyengéd 
határozottsággal visszatartotta. Hónapokon 
át figyeltem őket, hiszen alig volt olyan dél-
előtt, amikor fel ne tűntek volna a környéke-
men. Őszintén szólva a fiatalabbik nő 
látványa, a magára és pártfogoltjára erőlte-
tett ritmus, az idő életszerűtlen lelassítása ir-
ritált. A kendőjét álla alatt összecsomózva 
viselő asszony viszont első perctől rokon-
szenvesnek tűnt, ezért is örültem annyira, 
amikor nemrég egyedül találtam egy déli 
órában az egyik sétányszéli padon. Szeren-
csémre a többi ülőalkalmatosságot is már 
mind elfoglalták a közeli iskolából kisdiáko-
kat váró nagyszülők, így feltűnés nélkül kér-
dezhettem meg, hogy letelepedhetem-e mellé. 

– Üljön csak le nyugodtan – emelte rám 
bizakodó tekintetét az asszony. – De előtte, 
ha megkérem, hoz nekem egy lángost innen, 
a bódéból? Csak olyan szimplát, minden nél-
külit – és már nyújtotta is felém a kabátzse-
bében kissé összegyűrődött papírpénzt.  

– Itt tetszik lakni, a közelben? – kérdeztem 
kérése teljesítése után. 

– Igen, a lányomnál. De csak néhány éve, 
az agyvérzésem óta. Addig a szülőfalumban 
éltem, majdnem hetven esztendeig ott volt az 
otthonom. 

Meg is nevezte a Nyárád menti települést, 
aztán a gondolataiba mélyedt. Perceket töl-
töttünk el a számomra ismeretlen emlékkoc-
kákból építkező csendben, amit végül 
újdonsült beszélgetőtársam bontott le egy 
nem remélt pillanatban. 

– Nekem leánykoromtól a kerti munka volt 
a kedvenc szórakozá-
som. Ültettem én min-
dent a ház köré, amit 
csak lehetett, zöldséget 
is, gyümölcsöt is ele-
get. A paradicsomjaimnak, murkaimnak cso-
dájára járt a falu, a salátáimat is sokan 
irigyelték. De sosem neheztelt rám senki iga-
zán, mert tudták, hogy aki kér, annak szíve-
sen adok a magaméból. Egész életemben 
piacoztam, ott is mindig szót értettem a többi 
árussal, és persze a vevőkkel is. Amíg műkö-
dött, a „kicsi” vonattal jártam be a városba 
és onnan haza, azok voltak csak a szép idők! 
Amikor aztán beszüntették a vonatot, áttér-
tem a buszozásra, vagyis a maxitaxira (sz.m. 
kisbusz). Nehézkesebb volt az utazás, főleg 
jövet a sok portékával, de én nem mondtam 
le róla. Négy évvel ezelőtt még hetente több-
ször töltöttem a napot a nagypiacon, persze 
nem a téli hónapokban, de rögtön, ahogy ki-
tavaszodott. Most a jó idő is késik, mondta 
is a lányom, hogy tíz árus ha van a piacon. 

A termésnek sem tesz jót ez a márciusi hideg, 
maholnap nem lesz mit kivinni. 

– Az otthoni kertet gondozza valaki, mióta 
ideköltözött? 

– A fiamék hétvégente kijárnak, van autó-
juk, megtehetik. Ők elvégzik a menyemmel a 
ház körüli teendőket, igaz, inkább csak azt, 

amit nagyon muszáj. 
De hát van elég dolguk 
azonkívül is, nem vár-
hatom el, hogy nagy 
gazdálkodásba kezdje-

nek. Pláne, hogy ők is benne vannak már a 
korban.  

– Önt nem szokták magukkal vinni? 
– A lányom nem engedi, azt mondja, min-

den testi, lelki megerőltetés árthat nekem. Az 
agyvérzésem óta úgy vigyáz rám, mint a 
hímes tojásra, a lakásban sem engedi, hogy 
sokat tegyek-vegyek. Ott a tévé, azt nézhe-
tem, amennyit jól esik. Reggelente jön a kicsi 
fiatalasszony, akit a lányom megfogadott, és 
levisz sétálni. Utána az ebédet is elkészíti, 
aztán szóval tart, amíg haza nem jön a mun-
kából a lányom. Tetszik tudni, ő nem szereti, 
ha egyedül vagyok a blokkban, mindig attól 
tart, hogy elindulok valamerre. Igaz, hogy 
mindig izgága természet voltam, de ilyet 
mégsem tennék, ha ennyire ellenzi. 

– Most mégis egyedül ül itt – futott ki a 
számon. 

– Igen, mert a kis hölgy, aki vigyáz rám, le-
betegedett. Szabadságot akart kivenni a lá-
nyom, hogy egész nap velem ülhessen, de 
olyan emberhiány van a munkahelyén, hogy 
nem lehetett. Így aztán nagy nehezen belee-
gyezett, hogy támasz nélkül is kimerészkedjem 
az utcára, de azt meg kellett ígérjem, hogy 
csak eddig a padig jövök. Nem is siettem, 
hogy minél tovább tartson az út. Addig mara-
dok, amíg idesüt a nap, aztán indulok haza.  

– Biztos hiányzik a régi élete – engedtem 
meg magamnak egy újabb, nem túl tapinta-
tos megjegyzést. 

– Mindig is hiányozni fog, de az ittenit is 
megszoktam valahogy. Igaz, a szomszédaim 
közül szinte senkit nem ismerek, így néha 
eléggé egyedül érzem magam, de legalább a 
leányom boldog, hogy maga mellett tudhat. 
Amikor a bátyjával még kicsik voltak, na-
gyon lefoglalt a mezőgazdaság, nem sok 
időm jutott rájuk, az apjuknak még kevesebb, 
igaz, neki egész más okokból – halvány felhő 
szaladt át az idős asszony arcán, aztán újra 
elmosolyodott: – Érdekes, hogy gyermekko-
rában a fiam igényelte volna jobban a tár-
saságom, most meg a lányom lett ilyen 
anyás. Kicsit mintha felcserélődtek volna 
kettőnk között a szerepek, hiszen ő viseli a 
gondomat, és nem én az övét, de én már ezt 
sem bánom. Az otthoni házról is egyre rit-
kábban álmodom. Pedig tudom, hogy egy-
szer igazán hazatérek.

Utak haza 

Fekete március Marosszentgyörgyön 
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 – Miről szól az NIBS gazdasági 
esettanulmány-verseny? 
Dr. Szász Levente: – Idén márci-

usban az egyesült államokbeli 
Észak-iowai Egyetem szervezett 
esettanulmány-versenyt. Ez a meg-
mérettetés kétfordulós, a tavaly no-
vemberben volt a selejtező. Erre 
világviszonylatban bárhonnan je-
lentkezhettek egyetemek. Az ottani 
eredmény alapján lehetett bekerülni 
a legjobb 16 csapat közé, ez sikerült 
a kolozsvári közgazdász diákcsa-
patnak is, és ezzel elnyerte azt a 
jogot, hogy a döntőben versenyez-
hessen a többi továbbjutott egyete-
mistacsapattal. 

 – Mekkora eredmény az, hogy a 
ti csapatotok jutott ki először erre 
a versenyre Kolozsvárról? 
Szőke Dóra: – Hatalmas megtisz-

teltetés. Az első forduló egy nyolc-
órás esettanulmány-megoldás volt. 
Ez már külön kihívást jelentett szá-
munkra, hiszen az előző versenye-
ken legalább egy teljes nap állt a 
rendelkezésünkre. A selejtezőre, a 

tanáraink segítségével, egy teljesen 
új munkamódszert kellett kidolgoz-
zunk. További kihívást jelentett, 
hogy az előfordulóban a gazdasági 
kérdések mellett egy elég jelentős 
jogi problémára is megoldást kellett 
találni. Mint utólag kiderült, sikere-
sen vettük ezt az akadályt is, és na-
gyon boldogok voltunk, hogy 
továbbjutottunk a döntőbe. 

 – Mit jelent ez a továbbjutás az 
egyetemnek? 
Dr. Szász Levente: – A verseny 

26 éves történelmében először vet-
tünk részt ezen a selejtezőn. Kíván-
csiak voltunk, hogy a diákok 
teljesítménye feljogosítja-e őket 
arra, hogy bekerüljenek a legjobb 
16 csapat közé. Elmondhatjuk, 
hogy sikerült, hiszen a zsűri úgy ér-
tékelte, hogy a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetem csapata 
is részt vehet a verseny döntőjében. 
Külön kiemelném, hogy a legjobb 
16 csapat között is egy egész jó 
eredményt sikerült elérni. A döntő 
fordulóban csoportokban verse-
nyeztek, a kolozsvári csapat ellen-
felei egy ír, egy dán és egy holland 

csapat voltak. Ebben a csoportban 
sikerült jól teljesíteni, ugyan a 
végső döntőbe nem jutottunk to-
vább, de a csoporton belül holtver-
senyben másodikok lettünk. A 
végső döntőbe a rotterdami egye-
tem jutott ki. Talán a legfontosabb 
azt elmondani, hogy a továbbjutás 
elmaradása ellenére is sikerült egy 
díjat hazahozni. Ez a legjobb pre-
zentációjáért járó egyéni díj, amit 
Szőke Dórának ítélt a zsűri. 

 – Mekkora elisme-
rés egy ekkora ver-
senyen a legjobb 
prezentálónak járó 
egyéni díj? 
Szőke Dóra: – Na-

gyon meglepődtem, 
amikor a saját nevemet 
hallottam. Egy élő  
Youtube-videón zajlott 
az eredményhirdetés. 
Amikor meghallottam 
a nevem, hirtelen na-
gyon elkezdett do-
bogni a szívem, 
folytak a könnyeim 
boldogságomban. Ez 
egy hatalmas elismerés 
a zsűri részéről, ami 
megerősítette azt, hogy 
a csapatunknak jó volt 
a dinamikája, jó volt a 
megoldásunk, és leír-
hatatlan megtisztelte-
tésnek éreztem, hogy 
az egész előadás-soro-
zatból kiemeltek 
engem mint legjobb 
előadót. 

 – A jövőben még 
lehet arra számítani, 
hogy a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Köz-

gazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Kara csapatot indít ezen a 
versenyen? 
Dr. Szász Levente: – Úgy érzem, 

hogy egy ilyen teljesítmény után, 
amit még egy kiemelkedő díjjal is 
honoráltak, tulajdonképpen köteles-
ségünk a következő versenyre is je-
lentkezni, és megpróbálni bekerülni 
a legjobb 16 csapat közé. Az sem 
mellékes, hogy ezen a versenyen 
első- és másodéves hallgatókból 
álló, tehát egy kimondottan fiatal 
csapattal vettünk részt, a többi 
egyetem zömében inkább harmad- 
és negyedéves hallgatókat küldött a 
megmérettetésre (az amerikai és a 

kanadai rendszerben négyéves az 
üzleti képzés is), az európai mű-
szaki egyetemekről érkező csapatok 
szintén negyedéves hallgatókkal 
képviseltették magukat.  

Így ez egy külön nehezített pálya 
volt, viszont az eredmény azt mu-
tatja, hogy érdemes lesz ezután is 
próbálkozni. Jövőre szintén az 
Amerikai Egyesült Államokban 
fogják megszervezni, reméljük, 
hogy fizikai jelenléttel, és akkor ezt 
az örömöt és élményt nemcsak a 
laptopok kamerái előtt tudjuk át-
élni, hanem a helyszínen, az Egye-
sült Államokban is. 

Az EU-ban Románia egyike 
azon kevés országoknak, amelyek 
képesek lehetnek rövid, illetve kö-
zéptávon biztosítani energiafügget-
lenségüket – erről Winkler Gyula, 
az RMDSZ EP-képviselője csütör-
töki dévai sajtótájékoztatóján be-
szélt. Mint rámutatott, az 
országnak minden elérhető európai 
forrást fel kell használnia, hogy ezt 
a célkitűzést meg tudja valósítani. 

„A beruházások érdekében fel 
kell gyorsítani az európai források 
felhasználását, különösen azokét, 
amelyek a környezetvédelmi célki-
tűzéseket szolgálják. Románia 
azon kevés tagállamok közé tarto-
zik, amelyek valós és belátható 
időn belül, 2026-2027-ig kialakít-
hatják energiafüggetlenségüket, 
mert van rá potenciál” – magya-
rázta az EP-képviselő. Emlékezte-
tett, hogy múlt héten 
Strasbourgban Kadri Simson ener-
giaügyi biztos bejelentette a REPo-
werEU tervet, amely azonnali 
intézkedéseket javasol az energia-
válság hatásainak enyhítésére. 
Winkler Gyula rámutatott, hogy a 
REPowerEU lehetővé teszi Romá-
nia számára, hogy a szenet mint át-
meneti tüzelőanyagot továbbra is 
használhassa energiatermelésre. Az 
EU legkésőbb 2030-ra szeretné tel-
jesen kiváltani az orosz fosszilis 
tüzelőanyagokat, nullára csök-
kentve ez irányú energiafüggősé-
gét. Románia ilyen tekintetben 
előnyös helyzetben van, hiszen 
sokféle energiaforrással rendelke-
zik.  

Az EP-képviselő emlékeztetett 
arra is, hogy a REPowerEU előírja, 
hogy a tagállamoknak minden év 

október 1-jéig a gáztározókat fel 
kell tölteniük kapacitásuk legalább 
90 százalékáig, ezzel is biztosítva 
a következő télre az energiaellá-
tást. Hozzátette, hogy az EU-ban 
használt kőolaj 25 százaléka szár-
mazik Oroszországból, míg a föld-
gáz, illetve a szén 45-45 százaléka. 
„Ez a rendkívül nagyfokú függő-
ség sebezhetővé teszi az EU-t, 
ezért nagy horderejű döntésekre 
van szükség, ugyanakkor olyan 
programokra, amelyek az uniós 
energetikai átállást finanszírozzák, 
támogatva az energiafüggőség 
csökkentését, majd megszünteté-
sét” – emelte ki Winkler Gyula.  

Az EP-képviselő elmondta, 
hogy az ukrajnai háború hatásai rá-
tevődtek a korábbi válságokra, kü-
lönösen a koronavírus-járvány 
okozta krízisre, világszinten több 
következményét tapasztaljuk 
ennek: az energia árának növeke-
dése, amely nyilván a termékek és 
szolgáltatások árában is visszakö-
szön, ugyanakkor az infláció már 
2021-től globálisan gondot oko-
zott. Mindezekkel egyidejűleg je-
lentősen csökkent a bizalom a 
befektetések terén, és jelentős 
fennakadások mutatkoznak a glo-
bális ellátási láncok működésében. 
(közlemény) 

Fotó: archív
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Oklevelek átadásával zárult  
a mentorprogram második évada 

Oklevelek átadásával zárult szombaton este Marosvásárhe-
lyen az erdélyi vállalkozói mentorprogram második évada. 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Design Terminal és a Pro Econo-
mica Alapítvány együttműködésében megvalósított második évadban 156 
mentor és mentorált vett részt. 

Potápi Árpád János államtitkár a díjátadó gálán elmondta: a mentor-
program immár körbeérte a Kárpát-medencét, és a második évad is lezaj-
lott a Magyarországgal szomszédos országokban. A programban összesen 
több mint 600 mentor és mentorált vett részt. Az államtitkár a tudástransz-
fer mellett azt tartotta a program legfontosabb hozadékának, hogy össze-
kapcsolja, hálózatba szervezi a magyar vállalkozókat. 

Potápi Árpád János hangsúlyozta: Magyarország a határok megváltoz-
tatása nélkül épít egységes nemzetet, és az építkezés erős színtere a gaz-
daság. Biztatónak tartotta, hogy az egész közép-európai térség erősödik. 
Úgy vélte: ebben az erősödésben fontos szerep jut a magyaroknak és a 
kisebbségben élő magyaroknak is. 

A díjátadón Kelemen Hunor, Románia miniszterelnök-helyettese is kö-
szöntőt mondott. Elmondta: nehéz kihívások elé néznek a vállalkozók, 
mert a koronavírus-járvány után érkezett háború, és az energiaválság a 
gazdasági válságot is előrevetíti. 

A politikus arról tájékoztatta a vállalkozókból álló közönségét, hogy a 
román kormányt is foglalkoztatja a válságmenedzselés. Hamarosan olyan 
jogszabályt készülnek beterjeszteni, amelyik biztosítja, hogy az elindított 
közberuházásokat a megnövekedett energia és építőanyagárak mellett is 
be lehessen fejezni. (MTI) 

Winkler Gyula: Van lehetőség az ország 
energiafüggetlenségének elérésére 

Döntő és legjobb prezentáló 
A BBTE-s diákok ismét bizonyítottak 

Március 6-11. között az amerikai egyesült államokbeli Univer-
sity of Northern Iowa szervezte meg az NIBS Worldwide Case 
Competitiont, amely a Network of International Business 
Schools (NIBS) vezető, világszinten megszervezett gazdasági 
esettanulmány-versenye. A verseny 26 éves történetében 
idén először a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazda-
ság- és Gazdálkodástudományi Karának négyfős diákcsapata 
is bejutott a döntő fordulóba. Bár a kolozsvári csapat, íror-
szági, hollandiai és dániai egyetemek csapataival verse-
nyezve, ezúttal nem jutott tovább, a verseny legjobb 
prezentációjáért járó egyéni díjat a BBTE csapatának egyik 
tagja, Szőke Dóra nyerte el. 
Dr. Szász Leventével, a csapat felkészítőtanárával, a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástu-
dományi Karának dékánhelyettesével, egyetemi tanárral, 
valamint Szőke Dóra versenyző diákkal beszélgettem.



Már beszámoltunk arról, hogy a 
Skoda kénytelen korlátozni az 
elektromos Enyaq iV gyártását, 
mert az ukrajnai beszállítóktól nem 
érkeznek kábelkötegek, a háború 
miatt ugyanis leálltak a gyárak. A 
Volkswagen is kénytelen volt leál-
lítani az ID.3 és ID.4 gyártását, az 
ok ugyanaz, most pedig hasonló 
helyzetbe került az Audi is. A négy-
karikás márkánál nem az elektro-
mos autók gyártását állították le, 
hanem a plug-in hibridekét. Euró-
pában március 10-ig vettek fel ren-
deléseket, utána meghatározatlan 
ideig kénytelenek leállítani a rende-
léseket. A helyzetet csak tovább sú-
lyosbítja, hogy az utóbbi években 
nagyon megnövekedett az igény a 
konnektoros hibridek iránt. 

Természetesen a Volkswagen-
csoport keresi a megoldást, feltehe-
tőleg új beszállítón gondolkodnak, 
hiszen nem tudni, hogy a „különle-
ges katonai hadműveletek” meddig 
fognak tartani. Amíg nincs megol-
dás, nagy valószínűséggel nem lesz 
lehetősége a Volkswagen-csoport-
nak az elektromos vagy a plug-in 
hibrid autók gyártására. 

Azonban nem csak a Volkswa-
gent érte el a háború. A Lada is 
kénytelen volt leállítani a gyártást. 
Egy párnapos leállásról a félvezető-
hiány miatt korábban is lehetett hal-
lani, azonban a kiadott 
közleményben nem egy rövid idő-
intervallum van feltüntetve, hanem 
az, hogy az AutoVAZ – ami a Ladát 
gyártja – meghatározatlan ideig le-
állítja a termelését. Okot nem mon-
danak, viszont nem nehéz kitalálni, 
hogy a háttérben a háború van. Egy 
orosz lapnak azt nyilatkozta egy 
Lada-kereskedő, hogy a Bosch állí-
totta le az alkatrészek szállítását. 
Most attól tartanak a kereskedők, 

hogy alkatrészek szállításának meg-
szüntetése (nemzetközi szankciók 
miatt) óriási kiesést és számos mun-
kahely megszűnését fogja eredmé-
nyezni.  

A Lada gyártása már tavaly is 
akadozott. Egyes források szerint a 
legnépszerűbb típusok – a Granta és 
a Vesta – alkatrészeiből is komoly 
hiány volt. 2021-ben ennek ellenére 
egy üzemet sem kellett leállítani. 
Mindeközben az európai sajtó azon 
gondolkozik, hogy a szankciók 
miatt hogyan fog alakulni az Auto-
VAZ és az azt irányító Renault kap-
csolata. Nem szabad elmenni a 
mellett a tény mellett, hogy a Lada 
márka komoly hasznot produkál a 
francia autógyártónak, ami jelenleg 
nincs a legjobb anyagi helyzetben. 
Tavaly 315 millió euró körüli profi-
tot hozott a Renault-nak a Lada. A 
francia gyártó egyelőre nem ismer-
tette álláspontját. Elemzők szerint a 
Renault jobban tenné, ha egysze-
rűen megválna a Ladától, hiszen a 
szankciók és az ezzel összefüg-
gésbe hozható leállások miatt ha-
marosan ismét veszteséges lehet a 
vállalat. Azonban jelenleg úgy néz 
ki, hogy a Renault vezetése nem 
hoz elhamarkodott döntést, hanem 
inkább kivárja, hogy a mostani 
helyzet letisztázódjon. 

Megkapta az engedélyeket  
az első európai Tesla gyár 

 Feltételesen ugyan, de megkapta 
az engedélyeket az első európai 
Tesla gyár, amelyet Berlin közelé-
ben, Grünheide városánál építenek. 
A feltételes engedély arra vonatko-
zik, hogy a Tesla be kell bizonyítsa, 
hogy minden előírásnak megfelel a 
Gigafactory. Így például többek kö-
zött a környezetvédelmi szabályo-
zásoknak, ebbe beletartozik a 
légszennyezés és a vízhasználat is. 
A gyár indítását kifogásoló kérvé-

nyeket egy hónapig nyújthatják be 
azok, akik valamit nem találnak 
rendben az üzem kapcsán. Ilye-
nekre számíthat Elon Musk válla-
lata, főleg azoktól a 
környezetvédelmi csoportoktól, 
amelyek első perctől ellenezték az 
üzem építését. 

Ugyanakkor, ha gyár megkapja a 
végleges engedélyeket, az egy mér-

földkő lesz az amerikai elektromos 
autókat gyártó cég életében. Az eu-
rópai Gigafactory ugyanis kiemel-
ten fontos számukra, hiszen ez lehet 
a kulcs a Volkswagen-legyőzéséhez 
a kontinensen. A cél pedig nem le-
hetetlen. Az európai piacon a  
Volkswagen-csoport jelenleg 25%-
os piaci részesedéssel bír, míg a 
Tesla – úgy, hogy nincs a kontinen-
sen működő üzeme – már elérte a 
13%-ot. 

Az új üzemben éves szinten fél-

millió autó előállítását tervezik. Az 
már más kérdés, hogy kinek fognak 
ennyi autót eladni. Nyugat-Európá-
ban talán nem tűnik olyan magas-
nak az ár – az ottani fizetésekhez 
viszonyítva –, viszont keletebbre 
csak néhányan képesek annyi pénzt 
fizetni egy gépjárműért, mint 
amennyit a Tesla elkér. 

A gyárban az előzetes becslések 
szerint körülbelül 12 ezer személy 
fog dolgozni, ebből eddig már 2600 
főt alkalmaztak is. A Tesla pedig 
nem tétlenkedik, még a feltételes 
engedélyek előtt megkezdte a tár-
gyalásokat a potenciális beszállítók-
kal. Céljuk az, hogy a lehető 

legtöbb alkatrészt közeli vállalatok-
tól szerezzenek be, ezzel is felgyor-
sítva a termelést. Az európai 
Gigafactory különlegessége, hogy 
egy autó elkészítése összesen 10 
órát fog igénybe venni, tehát a ter-
melési sebességre senki nem pa-
naszkodhat. Arról nem is beszélve, 
hogy a Tesla a sajátos rendszerének 
köszönhetően nem látja kárát a glo-
bális félvezetőhiánynak. Arról nincs 
információ, hogy az orosz–ukrán 
háború befolyásolná-e a kontinen-
sen történő termelést. 

A Volkswagen-csoport is  
új gyárat épít 

Nemcsak a Tesla épít gyárat, 
hanem a konkurens Volkswagen is, 
amely értelemszerűen félti a piaci 
részesedését. A német autógyártó 
óriás telepe leghamarabb 2026-ban 
kezdheti el a termelést. Akkor vi-
szont kimondottan érdekes koncep-
cióval. 

Az új gyárban készülne egy min-
den eddiginél modernebb villany-
autó, amelyet Volkswagen Trinity 
munkanéven emlegetnek. Úgy fest, 
főként ezen típus gyártása miatt 
húzzák fel az új üzemet, ahol drá-
maian szeretnék javítani a termelé-
kenységet. A szakszervezetek 
nyomására az új üzem a Volkswa-
gen-csoport központi telephelyén, 
Wolfsburgban épül majd. Az épít-
kezés a tervek szerint már jövőben 
elkezdődhet. 

A Trinity mellesleg egy Passat 
méretű elektromos autó lesz, amely 
a tervek szerint akár 700 kilométert 
is képes lesz megtenni egy töltéssel, 
hardveresen készen fog állni a né-
gyes szintű önvezetésre, és minden 
bizonnyal úgy fogják pozicionálni, 
hogy a márka csúcsmodellje le-
gyen. Ám nem az autó megterve-
zése az igazi kihívás, hanem a 
gyártása. A Volkswagen fel akarja 
venni a versenyt a Teslával, azaz el 
szeretné érni ugyanazt a hatékony-
ságot. A cél az, hogy az új üzemben 
szintén csak 10 órára legyen szük-
ség egy autó előállításához. 

Részleteket nem árultak el, csak 

annyit, hogy kevesebb típusváltozat 
készül majd, kevesebb fajta alkat-
részből, még több automatizálással. 
Azonban szinte biztos, hogy a terv 
megvalósításához egy új logisztikai 
koncepcióval is elő kell álljanak. Ez 
egyértelműen hasonlít a Tesla gyár-
tási stratégiájára, de el kell ismerni, 
hogy a jó dolgokat talán érdemes át-
venni, még akkor is, ha másolásnak 
tűnik, vagy az is. Az átlagos autó-
vásárlót nem fogja érdekelni, hogy 
milyen módszereket használtak az 
autó előállítása közben, sokkal fon-
tosabb szempont, hogy minél hama-
rabb megérkezzen a megrendelt 
gépjármű. A cégóriás mellesleg azt 
állítja, hogy egy új üzem felépítése 
még mindig olcsóbb, mint egy meg-
lévő modernizálása és átszerelése. 

A Volkswagen összesen kétmilli-
árd eurót szán a Trinity fejleszté-
sére. Az új üzemben az előzetes 
hírek szerint évente 250 ezer autót 
gyártanának – azaz pont feleannyit, 
mint amennyit a Tesla gyárt az új 
üzemében, igaz, a Volkswagennek 
számos további telepe is van. Ez a 
szám viszont azt engedi sejteni, 
hogy nemcsak a Trinity fog ké-
szülni az új üzemben, hanem más 
modellek is. A Volkswagen-cso-
portnál tervben van egy egységes 
padlólemez, amelyet minden alvál-
lalat használni fog, és a jövőben 
csak erre épülnek az autók. A Volk-
swagen-csoport ezzel is a gyártás 
felgyorsítását szeretné elérni. 

Volkswagen Trinity-projekt     Forrás: Volkswagen 

Lada-gyár          Forrás: totalcar.hu 

Nagy-Bodó Szilárd 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Nem csak a németországi gyártókat sújtja 
az orosz–ukrán háború

A berlini Tesla-gyár         Forrás: totalcar.hu 



Március 30-án, szerdán 18 
órától kerül sor a közösségi 
projekteket támogató Maros-
széki Közösségi Alapítvány 
10. Adományozói Körére, 
melynek célja a várost és kör-
nyékét érintő kezdeményezé-
sek ösztönzése és felkarolása, 
közvetlen pénztámogatás 
szerzésével. Az eseményre 
olyan személyeket várnak, 
akik számára fontosak a kö-
zösségi projektek, és adomá-
nyaikkal szívesen 
hozzájárulnak a helyi kezde-
ményezések megvalósításá-
hoz. 

A Marosszéki Közösségi Alapít-
vány által szervezett rendezvény 
helyszíne a Dózsa György utca 64–
68. szám alatti Multinvest Business 
Center 6. emeleti előadóterme.  

A 10. Adományozói Kör esemé-
nyen három kiválasztott projekt 
számára lehet adományokat felaján-
lani: az ERA Irány Egyesület ERA-
cademy projektjére, melynek 
nagykövete Arnold Ungureanu; az 
ELŐRE Sportklub Egyesület Reha-
bilitáció az úszás segítségével pro-
jektjére, nagykövet: Gáspárik 
Attila; a Romániai Szamaritánus 
Egyesület Ments meg egy életet! 
címet viselő projektjére, nagykövet: 
Bogdan Bob Rădulescu és Alina 
Solovăstru. A kiválasztott szerveze-
tek nagykövetei a rendezvény nap-
ján a projektmenedzserrel együtt 
mutatják be a potenciális támoga-
tóknak a projekteket. Az ajánlott 
adomány minimum 50 lej. Online 
adományok felajánlásáért és bő-
vebb információk az alapítvány 
honlapján találhatók, illetve az Ado-
mányozói Kör Facebook-esemé-
nyén: 

https://www.fcmures.org/cerc-
de-donatori/hu 

https://fb.me/e/302gHl7Wa 
Az Adományozói Körről 

A Marosvásárhelyi Adományo-
zói Kör több mint hat éve működő 
kezdeményezés, amelyet a Maros-
vásárhelyi Közösségi Alapítvány 
hozott létre az amerikai és brit ado-
mánygyűjtő kampányok mintájára. 
Az Adományozói Kör helyi támo-
gatók közössége, amelynek célja, 
hogy közvetlen adománygyűjtéssel 
ösztönözze és támogassa a Maros-
vásárhelyen és környékén megvaló-
suló értékes kezdeményezéseket. 
Az Adományozói Kör célja össze-
hozni a Marosvásárhelyi Közösségi 
Alapítvány csapata által finanszíro-
zásra kiválasztott közösségi projek-

tek kezdeményezőit és az őket tá-
mogatni szándékozó helyi magán-
személyeket, vállalkozókat, 
szervezeteket stb. 

Minden Adományozói Körben 
három kiválasztott projekt számára 
gyűjtenek adományokat. A 2015-
ben megrendezett első Adományo-
zói Kört további kilenc sikeres 
esemény követte, amelyek értékes 
helyi projektek megvalósulását se-
gítették elő a helyi magánszemé-
lyek és vállalkozások/szervezetek 
által felajánlott adományok szerve-
zett összegyűjtésével. Az immár 6 
éve folyó közösségi munka eredmé-
nyei számokban mérve: 9 alkalom-
mal szervezett Adományozói Kör, 
több mint 350 támogató, több mint 
500 adomány, összesen 23 szerve-
zet 27 projektjét támogatták Maros-
vásárhelyen és Maros megyében, 
összesen 138.133 lej a kifizetett tá-
mogatási összeg. 
Romániai Szamaritánus Egyesület: 
Ments meg egy életet! 
Célösszeg: 15.000 lej 

A Romániai Szamaritánusok 
Mentőegyesülete olyan személyek-

nek tart elsősegélynyújtó tanfolya-
mokat, akik mindennapi munkájuk 
során rengeteg emberrel dolgoznak 
együtt, és emiatt bármikor fennáll-
hat a balesetek, vészhelyzetek lehe-
tősége. A résztvevők a képzés 
elvégzése után BLS- (basic life sup-
port) tanúsítványt kapnak. A projekt 
fő célja 250 rendőr, lelkész és ön-
kéntes kiképzéséhez szükséges el-
sősegélynyújtó tanfolyamok 
segédeszközeinek beszerzése. Na-
gyobb közösségekben zajló tevé-
kenységek során fennáll a 
balesetveszély, ezért szükséges a 
helyszínen való azonnali ellátás a 
professzionális segítség megérkezé-
séig. Előfordult már, hogy az em-
berek ezekben a helyzetekben 
tétlenül álltak, segítenének, de nem 

tudják, hogyan kell helyesen első-
segélyt nyújtani. 

A Romániai Szamaritánusok 
Mentőegyesülete létrehozott egy 
projektet, amelyben a lakosság bi-
zonyos szegmensét, a közösségben 
aktív személyeket szeretné elsőse-
gélynyújtásra kiképezni. A tanfo-
lyamhoz néhány segédeszközre lesz 
szükség – ezek beszerzéséhez sze-
retnének támogatókat találni. A cél-
összeg: 10.000-15.000 lej, 
amelyből olyan eszközöket vásárol-
nának, amelyek nélkülözhetetlenek 
a tanfolyam során, ilyenek például: 
elsősegélycsomag, újraélesztéshez 
alkalmazott gyerekbábuk, felső lég-
úti elzáródási bábuk, Heimlich-ma-
nőver-bábuk felnőtteknek és 
gyermekeknek, maszkok, kesztyűk, 
fertőtlenítőszerek, valamint a kép-
zés helyszínének a bérleti díja. 
ELŐRE Sportklub Egyesület:  
Rehabilitáció úszás segítségével 
Célösszeg: 10.000 lej 

A sportklub az idén egy mobilis 
medenceliftet szeretne vásárolni, 
amely minden típusú medencéhez 
talál. Marosvásárhelyen van hét 

úszómedence, amelyből sajnos csak 
egy medencét lehet megközelíteni 
kerekesszékkel: a marosvásárhelyi 
Május 1. strandot, melyet 2021-ben 
teljesen felújítottak, és ennek kö-
szönhetően egy kerekesszékes aka-
dálymentesen be tud jutni az 
épületbe, lifttel felmegy az öltözőbe 
és onnan a medencéhez.  

A program megvalósításáért már 
2020-ban nekifogtak az anyagi ala-
pok biztosításához. Így részben si-
került összegyűjteni a szükséges 
összeg egy részét a 3,5%-os adó-
kampánnyal és három cég szponzo-
rizálásával. A projekt 
megvalósításához szükséges célösz-
szeg: 10.000 lej. 

A Május 1. strand vezetőségével 
megbeszélték a kivitelezési problé-

mákat, és következik az együttmű-
ködési szerződés megkötése a meg-
felelő időpontban. Az úszóprogram 
vezetését önkéntes úszásoktatók 
végzik, akik a mozgássérülteket 
megtanítják úszni és a megfelelő re-
habilitációs gyakorlatokra. 
 ERA Irány Egyesület: ERAcademy 
Célösszeg: 15.000 lej 

A projekt célja, hogy segítse a 
közösséget az ember-állat/gyermek-
állat kapcsolat fejlődésében azáltal, 
hogy a jelenlegi és a jövő nemzedé-
kek számára elősegíti az állatokkal 
és az emberekkel való pozitív inter-
akcióra vonatkozó oktatást. 

Szükség van egy olyan térre, ahol 
a közösségi résztvevők és állataik 
szakmai segítséget kaphatnak a vi-
selkedési problémák, traumák (ag-
resszió, szorongás stb.) 
enyhítéséhez, a pozitív megerősítési 
technikák, viselkedésfejlesztés és a 
problémás viselkedésmódok felül-
írására szolgáló speciális gyakorla-
tok alkalmazásával. Kifejezetten az 
ember/gyermek és az állat közötti 
kapcsolat fejlesztésére összponto-
sító rendezvényeket lehet szervezni 
és lebonyolítani, szakemberek 
(pszichológusok, trénerek, etológu-
sok), önkéntesek és az érdeklődők 
bevonásával. Egy jól felszerelt, 
meleg és barátságos módon kialakí-
tott tér szükséges annak érdekében, 
hogy a fenti tevékenységeket időjá-
rástól (hideg, meleg, sár, eső stb.) 

függetlenül el lehessen végezni. A 
célösszeg 15.000 lej. 

A fenti igényeknek megfelelő, 
könnyen megközelíthető, illetve a 
tevékenységek megszervezéséhez 
és lebonyolításához szükséges esz-
közökkel (asztalok, padok, video-
projektor, képzési eszközök, tükrök, 
babzsákok, polcok, világítás,  
videokamera, fűtés, légkondicioná-
lás stb.) felszerelt teret alakítanak 
ki, és a közösségeket bevonják a 
rendezvényekbe, biztosítva a szük-
séges képzést a tevékenységeket 
elősegítők számára. A begyűlt pénz-
ből, az összegtől függően, egy kö-
rülbelül 70-100 négyzetméteres 
helyiséget bérelnek, fűtéssel, hűtés-
sel, vízzel, világítással, vécével, 
parkolóval stb.; egy olyan helyisé-
get, amely könnyen megközelít-
hető, közel van a városközponthoz 
(valószínűleg egy dupla garázs 
vagy korszerű csarnok).  

Bútorzatot és kiegészítőket (asz-
talok, babzsákok, polcok, könyvek, 
zene stb.) vásárolnának, hogy meg-
könnyítsék a gyerekekkel zajló ren-
dezvényeket. Ugyanakkor 
kiképzési kiegészítők és felszerelé-
sek (játékok, jutalmak, ketrecek, 
nyakörvek, botok, pálcák, rudak, 
vészhelyzeti és biztonsági felszere-
lések, szájkosarak, pórázok, védő-
kabátok, tükrök stb.) 
beszerzésének, illetve a csapatokta-
tás kiadásait fedeznék. 

Március 28–30. között ingyenes ivartalanítási kam-
pányt szervez Marosvásárhely területén élő gaz-
dátlan vagy gazdás cicáknak és kutyáknak a 
németországi Tasso állatvédő szervezet, partner-
ségben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal. 

A marosvásárhelyi állatmenhely rendelőjében, a Prut utca 
29. szám alatt jövő héten hétfőtől szerdáig 8–17 óra között vár-
ják a gazdátlan állatokkal jelentkezőket, vagy a szerény anyagi 
körülmények között élő tulajdonosokat állataikkal. Előnyben 

részesítik a marosvásárhelyi ipari létesítmények, cégek, válla-
latok területén élő gazdátlan állatokat és a megyeszékhely la-
kónegyedeiben tanyázó kóbor állatokat. A 2013. évi 1059-es 
számú kormányrendelet szerint a szaporításra nem jogosult ál-
latok ivartalanítása kötelező, kivételt képeznek az idős, beteg 
egyedek. Időpontfoglalás a 0725-609-434-es telefonszámon 
hétfőtől péntekig 8–15 óra között.  

A műtéti beavatkozás előtt és aznap nem szabad etetni az 
állatot. Nem lehet időpontot kérni beteg, idős egyedek vagy 

olyanok számára, amelyek szoptatnak vagy a tüzelési idő-
szakban vannak. Azok a kis jövedelmű tulajdonosok, akik ré-
szesei lehetnek a programnak, vigyék magukkal a 
személyazonossági igazolványukat és az állat egészségügyi 
könyvét, ha van, annak érdekében, hogy bejegyezzék az ivar-
talanítást. 

Egyetlen szuka sterilizálásával rengeteg ártatlan lény  
életének a kioltása megelőzhető – áll a Save&Smile Állat-
mentő Egyesület felhívásában. (pálosy) 

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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A gazdátlan kutyák és cicák számának csökkentéséért 
Ingyenes ivartalanítás Marosvásárhelyen

Fotó: Nagy Tibor

A Marosszéki Közösségi Alapítvány 
Megszervezi a 10. Adományozói Kört 

 Pálosy Piroska 



„Öröm számomra azokat a kollégákat 
köszönteni ma, akik életpályájukkal 
bizonyították, hogy jó tanárnak lenni 
nem elérhetetlen cél, a következetes 
adni akarás az a többlet, ami a peda-
gógus munkáját hivatássá teszi” – üd-
vözölte Burus-Siklódi Botond, a 
Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségének elnöke a megjelenteket 
az Ezüstgyopár díjak átadási ünnep-
ségén a szovátai Teleki Oktatási Köz-
pontban.  

A pedagógusok munkáját elismerő esemé-
nyen 2021 októbere helyett idén március 12-
én nyújtották át az elismerést az 
ünnepelteknek, méltatóik és hozzátartozóik 
körében. 

A díjkiosztón részt vett Kallós Zoltán, az 
oktatási minisztérium nemzeti kisebbségekért 
felelős államtitkára. Dr. Lőrinczi Zoltán, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzet-
közi és Kárpát-medencei kapcsolatokért fele-
lős államtitkára egészségi okok miatt nem 
lehetett jelen, így üzenetét a szövetség elnöke 
tolmácsolta.  

„Ma ünnepelni gyűltünk össze… Elisme-
résben részesítjük mindazokat a kollégákat, 
akik hivatásukat gyakorolva, vagy minden-
napi feladatukat ellátva, közösségüket önzet-
lenül szolgálva, abból kiemelkedve 
teremtettek értéket, nyújtottak kiemelkedő 
teljesítményt… A jó tanító egész életen át 
ható példát mutat, egy olyan új világot nyit 
meg emberségben és tudásban, amelyet a 
diák soha el nem felejt” – hangzott el az 
elnök beszédében.  

A továbbiakban Burus-Siklódi Botond 
hangsúlyozta, hogy a szövetség értékteremtő 
munkájának sikeréhez jelentős támogatások-
kal járult hozzá a magyar kormány, a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
„Most itt az idő, hogy mi se feledkezzünk 
meg arról, hogy a nemzet részei vagyunk.” 

És arról sem, „hogy mi, erdélyi, bánsági, 
partiumi, máramarosi, barcasági, székely- és 
csángóföldi magyarok a soron következő he-
tekben megszámláltatunk, ezáltal is megmé-
rettetünk. Mindenkit arra biztatok, hogy 
ereje, tudása és lelkiismerete szerint támo-
gassa a népszámlálást végzőket, hiszen az er-
délyi magyar oktatás szemszögéből is nagyon 
fontos, hogy minden magyar felvállalja nem-

zeti hovatartozását hivatalosan is, és ez beke-
rüljön azokba a statisztikákba, melyek befo-
lyással bírnak sorsunk alakulására.”  

Kallós Zoltán államtitkár a pedagógusi 
pálya szépségei és nehézségei mellett annak 
nem túl biztató romániai helyzetéről beszélt, 
és köszöntötte a díjazottakat, akiknek a mél-
tatását Sarkadi Zoltán színész olvasta fel. 
Józsa Kristóf, a szovátai Domokos Kázmér 
és Szakközépiskola XI. A osztályos tanulója 
Kövecses Anna Élet-kert című versét sza-
valta.  

A következőkben a Maros megyei díjazot-
tak laudációjából idézünk egy-egy részletet. 

Farkas Miklós elismert matematikatanár-
nak, a segesvári Gaudeamus szórványkollé-
gium és művelődési központ építőjének és 
működtetőjének októberben 80. születésnapi 
köszöntése alkalmából adta át az RMPSZ el-
nöke az elismerést. Az eseményről lapunk ha-
sábjain beszámoltunk.  

Fazakas Margit nyugalmazott marosvá-
sárhelyi óvőnő munkásságát, aki pedagógiai 
és módszertanköri felelősként mintát és útba-
igazítást adott a megye óvónőinek, játékgyűj-
teményt állított össze a magyar óvodák 
számára, gyakorlati útmutatót készített a pe-
dagógiai líceum diákjainak, írásban Kovács 
Júlia nyugalmazott tanfelügyelő méltatta: 
„Annak a pedagógusnemzedéknek az egyik 
tagja, amely hitte, vallotta és komolyan is 
vette, hogy a pedagógusi munka nem 
szakma, hanem hivatás.”  

Ferencz Árpád székelylengyelfalvi szár-
mazású segesvári fizikatanár 1961-ben csat-
lakozott ahhoz a maroknyi tanári csapathoz, 
amellyel együtt megvalósította a helyi szór-
ványmagyarság álmát: a magyar líceumi ok-
tatást Segesváron.  

„Az erdélyi magyarság szolgája voltam, 
azt tettem, amit hivatásom szerint tennem 
kellett” – idézte egykori tanára hitvallását a 
volt tanítvány, Keresztély Irma, aki úgy em-
lékszik rá, hogy „fizikatanárként, osztályfő-
nökként, aligazgatóként azon dolgozott, hogy 
diákjaiban elültesse a legnemesebb emberi 
tulajdonságokat.  

Post mortem részesült Ezüstgyopár díjban 
az alsóboldogfalvi származású Ferencz Emí-
lia, a Segesvári 1-es Számú Elméleti Líceum 
egykori kémia-biológia szakos tanárnője. 
„Az igényes iskolai órákon kívül sok időt 
szentelt azon diákok felkészítésére, akik az 
orvosi és gyógyszerészeti egyetemre készül-
tek, ahova tíz év alatt közel harminc tanítvá-
nya jutott be.…” Számos diákot készített fel 

tantárgyversenyekre, tánccsoportot hozott 
létre, és irodalmi előadásokat is szervezett, 
amelyeken népes diáksereg vett részt – olvas-
ható a volt tanítvány, dr. Mester Zoltán által 
írt laudációban.  

Ugyancsak post mortem díjazták a zetelaki 
születésű Gábor Judit egyes fokozatú mate-
matikatanárt, aki a marosvásárhelyi George 
Coşbuc Általános Iskolában oktatott, amely-
nek aligazgatói tisztségét is betöltötte. „Mun-
káját hivatásként élte meg, mindig nagy 
türelemmel magyarázott diákjainak. Oktatói-
nevelői pályafutása során diákjait nemcsak a 
matematika szépségeire, a logikus gondolko-
dásra tanította, hanem példaértékű ember-
ségre nevelte. Az a pedagógus volt, aki 
nyugodtságával, kiegyensúlyozottságával le-
nyűgözött tanárt, diákot egyaránt”– hangzott 
el többek között a Sánta Mária-Zita és Vágási 
Zsuzsa által írt méltató szövegben. A díjat a 
kitüntetett fia, Gábor Attila vette át.  

Az alsóboldogfalvi születésű Gagyi Béla 
fizika-kémia szakos tanár Szászcsáváson, 
majd a Dicsőszentmártoni Elméleti Líceum-
ban, valamint a 4-es Számú Általános Isko-
lában tanított, az utóbbinak az aligazgatói 
tisztségét is betöltötte. Tanítványaival sikerült 
annyira megszerettetnie a két nem könnyű 
tantárgyat, hogy diákjai a megyei és országos 
tantárgyversenyek állandó résztvevőivé vál-
tak, sokan az orvosi és gyógyszerészeti egye-
temen végeztek, neves külföldi felsőoktatási 
intézmények tanárai lettek. Pedagógusi mun-
kássága mellett aktív szerepet vállalt a közös-
ségi, művelődési és egyházi élet 
szervezésében, az amerikai testvérgyülekezet 
támogatásával diákösztöndíj-programot irá-
nyított, amely 60 helybéli egyetemi hallgató-
nak biztosított anyagi támogatást – hangzott 
el a Molnár Margaréta által írt méltatásban.  

A marosvásárhelyi Szitai Tünde-Klára a 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum egyes foko-
zatú elismert tanítónője. „Munkájának alap-
vető jellemzője a hivatástudat, a gyermek- és 
szakmaszeretet, a következetesség, igényes-
ség, pontosság, a közösségért érzett felelős-
ség, a kimagasló eredményesség a tehetséges 
tanulókkal való foglalkozásban. Tanítványai 
valamennyi, kisiskolások számára szervezett 
versenyen sikeresen szerepelnek, többször 
kapott kitüntetést a matematikából legered-
ményesebb felkészítő tanítóként. Mind a 
négy alsó tagozatos osztály számára matema-
tika, a másodikosoknak nyelvtan munkafüze-
tet szerkesztett, közreműködött matematika 
és környezetismeret tankönyvek fordításá-

ban. A tanulás mellett a szabadidő hasznos el-
töltésére kisdiákjainak nyári zene- és kézmű-
vestábort, erdővidéki kerékpártúrát 
szervezett, a néphagyományok, a magyar 
nyelv és kultúra szeretetére nevelve őket – ol-
vasható a laudációban, amelynek Szilágyi 
Emőke a szerzője.  

A dicsőszentmártoni születésű Tóth Gyula 
a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Ta-
nítóképzőjének a végzőse, 1990-től a vámos-
gálfalvi Fogarasi Sámuel Általános Iskola 
tanítója, az iskola vezetőtanácsának állandó 
tagja, magyar tanítóközösség módszertani fe-
lelőse. „Tanítóként mindig megtalálta a meg-
felelő hangnemet, türelemmel és törődéssel 
segítette a gyengébb képességű diákokat, a 
rászorulókat, felkarolta és támogatta a sajátos 
nevelési igényű tanítványait.” Kiváló ered-
ményeket ért el diákjaival a tantárgy-, mese- 
és szavalóversenyeken, a Kobak-, Kenguru-
vetélkedőkön. A Kreatív munkafüzetek ter-
jesztője és használója, hasonlóképpen a 
Napsugár és Szivárvány gyermeklapoké. Di-
ákjait rendszeresen bábszínházba, kirándulni, 
táborozni viszi. Tagja az Erdélyi Magyar 
Népművészek Társaságának, faragott mun-
kái, kopjafák, emléktáblák, kapufélfák jelzik 
tehetségét a népművészet terén. Alapítója a 
magyarsárosi Bandi Dezső-múzeumnak, ki-
emelkedő művelődési, közösségi, egyházi te-
vékenysége is – amelyekről Pataki László 
számolt be méltató soraiban.  

Tóth Margareta a kolozsvári Babeş-Bo-
lyai Egyetemen végezte tanulmányait, majd 
41 évet kitevő pedagógusi munkásságát a sa-
játos nevelési igényű gyermekek szolgálatába 
állította a marosvásárhelyi 2-es Számú Spe-
ciális Iskolaközpont, jelenleg Inkluzív Okta-
tási Központ logopédusaként, majd 
pszichológus tanáraként, 1990-től „aligazga-
tóként vállalt szakmai felelősséget”. „Olyan 
szakmai alázattal tevékenykedett, amellyel 
nemcsak bennünket nevelt, de a szülőket is 
megerősítette, akik gyermeküket bízták intéz-
ményünkre… Munkáját pozitív attitűd jelle-
mezte hatalmas munkabírással, határozott 
szervezéssel, a problémák gyors megoldásá-
val, átlátásával… Megszámlálhatatlan képzé-
sen vett részt, folyamatosan alkalmazkodva 
az új kihívásokhoz, hogy a gyermekek szá-
mára sajátos módszerekkel biztosítsa anya-
nyelven való boldogulásukat” – foglalta 
össze méltatásában az örökséget Rencsik 
Réka.  

A díjak átadását követően a rendezvényt a 
szovátai Intermezzo kórus fellépése zárta.  

Fotó: RMPSZ

Bodolai Gyöngyi 
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A Ferrari monacói versenyz je, 
Charles Leclerc nyerte a Forma–1-
es világbajnoki idény idei els  futa-
mát, a Bahreini Nagydíjat vasárnap 
Szahírban. A 24 éves pilóta a pole-
pozícióból rajtolva, kiváló verseny-
zéssel diadalmaskodott, és teljesen 
megérdemelten aratta pályafutása 
harmadik sikerét. 

A Ferrari ráadásul dupla sikerrel 
indította az esztend t, Leclerc mö-
gött ugyanis csapattársa, a spanyol 
Carlos Sainz Jr. ért célba második-
ként. 

A dobogó alsó fokára a hétszeres 
világbajnok Lewis Hamilton, a 
Mercedes brit versenyz je állhatott 
fel, a címvéd  Max Verstappen 
(Red Bull) m szaki hiba miatt a 
futam végén kiállni kényszerült. 

A 2022-es idény els  rajtját az él-
mez ny tagjainak többsége jól 
kapta el, a leglátványosabban Valt-
teri Bottas (Alfa Romeo) ragadt be, 
 egy kör alatt a hatodikról a tizen-

kettedik helyig csúszott vissza. Az 
els  három pozícióban kisebb csa-
ták és el zési próbálkozások elle-
nére maradt a Leclerc, Vertappen, 
Sainz sorrend, ugyanakkor az els  
néhány körben Kevin Magnussen 
(Haas) gondoskodott a néz k szóra-
koztatásáról, de kevés ideig haladt 
a negyedik helyen, hamarosan visz-
szaesett hetediknek. 

Az els  kerékcseréket a 12. és a 
16. kör között tudta le az élmez ny, 
legkorábban az ötödikként száguldó 
Hamilton hajtott a bokszba új ab-
roncsokért, öt körrel kés bb pedig 
már arra panaszkodott a csapatrá-
dión, hogy korai volt a kiállása. 

Az új gumikkal Leclerc és Vers-
tappen vívott látványos, kemény, de 
sportszer  csatát az els  helyért 
három körön keresztül, ezek a jele-
netek pedig azt er sítették, hogy a 
szabálymódosításokkal az F1 irányí-

tói elérték a kit zött célt, vagyis több 
lett a szoros küzdelem és az el zés, 
így izgalmasabbá vált a verseny. 

A folytatásban Leclerc-nek sike-
rült meglépnie Verstappent l, a má-
sodik kerékcserék el tt a 
monacóinak már négy másodperc 
volt az el nye holland riválisával 
szemben. Ez a különbség a boksz-
kiállások után sem csökkent jelen-
t sen, miközben a másik Ferrarival 
Sainz tartotta a harmadik pozíciót, 
mögötte Sergio Pérez (Red Bull) 

száguldott negyedikként, aztán a 
két Mercedes következett az 5-6. 
helyen Hamilton – George Russell 
sorrendben. 

A hajrában Pierre Gasly (Alpha 
Tauri) versenyautója kigyulladt, a 
m szaki mentés idejére pedig a 
versenybíróság pályára küldte a 
biztonsági autót. Eddigre az autó-
kon a legjobban tapadó, de gyor-
sabban kopó lágy abroncsok voltak 
fent, a safety car pedig hét körrel a 
leintés el tt engedte útjára a me-
z nyt. 

Az újraindításnál megmaradt az 
addigi sorrend, Leclerc jó ütemben 

startolt, Verstappen pedig nem tu-
dott jól reagálni a monacói indulá-
sára. A világbajnoki címvéd  
holland pilótának ráadásul m szaki 
gondjai adódtak, s három körrel a 
vége el tt feladni kényszerült a ver-
senyt. Az utolsó kör elején a motor-
probléma miatt megálló Pérez 
mellett el tudott menni Hamilton, 
így annak ellenére megkaparintotta 
a harmadik helyet, hogy a Mercede-
sek sebessége egyértelm en gyen-
gébb volt a Ferrariénál és a Red 
Bullénál. 

A vb a hétvégén folytatódik 
Dzsiddában, a Szaúdi Nagydíjjal.

A vb-pontversenyek állása 
* versenyz k: 1. Leclerc 26 pont, 2. Sainz 18, 3. Hamilton 15,  

4. Russell 12, 5. Magnussen 10, 6. Bottas 8, 7. Ocon 6, 8. Cunoda 4,  
9. Alonso 2, 10. Csou 1 

* csapatok: 1. Ferrari 44 pont, 2. Mercedes 27, 3. Haas 10, 4. Alfa 
Romeo 9, 5. Alpine 8, 6. Alpha Tauri 4 

Eredményjelz  
Forma–1-es Bahreini Nagydíj, Szahír (57 kör, 308,238 km): 
* pontszerz k: 1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:37:33.584 

óra, 2. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 5.598 másodperc hátrány, 3. 
Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 9.675 mp h., 4. George Russell (brit, 
Mercedes) 11.211 mp h., 5. Kevin Magnussen (dán, Haas) 14.754 mp 
h., 6. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 16.119 mp h., 7. Esteban Ocon 
(francia, Alpine) 19.423 mp h., 8. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 
20.386 mp h., 9. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 22.390 mp h., 10. 
Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 23.064 mp h. 

* leggyorsabb kör: Leclerc, 1:34.570 perc (51. kör) 
* pole-pozíció: Leclerc 

Lang Ádám szerint jó teszt lesz a magyar labda-
rúgó-válogatott számára a csütörtöki, szerbek elleni 
barátságos mérk zés. 

„El re semmit nem írnék alá, mert sportolóként a 
kihívások éltetnek. Ez más mérk zés lesz, mint amit 
két éve játszottunk. Náluk edz váltás volt azóta, egy 
igazi legenda ül majd a kispadon Dragan Stojkovic 
személyében, és a rivális összetétele is más lesz” – 
fogalmazott a telki edz táborban tartott hétf i sajtó-
tájékoztatón az Omonia véd je, és hozzátette, az el-
lenfél világsztárokkal van telet zdelve, ráadásul a 
portugálokat megel zve jó és látványos játékkal ju-
tott ki a világbajnokságra. 

A 29 éves futballista arról is beszélt, hogy ez az év 
eddig nem alakult jól számára, mert klubcsapatával 
már csak a kupából tudnak kijutni a nemzetközi po-
rondra, ráadásul pályafutása eddigi leghosszabb ki-
hagyásával kellett szembenéznie sérülés miatt. Ennek 
ellenére úgy érzi, a sikeres rehabilitációnak köszön-
het en jó fizikai állapotban érkezett a válogatotthoz. 

A magyar válogatott csütörtökön a szerb csapatot 
fogadja a Puskás Arénában, majd jöv  kedden az 
északír együttes vendége lesz Belfastban.
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„Jó teszt lesz!”

A Kolozsvári U elleni bajnoki mérk zés el tt 
néhány órával jelentette be a Sirius, hogy a n i 
Európa-kupa negyeddönt jéig jutott ukrán BC 
Prometej játékosa, Veronika Ljubinec váltja a 
keretben a sérülés miatt hazautazó Da’Lishia 
Griffint. Ljubinec, aki az ismert okok miatt nem 
fejezheti be az idényt a klubjával, az alapszakasz 
utolsó két mérk zésén és a rájátszásban segítheti 
a marosvásárhelyi együttest. 

A Kolozsvár elleni mérk zésen a Sirius szá-
mára mintegy menetrendszer en jött az Agrono-
mia elleni gyenge teljesítményt követ en a jobb 
mérk zés. Amúgy is a találkozó esélyesének szá-
mított, ezúttal azonban ehhez a bukarestinél sok-
kal jobb játék is társult. Az átlagnál sokkal 
kevesebb eladott labda (16) mellé pontosabb do-
bások járultak, az akcióból betalált 48%-os há-
nyad már kezd elfogadhatóvá válni a n i 
mez nyben. Noha alig csöppent a csapatba, Lju-

binec játékában azonnal visszaköszönni látszott 
az európai kupatapasztalat. Húszpercnyi játék 
alatt hétszer fosztotta meg az ellenfelet a labdá-
tól, védekezése mintaszer nek mutatkozott. Tá-
madásban nehezebben lendült bele, nem is igen 
találták meg könnyen az új társak passzai, azon-
ban néhányszor megmutatta a többieknek is (el-
s sorban Sherillnek), hogy miként kell a véd t l 
palánk alatt néhány gyors fordulattal megszaba-
dulni, hogy könny vé váljon a dobás, és ne kell-
jen a sapkától tartani. 

A Sirius szerdán 18 órától zárja az alapszakaszt 
a listavezet  Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC ellen, 
és nagyon csekély az esélye a sikerre. A rájátszás 
el tti helyezés azonban els sorban Konstanca és 
Alexandria utolsó fordulóbeli eredményeit l 
függ. Bár matematikailag még lehetséges a 4. 
hely megszerzése, ennek valószín sége a nullá-
hoz közelít. Egy kis szerencsével azonban meg-
lehet az 5. hely, akkor pedig a Konstanca elleni 
negyeddönt s sorozat izgalmasnak ígérkezik.

Ljubinec váltotta a sérült Griffint

A kosárlabda-bajnokságban a 24. 
forduló legfontosabb mérk zését Vo-
luntari-ban játszották, ahol az alapsza-
kasz második helye volt a tét. 

A házigazda CSO Voluntari, miután 
néhány nappal korábban vereséget 
szenvedett a listavezet  Kolozsvár ott-
honában, a FC Arge  ellen vett elégté-
telt, és ezzel gyakorlatilag 
bebiztosította magának a pályael nyt 
ugyanazzal az ellenféllel szemben egy 
esetleges leend  bajnoki el dönt  so-
rozatban. 

Kolozsvár Galac ellen melegített a 
tegnapi (lapzárta után rendezett) ide-
genbeli mérk zésére a Bajnokok Ligá-
jában a belga Filou Ostende ellen, ahol 
legfeljebb hat ponttal kaphatott ki, 
hogy továbbjusson. Ugyanakkor 
Nagyvárad most már teljes egészében 
a belföldi bajnokságra összpontosíthat, 
miután az Európa-kupában hazai pá-
lyán is kikapott a dán Bakken Bearst l,  
és kiesett. 

Jelenleg úgy t nik, a negyedik hely 
várományosa, így az el dönt ben is-
métl dhet meg a tavalyi dönt . A for-
duló hozott egy vaskos meglepetést is, 
Ploie ti idegenben legy zte Craiovát, 

amivel megpróbálhat „besurranni” az 
els  nyolcba, különösen hogy Nagy-
szeben alulmaradt Temesváron. Az 
alapszakaszból azonban még hat for-
duló hátravan, és még 11 elmaradt 
meccset be kell pótolni.

Voluntari fontos lépést tett  
a 2. hely felé

 A Ferrari dupla sikerrel indította az esztend t. Fotó: az F1 közösségi oldala 

Fotó: MLSZ

Bálint Zsombor

Jegyz könyv 
N i kosárlabda Nemzeti Liga, elmaradt mérk zés a 24. fordulóból: Marosvásárhelyi Sirius – 

Kolozsvári U 78:37 (17-11, 19-8, 24-11, 18-7) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok. Vezette: tefan Atomulesei (Brassó), Andrei R ileanu 

(Foc ani), Diana Oprea (Brassó). Ellen r: Marius Vlaicu (Zsilvásárhely). 
Sirius: Sherill 23 pont (1), Cortez 18 (4), Ljubinec 10, Chi  9 (1), Badi 7 (1), Sólyom 4, Anca 

4, Mircea 2, Lipovan 1, Czimbalmos, Feise , Moga. 
Kolozsvár: Al Ash Hab 8 pont, Popovici 8 (2), Uiuiu 5 (1), Clarke Nicholas 4, Bota 4, Mih an 

4 (1), Rus 3 (1), Stoica 1. 

Eredményjelz  
Kosárlabda Nemzeti Liga, 24. for-

duló: Kolozsvári U-BT – Galaci 
CSM 97:85, Bukaresti CSA Steaua 
– Konstancai Athletic Neptun 76:72, 
Temesvári SCM OMHA – Nagysze-
beni CSU 73:69, Zsilvásárhelyi 
CSM – Bukaresti Rapid 68:64, Bu-
karesti Dinamo – Csíkszeredai 
VSKC 83:51, CSO Voluntari – FC 
Arge  Pite ti 89:81, Nagyváradi 
CSM – Foksányi CSM 89:63, SCM 
U Craiova – CSM Ploie ti 83:90. 

Az el z  fordulóból: CSM 
Ploie ti – Bukaresti CSA Steaua 
84:79. 

Elmaradt mérk zéseken: Foksá-
nyi CSM – Temesvári SCM OMHA 
58:91, Kolozsvári U-BT – CSO Vo-
luntari 97:75, Nagyszebeni CSU – 
Bukaresti Dinamo 83:81. 

Baráth Péter meglep dött 
Az újonc Baráth Péter tudott arról, hogy 

Marco Rossi szövetségi kapitány figyeli, 
mégis meglepte a meghívó. „Fiatalként be-
kerülni a keretbe felemel  érzés, ezért ér-
demes dolgozni. Volt bennem drukk, de ez 
inkább csak egészséges izgalom” – mondta 
a Debreceni VSC 20 éves középpályása, 
aki abban reménykedik, hogy barátságos 
meccsekr l lévén szó, az egyik találkozón 
lehet séget kap majd. 

Kérdéses Willi Orbán játéka 
Egyel re kérdéses, tud-e csatlakozni a 

magyar labdarúgó-válogatotthoz Willi 
Orbán, az RB Lipcse véd je. A Magyar 
Labdarúgó-szövetség Twitter-oldalán hét-
f n arról számolt be, hogy a 29 éves futbal-
listának eltávolították a bölcsességfogát, 
amely az utóbbi napokban folyamatos fáj-
dalmat okozott neki. A 28-szoros válogatott 
játékos ma kontrollvizsgálaton vesz részt, 
ennek az eredményét l függ, csatlakozhat-
e társaihoz a nemzeti csapatnál. 



LAKÁS 

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-653-
905. (sz.-I) 

MINDENFÉLE 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15164) 

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-
sebb javítást, szigetelést vállalunk, 
fateraszt készítünk. Tel. 0758-598-
133. (15296-I) 

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, 
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-
lyen munka. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel. 0754-553-856, 
Jani. (15242) 

KERTEK ásását vállalom rotakapá-
val. Tel. 0741-457-006. (15380-I) 

VÁLLALUNK 20% kedvezménnyel 
szigetelést, szobafestést, tetőkészí-
tést, cserépforgatást. Tel. 0748-862-
911, Jani. (15384-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, György Attila. 
 (15389-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Minden elmúlik, minden 
elvész, csak egy él örökké: az 
emlékezés. 
Szomorú szívvel emlékezünk 
március 23-án LÁSZLÓ 
ISTVÁNRA halálának első 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Emlékét őrzi bánatos testvére, 
Öcsi és élettársa, Anikó, drága 
jó felesége, Jutka, gyerekei: 
Istvánka és családja, 
Szabolcs, Beáta és családja. 
(15381) 

Fájó szívvel emlékezünk 
március 23-án id. BENKŐ 
JÁNOSRA halálának 2. 
évfordulóján.  
Emlékét őrzik felesége és 
gyermekei. (15387-I) 

Két kezed munkáját 
mindenhol látjuk, áldott, szép 
emléked a szívünkbe zárjuk.  
A fájdalmat leírni nem lehet, 
csak letörölni a hulló 
könnyeket. 
Szomorú szívvel emlékezünk 
BENKŐ JÁNOSRA.  
Emlékét szívében őrzi fia, 
János, menye, Anikó, leánya, 
Tímea. (15386-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy a 
szeretett férj, édesapa, nagyapa, 
testvér, rokon és szomszéd, 

BALA KÁLMÁN 
2022. március 21-én, 84 éves ko-
rában rövid betegség után el-
hunyt. 
Drága halottunktól március 24-
én, csütörtökön 14 órakor búcsú-
zunk a marosvásárhelyi 
katolikus temetőben.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

A gyászoló család. (15382-I) 
 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett édesapa, após, nagyapa,  

SIPOS LAJOS 
nyugalmazott tanár türelemmel 
viselt, hosszas szenvedés után, 
életének 83. évében elhunyt.  
Temetése március 24-én, csütör-
tökön 13 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi katolikus temető felső 
kápolnájából.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

A gyászoló család. (-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétünket fejezzük 

ki Sipos Levente kollégánknak, 

mélyen együttérzünk vele 

szeretett ÉDESAPJA elhunyta 

miatt érzett fájdalmában. 

A Marosvásárhelyi Művészeti 

Egyetem közössége. (66384-I) 

Őszinte részvéttel osztozunk 

Sipos Levente szeretett 

ÉDESAPJA elvesztése miatt 

érzett mély fájdalmában. 

Együttérzésünket fejezzük ki a 

gyászoló családnak. A Maros 

megyei MADISZ. (-I) 

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ  
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon. 

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal  
a 0799-998-899-es telefonszámot. (66021-I) 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI  
ÉS PÁLYÁZATKIVITELEZÉSI  
IGAZGATÓSÁG 

 
Maros megye levegőminőség-megőrzési tervének 
kidolgozási javaslatáról szóló, nyilvános konzultá-
cióra vonatkozó 

közlemény 
 
A Maros Megyei Tanács értesíti az érdekelteket, 
hogy 2022. május 5-én 16 órakor kerül sor a Maros 
megye levegőminőség-megőrzési tervének kidolgo-
zási javaslatáról szóló közvitára a Maros Megyei Ta-
nács Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén. 
A tervre vonatkozó javaslatok megtekinthetők a 
Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Prefektusi 
Hivatal székhelyén, Marosvásárhelyen, a Győzelem 
tér 1. sz. alatt, valamint a Maros Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, 
Hídvég utca 10. sz.), hétfőtől péntekig 9–13 óra kö-
zött, vagy az alábbi internetes oldalon: 
http://www.cjmures.ro/anunturi/calitate 
_aer/PMCA_Mures_V06.pdf. 
Az írásban megfogalmazott megjegyzéseket, véle-
ményeket, kérdéseket a Maros Megyei Tanács vagy 
a Maros Megyei Prefektusi Hivatal székhelyére kell 
elküldeni, az alábbi címre: Marosvásárhely, Győze-
lem tér 1. szám, 2022. május 2-ig.  
 
Az ELNÖK nevében  
    Szász Zoltán Tibor Paul Cosma 
megyemenedzser FŐJEGYZŐ 
 
 
 

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra és TÖLTŐNŐT 
hentesáru készítésére. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon. 
(22991) 
ALKALMAZUNK tanyára ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. 
Tel. 0744-624-809. (22991) 
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot 
hirdet kari ERASMUS-KOORDINÁTORI állás betöltésére. Bővebb 
információ az ms.sapientia.ro honlapon olvasható. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Március 27-ig lehet benevezni 
Sajtófotó-pályázat 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem sajtófotó-pályázatot 
hirdet, amelyre XI. és XII. osztályos tanulók jelentkezését 
várja. A pályázóktól egy 3-6 képből álló, sajtófotó jellegű 
sorozatot várnak, amelynek egy történetet kell elmesélnie, 
eseményt rögzítenie vagy illusztrálnia (például hír- vagy 
eseményfotó, képriport, társadalomábrázolás, dokumenta-
rista fotográfia). Benevezési határidő: 2022. március 27. 

A pályaműveket e-mailben kell eljuttatni a következő címekre:  
jakabtibor@hotmail.com és kos.anna@yahoo.com. 

Az e-mail tárgy rovatában fel kell tüntetni: 
1. A pályázó nevét, elérhetőségét (e-mail, telefonszám); 
2. Az iskola nevét, címét, a pályázó osztályát; 
3. A képsorozat címét, az egyes képek aláírását; 
4. Adatokat arról, hogy hol, milyen eseményen és mikor készült a 

képsorozat. 
Formai és technikai követelmények 
A képek készülhetnek analóg vagy digitális fényképezőgéppel, de 

akár telefonnal is. Az analóg géppel készült fotókat digitális formában 
lehet elküldeni. 

Az elbírálásnál a képek történetet közvetítő (elmesélő) ereje előnyben 
részesül a technikai kivitelezéssel szemben. A beküldött pályaműveket 
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem szakbizottsága fogja elbírálni. 
Az első három helyezett díjban részesül. A legjobb pályázó könnyített 
felvételt nyer az egyetem audiovizuális kommunikáció forgatókönyv- 
és reklámírás, média szakára. 

A pályamunkákból kiállítást szerveznek, amelynek megnyitójára 
május 6-án, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem minden évben meg-
rendezett médiatudományi konferenciájának keretében kerül sor – áll a 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem sajtóközleményében. (sz.p.) 

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a 2022. 
február 19-én Hajdúszoboszlón elhunyt  

PÁL ERZSÉBET MAGDOLNA  
(szül. Balogh) 

hamvait március 26-án, a 11 órakor kezdődő gyászmisét 
követően, a marosvásárhelyi római katolikus temető 25-ös számú 
urnafülkéjébe helyezzük örök nyugalomra.  
A temetési szertartás az alsó kápolnánál lesz.  
 
Ugyanekkor helyezzük végső nyugalomra melléje a 2014-ben a 
magyarországi Nován eltemetett néhai férje,  

PÁL IGNÁC 
(szül. 1930)  

hamvait is. Nyugodjanak békében! 
Mivel az urnafülkék területén nem lehet koszorúkat elhelyezni, 
kérjük a megjelenteket, hogy egy szál virággal róják le 
kegyeletüket drága halottaink előtt. Köszönjük.  
 

A gyászoló hozzátartozók. (-I)

Kegyelettel emlékezünk március 23-án, 
BÁLINTH SÁNDOR 

(Öcsi) 
örökkévalóságba távozásának 7. évfordulóján. 

„Én nem tudom: hova. 
Én nem tudom: mire. 
Én nem tudom, Ki után. 
Csak vágyom, vágyom… 
Talán egykor élt életem, 
Talán sosem élt életem után.” 

Feleséged, Erzsike. 
* 

„Uram, te jónak láttad elszólítani. 
Szent az akarat, mely így tud dönteni. 
És én, ha kérdezem, mért ily hirtelen, 
Hallgat, s nem felel Senki sem. 
…E sír el nem temet, én őrzöm lelkedet, 
Míg élek, folytatom a művedet.” 

Fiad, Csaba, unokád, Erik. 
* 

„Van, ami soha nem lesz ugyanolyan, mint azelőtt.  
Van, amit nem hozhatsz vissza.  
Van, ami örökre eltűnt.” 

Sógornőd, Ibi. 
Szép emléked örökké őrizzük. Nyugodj békében! (15369-I)

 
Elment messze az Édesanyám – 
Nem tudom, mit hagyott reám. 
Bőrének puha bársonyát 
Az árvácskának adta át. 
Szeme az égből néz le rám, 
Csillagfény: azért halavány. 
A könnye harmatként pihen 
Virágok színes kelyhiben. 
Lelkének fényét, melegét 
A nap sugara szórja szét... 
Anka Éva sorai találóan 
emlékeztetnek – 11 éve, hogy 
testi valójában 
nincs már köztünk 

PORTIK IBOLYKA  
– Tatóka –  
tanító néni. 

Gondoljunk rá kegyelettel! 
Szerettei: Öcsi, Baba, Péter. (-I) 



Majka 11 év után először Erdélyben,  
nemzetközi sztár DJ-k minden este  

a VIBE fesztiválon 
A magyar zeneipar legnagyobbjai érkeznek Marosvásárhelyre 2022 

nyarán: idén Majkával és Curtisszel, a Tankcsapdával, Bagossyval, Bla-
halouisianával vagy a nemzetközi fellépők közül többek között Jonas 
Blue-val, Nervóval, Regarddal vagy Ritonnal is találkozhatunk a  
VIBE-on.  

„Még van néhány 
meglepetésünk, de 
lassan kezd össze-
állni az idei fellépő-
listánk. Sikerül 
olyanokat elhozni 
idén, akik nagy kö-
zönségkedvencek, és 
akik miatt nem csak 
elérjük a 2019-es 
szintet, hanem ennél 
jóval nagyobbat al-
kotunk. Az érdeklő-
dés már most nagy, 
látszik, hogy az em-
bereknek igényük 
van arra, hogy két év 
után végre tényleg 
úgy fesztiválozza-
nak, ahogy azt meg-
szokták” – mondta 
Rés Konrád Gergely, 
a VIBE fesztivál-
igazgatója.  

Majka 11 év után először Erdélyben 
Majoros Péter (Majka) és Széki Attila (Curtis) utoljára 2011-ben léptek fel 

Erdélyben, akkor is Marosvásárhelytől távol, Szatmárnémetiben. Emiatt idén 
ők lesznek a VIBE nagy sztárelőadói a Belehalok, Füttyös vagy a Mindenki 
táncol /90’/ című slágerekkel.  

Újabb nemzetközi DJ-ket jelentettek be 
A világ minden tájáról érkeznek DJ-k a VIBE-ra: Jonas Blue, Nervo, Re-

gard, Riton, Burak Yeter, Sigma DJ Set az eddig bejelentett nemzetközi elő-
adók, de ez még nem a végleges lista. Olyan slágereket hallhatunk idén, mint 
Jonas Blue – Perfect Strangers, Regard – Ride it vagy Burak Yeter – Tuesday.  

Kedvezményes jegyek március 24-ig 
A fesztiválra még mindig lehet kedvezményes jegyeket váltani: március 24-

ig 229 lejért vehetnek jegyet az érdeklődők online a www.vibefestival.ro ol-
dalon, illetve a jegyértékesítőknél.  

További információk a VIBE fesztivál Facebook-oldalán és a www.vibe-
festival.ro oldalon. 

(A szervezők)  
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