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Elfelejtett ösztöndíjak

Lesújtó helyzetjelentés Maros megye iskoláinak támogatásáról

Illegális
szemétlerakók
az országutak
mentén

Az útügyi igazgatóság alkalmazottai
december utolsó napjaiban, az enyhe
időjárást kihasználva, a balesetek nyomait is próbálták eltüntetni az utak
menti védőkorlátok cseréjével, az útjelző táblákat tisztították meg a lerakódástól, illetve cserélték újakra.

____________2.
Évértékelő
a Nyárádmentén

A kistérséghez tartozó 13 önkormányzat mindenike pályázott a 2. intézkedés keretében lehívható összegre, itt
nyolc projektet már le is zártak, egy
hamarosan befejeződik, a többi még
folyamatban van, eddig itt 361 ezer
eurót folyósítottak a kedvezményezetteknek.

____________4.
Pápai Páriz
Ferenc-díj-átadás

A székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány (alapító: dr. Balla
Árpád főorvos) 2000 óta évente emlékéremmel és kísérő oklevéllel díjazza
azokat az orvosokat, gyógyszerészeket, akik kiváló szakmai és tudományos tevékenységet fejtettek ki.

Az erdőszentgyörgyi iskola épülő új szárnya 2020 januárjában

A jövőnk olyan lesz, ahogyan ma építjük, amennyi figyelmet
az iskoláknak, az oktatásnak szentelünk. Ez a szemlélet még
nem nyert eléggé teret, és emiatt a helyzet korántsem megnyugtató Maros megyében sem. Néhány kivételtől eltekintve
a helyhatóságok többsége nem tekintette és tekinti elsőrendű feladatának az oktatásügy tárgyi és anyagi feltételeinek a folyamatos korszerűsítését, a mai igényekhez való

Fotó: Nagy Tibor (archív)

felzárkóztatását, a jó képességű tanulók teljesítményének
értékelését, a nehéz anyagi helyzetben levő diákok anyagi
támogatását, figyelmen kívül hagyva, sőt helyenként nem is
ismerve az erre vonatkozó törvényes előírásokat sem.

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
A járványban
helytálltak a gazdák
December 29-én, a járványra való tekintettel, zártkörű évzáró összejövetelt
tartott Szovátán az RMGE Maros,
amelyre az egyesület munkatársai,
együttműködői, a gazdakörök vezetői,
polgármesterek és a szakterületen
dolgozó intézmények képviselői kaptak meghívást.

____________6.

Covid, választás,
covid, választás…

Mózes Edith

Röviden és velősen ez jellemezte a romániai életet és belpolitikát
2020-ban. Az egész országra rányomta bélyegét a koronavírus-járvány, és bizonyára ennek is tudható be, hogy a politikai élet a megszokottnál is zűrösebb, zavarosabb, agresszívebb volt. Ráadásul még
két választás is „színesítette” a képet, hiszen a politikusok a vírus
és a járvány elleni harcot, a szükségállapotot és általában a járványhelyzetet is kampánytémává változtatták. Így hát természetes volt,
hogy a szükségállapot alatt sem szűnt meg a politikai csatározás a
pártok, a kormány és az ellenzék között, amelyek kölcsönösen visszaéléssel vádolták egymást.
Felerősödött a magyarellenesség is. Az államelnököt például még
a koronavírus-járvány sem zavarta különösebben, és a szokásos
vesszőparipáján lovagolva úgy támadta a szociáldemokratákat, hogy
közben a magyar közösséget s annak érdekvédelmi szervezetét próbálta lejáratni, azzal vádolva a liberálisok rögeszmésen gyűlölt politikai ellenfeleit, hogy Erdélyt kiárusítják a magyaroknak, hogy
Orbán Viktor ki tudja mit ígért nekik és a többi… Tette mindezt az
ország „területi épségének” védelmében.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 50 perckor.
Az év 5. napja,
hátravan 360 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma SIMON,
holnap GÁSPÁR
és BOLDIZSÁR napja.
SIMON: a Simeon név görög
Szimón alakváltozatából ered.
GÁSPÁR: bizonytalan eredetű.
Lehet, hogy perzsa eredetű, a jelentése ez esetben kincset megőrző, kincstárnok.

Eső, havas eső várható
Hőmérséklet:
max.40C
min.-10C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. január 4.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8691

3,9609
1,3490
246,2338

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Megkezdődött az oltás

Maros megye hét oltási központjából háromban, közöttük
a Maros Megyei Klinikai Kórház által szervezettben december 31-én megkezdődött a koronavírus elleni országos oltási kampány. Ebben az oltási központban a tavalyi év
utolsó napján, illetve január 1-jén és 2-án 560 egészségügyi
dolgozót oltottak be – tájékoztatott közleményben a Maros
Megyei Klinikai Kórház. Az első, 975 adagos oltóanyagszállítmányból a sürgősségi kórház, illetve a segesvári kórház is részesült – áll a prefektúra közleményében.

Illegális szemétlerakók az országutak mentén

Tettenérés esetén bírságolhatnak

A karácsonyi, majd a szilveszteri ünnep előtt az
útügyi igazgatóság alkalmazottai elvégezték a
szokásos nagytakarítást, hogy a közutakon közlekedőket megkíméljék a szeméttel tarkított pihenőhelyek visszataszító látványától. Azonban
annak ellenére, hogy hetente takarítanak, a környezetkárosító egyéneket semmi sem tántorítja
el attól, hogy illegális szemétlerakónak használják az országutak mentét és a pihenőhelyeket.

Szer Pálosy Piroska

Az útügyi igazgatóság alkalmazottai december utolsó
napjaiban, az enyhe időjárást kihasználva, a balesetek nyomait is próbálták eltüntetni az utak menti védőkorlátok cseréjével, az útjelző táblákat tisztították meg a lerakódástól,
illetve cserélték újakra. Az országutak mentén lerakott szemét összegyűjtése során egy szemetelő egyén lakcímét is
sikerült azonosítaniuk a predeali útügyi mérnökség alkalmazottainak. Az illető egy ház felújításából származó építkezési törmeléket helyezett el a turisztikai övezet egyik út
menti parkolójában, egy másikban pedig nyílászárók cseréjének nyomai tarkították az útpadkát. A takarítást végző
munkások a törmelékek mellett többek között olyan borítékot is találtak, amely révén azonosíthatták az elkövetőt.
A szemét tulajdonosának házhoz szállították a szemetét. Az
Fotók: Brassó Megyei Útügyi Igazgatóság

Megérkezett
a második oltóanyag-szállítmány

Január 3-án, vasárnap újabb 1340 oltóanyag érkezett a
brassói elosztóközpontba. A vakcinát január 4–6. között
Maros megye hat oltási központjába juttatják el. Az országos oltási stratégiának megfelelően első körben az egészségügyi dolgozókat, illetve az állami és magán szociális
intézmények alkalmazottjait oltják be. Az elkövetkezőkben
újabb oltóanyag-szállítmányok érkeznek a megyébe – olvasható a prefektúra közleményében.

Újra lehet Londonba repülni

Az országos vészhelyzeti bizottság döntése értelmében január 4-étől újraindultak a repülőjáratok Marosvásárhely és
az Egyesült Királyság között. Minden utasnak, aki NagyBritanniából vagy Észak-Írországból érkezik Romániába,
48 óránál nem régebbi negatív koronavírus-gyorstesztet
vagy PCR-tesztet kell felmutatnia. A 14 napos karantén
ugyanakkor minden Egyesült Királyságból Romániába érkező utasra vonatkozik, kivételt képeznek a Románián átutazók, ha a belépéstől számított 24 órán belül elhagyják
az országot. A járatokról a Transilvania repülőtér és a
Wizzair légitársaság honlapján lehet bővebb tájékoztatást
kapni.

Jövő héttől folytatódik a tanítás

Az óvodások és iskolások téli vakációja január 10-éig tart,
ezt követően folytatódik a 2020–2021-es tanév első szemesztere. Az első félév január 29-én zárul, és egyhetes félévi vakáció követi. A második félév február 8-án kezdődik.
Mivel a katolikus és az ortodox húsvét idén nagyobb távolságra esik egymástól, a tavaszi szünidőt két részben: április
2–11. és április 30. – május 9. között kapják a gyermekek.
A nyári vakáció június 19-én kezdődik. A végzős évfolyamok
korábban búcsúznak: a tizenkettedikesek számára június
4-én, a nyolcadikosoknak június 11-én ér véget a tanév.

Állattenyésztési tanfolyam

Az RMGE Maros szervezet állattenyésztési tanfolyamot
indít. A 180 órás elméleti, illetve gyakorlati képzés befejezése és a záróvizsga sikeres letétele után a résztvevők a
munkaügyi és az oktatási minisztérium által elismert oklevelet kapnak, amelyet egyebek mellett pályázatoknál vagy
cégalapításnál használhatnak fel. Jelentkezni Kiss Miklós
falugazdásznál a 0787-828-403-as telefonszámon vagy
személyesen hétköznap 9 és 15 óra között a szervezet Marosvásárhely, Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén
lehet.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

Újévi hangverseny – közönséggel

Január 7-én, csütörtökön 19 órától közönség előtt tartja
rendkívüli újévi hangversenyét a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel
Pablo Boggiano ausztriai karmester, fellép a filharmónia
szimfonikus zenekara. Műsoron: Strauss-művek. A közönség kérésére a hangversenyt január 8-án, pénteken
19 órától megismétlik. A járványügyi előírások szerint a
helyek száma korlátozott. Jegyek a filharmónia Kultúrpalotában működő jegypénztáránál kaphatók. A pénztár
hétfőtől szerdáig 10–18 óra között, csütörtökön 10–19
óra között tart nyitva.

Online opera-előadás

2021-ben is folytatódik a Kolozsvári Magyar Opera online közvetítéseinek sorozata. Az évnyitó Johann Strauss-hangversenyt követően két olyan újévi összeállítás
közvetítését tűzték műsorukra, amely a közönség és a
társulat visszajelzései mellett a szakmai zsűri tetszését
is elnyerte, a 2014-ben bemutatott Letshow produkciót
ugyanis a legjobb musical-előadás díjával jutalmazták.
A Letshow újévi kabaréfelvétele január 7-én, csütörtökön 19 órától, a 2015-ös Letshow újramelegítve című
szilveszteri előadás 10-én, vasárnap 19 órától követhető
az intézmény YouTube-csatornáján és Facebookoldalán.

azonban tagadta, hogy ő hagyta volna a parkolóban az építkezési törmeléket, mi több, azt állította, hogy a szemetét
valaki ellopta. Az útügyi igazgatóság szóvivője, Elekes
Róbert megkeresésünkre elmondta, sajnos hasonló esetek
hetente előfordulnak, bírságot azonban nem tudnak kiróni
a gyanúsítottakra, csak abban az esetben, ha tetten érik az
illetőt. Arra a kérdésre, hogy milyen típusú hulladékot találtak az alkalmazottaik, megtudtuk, hogy az országúttól hét
méter szélességű szakasz még az igazgatóság ügykezelésébe tartozik, és főleg az erdő melletti területekről rengeteg
hulladékot kell összegyűjteniük. Találtak már egyebek mellett sífelszerelést, egészségügyből származó, felelőtlenül eldobott zsáknyi használt ruhát, branült, építkezési anyagot,
fürdőszobakagylót, foteleket, ágyakat, tévét, hűtőszekrényt,
de nagy mennyiségű romlott zöldséget és gyümölcsöt is
hagytak erdőszélen műanyag ládákkal együtt. Mindezek ismeretében azon sem lehet csodálkozni, hogy egy-egy
megye parkolóiban és az útszélekről ünnepek után hozzávetőleg két-három tonna hulladékot gyűjtenek össze az
útügy alkalmazottai. Az autópályákon pedig őrző-védő cég
kell őrizze a pihenőhelyeken lévő épületeket, egyébként a
vandalizmusra „szakosodott” egyének szétszednék, és
használhatatlanná tennék azok berendezését.

Az örök Kalotaszeg
– néptáncelőadás

A Magyar Állami Népi Együttes és a Hagyományok
Háza közös szervezésében kerül bemutatásra január 8án, pénteken 21 órától az interneten Az örök Kalotaszeg
című néptáncelőadás. Az előadás egy bánffyhunyadi
zenész család, a Vargák („Csipások”) zenéje kapcsán
foglalja össze Kalotaszeg tipikus román, magyar, cigány
népzenéjét, táncait. A műsorról bővebb tájékoztatás az
online-hagyomanyokhaza.jegy.hu honlapon, illetve a
https://hagyomanyokhaza.hu/.../az-orok.../202101082000 linken.

Az Ariel színház előadásai

Január 10-én, vasárnap 10 és 22 óra között a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Lúdas Matyi
című előadása, 17-én a Tűzmadár, 24-én a Fogadó a
kíváncsi hörcsöghöz, 30-án a János vitéz látható az interneten. Az előadásokra az Ariel színház honlapján, a
Műsor/naptár menüpontot megnyitva, a JEGYVÁSÁRLÁS címkére kattintva lehet jegyet vásárolni. A
vásárláshoz szükséges link az előadások Facebookeseményeiben is megtalálható. Alkalmanként az elővásárlás csak az előadás időpontja előtt néhány nappal
válik lehetségessé – ezt a Műsor/naptár menüpont alatt
az előadás címe melletti JEGYVÁSÁRLÁS címke megjelenése jelzi. A honlap műsornaptárát az Ariel színház
folyamatosan frissíti.
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Kína stratégiai partnere, de versenytársa is az EU-nak

Nincs egyensúly a kereskedelmi és beruházási kapcsolatok terén az Európai Unió és Kína között, jelentette ki Winkler Gyula EP-képviselő azt követően,
hogy részt vett az EP nemzetközi kereskedelmi bizottsága, az INTA keretében működő, EU–Kína kapcsolatokat felügyelő monitoring csoport ülésén.

A december 30-i szerdai online megbeszélésre nem sokkal
azután került sor, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hét év után lezárultak az EU–Kína
tárgyalások egy átfogó beruházási megállapodást
(Comprehensive Agreement on Investment – CAI) illetően.
Winkler Gyula az INTA EU–Kína kapcsolatokat felügyelő
monitoring csoportjának koordinátoraként és az EU–Kína
ügyek állandó jelentéstevőjeként üdvözölte a politikai tárgyalások lezárását a beruházási megállapodás kapcsán, reményét
fejezte ki, hogy ez a megállapodás elősegíti az EU–Kína kapcsolatok egyensúlyának helyreállítását, jelentős előnyt biztosítva az európai vállalatoknak, beruházóknak.
„Célkitűzésem, hogy az INTA keretében minél alaposabban
elemezzük az EU és Kína közötti megállapodást, hogy az
egyezmény minden fontos területen megfeleljen az EP-képviselők elvárásainak, beleértve a jobb piacra jutási lehetőségeket, a piacot torzító gyakorlatok és a tisztességtelen verseny
kezelését, valamint a fenntartható fejlődés, a klímavédelem, a
környezetvédelem, a vállalatok társadalmi felelősségére és a
munkavállalók jogaira vonatkozó rendelkezések kérdéskörét
is. Akkor tudom ezt az egyezményt támogatni, ha elfogadják

álláspontunkat a fent említett területeken. Követni fogjuk
ugyanakkor azt is, hogy a megállapodást mennyire könnyen
sikerül életbe léptetni. Tehát olyan mechanizmusokra van
szükség, amelyek az egyezmény alkalmazásának kiszámíthatóságot biztosítanak, egyértelművé teszik a folyamatot. Az Európai Parlamentnek felelősségteljesen kell monitorizálnia az
egyezmény gyakorlatba ültetését és ezt várjuk el az Európai
Bizottságtól is” – hangsúlyozta Winkler Gyula. Mint rámutatott, a beruházási megállapodás rendelkezései fontos kereskedelmi intézkedéseket is tartalmaznak, amelyek célja az
egyensúly visszaállítása a kétoldalú kapcsolatban.
„Üdvözlöm azokat a jelentős eredményeket, amelyeket a
piacra jutás, a tisztességes verseny biztosítása terén értek el,
ideértve a kényszerített technológiaátadás ellen hozott szabályozásokat, az állami vállalatok kötelezettségeit, az állami támogatásokra vonatkozó átláthatósági normákat” – magyarázta
az EP-képviselő, ismételten kiemelve, hogy „Kína stratégiai
partnere, de versenytársa is az uniónak”.
Az EU–Kína kapcsolatokat felügyelő monitoring csoport
meghívottja volt az uniós főtárgyaló, aki az Európai Bizottság
delegációját vezette, és aki a megállapodás részleteiről tájékoztatta az EP-képviselőket. Az Eurostat adatai szerint 2019ben az EU 198 milliárd euró értékben exportált Kínába, míg
az onnan érkezett import értéke 362 milliárd euró. A Kínával
szembeni kereskedelmi hiány az EU konszolidált GDP-jének
2 százalékát teszi ki.
(Winkler Gyula EP-képviselő sajtóirodája)

Továbbra is igényelhető a hiteltörlesztés halasztása

Március 15-ig igényelhető marad Romániában a koronavírus-járvány kapcsán lehetővé vált hiteltörlesztés
halasztása,
de
a
részletfizetés
felfüggesztésének időtartama nem haladhatja meg
a kilenc hónapot – jelentette be Florin Cîţu miniszterelnök december 30-án.

Az erről szóló sürgősségi rendeletet szerdai ülésén fogadta
el az új kormány.
A hiteltörlesztés halasztását tavaly március vége óta kérhették azok a hitelesek (cégek vagy magánszemélyek), akiknek
az előző év azonos időszakához képest legalább 25 százalékos
bevételkiesést okozott a koronavírus-járvány. A mostani rendelet szerint a hiteltörlesztés felfüggesztését továbbra is kérhetik azok, akik egyáltalán nem, vagy kevesebb mint 9
hónapig vették igénybe korábban ezt a lehetőséget.
A kormány június 30-ig meghosszabbította azt a programot
is, amelynek értelmében az ötven év feletti állástalanokat, illetve a 16 és 29 év közötti munkanélkülieket teljes munkaidőre

alkalmazó cégek egy éven keresztül havi 2500 lejes állami támogatásban részesülnek.
A kormány szerdai ülésén a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos támogatási programok kiterjesztése mellett számos egyéb
gazdasági intézkedést is hozott, amelyek a hatalmas – a GDP
9 százalékát meghaladó – hiánnyal küzdő államháztartás
egyensúlyának helyreállítását célozzák.
A kormány egyebek mellett elfogadta azt a közvitára bocsátott sürgősségi rendeletet, amely a 2020-as decemberi szinten befagyasztja a közalkalmazotti béreket. Florin Cîţu
azt mondta: a szerdai kormányülésen hozott döntés csaknem
17,6 milliárd lej megtakarítást jelent az idén a költségvetésnek.
A december 6-i választások nyomán karácsony előtt hivatalba lépett kormány várhatóan január második felében terjeszti a parlament elé a 2021-es év állami
költségvetés-tervezetét, amelyben hét százalékos GDP-arányos deficitet céloznak meg. (MTI)

Brit bíróság: Julian Assange nem adható ki
az Egyesült Államoknak

A brit kormány nem adhatja ki az Egyesült Államoknak Julian Assange-t – így döntött nem jogerős hétfői végzésében az eljáró londoni bíróság. Az
amerikai hatóságok várhatóan fellebbezést nyújtanak be a határozat ellen.

A WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítója ellen az amerikai hatóságok a brit kormányhoz benyújtott kiadatási kérelemben 18 vádpontot fogalmaztak meg. Ezek közül 17
kémkedéssel, egy pedig számítógépes rendszerek feltörésével
vádolja Assange-t.
Az ausztrál állampolgárságú, 49 éves Julian Assange portálja hozzávetőleges becslések szerint csaknem 500 ezer titkos
amerikai diplomáciai táviratot szerzett meg, és az elmúlt években ezek jelentős részét átadta médiapartnereinek.
A londoni központi büntetőbíróság azonban hétfőn kihirdetett határozatában kimondta, hogy Julian Assange nem adható
ki az amerikai hatóságoknak, elsősorban azért, mert reális
annak a kockázata, hogy Assange az amerikai vizsgálati fogságban öngyilkosságot követ el.
A végzés szerint az amerikai kérvény alapján szigorúan jogi
szempontból elrendelhető lenne Assange kiadatása.
Mindazonáltal depressziós, a jövőjétől rettegő emberről van
szó, és a teljes elszigeteltség körülményei közepette a jelenlegi
angliai vizsgálati fogságának helyszínén foganatosított kockázatcsökkentő intézkedések nélkül nem garantálható, hogy
Assange nem vet véget életének – áll a londoni bíróság hétfői
végzésében.
Védői szerint a WikiLeaks-portál alapítóját az Egyesült Államokban akár 175 év börtönre is ítélhetik. Az amerikai hatóságok ugyanakkor jelezték, hogy Assange-nak kiadatása és
elítélése esetén nagy valószínűséggel 4-6 évet kellene rács

mögött töltenie. Az Egyesült Államoknak 14 napja van a fellebbezés benyújtására, és az amerikai kormány már korábban
közölte, hogy a kiadatás megtagadása esetén ezt meg is teszi.
Julian Assange hét évet töltött Ecuador londoni nagykövetségén az ecuadori kormány által nyújtott diplomáciai menedék
védelme alatt. Két éve azonban – az ecuadori nagykövet engedélyével – a Scotland Yard a diplomáciai képviselet épületében őrizetbe vette.
Assange eredetileg azért menekült a nagykövetségre, mert
a svéd kormány is körözte őt Svédországban elkövetett szexuális bűncselekmények vádjával, bár a svéd ügyészség a
vizsgálatot már évekkel ezelőtt beszüntette, és 2019-ben viszszavonta Assange nemzetközi körözését.
Julian Assange és ügyvédei attól tartottak, hogy ha NagyBritannia átadja Assange-t Svédországnak, a svéd kormány
kiadhatja őt az Egyesült Államoknak.
Az amerikai hatóságok azonban közvetlenül a brit kormányhoz is eljuttatták a kiadatási kérelmet.
A tavaly februárban kezdődött kiadatási eljárásban az amerikai kormány jogi képviselője kifejtette, hogy az amerikai
diplomáciai okmányok szerkesztetlen közzétételével Assange
tudatosan sodort súlyos veszélybe olyan emberi jogi és ellenzéki aktivistákat, valamint újságírókat, akik elnyomó rezsimek
vezette országokban élnek és tevékenykednek, vagy terrorszervezetekről gyűjtöttek adatokat.
Az amerikai kormány jogi képviselője szerint nem lehet a
szólásszabadsághoz fűződő joggal igazolni mások életének és
személyi biztonságának közvetlen veszélyeztetését.
Jogi szakértők egyöntetű véleménye szerint Assange kiadatási ügye a fellebbezési eljárások miatt jó eséllyel évekig
elhúzódik. (MTI)

Hollandiában már több üzletet ért támadás

A hollandiai Tilburgban újabb, egy hónap leforgása üzletekben, amelyek ugyanazon család tulajdonában vannak.
alatt immáron a negyedik robbantásos támadást A rendőrség továbbra se talált se gyanúsítottat, se indítékot.
A tulajdonos, az iraki kurd származású Taha Mahmoed úgy
követték el lengyel árucikkeket forgalmazó üzletek
nyilatkozott a helyi rádiócsatornának, hogy nem tud arról,
ellen – írta a Dutchnews holland hírportál hétfőn.

A hétfő hajnali támadás súlyos károkat okozott az épületben
és a szomszédos ingatlanokban, de nem követelt halálos áldozatot.
December 9-én hasonló robbanószerkezetek léptek működésbe az észak-hollandiai Bewervijk és Aalsmeer városában,
illetve a délkelet-hollandiai Hertogenboschban három, ugyancsak lengyel boltnál. A robbanások anyagi károkat okoztak az

hogy családjának ellenségei lennének, de nem zárta ki annak
a lehetőségét, hogy a támadásokat egy üzleti vetélytársa követte el. Mahmoed a rendőrséget lustasággal vádolta.
„Nem tesznek semmit, pedig megígérték, hogy elfogják a
bűnöst. Nem is értem, hogy követhettek el robbantásos támadásokat egy ilyen jól működő országban” – nyilatkozta.
(MTI)

Ország – világ
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3130 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 3130 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában 9550 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A
GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 643.559-re nőtt a járvány eleje óta igazolt
fertőzöttek száma. Közülük 577.198 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig 4.837.361 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel, ezek közül
9550-et az elmúlt 24 órában végeztek el, 6320-at az
esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján,
3230-at pedig kérésre. A legutóbbi tájékoztatás óta
jelentették 138 olyan teszt eredményét is, amelyet
korábban dolgoztak fel. (Agerpres)

Folytatódik az oltáskampány

Az elmúlt 24 órában 354 személy kapta meg Romániában a Pfizer BioNTech koronavírus elleni vakcináját – tájékoztatott vasárnap a COVID–19 elleni
oltással kapcsolatos tevékenységeket koordináló országos bizottság (CNCAV). Ezzel 13.596-ra nőtt a
beoltottak száma. Az elmúlt 24 órában beoltott személyek közül egynél jelentkezett enyhe allergiás reakció. Az oltáskampány kezdetétől összesen 37
személynél jegyeztek kisebb allergiás reakciót. Az oltóközpontok este 8 óráig tartanak nyitva, így a 17 óra
és 20 óra között beadott vakcinákat a következő napi
jelentésbe foglalják bele – hangsúlyozza a CNCAV.
(Agerpres)

Párbeszédet sürgetnek
az iskolák újranyitásáért

Az iskolák újranyitására vonatkozó döntés decentralizálását kéri a Tanulók Országos Tanácsa (CNE) a
tanügyminisztériumtól. A tanulók tanácsa arra hivatkozik, hogy az online tanulás fárasztó, nem hatékony
és hosszú távon nem fenntartható. Figyelembe véve,
hogy közeledik a vizsgaidőszak és a második félév,
illetve hogy sok településen a fertőzöttségi arány 3
ezrelék alatt van, felkérik az oktatási tárcát, hogy
ismét decentralizálja a tanintézmények újranyitására
vonatkozó döntést, a helyi fertőzöttségi arány függvényében, ugyanakkor pedig biztosítsa az egészségügyi kellékeket az órák biztonságos lefolyása
érdekében. A CNE ugyanakkor felhívja a figyelmet
arra, hogy sok tanuló számára az online oktatás lemaradást jelentett, mivel a megfelelő készülék és internet hiányában nem tudtak csatlakozni a
tanórákhoz, be kell pótolniuk a tananyagot, és ehhez
ki kell dolgozni a megfelelő tervet, ellenkező esetben
hosszú távon a következmények „katasztrofálisak
lesznek”, a „funkcionális analfabetizmus arányának
növekedése várható”. Felszólították az oktatási minisztériumot, kezdje el a párbeszédet a szociális partnerekkel, hogy meg lehessen találni a megoldást az
iskolák újranyitására. (Agerpres)

Tervek vannak, a kivitelezés késik

Még legalább három év kell, amíg nekifoghatnak a
Ploieşti – Brassó autópályának, de addig is vannak
tervek arra, hogy csökkentsék a forgalmi torlódást a
DN1-es úton – nyilatkozta vasárnap Mariana Ioniţă,
az Infrastruktúrát Kezelő Országos Vállalat (CNAIR)
vezérigazgatója. Hozzátette: addig is több megoldáson gondolkodnak, hogy csökkentsék a forgalmi torlódást a DN1-es úton. Ezek közé tartozik, hogy
aluljárókat építenek a gyalogosoknak, és az is, hogy
megfordítható forgalmi irányú sávokat hoznak létre.
A közlekedési minisztérium múlt év novemberében
közölte, hogy a 48 és 58 millió lej közötti értékre becsült munka elvégzésére egy vállalat nyújtott be pályázatot. (Agerpres)

Covid, választás,
covid, választás…

(Folytatás az 1. oldalról)
Szintén 2020-ban utasították el érdemi vita nélkül a
kisebbségi jogokat biztosító közigazgatási törvénytervezetet, a kisebbségek személyi elvű autonómiájáról
szóló kerettörvényt, illetve a magyar közösség személyi
elvű autonómiastatútumának tervezetét. Közben több
politikus törvénykezdeményezéssel tiltotta volna meg,
hogy bárki is autonómiáról beszéljen Romániában, aki
meg mégis megtenné, azt kiutasítanák az országból.
És még nem beszéltünk a híres, időközben törvényerőre emelkedett törvénytervezetről, amely a „trianoni
szerződés napjává” és kötelező ünneppé nyilvánítja június 4-ét Romániában. A tervezetet az RMDSZ jelenlegi
koalíciós partnere, a Nemzeti Liberális Párt is támogatta.
Azért történtek jó dolgok is ebben az országban: a
szeptemberi helyhatósági választások nyomán Marosvásárhelynek újra magyar polgármestere lett. A magyar
összefogás érvényesült a parlamenti választásokon, az
RMDSZ megőrizte parlamenti erejét, és kormányra lépett.
Hogy mi lesz a folytatásban…
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Elfelejtett ösztöndíjak

(Folytatás az 1. oldalról)
Ez a helyzetkép derül ki abból az
alternatív jelentésből, amelyet a
Tiszta iskolákért Maros megyében
elnevezésű projekt keretében a
Román Akadémiai Bizottság (SAR)
kezdeményezésére megyénkben tanuló egyetemi hallgatók, diákok készítettek Anda Meţac helyi
megbízott vezetésével. A projekt
vezetője Cristian Ghingheş, jogügyi
felelőse
Constantin-Alexandru
Manda. A céljuk az, ahogyan a korábban ellenőrzött Konstanca megyében is, hogy felhívják a helyi
közösségek, diákok és szülők figyelmét, eszközt adjanak a kezükbe
ahhoz, hogy kiálljanak amellett,
hogy a helyi tanintézmények a korszerűségi követelményeknek megfelelő támogatásban részesüljenek a
helyhatóságok részéről. Ezt ugyanis
a tanügyi törvény, kormány- és miniszteri rendeletek írják elő, amit az
önkormányzatok sok településen
nem ismernek és nem vesznek figyelembe.
A jelentés elkészítésében részt
vevő egyetemi hallgatók, diákok
kérdőívet juttattak el megyénk valamennyi helyi tanácsához, polgármesteri hivatalába, amelyben
különböző kérdéskörökre – a diákösztöndíjak, az iskolák anyagi és
működési feltételeinek biztosítása,
beruházások a tanintézmények korszerűsítése érdekében, az iskolai orvosi rendelők helyzete – kértek
választ. A jelentés szerint a helyzetkép több mint elkeserítő, az oktatásügy finanszírozása a legtöbb
helységben minimális, a korszerű
kommunikációs eszközök használatának és a vonatkozó jogszabályoknak az ismerete hiányos vagy
nem létezik. A jelentés készítői azt
is kiemelték, hogy vannak helyhatóságok, ahol nincsenek tisztában,
nem ismerik a közérdekű információk közlésének a kötelezettségére
vonatkozó 2001. évi 544-es törvényt sem, ami ezt előírja. Ezért azt
kérik a megyénkben működő kor-

mányhivataltól, hogy szankcionálja
azt a két helyhatóságot, amelyek
megtagadták a válaszadást.
Nem folyósították az ösztöndíjakat
A kérdésekre adott feleletekből
kiderült, hogy a 2020/21-es tanévben a diákösztöndíjak (kiváló teljesítményért járó, érdemösztöndíj,
tanulmányi és szociális ösztöndíj)
folyósításának a hiánya a legkritikusabb, mondhatni alig létezik. 104
helyhatóságból 43 helyi tanácsban
irányoztak elő ösztöndíjakra pénzt,
de ebből mindössze 14 (13,72%)
erősítette meg, hogy tanácsi határozatot is hoztak az ösztöndíjak folyósítására, ami egyébként törvény
által előírt kötelességük. 79 helyi
tanács (77,45%) határozatot sem
hozott, nemhogy kifizette volna a
diákoknak törvényesen járó ösztöndíjat. Mint említettük, hét helyhatóság a kérdésre adandó választ is
megtagadta. A 14 helyhatóságból,
ahol létezik tanácsi határozat, mindössze négy (3,92%) folyósította a
tanulóknak járó mind a négy típusú
ösztöndíjat,
hat
helyhatóság
(5,88%) a kiváló teljesítményt elért
tanulóknak adott ösztöndíjat, 12
helyhatóság (11,76%) érdemösztöndíjat folyósított, és mindössze
négy (3,93%) adott tanulmányi és
szociális ösztöndíjat. Ez utóbbiból
a legalacsonyabb havi hét lej volt.
A helyzetet a hiányzó tanácsi határozat meghozatalával lehet rendezni, ha a törvényt minden
közigazgatási egységben be akarják
tartani, amire a megyei tanfelügyelőség is kellene időnként figyelmeztesse a tanintézményeket –
jegyzik meg a jelentés készítői.
A jelentés kapcsán elhangzott
megbeszélésen a marosvásárhelyi
tanács képviselője bejelentette, hogy
ez feltett szándékuk, és az elmaradt
ösztöndíjakat is pótolni fogják.
Más célra fordították
A második vizsgált kérdéskört az
iskolák finanszírozása, anyagi és
működési feltételeinek a biztosítása

Évértékelő a Nyárádmentén

Évértékelőt tartott a Nyárádmente Kistérségi Társulás, a
vezetők ismertették a közgyűléssel az évi megvalósításokat, pénzügyi mutatókat, és
egyéb aktuális kérdéseket is
tárgyaltak.

Gligor Róbert László

A Nyárádmente LEADER Egyesület tevékenységét Péter Hunor
ügyvezető ismertette. A szervezet a
LEADER-alapokból öt intézkedés
mentén hirdetett meg pályázatokat
a kistérségben. A vállalkozók számára meghirdetett 1. intézkedésen
41 benyújtott pályázatból 9 esetben
kötöttek támogatási szerződést (hat
panzió, két szolgáltató- és egy termelőcég részére), mindenik a megvalósítás fázisában van, számukra
eddig 413 ezer eurót fizettek ki. A
kistérséghez tartozó 13 önkormányzat mindenike pályázott a 2. intézkedés keretében lehívható összegre,
itt nyolc projektet már le is zártak,
egy hamarosan befejeződik, a többi
még folyamatban van, eddig itt 361
ezer eurót folyósítottak a kedvezményezetteknek. A 3. intézkedésre
négy pályázat érkezett be kulturális
projektekre civil szervezetektől,
ebből kettő zárult le, amiért 80 ezer
eurót fizettek ki. A 4. intézkedés
szociális programokat támogat, az
itt lehívható 100 ezer euróra csak
Nyárádszereda pályázott egy szociális intézmény létesítésére, ez esetben a közbeszerzési eljárás be is
fejeződött. Ugyancsak 100 ezer
eurót hirdettek meg a turisztikai

jelentette. 2019-ben a helyhatóságok 42.497.605 lejt irányoztak elő
erre, ebből 30.817.425 lejt kaptak
meg a tanintézmények, 11.680.179
lejt nem arra használtak fel, amire
eredetileg szánták, hanem más célra
osztották újra. 2020-ban kevesebbet, 35.875.134 lejt szavaztak meg
megyei viszonylatban a helyhatóságok az iskoláknak, ebből 58.837 lejt
más célra utaltak át.
A tanulmány készítői azt javasolták, hogy a polgármesterek meg
kell hogy növeljék a tanintézmények működtetésére szánt összegeket,
különös
tekintettel
a
járványügyi helyzetre, hiszen biztosítani kell minden diáknak a maszkot, kesztyűt és fertőtlenítőszert,
amit a megyei közegészségügyi
igazgatóságnak folyamatosan kell
ellenőriznie. Az ő feladatuk büntetést kiszabni az igazgatókra, akik
nem igénylik a helyhatóságoktól az
erre szükséges összegeket. Az öszszesítés szerint a tanintézmények
igazgatói évente körülbelül kétszer
kérik a polgármesteri hivataloktól
az iskoláknak szánt költségvetés kiegészítését.
Míg 2019-ben 65, 2020-ben 52
tanintézmény igényelt beruházásokra pénzt a helyhatóságoktól. Az
összeg 2019-ben 82.605.581 lej
volt, 2020-ban 91.910.649 lej. A

előirányzott
pénzt
2019-ben
36.752.357 lejjel egészítették ki,
amihez hozzájárultak Mezőgerebenesen és Erdőszentgyörgyön felhasznált összegek.
A jelentés készítői azt javasolják
a katasztrófavédelmi felügyelőségnek és a közegészségügyi igazgatóságnak, hogy fokozott mértékben
ellenőrizzék azokat a polgármestereket, akik politikai vagy egyéb
okokból nem arra használják a rendelkezésükre álló pénzt, hogy a
gyenge állagú iskolaépületeket felújítsák, és azok mind nevelés- és
oktatásügyi, mind egészségügyi
szempontból megfeleljenek a követelményeknek. Véleményük szerint
a prefektusnak alaposabban kell ellenőriznie azokat a helyi fejlesztési
terveket, amelyeket kormánypénzekből finanszíroznak.
Példamutatás helyett
kritikus helyzetben
A jelentés készítői egy sor kifogást fogalmaztak meg az iskolai orvosi rendelők felszerelésével és
működésével kapcsolatosan is. Véleményük szerint egy egészségügyi
központként számontartott megyében példát kellene mutatni ezen a
téren is. Megyei viszonylatban 103
iskolai orvosi és 17 fogorvosi rendelő létezik, ebből 112 működik teljes programmal, amit azonban a

helyszínen nem volt módjukban ellenőrizni az adatgyűjtőknek. A rendelők eloszlása nem egységes,
elsősorban a városokban találhatók,
ilyen szempontból a vidék helyzete
kritikus. Pedig a járványügyi helyzetben kulcsszerepük kellene hogy
legyen a megelőzésben, és megfelelő körülményeket kellene biztosítsanak az immunizálásra is.
2019-ben 669.167 lejt folyósítottak a működtetésükre, 2020-ban
947.874 lejt. 2019-ben hat (5,88%),
2020-ban hét (6,86%) helyhatóság
utalt ki pénzt az iskolai rendelők
működtetésére. A rendelők többségének a felszerelése nem megfelelő,
sürgősségi helyzetekben nem biztosítanak steril környezetet a mentési
beavatkozáshoz, ha egy diák jut kritikus helyzetbe vagy egy pedagógus. Az iskolai rendelők az első
helyszínt kellene képezzék a megfertőzött gyermekek azonosítására
a fertőző betegség első tüneteitől
kezdődően. Ismeretes a gyors beavatkozás szükségessége kritikus
helyzetekben, amihez legalább egy
defibrillátorra lenne szükség, ami a
szívműködést szabályozza, és képzett személyzetre, aki elsősegélyt
tud nyújtani.
Az oktatásügy finanszírozása
megyénkben nem tartozik az elsőrendű fontosságú feladatok közé.
Holott egy felelősen gondolkodó
közösség számára az kellene legyen
a cél, hogy a fiatalok a legjobb körülmények között, a kockázatok kiküszöbölésével, teljesítményüket
elismerve és értékelve készüljenek
a jövőre. Amit a vonatkozó törvények lehetővé tesznek, csak be kellene tartani azokat. Az eszményi
iskola azonban csak a helyi közösségek és azok vezetőinek a céltudatos, lelkiismeretes hozzáállásával,
támogatásával valósítható meg – fogalmazták meg a jelentés készítői.
A jelentés bemutatására szervezett online konferenciára, bár érdekes és tanulságos volt a vita, és a
jelentéskészítők véleménye is, az
érintettek közül nagyon kevesen jelentkeztek be.

rádmente Kistérségi Társulás és a
Maros Megyei Tanács közötti megállapodás értelmében új projektet is
felvállalt az egyesület, a Nyárádmente kulturális értékeinek bemutatását Erdélyben, amiért 200 ezer
lejt kapott. Az egyre inkább dühöngő járvány miatt a 32 vállalt előadásból csupán 20 került színpadra,
illetve előadótérbe, a többit már
csak online közvetítések útján tudták eljuttatni a közönséghez.
Ilyen körülmények között a kistérségi társulástól a Bekecs egyhavi
működési és fizetési költségeire kért
fedezetet, ami a körülményektől függően 75-100 ezer lej között mozog,
ez viszont a kistérségi társulás évi

költségvetésének egyharmadát jelentené. A Bekecs már rég kinőtte Nyárádszeredát, s nemcsak Maros
megyében, hanem a Kárpát-medencében is letette már a névjegyét. Ha
most nem kap segítséget, hogy túlélje ezt a krízishelyzetet, az eddigi
két évtizedes munka teljesen odavész – érvelt Nyárádszereda polgármestere az egyesület kérése mellett,
hozzátéve, hogy idénre már vannak
támogatási ígéretek, de ezt az időszakot át kell vészelnie a Bekecsnek.
A város tavaly 50 ezer lejjel támogatta az egyesületet különböző kulturális programok fejében, most
pedig 20 ezer lejes támogatás kiutalását javasolta Tóth Sándor. Min-

denki tudatában van annak, hogy egy
ekkora összeg nem oldja meg az
egyesület gondjait, de az év elején
még visszatérnek a kérdésre – ígérték
meg a nyárádmenti polgármesterek.
Az ülés keretében a polgármesterek elbúcsúztak a leköszönt Ferenczi Györgytől, aki 28 éven át
volt folytonosan Nyárádkarácson
község elöljárója. Az ünnepi pillanatokban a volt polgármester minden
kollégájának
köszönetet
mondott az együtt végzett munkáért, továbbá arra buzdította őket,
dolgozzanak kitartóan, minden nap
tegyenek egy-egy lépést az éppen
folyamatban levő tervek megvalósítása érdekében.

A magyar középiskolák 2019-es tantárgyversenyén nyertes diákok informatikából Fotó: archív

Ferenczi György 28 évi polgármesteri munka
után köszönt el kollégáitól

együttműködési programokra (5.
intézkedés), ennek keretében Nyárádremete önkormányzata pályázott,
folyamatban
van
a
közbeszerzési eljárás. A 28 nyertes
pályázatból összesen 11 esetben fizették ki a teljes összeget, 860 ezer
eurót az 1650 ezerből.
Segítséget kért a Nyárádmente
Kistérségi Társulástól a nehéz
anyagi helyzetbe jutott Bekecs táncszínházi egyesület. Az intézményt
vezető Benő Barna Zsolt az ülésen
elmondta: a tavalyi rendkívüli
évben a járvány miatt kénytelenek
voltak hónapokig szünetelni, szokásos tevékenységüknek csupán töredékét tudták megvalósítani, és
bevételük is a tavalyelőttinek mintegy negyede volt csupán. Ilyen bevételkiesés mellett pedig lehetetlen
fenntartani az intézményt. A Nyá-

Több pénzügyi kérdésről is tárgyalt a közgyűlés, „gyorssegélyt” is kiutalt a Bekecs együttes számára

Fotó: Gligor Róbert László
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Pápai Páriz Ferenc-díj-átadás

A székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány (alapító: dr. Balla Árpád főorvos) 2000
óta évente emlékéremmel és kísérő oklevéllel díjazza azokat az orvosokat, gyógyszerészeket,
akik kiváló szakmai és tudományos tevékenységet fejtettek ki. Tavaly a járványügyi helyzet
miatt többszöri halasztást követően az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának marosvásárhelyi székhelyén történt az online formában követhető díjátadás. Oktatói, kutatói és közéleti munkásságának elismeréséül életműdíjban
részesült dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár, dékánhelyettes, valamint életműdíjat vett át
dr. Domahidi János főorvos. Fiatal kutatói díjban részesült Ferencz Elek gyógyszerész, PhDhallgató.
Az alábbiakban dr. Szilágyi Tibor professzor, szakosztályi elnök laudációja olvasható.

Ábrám Zoltán méltatása
a Pápai Páriz Ferenc-díjjal való
kitüntetése alkalmából

Dr. Szilágyi Tibor

Ábrám Zoltán a Máramaros megyei Szinérváralján született 1963. december 9-én. Az
ottani parókián nevelkedett, hiszen anyai
nagyapja és édesapja együttesen közel hat évtizeden át voltak Németi lelkészei. Szatmárnémetiben érettségizett 1982-ben az akkori 5.
Számú Ipari Líceumban (ma Kölcsey Ferenc
Gimnázium). Szorgalmát és tehetségét jelzi,
hogy tanulmányi átlaga 9,91 volt, tízessel
érettségizett, és diákkorában összesen huszonöt tantárgyversenyen szerepelt, matematikából és magyar nyelvből eljutott az
országos döntőig.
1983-ban sikeres felvételi vizsgát tett, és
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet általános orvosi karának hallgatója lett. Már egyetemista évei alatt a
Gînduri Studenţeşti c. diáklap magyar oldalának a szerkesztőjeként tevékenykedett,
egyúttal a lap fotósa volt. Az egyetemisták
fotókörének a tagjaként több kiállításon szerepeltek fényképei. 1986-ban megalapította,
és három éven át irányította a Communitas
irodalmi kört, amelynek ez idő alatt – a diktatúra nyomása ellenére – több mint ötven
meghívottja volt az erdélyi értelmiségiek
köréből. 1989-ben szerezte meg orvosdoktori fokozatát.
1991-ben újságírói diplomát is szerzett a
budapesti Bálint György Újságíró Iskola belpolitika szakán.

1993-ban Dienes Sándor professzor irányítása alatt elkezdte doktori tanulmányait. A hexavalens króm ipari alkalmazásának
munkaorvostani kérdéseivel foglalkozó tézisét 1998-ban védte meg.
1994-ben közegészségtani és táplálkozástani szakorvosi diplomát, majd 1998-ban
közegészségtanász főorvosi fokozatot szerzett.
1991 márciusában sikeresen vizsgázott a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem Közegészségtani Tanszékére,
majd az egyetemi ranglétra minden fokát
végigjárva 2006-tól egyetemi tanár, 2009től tanszékvezető és doktorátusvezető,
2020-tól az Orvostudományi Kar dékánhelyettese. Megalakulásától fogva tanára a
Református Egészségügyi Iskolának,
amelynek 2004–2008 között tanulmányi
igazgatója volt. 2010–2017 között a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem óraadó tanára.
Ösztöndíjas kutatóként több hónapig tevékenykedett Budapesten a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben Vizi E. Szilveszter
akadémikus irányítása alatt, a Fodor József
Országos Közegészségügyi Központban és
más rangos külföldi intézményekben. Fél
évet dolgozott és tanult az oxfordi John Radcliffe kórházban.
Számos környezeti vizsgálatot, táplálkozási felmérést, népegészségügyi kutatást vég-

A Maros Művészegyüttes közelgő előadásáról

zett. Kiemelt kutatási területe a magyar népesség életmódjának és egészségi állapotának, a népesedési kilátásoknak, történelemegészségtani kérdéseknek a vizsgálata. 2012–
2018 között az amerikai Nemzeti Egészségvédelmi Intézet által támogatott nagyszabású
kutatás romániai irányítója, amely romániai,
magyarországi és amerikai szakemberek
együttműködésén alapult, címe: Dohányzáskutatási képességfejlesztés Romániában. A
hét témában zajló kutatás intervenciós módszerek alkalmazására, a dohányzáspolitika befolyásolására is alkalmat nyújtott. Ennek
jegyében került sor 2016-ban a bukaresti országház költségvetési és pénzügyi bizottságának a tanácstermében három kiemelt kutatási
téma ismertetésére és a dohányzás gazdaságpolitikai vonatkozásait elemző tanulmánykötet bemutatására, valamint 2019 márciusában
egy nemzetközi fórumon való részvételre a
Cotroceni-palotában.
Tudományos munkásságát 11 szakkönyv,
6 egyetemi jegyzet, 8 könyvfejezet, továbbá
29 főszerzőként és 68 társszerzőként közölt
in extenso közlemény fémjelzi. Nemzetközi
konferenciákon 17 dolgozatot mutatott be főszerzőként és 36-ot társszerzőként. Hazai
konferenciákon 37 főszerzős és162 társszerzős dolgozata van.
2006-tól napjainkig 11 kutatási pályázatnak volt az irányítója. Ezek közül talán a legfontosabb az amerikai együttműködésben
zajló dohányzásprevenciós projekt, de fog-

Paradicsom kőkertjében

Ismét fogadhatják a közönségüket
a marosvásárhelyi művészeti intézmények. Igaz, a produkciók korlátozott számban látogathatók, de –
végre! – a publikum immár nem
szorul az online tér adta keretek
közé. A Maros Művészegyüttes is élt
a lehetőséggel, és e héten – január
8-án, pénteken 19 órától – adja elő
a Paradicsom kőkertjében című előadását.

„Paradicsom kőkertjében… A műsor
címét az egyik legrégebbi karácsonyi
ének adja, amely csak az archaikus zenei
réteget őrző tájakon maradt fenn. Előadásunkban karácsonyi szokásokat elevenítünk fel, amelyeket táncjelenetekbe
ágyazunk, ügyelve arra, hogy eredetiségük ne sérüljön. A többségében székelyföldi
hagyományokat,
énekeket
megjelenítő műsorban helyet kapnak régi,
ma már nem élő szokások, melyeket archív filmek, néprajzi adattárak őriznek.
Ilyen az egész magyar nyelvterületen leírt
pásztorjáték és ennek egy speciális változata, a rendkívül régies vonásokat őrző
bukovinai székely betlehemezés vagy
»csobánolás« is. Helyet kapott a közeli
évtizedekben még élő székely mezőségi
kántálások közül Vajdaszentivány faluból
való magyar és Szászcsávás faluból való
cigány kántálás. A megjelenő betlehem a
régi betlehemesek világából az ún. bábtáncoltató betlehemeseket idézi, amelyekről marosvásárhelyi leírásokat is jegyez a
néprajztudomány.
A műsorban törekedtünk még élő szokásokat is bemutatni. Egyik ilyen az udvarhelyszéki kis falu, Kénos karácsony napi
regölés szokása, amely az ősi Kárpát-medencei regölés hagyomány egyetlen élő re-

gölése, amelyben fiatal házasokat felkeresve termékenységet, gyermekáldást és
karácsonyi boldogságot kívánnak. A másik
élő karácsonyi hagyomány Nyárádselye
falu István-napi köszöntő szokása, amelyben gyönyörű énekekkel keresik fel az Istvánokat, valamint az »istványozók«
szívéhez közelálló lányos házakat. A rendkívül gazdag hagyományt a mai napig művelik a selyei fiatalok.
Műsorunkban igyekeztünk a keresztény
Európa karácsonyi szokásrendszeréből
azokat a gyöngyszemeket felvonultatni,
amelyek a környezetünkben formálódtak
ki, és sok évszázadon át segítettek abban,
hogy szépen, boldogan élhessük meg a keresztények legnagyobb ünnepét, a karácsonyt. Boldog ünnepeket kívánunk!” –
írják előadásukról az alkotók.
A produkció rendező-koreográfusa
Varga János, énekel Kásler Magda, a

Maros Művészegyüttes zenekarának kíséretében. Zenekarvezető Moldován Horváth
István.
Tánckarvezetők: Törzsök Zsuzsánna és
Farkas Sándor Csaba.
A nézők befogadásakor fontos az együttes számára a járványügyi protokoll
betartása: a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik, mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében a szájmaszk
viselése is kötelező érvényű, a 37,3 Celsius-fok fölötti testhőmérséklettel rendelkező nézőket pedig nem áll módjukban
beengedni a nézőtérre. Ugyanakkor felhívják a nézők figyelmét, hogy a kötelező távolságtartás miatt a helyek száma
korlátozott.
Jegyek a helyszínen kaphatók, előzetes
helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es
telefonszámon hétköznaponként 9–13 és
17–19 óra között. (Knb.)
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lalkozott az életmódhoz kötődő betegségekkel, a marosvásárhelyi Azomureş
kombinátban dolgozó munkásokra ható
irritáló gázok és gőzök egészségkárosító
hatásával, a helyi vízminőség felmérésével, hogy csak a legfontosabbakat említsem.
A társadalmi kérdések iránt mindig
érzékeny Ábrám Zoltán tanulmányozta
a Marosvásárhelyről Magyarországra
történő orvosmigráció több mint fél évszázados történetét, vizsgálta a csángó
lakosság életmódját és egészségi állapotát, valamint a kábítószer-fogyasztás
problémáját.
Oktató-kutató tevékenysége mellett
szerteágazó újságírói és közírói, közéleti
tevékenységet folytat. Számos orvosi
jellegű, orvostörténelmi írás szerzője napilapokban, folyóiratokban. Születésihalálozási
évfordulójukon
megemlékezett számos orvosegyéniségről. Publikációs tevékenysége rendkívül sokoldalú.
Könyvei között található szakkönyv, interjúkötet, településmonográfia, útleírás, emlékkönyv.
Ábrám Zoltán elkötelezett fotográfus.
Több csoportos fényképkiállításon szerepelt,
ötször szervezett egyéni fotókiállítást: DélAfrika fotókban, Nyitott ablak a világra, Örmény múlt és jelen, Erdélyi református élet,
Periprava.
Közösségi tenniakarását az újságírói, közírói ténykedései mellett a civil szervezetekben kifejtett munkában éli meg. 2008-tól az
EMKE országos alelnöke, az Erdélyi-Múzeum Egyesület alapító tagja, egy ideig az
Orvostudományi Szakosztály választmányi
tagja, 1998–2002 között jegyzője. 1998–
2005 között az Orvostudományi Értesítő felelős szerkesztője.
Tucatnyi tudományos rendezvény szervezője, a marosvásárhelyi Tudományos Diákköri Konferencia és az EME Tudományos
Ülésszakok rendszeres résztvevője.
Közegészségtani tudományos, kutatótevékenységéért Pro Hygiéne emlékéremmel tüntették ki, 2017-ben a Genersich Alapítvány
határon túli díjazottja, 2019-ben Lencsés
György – Ars Medica díjat kapott.
Ábrám Zoltán életpályája egyértelműen bizonyítja, hogy rászolgált a közismerten kimagasló teljesítményt nyújtó személyeket
elismerő Pápai Páriz Ferenc-díjra.

A Költő visszatér

A szoborállító Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete január
elsején huszadszor helyezte el a „A Költő visszatér” feliratú koszorút a 2000. december 16-án
felavatott marosvásárhelyi Petőfi-szobor talapzatára, Petőfi Sándor örökkévalósága szellemében.
A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel idén nyilvános megemlékezésre nem került
sor. Örvendetes azonban, hogy nemcsak a költő
tér vissza évről évre, hanem két évtized után újra
magyar polgármestere van a városnak. Bort,
búzát, békességet!
Dr.ÁbrámZoltánEMKE-alelnök

6 NÉPÚJSÁG__________________________________________________ MEZőGAZDASÁG _____________________________________________ 2021.január5.,kedd
Évzáró az RMGE Marosnál

A járványban helytálltak a gazdák

December 29-én, a járványra
való tekintettel, zártkörű évzáró összejövetelt tartott
Szovátán az RMGE Maros,
amelyre az egyesület munkatársai, együttműködői, a gazdakörök vezetői, polgármesterek és a szakterületen dolgozó intézmények képviselői
kaptak meghívást. Jelen volt
dr. Sándor Tibor László, Magyarország bukaresti nagykövetségének gazdasági attaséja
és rövid ideig dr. Vass Levente
volt képviselő is.

Vajda György

Fazakas Miklós, az RMGE
Maros elnöke beszámolója előtt tolmácsolta dr. Torda Márta, a magyarországi
Agrárminisztérium
nemzetközi és Kárpát-medencei
kapcsolatok főosztálya vezetőjének
üzenetét, aki a járvány miatt nem
tudott jelen lenni a rendezvényen. A
szervezetnek címzett levélben egyebek mellett az állt, hogy a Kárpátmedencei gazdaközösségek a jövő
fenntartható társadalmának az
alapja olyan értékek mentén, mint a
szeretet, a gondoskodás és az egymás iránti kötelezettségvállalás.
2020-at Magyarország kormánya a
nemzeti összetartozás évének nyilvánította, 2020. június 4-én pedig a
szétszakítás 100. évfordulójára emlékeztünk. A minisztérium nyolc
tárgyalótermét a trianoni diktátummal külhonba került, egyet pedig
anyaországi, a magyar történelem
szempontjából meghatározó városról neveztek el, ezek: Kolozsvár,
Székelyudvarhely, Kassa, Pozsony,
Lendva, Beregszász, Szabadka, Kórógy és Sopron. Szintén a nemzeti
összetartozás éve alkalmából fotópályázatot hirdetett a szaktárca, a
beküldött képekből százat a főlépcsőházban kiállítottak, és fotóalbum
is készült 100 év – 100 kép címmel.
Az albumba az RMGE Marostól 16
képet választottak ki.
A járvány miatt átrendeződtek
ugyan a kapcsolatok, de a lehetőségekhez mérten a közös szakmai
programokat fenntartotta a szaktárca. Folytatódott a 2018-ban elindított falugazdászprogram, az ehhez
szükséges anyagi forrásokat előteremtette a minisztérium. Csatlakoztak a Magyarországon több éve

sikeresen működő Vándorbölcső
mozgalomhoz is, így a külhoni civil
szervezeteken keresztül számos mezőgazdaságból élő családnak tudtak
bölcsőt adományozni. Továbbra is
eljuttatták a szervezetekhez a Magyarországon megjelenő szaklapokat.
„Úgy gondolom, a Kárpát-medence egységében az egyik fontos
pillér a gazdaság és az agrárium fellendítése. A gazdák számára a jövő
a közösségi gazdálkodásban van,
amely egyfelől összeszervezi az
egyéni termelői kapacitásokat,
másfelől a piacon képes megfelelő
alkuerőt felmutatni mind az input
oldalon, mind az értékesítést tekintve. A gazdálkodók a közösségalapú gazdálkodás keretében,
szövetkezetek létrehozásával magasabb hozzáadott értékű agrártermékeket állíthatnak elő, és
juttathatnak piacra.” Ezért is levelében a főosztályvezető asszony a
szövetkezés fontosságát hangsúlyozta. Végül Wass Albert következő szavaival kívánt boldog új
esztendőt a jelenlevőknek: „Az élet
fontos dolgai nem azok, amiket általában fontosaknak tartunk. Pénz,
pálya, haladás, siker, munka: ha
arról van szó, hogy megtaláljuk
magunkat ebben a világban s érdemesnek ítéljük benne a létezést,
akkor ezek mind nagyon aprócska
dolgok. Az érzések és a hangulatok
a fontosak, melyek lelkünket színe-

Fotók: Ábrahám Szilárd

Fazakas Miklós

zik s a lelkünkön keresztül a világot
is, melyben élünk.”
Az együttműködés fontosságát
hangsúlyozta rövid beszédében
dr. Sándor Tibor László, Magyarország bukaresti nagykövetségének
gazdasági attaséja is, aki megköszönte a gazdáknak, hogy a járvány
miatti nehéz évben kitartottak, helytálltak és végezték a társadalom
számára oly fontos munkát.
Annak ellenére, hogy valóban
sok számítást, tervet keresztülhúzott
a koronavírus-járvány, 2020-ban is
gazdag volt a szervezet tevékenysége – mondta többek között beszá-

molójában Fazakas Miklós, az
RMGE Maros elnöke. Majd néhányat felsorolt. Többek között megemlítette a Szülőföldön okosan!
jelmondatú programot, amelynek
keretében a falugazdászok 18 településen tartottak szakmai felkészítőket. Az RMGE Maros képviselői
jelen voltak a budapesti Agro Mash
szakkiállításon. A Sapientia EMTE
kertészeti tanszékével közösen az
édesburgonya termesztéséről tartottak gyakorlattal egybekötött képzést.
Csíkfalván
a
tavaszi
munkálatokról, a gyümölcsfák metszéséről tartottak előadást. Három
helyszínen méhészeti tanfolyam is
volt. A silócirok termesztéséről több
mint 20 gazdát érintő gyakorlati
képzést tartottak. Volt aratóünnep
Fintaházán, szakmai tájékoztató a
kombájn beállításáról, a len szakszerű aratásáról, és folytatódtak a
felnőttképző (méhészet, zöldség-,
gyümölcstermesztés, állattenyésztés) tanfolyamok is. A szervezet fotópályázatot hirdetett, amelyre 34
pályázó 103 képet küldött be. Megújult külsővel újraindították az
egyesület honlapját.
Segítették a tagokat, és nem csak
a Pro Economica Alapítvány által
meghirdetett pályázatok lebonyolításában. 827 pályázatot írtak, amiből 811 nyertes volt, az említett
alapítvány által kért zálogjogbejegyzésben is közvetítettek. Decemberben 597 olyan gazdánál tartottak
helyszíni ellenőrzést, akik sikeresen
pályáztak valamilyen mezőgazdasági eszköz, munkagép, traktor beszerzésében.
A kül- és belkapcsolati munkát illetően megtudtuk, hogy hét alkalommal hívták meg a szervezet
képviselőit az ország legnagyobb
szakmai szövetsége, a LAPAR találkozóira. Részt vettek Temerinben
borversenyen, Budapesten a búzaés árpanapon, a 29. Farmer-Expo
nemzetközi, mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításon, a ZG
Raiffeisen Technik – mezőgazdasági gépeket forgalmazó cég – gyakorlati bemutatóján. A tavaly csak a
mintákat küldhették el a hagyományosan megszervezett szatymazi
bor- és paprikamustrára, és az öszszes érmes (egy ezüst-, három
bronz-) lett.
Sikerült megtartani a Bekecstetőn a kilencedik gazdanapot, ahol
tíz – a szakterületen kiválóan tevékenykedő – személynek átadták a
Pro Agricultura Transilvaniae díjat.
Az RMGE Maros is csatlakozott
a Magyarok kenyere programhoz,
amelyben Magyarországról, illetve
a Kárpát-medence magyarlakta te-

dr. Sándor Tibor László

lepülésein gazdálkodók ajánlanak
fel búzát rászoruló gyermekeket segítő szervezeteknek. A marosi szervezet 28 településen szervezte meg
a gyűjtést, és a Bekecs-tetőn ünnepségen öntötték össze az adományt.
A 28 helységből 690 személy/család adományozott mintegy 20.000
kg búzát, 14.000 lej, 1.100.000 forint értékben. Emellett 12 kg méz is
gyűlt. Az adomány különböző szociális intézményekhez került. Végül
decemberben a Sapientia EMTE
kertészmérnöki és tájépítész karával
hat diákot tíz hónapon keresztül tanulmányi ösztöndíjban részesítettek.
Fazakas Miklós felvázolta a jövőbeni terveket. Mindamellett,
hogy az említett tevékenységeket
folytatják, lépéseket szeretnének
tenni a gazdák terményeinek értékesítése terén. Fel szeretnék lendíteni
a Maros Gazda Kft.-t, nemsokára
bevezetik a tagkártyát, amelynek tulajdonosa a partnercégektől kedvezményesen vásárolhat mezőgazdasági inputokat.
Bevezetnék hivatalosan a Marosi
Termék (Produs Mureşean) nevű
tájjelegű eredetvédelmet, ami segíti
a termelőket abban, hogy értékesítsék mezőgazdasági, élelmiszeripari
cikkeiket. Úgy tűnik, végleg rendeződik a székház helyzete, és nagyszabású
felújítást
terveznek.
Továbbra is erősítenék a szakmai
információs hálózatot, mert csak az
információkkal napirenden levő,
szakmailag jól felkészült gazdák
tudnak helytállni, és építhetnek versenyképes gazdaságot – mondta az
elnök, hozzátéve, hogy a szervezet
ebben kínál partnerkapcsolatot és
vállal kül- és belföldi képviseletet,
közvetítő szerepet a szakma és a
döntéshozók között.



2021.január5.,kedd ___________________________________________________ SPORT_______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Labdarúgás? Marosvásárhelyen?

Sepsiszentgyörgy lehet a követendő példa cikkünk szerzője szerint

Bálint Zsombor

Lehet-e 2021 a marosvásárhelyi labdarúgás újjászületésének éve, feltételezve, hogy
rövid időn belül a járvány miatti korlátozások
megszűnnek? Ennek a témának próbálunk
utánajárni.
2020 nem csak a koronavírus, hanem a
marosvásárhelyi labdarúgás abszolút mélypontjának éve is. Ebben az esztendőben a városban
egyetlen
hivatalos
labdarúgó-mérkőzést sem játszottak! Persze,
ebben a járvány is közrejátszott, hiszen minden ifjúsági bajnokság szünetelt, valamint az
amatőr felnőttbajnokságok is, de ha ez nincs
így, akkor is nagyon kevés lett volna a felnőttmérkőzés. Jelenleg ugyanis egyetlen felnőttcsapatot működtető aktív klub van a
városban: a 4. ligás Atletic, amelyet néhány
éve Mezőrücsről költöztettek Marosvásárhelyre. A csapat teljesen amatőr alapokon
működik, sem anyagi, sem szervezeti háttere
nem teszi a feljutás potenciális várományosává.
A megyeszékhelyen azonban talán ennél
többet szeretnének a sportkedvelők, ha jelenleg nem is lehet reménykedni abban, hogy
egy élvonalbeli csapat mellett tíz további a
megyei szintű bajnokságban szerepeljen, és
még egy 16 csapatos városi bajnokság is működjön, mint ahogy ez nem is olyan régen,
negyven-ötven éve még a mindennapok része
volt.

Fotó: Puskás AFC

2008-ban kampánytémának számított a
polgármester-választáson egy csapat legalább
a 2. liga szintjén, miután a hadsereg által működtetett ASA, amely a 3. liga szintjéig küzdötte le magát, kimúlt a katonai csapatok
megszüntetése következtében. A témát az
RMDSZ jelöltje kezdeményezte, ám ezt
hamar átvette az újrázni készülő Dorin Florea
is, aki mellé abban az időben csatlakozott
Claudiu Maior, a későbbi városvezető tandem sportért felelős tagja. Gyorsan megvásárolták Nagyszentmiklós helyét a 2. ligában
(a szabály akkoriban még lehetővé tette ezt,
ma már megvalósíthatatlan lenne), és létrehozták a FCM-t. Ez a klub lett aztán a marosvásárhelyi labdarúgás zászlóvivője a
következő tíz évben, néhány jelentős sikerrel,
bajnoki ezüstéremmel, román Szuperkupagyőzelemmel, európai kupaszerepléssel. (Az
külön elemzés témája lehetne, hogy miként,
milyen megkérdőjelezhető anyagi háttérrel és
menedzseléssel, de ez nem ennek a cikknek
a tárgya.)
Miután a FCM-ből lett új ASA is csődbe
jutott, a CSM révén volt egy újabb próbálkozás, de a 3. ligába feljutott csapat már nem
iratkozott be a bajnokságba a korábbi polgármester és a városi tanács közötti politikai
patthelyzet miatt. Itt állunk most, új városvezetéssel, a vele elvileg azonos hullámhosszon
rezonáló városi tanáccsal, ám továbbra is felnőtt-labdarúgócsapat nélkül, amelynek a felépítése amúgy sem lehetséges egyszerű
ujjcsettintésre.

Szerkeszti:FarczádiAttila 1168.

Az új polgármesterrel novemberben készített interjúnkban a labdarúgásról Soós Zoltán
azt mondta: „Közös konstrukcióban gondolkodunk. Nem titok, hogy voltak és lesznek
egyeztetések a Puskás Akadémiával, szeretnénk, hogy a marosvásárhelyi futball visszakerüljön arra helyre, amely megilleti. (…)
Integrálnánk valamennyi városi sportklubot,
amely labdarúgással foglalkozik, az MSE-től
kezdve a Vulturii-ig vagy a Kinderig. A Városi Sportklub elsősorban a 16 év fölötti
korosztállyal foglalkozna. Én azt szeretném,
hogy egyetlen élcsapat legyen a városban, hiszen többet nem lehet eltartani, és abban
bízom, hogy ennek a mandátumnak a végére
már legalább a 2. ligában lesz Marosvásárhely.”
Hogyan is működne ez azonban a gyakorlatban? Valóban a Puskás Akadémáról van
szó, vagy a Székelyföld Labdarúgó-akadémiáról, amely előbbihez tartozik ugyan, de
önállóan dolgozza ki erdélyi stratégiáját?
Ennek részeként hamarosan megépül Marosszentgyörgyön, a megyeszékhely közvetlen
szomszédságában az akadémia sportbázisa,
amely edzési lehetőséget biztosít majd számos gyereknek, annak az integrált rendszernek a részeként, amelyet a polgármester is
emlegetett. Ne legyenek azonban illúzióink
arról, hogy a pályákhoz akadálytalanul hozzáfér mindenki, hiszen az SZLA csakis azokat engedi majd oda, akik megfelelnek a
feltételeinek. Ennek pedig része, hogy az
SZLA nem támogatja a felnőttcsapatokat az
FK Csíkszereda kivételével, amúgy pedig a
kihelyezett központokban az utánpótlás-nevelés legnagyobb tehetségeit Csíkszeredába
gyűjti össze. Ha pedig Marosvásárhely betagozódik ebbe a rendszerbe, minden esélye
megvan arra, hogy labdarúgásban Csíkszereda függelékévé váljék. Vajon hányan szeretnék
ezt?
Vajon
nem
önálló
utánpótlás-nevelésre van szükségünk, amely
a város zászlóscsapatának neveli a tehetségeket, akárhogyan is nevezzük ezt a csapatot?
Amúgy pedig hogyan is működne a városban működő „valamennyi klub integrálása”,
hiszen ezek önálló, egymással versengő entitások, saját politikával, érdekekkel, háttérrel? A sportágat pedig éppen ezek versengése
vinné előre, nem az integrálása, azonos esélyek biztosításával.
És eddig a gyerek- és ifjúsági fociról beszéltünk, hogyan lesz ebből felnőttcsapat tíz
éven belül a 2. ligában? A válasz egyszerű:
sehonnan…
Hogy a városban egyetlen élcsapatra van
szükség, maradéktalanul egyetérthetünk Soós

Rossi: „Nem szabad letérnünk az utunkról!”

Hosszabb interjút adott a magyar
labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Kossuth Rádiónak az elmúlt év utolsó napjaiban, amelyben
betekintést biztosított az idei terveibe és elképzeléseibe. Marco Rossi
beszélt a többi között arról, miként
maradhat Szalai Ádám a nemzeti
együttes csapatkapitánya, van-e
esélye Dzsudzsák Balázsnak visszatérni a válogatottba mint a Debrecen játékosa, vagy hogy mit gondol
az Európa-bajnoki és a világbajnoki
selejtezős ellenfelekről.
Marco Rossi szövetségi kapitány
azt javasolja a magyar labdarúgóválogatott
csapatkapitányának,
hogy keressen magának új klubcsapatot. Szalai Ádámra ugyanis a
mostani szezonban előbb szakmai
okok, majd a klubvezetéssel zajlott
vitája, végül térdsérülés miatt nem
számítanak a német FSV Mainz 05
csapatánál, ezért a Bundesligában
nem is lépett pályára, csupán két
Német Kupa-meccsen kapott lehe-

tőséget csereként. „Szalai olyan vezéregyéniség, amilyen nincs még
egy a válogatottban. Épüljön fel,
aztán játszania kell! Bármennyire is
bízom benne, nem hívhatom meg a
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Fotó: Index

válogatottba, ha nem játszik, ha
nincs megfelelő fizikai állapotban!”
– fogalmazott az olasz szakvezető.
Az 56 éves szakember megerősítette, hogy bár több korábbi váloga-

Zoltánnal, de honnan bukkanjon fel ez a csapat? Ha nincs a városi költségvetésben annyi
pénz, hogy egy legalább félprofi labdarúgócsapatot működtessen, mit támogathatnak
majd az esetleges szponzorok, amely a feljebb lépést lehetővé teszi?
A modellt Sepsiszentgyörgy adja, Diószegi
László példája révén. Diószegi tíz év alatt
vitte az 5. ligából az élvonalba a Sepsi OSKt. Előbb saját pénzéből támogatta, aztán maga
mellé gyűjtötte a támogatókat, és – a Székelyföld Labdarúgó-akadémiától teljesen
függetlenül – magyarországi forrásokhoz is
hozzájutott. Ehhez azonban a jó értelemben
vett fanatizmusára is szükség volt, egy pillanatig sem hagyta magára a csapatot, ma is
mindenben támogatja az adminisztratív és
technikai stábot, a játékosokat, és nincs
meccs, amelyet kihagyna, akár hazai pályán,
akár idegenben.
A gazda szeme hizlalja a jószágot, ez pedig
a Sepsi OSK-ra hatványozottan igaz.
Nos, amíg nem lesz Marosvásárhelyen is
egy hasonlóan elkötelezett focikedvelő,
amelynek nemcsak pénze, de kiváló kapcsolatai is vannak, hasonló eredményre aligha
lehet számítani. Anélkül, hogy Soós Zoltán
jó szándékát kétségbe vonnánk, nem ő az a
megszállott futballrajongó városvezető, aki
ezt képes megtenni.
Amúgy pedig 2021 legfeljebb a csapat
megalakulásának lehet az éve, amely jó esetben a 4. ligába iratkozhat be. És ha 2022 nyarán sikerül is feljutnia a harmadosztályba,
akkor is elvesztegettünk két teljes évet, és
csak innen kezdődhet a gondolkodás a hogyan továbbról.
Ha pedig meg is lesz mindez, hol van még
Marosvásárhely labdarúgásának alapja, az a
lakosságarányosan számolva minimum öthat magánklub, amely ama bizonyos piramis
alapját adja? Nem lehet ugyanis utánpótlásnevelést eredményesen végezni, ha a 16-17
évet betöltött fiatal labdarúgók számára, akik
nincsenek még azon a szinten, hogy a legmagasabb osztályokat megcélozzák, nincs lehetőség arra, hogy folytassák kedvenc
sportjukat.
Marosvásárhely labdarúgásának szétverése gyors és „eredményes” volt. Visszaépítése hosszadalmas és keserves feladat lesz.
Persze, csak akkor, ha tényleg azt akarjuk,
hogy Bölöni, Hajnal, Fazakas, Fánics és a
többiek városában ne szoruljon végleg a perifériára a világ legnépszerűbb sportága. Ám
jelenleg inkább a címben is megfogalmazott
kérdőjelek erősebbek.

tott játékos, így Dzsudzsák Balázs,
Korhut Mihály, Pátkai Máté és
Feczesin Róbert is az NB II-ben futballozik, a másodosztályból nem
fog játékost behívni a keretébe, azaz
nekik nincs esélyük szerepelni a
nyári Európa-bajnokságon. „Én tiszteletben tartom a játékosok döntését,
nekik is tiszteletben kell tartaniuk az
enyémet. Az NB II-ből senki nem
lesz válogatott, mert ez a bajnokság
nemzetközi szinten nem versenyképes. Nem gondolhatjuk, hogy az
Ajka, Nyíregyháza vagy Haladás elleni mérkőzés megfelelően felkészít
arra, hogy valaki Lengyelország,
Franciaország vagy Portugália ellen
lépjen pályára” – mondta Rossi.
Az Eb-csoportról Rossi kifejtette,
hogy a mostani négyes sokkal erősebb, mint a 2016-os volt. Ezt azzal
indokolta, hogy a világbajnok francia csapat második, a címvédő portugál pedig ötödik a nemzetközi
szövetség (FIFA) világranglistáján,
de ő a német együttest is a legjobb
tíz közé sorolja a világon.
„Papíron teljességgel lehetetlen a
továbbjutás, mégis korrekt és

komplett módon kell lejátszani a
meccseket, nem szabad letérnünk
az utunkról. Hinnünk kell abban,
hogy akár meg is csinálhatjuk! Nem
úgy fogunk kimenni a pályára, hogy
veszíteni fogunk, hanem hogy
nyerni akarunk. Még akkor is, ha az
esélyünk egy az ezerhez. Ha veszítünk, akkor úgy veszítsünk, hogy
emelt fővel jöhessünk le a pályáról”
– mondta Rossi.
A világbajnoki selejtezőcsoport
riválisai közül az angol gárdát az
Eb-riválisokkal azonos szintűnek
nevezte, ugyanakkor a lengyel csapat ellen szerinte nyíltabb párharc
lehet, mert hasonló erősségűnek
tartja, mint amilyen a Nemzetek Ligájában ősszel megelőzött orosz,
szerb és török gárda volt.
„A tavaly novemberben Walesben elveszített Eb-selejtező után új
időszámítás kezdődött, ott teljesen
szétestünk a második félidőre, momentumunk sem volt. Elsősorban a
játékosok hozzáállása változott meg
az idei évre, ezt kell megtartani” –
mondta az őszi menetelés kulcsáról
Rossi.
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Meglepetések a második buboréktornán

Bálint Zsombor

Nem szünetelt a két ünnep közötti periódusban sem a férfikosárlabda országos liga, amely újabb
buboréktornákat szervezett három
helyszínen. Galac és Zsilvásárhely
volt szabadnapos ezúttal, és most
sem volt a fertőzések miatt kimaradó csapat, így az egyetlen eset
Konstanca maradt, még az első tornáról.
A legnagyobb érdeklődés a
Nagyszeben – Nagyvárad mérkőzést övezte, hiszen a bajnoki címre
pályázó klubokról van szó, amelyek
jól kezdték a bajnokságot, csupán
Nagyszeben botlott egyszer. Ezúttal
a szebeniek kihasználták a hazai
pálya előnyét (ha lehet egyáltalán
ilyenről beszélni, amikor nincsenek
nézők a teremben), így pedig most
már Nagyváradnak is van egy veresége. Három buboréktorna után Kolozsvár maradt az egyetlen hibátlan
csapat, mégsem vezeti a rangsort,
mert egy mérkőzéssel kevesebbet

Eredményjelző

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 3. buboréktorna:
* Craiova: SCM U Craiova – Konstancai Athletic Neptun 69:61, Bukaresti Dinamo – CSO Voluntari 66:77, Konstanca – Dinamo 54:79,
Voluntari – Craiova 85:64.
* Focșani: Csíkszeredai VSKC – Bukaresti Steaua 53:70, CSM Focșani
– Kolozsvári U-BT 51:82, Kolozsvár – Csíkszereda 103:70, 67-80,
Steaua – Focșani 80:64.
* Nagyszeben: Temesvári SCM – FC Argeș Pitești 73:78, Nagyváradi
CSM – Nagyszebeni CSU 87:91, Pitești – Nagyvárad 65:71, Nagyszeben – Temesvár 92:58.
A bajnokság állása: 1. Nagyszeben 13 pont (6/1), 2. Kolozsvár 12 (6/0),
3. Pitești 11 (4/3), 4. Steaua 10 (4/2), 5. Voluntari 10 (4/2), 6. Nagyvárad 9 (4/1), 7. Focșani 9 (2/5), 8. Csíkszereda 8 (1/6), 9. Temesvár 7
(2/3), 10. Galac 6 (1/4), 11. Zsilvásárhely 6 (1/4), 12. Dinamo 6 (2/2),
13. Craiova 6 (2/2), 14. Konstanca 4 (0/4).

játszott, mint Nagyszeben, így értelemszerűen egy ponttal kevesebbet
is gyűjtött, mint riválisa.
A rangsort amúgy jelentős mértékben befolyásolja, hogy egyesek
többször, mások kevesebbszer mérkőztek. Négy klub van, amely lejátszotta mind a hét lehetséges
találkozóját, azonban ugyanannyi

klub csupán 4-4 meccsen léphetett
pályára.
Ha a tabella alsó felét nézzük, itt
Konstanca az egyetlen nyeretlen
csapat, de ezt befolyásolhatja, hogy
közvetlenül a karantén után, megfelelő felkészülés nélkül lépett pályára két egymás utáni tornán.
Egy-egy győzelme Csíkszeredának,

Nadia Comăneci lesz
a magyar Év Sportolója gála 2020
egyik sztárvendége

A legnagyobb érdeklődés a Nagyszeben – Nagyvárad mérkőzést övezte, hiszen a bajnoki címre
pályázó klubokról van szó
Fotó: a Nagyszebeni CSU közösségi oldala

Zsilvásárhelynek és Galacnak van.
Vélhetően innen kerül majd ki az a
két csapat, amely osztályozót vív az
idény végén az 1. liga első két helyezettjével, amelyek között reményeink szerint a Marosvásárhelyi
CSU Medicina is ott lehet.

A férfikosárlabda Nemzeti Liga
szerdán és csütörtökön folytatódik
a 4. buboréktornával. A helyszínek
Voluntari, Craiova és ismét Nagyszeben. Ezúttal a Kolozsvári U-BTn és a Bukaresti Steauán a sor, hogy
szünetet tartsanak.

Elkezdődött a Dakar-rali

A szombaton tartott dzsiddai prológgal elkezdődött a Dakar-rali, amelyen további 12 gyorsasági szakaszon, január 15-ig versenyeznek Szaúd-Arábiában több
kategória képviselői a világ legnehezebbnek tartott tereprali-viadalán.
A mezőnyben vannak magyarok is. A szatmárnémeti Gyenes Emánuel az Autonet Motorcyle Team csapat képviseletében a szervizcsapat nélkül induló pilóták
(Malle Moto) kategóriájában indult. Szalay Balázs és Bunkoczi László az Opel
Dakar Team színeiben nevezett az autósok között egy Opel Grandland X-szel,
míg a kamionosok rajtlistáján szerepel a Fazekas Károly, Horn Albert Péter, Csákány Péter trió is egy Scaniával. Darázsi Zsolt a Thierry Pacquelet, Geoffrey Thalgott francia navigátor-szerelő párossal kiegészülve indult a kamionosok viadalán
egy MAN-nal.
A Dakar-rali hivatalos honlapja szerint az útvonal teljes egészében megújult a
tavalyi versenyhez képest, a mezőnynek a prológgal együtt összesen 7658 kilométert kell megtennie, hogy aztán január 15-én célba érjen Dzsiddában.
A viadal egyetlen pihenőnapját január 9-én tartják, a leghosszabb gyorsasági
szakaszt pedig január 14-én, egy nappal a célba érkezés előtt rendezik, ennek során
511 kilométert kell majd megtenniük a résztvevőknek.
Az autósoknál rajthoz állt a címvédő Carlos Sainz, Lucas Cruz páros a gyári
Mini csapat versenyautójával, de ott van a mezőnyben többek között a 13-szoros
Dakar-győztes Stéphane Peterhansel (Mini), valamint a kilencszeres ralivilágbajnok Sébastien Loeb (Mini) is. A motorosoknál szintén részt vesz a viadalon a címvédő Ricky Brabec, aki 2020 januárjában az első amerikai Dakar-győztes lett. A
kétkerekűek mezőnyében a 2016-ban és 2019-ben is diadalmaskodó ausztrál Toby
Price szintén indul.
A Dakar-ralit 1979-ben rendezték meg először, Párizs és a névadó szenegáli főváros között, utána viszont Európán és Afrikán kívül is több országban került rá
sor, nemegyszer volt már Dél-Amerika a helyszín, a 2020-as viadalt pedig a mostani házigazda, Szaúd-Arábia rendezte.

Eredményjelző

A román színekben ötszörös olimpiai bajnokot is láthatjuk majd a díjkiosztó ünnepség alkalmával

A férfiaknál a teniszező Fucsovics Márton, valamint
a labdarúgó Gulácsi Péter és Szoboszlai Dominik, a
nőknél az úszó Kapás Boglárka, a cselgáncsozó Karakas Hedvig és a tornász Kovács Zsófia került a legjobb
három közé a Magyar Sportújságírók Szövetségének
(MSÚSZ) 63. alkalommal kiírt Év Sportolója-szavazásán.
A díjátadót január 11-én, a koronavírus-járvány
miatt nézők nélkül tartják meg a Nemzeti Színházban
kialakított stúdióban. Az előre felvett elemekből összevágott 90 perces adás romániai idő szerint 20.45 órától
lesz látható az M4 Sporton.
A szombati online sajtótájékoztatón az MSÚSZ elnöke, Szöllősi György jelentette be a kategóriák első
három jelöltjét. Elmondta, a gálát nézők nélkül, előre
felvéve rendezik meg, és igyekeznek a találkozások és
a fizikai kontaktok számát minimalizálni. Így a sztárvendégek is csak videóüzenetek, bejelentkezések formájában lesznek láthatóak, köztük a román színekben
ötszörös olimpiai bajnok, jelenleg az Egyesült Államokban élő tornász, Nadia Comăneci. „Idén is átadják
a MSÚSZ Életműdíját, és a Magyar Labdarúgó-szövetség kérésére ezúttal nem lesznek külön labdarúgókategóriák, így a futballistáknak is az abszolút
kategóriába kell megméretniük magukat” – tette hozzá.
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Magyar
Sakkszövetség elnöke – egyben a gála kreatív producere –, Szabó László elmondta, mivel a koronavírusjárvány miatt az idén nagyon kevés eseményt
rendeztek a fogyatékos sportolóknak, ezúttal csak egy
közös kategóriában hirdetnek győztest, a férfiakat, a
nőket együtt díjazzák, a csapatoknál ezúttal nem lesz
nyertes.
Az M4 Sport csatornaigazgatója, Székely Dávid bejelentette: a gála műsorvezetője Berkesi Judit lesz.

Fotó: Realitatea Sportivă

A hármas listák (ábécésorrendben):

* férfiak: Fucsovics Márton (tenisz), Gulácsi Péter (labdarúgás), Szoboszlai Dominik (labdarúgás)
* nők: Kapás Boglárka (úszás), Karakas
Hedvig (cselgáncs), Kovács Zsófia
(torna)
* csapat: Ferencváros labdarúgócsapata,
férfilabdarúgó-válogatott, férfivízilabdaválogatott
* csapat (egyéni sportágak csapatversenyeiben): Babos Tímea, Kristina Mladenovic (tenisz), férfitenisz-válogatott,
női tornászválogatott
* edző: Märcz Tamás (férfi vízilabda-válogatott), Szerhij Rebrov (Ferencváros
labdarúgócsapata), Marco Rossi (férfilabdarúgó-válogatott)
* fogyatékos sportolók (összevont díj):
Berente Judit (szervátültetett sífutó, sílövő), Kiss Péter Pál (parakajakos), Osváth Richárd (kerekes székes vívó)
* az év sportpillanata: Szoboszlai Dominiknek az Izland elleni Eb-pótselejtező
döntőjében lőtt győztes gólja; Valter Attila országúti kerékpáros véghajrája a Kékestetőn, amellyel megnyerte a Tour de
Hongrie utolsó szakaszát és vele az
összetett versenyt is; Vogel Soma védése,
amikor a vízilabda-Európa-bajnokság
döntőjének büntetőpárbajában hárította
Granados lövését, ezzel 21 év elteltével
újra kontinensbajnok lett a magyar férfiválogatott

Dakar-rali, prológ (Dzsidda, 11 km):
* autó: 1. N. al-Attijah (Toyota) 5:48 perc, 2. B. Baragwanath (Century) azonos
idővel. 3. J. al-Radzsi (Toyota) +0:08, ...52. Szalay B. (Opel Dakar Team) +1:38
* motor: 1. R. Brabec (Monster Energy Honda) 6:01 perc, 2. J. Barreda Bort
(Monster Energy Honda) +0:06, 3. D. Sanders (KTM) +0:13 mp, ...33. Gyenes
E. (Autonet Motorcycle Team) +1:03
Dakar-rali, 1. szakasz (Dzsidda–Bisha, 277 km):
* autó: 1. C. Sainz (X-Raid Mini) 3.05:56 óra, 2. S. Peterhansel (X-Raid Mini)
+0:25, 3. M. Prokop (Orlen Team) +3:18
* motor: 1. T. Price (Red Bull KTM) 3.18:26, 2. K. Benavides (Monster Energy
Honda Team) +0:31, 3. M. Walkner (Red Bull KTM) +0:32, ...34. Gyenes E. (Autonet Motorcycle Team) +41:54
Dakar-rali, 2. szakasz (Bisha–Wadi Ad-Dawasir, 457 km):
* autó: 1. N. al-Attijah (Toyota) 4.03:14 óra, 2. S. Peterhansel (X-Raid Mini)
+2:35, 3. C. Sainz (X-Raid Mini) +9:17
* motor: 1. J. Barreda Bort (Monster Energy Honda) 4.17:56 óra, 2. R. Brabec
(Monster Energy Honda) +3:55, 3. P. Quintanilla (Rockstar Energy Husqvarna)
+6:02, …35. Gyenes E. (Autonet Motorcycle Team) +39:23
Szalai Balázsék műszaki hiba miatt mért idő nélkül fejezték be az 1. szakaszt.

Fotó: a verseny honlapja
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Új elnöke van a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetségnek

Felelősség a marosvásárhelyi diákéletért

Varga László és Marton László

A jó vezető kulcsfontosságú
minden szervezet életében,
legyen az kereskedelmi vagy
nonprofit irányultságú. A vezetőnek nem az a szerepe,
hogy egyszerűen irányítsa az
embereket, hanem hogy motiválja, ösztönözze és vezesse
őket, hogy együtt érjék el a
kitűzött célt. Ezért fontos,
hogy milyen vezető irányítja
az adott szervezetet.

Nagy-Bodó Szilárd

Decemberben nemcsak új képviselők és szenátorok foglalhatták el
a helyüket a parlamentben, az
MMDSZ-nek is új elnöke lett. Természetesen a két választásnak
semmi köze nincs egymáshoz.
Összeállításunkban Marton Lászlót, az MMDSZ leköszönő, tiszteletbeli elnökét és Varga László
újdonsült elnököt kérdeztük.

Marton László: Az emlékeket
magammal viszem

– Hogyan élted meg az elnöki
éveidet?
– Ha egy szóban kellene összefoglalnom az elmúlt 2 és fél évet,
ameddig a Marosvásárhelyi Magyar
Diákszövetség elnöki tisztségét betöltöttem, azt mondanám, hogy tanulságos volt. Mindenképpen volt
nehézség. Amikor megválasztottak
diákszövetségi
elnöknek,
a
MOGYE-ügy új kezdete zajlott,
emiatt pedig nagyon sok nehézségbe ütköztünk az első egy-másfél
évben. Egy fél évre ezt követően
pedig megérkezett a koronavírusjárvány. Tehát elmondhatom, hogy
tényleg nagy horderejű problémákkal kellett szembenéznem és az
MMDSZ-nek is. Azonban szerintem többnyire sikerült helytállni. A
problémák ellenére is élménydús
időszakot tudhatunk magunk mögött, rengeteg rendezvényünk volt,
nagyon sok embert ismertem meg
ezek révén, és számos projektet vittünk véghez. Az az érzés, amikor az
ötlettől eljutunk a sikeres megvalósításig, számomra felbecsülhetetlen.
Rengeteg jó emléket viszek magammal.
– Melyek azok vagy melyik az a
megvalósítás, amelyikre a legbüszkébb vagy?
– Konkrétan nem tudnék kiemelni egyet sem, hiszen ezek különböznek. Azonban megemlítenék

párat, amelyek számomra kimondottan kedvesek. Az egyik az, hogy
a külügyi kapcsolatainkat sikerült
nagymértékben bővítenünk. Szoros
kapcsolatban állunk a HÖOK-kal,
ez a Kárpát-medencei magyar diákszövetséget összefogó, budapesti
székhelyű szervezet. A pozsonyi és
kolozsvári orvostanhallgatókkal is
jó kapcsolatot ápolunk, ahogyan a
magyarországi egyetemek orvostanhallgatóival, illetve ezen intézmények hallgatói önkormányzataival is. Ami még úgymond az
én időmben indult el, az a diákszövetség úgynevezett kinézetének
frissítése. Ezen belül elindítottunk
egy brandingkampányt, különböző
promotálási anyagokat gyártottunk
a szervezet logójával, illetve megemlíteném a december végén kikerülő új weboldalunkat is, ahol egy
sokkal fiatalosabb koncepcióval
próbálunk minél több diákot Marosvásárhelyre csábítani. Emellett a
diákszövetség működése az elmúlt
2 és fél év alatt átállt a szakosztályszerű rendszerre, ennek következtében színesítettük a rendezvénypalettánkat, sokkal több diáknak tudtunk lehetőséget adni önkénteskedésre és szervezésre. Ezzel
párhuzamosan, az orvosin kívül, a
másik három marosvásárhelyi
egyetemnek – Sapientia, Művészeti
Egyetem és Babeş–Bolyai – a diákszövetségével még szorosabb kapcsolatot alakítottunk ki, jelen
vannak a döntéshozó szervünkben,
és havonta egyeztetünk mind az
eredményekről, mind a felmerülő
problémákról. Egy másik megvalósítás, amelyre boldogan emlékszem
vissza, hogy sikerült megnyernünk
a Communitas Alapítvány jóvoltából egy pályázatot kutató diákoknak. Ez része volt a tervemnek, és
szerepelt az ígéreteim között, és 2
és fél év után, pont a végére, sikerült megvalósítanunk. Továbbá
örömmel tölt el, hogy az online
térbe való átköltözést jól meg tudtuk oldani, ez is pozitívum.
– Mennyire nyomta rá a bélyegét
a koronavírus-járvány az elnökséged utolsó hónapjaira?
– Először nagyon bosszús voltam
a járvány miatt, mert azt gondoltam,
hogy a másfél év alatt gyűjtött tapasztalatot most fogom tudni igazán
kamatoztatni, és ez nem olyan formában valósult meg, hogy több és

jobb rendezvényeket szervezünk
vagy érdekképviseletként érünk el
új dolgokat, hanem inkább abban
állt, hogy át kellett állnunk az online rendszerre. Először negatívan
érintett, de így utólag visszatekintve
elmondhatom, hogy azért volt pozitívum is, főleg a karantén első és
második hónapjában, mert akkor
volt időm az addigi tevékenységemet áttekinteni és elemezni. A negatívum természetesen az volt,
hogy kevesebb rendezvényt tudtunk
szervezni, bizonyos projektek félbemaradtak, és kevesebbet tudtunk
találkozni a diákokkal.
– Milyen érzés visszavonulni?
– Ennek is megvan a pozitív és a
negatív vetülete egyaránt. Negatívumként élem meg, hogy már nem
fogok ezzel foglalkozni, hiszen
mindig nagyon szívesen végeztem
a munkámat, és örvendek, hogy
anno vállalkoztam erre. Hiányozni
fognak a rendezvények, az emberek, akikkel együtt dolgoztunk, és
adott esetben szórakoztunk, ha elég
idő eltelik, még a gyűlések is elkezdenek hiányozni. Pozitívumnak tartom, hogy sikerült az utánpótlást
biztosítani, a projektek és rendezvények mellett. Ahogy a mondás szól:
úgy adom, ahogy kaptam.
– Summázzuk az elnökségedet.
Milyen tervekkel, ígéretekkel indultál el, és ezekből mi valósult meg?
– Ezelőtt két és fél évvel három
nagy alappillére volt a beszédemnek és az ígéreteimnek. Az egyik az
volt, hogy a tudományos életet egy
kicsit fel kell lendíteni. Ez a járvány
miatt nem tudott a végleges formában megvalósulni, de például a Tudományos Diákköri Konferencia
(TDK) bővült mind műsorkínálat,
mind lehetőségek szempontjából.
Erre az eseményre is bárki bármilyen témával bármelyik egyetemről
jelentkezhetett. Idetartozik a már
említett kutatói pályázat, amit sikerült lehívni, és több ezer lejes öszszeggel támogatni öt diákot. Ez jó
kezdet, remélem, tovább fogják
tudni vinni. A második pont az
egyetemi felvételizők számának a
megőrzése volt és a megfelelő népszerűsítés a középiskolások körében. Úgy gondolom, hogy ez
megvalósult, hiszen nemhogy nem
csökkent, hanem esetenként nőtt is
bizonyos szakokon a jelentkezők
száma. Ez annak is az eredménye,

hogy különféle akciókat indítottunk
el, mint például a MOGYE-karaván
vagy a próbafelvételik és a nyílt
napok. Utóbbi kettőt online is megszerveztük, de a járvány előtt ezek
fizikai formában zajlottak le. A harmadik pont az volt, hogy a többi
egyetemista diákszervezettel élénkebb kapcsolatot alakítsunk ki, hiszen Marosvásárhelyi Magyar
Diákszövetségről beszélünk, nem
pedig orvosis diákszövetségről.
Mára a három legnagyobb eseményünk közül kettőt együtt szervezünk. Már azelőtt is jó úton haladt
az együttműködés, de ezt sikerült
tovább is fejleszteni. Ezáltal még
marosvásárhelyibb az MMDSZ,
úgy érzem, ez is egy olyan eredmény, amire büszke lehetek.
– Milyen elvárásokkal adod át az
elnöki széket?
– Az eddig elhangzottakból kitűnik, hogy az eddigi programoknak,
rendezvényeknek és az érdekképviseletnek a jelenlegi szinten tartása
már önmagában sem egyszerű feladat. Számomra is kezdetben az
volt a legnagyobb kihívás, hogy
tudjam megtartani a szintet, és a lehetőség szerint növelni. Ezenkívül
elvárom, hogy továbbra is tartsák
szem előtt a középiskolás diákokat,
hiszen ők is fontosak számunkra.
Emellett pedig fontos, hogy az
MMDSZ legyen még inkább marosvásárhelyi diákszövetség, nemcsak az egyetemisták számára,
hanem a vásárhelyi lakosok számára is.

Varga László: Tenni szeretnék
a fejlődésért

– Miért jelentkeztél elnöknek?
– Amikor elkezdtem az első évet,
már a legelső rendezvényen belecsöppentem a diákszövetségi
életbe, és nagyon megtetszett.
Ahogy teltek az évek, ki akartam
venni a részemet az eseményekből,
idővel elmentem szervezni. Nagyon
tetszett a „termékpaletta”, amit az
MMDSZ felmutatott, illetve mindig
is szerettem a közösségi tevékenységeket, azt, hogy tartozzunk valahova, mert az egyetemista létnek
szerves része a diákélet. Részese
akartam lenni a szervezet életének,
részese is lettem, jobban beleástam
magam, rendezvények szervezésénél is jelen voltam, az utóbbi évben
az érdekképviseleti részbe is bepil-
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lantást nyertem. Úgy éreztem, én is
tudok tenni azért, hogy mindez
megmaradjon és fejlődjön. Ez volt
az elsődleges motiváció számomra.
– Milyen célkitűzéseid vannak?
– A fő cél az, hogy ne szenvedjen
csorbát az eddig felépített diákszövetségi összkép. Továbbá szeretném, hogy ez a nyitottság a
marosvásárhelyi egyetemisták között megmaradjon, hogy a közeljövőben is minél többet együtt
tudjunk dolgozni. Illetve fontos az
is, hogy tudjuk biztosítani az utánpótlást. A középiskolásoknak fontos, hogy egy adott városban milyen
a diákszövetség. A programok és a
jó hangulat az egyetem mellett
nagyban képes befolyásolni a 11–
12.-es diákokat abban, hogy Marosvásárhelyt válasszák. Tehát az
elsődleges cél, hogy ne rontsak
semmit, utána pedig, hogy fejlődjünk azon az úton, amelyen elindultunk. Továbbá szerintem az elnök fő
feladata, hogy összetartsa a csapatot, és tudja azt megfelelően motiválni.
– Hogyan értékeled László elnöki
tevékenységét?
– Nagyon megfogott már az első
rendezvényen, hogy az elnök és a
diákok között nincs távolságtartás.
Arra gondoltam, hogy nem lehet
csak úgy odamenni az elnökhöz,
már a státuszából adódóan sem, és
kezet fogni vele, ezzel szemben
pont az ellenkezője történt az első
MMDSZ-es eseményen, amelyen
részt vettem. Megtartotta a beszámolót, majd mindenkihez odajött,
és egy kicsit beszélgetett. Bármikor
az év folyamán felkereshettük, folyamatosan nyitott volt, nem csak
az adott rendezvény szervezőivel,
hanem mindenkivel. A másik dolog,
amit nagyon tisztelek benne, hogy
észszerűen gondolkodik, meghallgatja az emberek véleményét, hogy
egy adott dologra jobb rálátása legyen, a következtetéseket levonja,
és úgy próbál dönteni, hogy minden
igényt figyelembe vesz. Nem csak
egyszerűen elérte a kitűzött célokat,
hanem meg is hatványozta azokat,
vagyis a munkával fejlődött a cél is.
Elsőéves koromban ismertem meg
Lászlót, ő már akkor elnök volt, és
mostanra nagyon jó barátok lettünk,
ezt pedig a diákszövetségi életnek
köszönhetjük. Számomra egyértelműen példakép!
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Az idei év hala a jászkeszeg

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2021. január 4-én kelt
1. számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános rendkívüli ülésének
összehívásáról
A Maros Megyei Tanács elnöke,
tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény
előírásaira, amely a COVID–19-világjárvány hatásának megelőzését és leküzdését
célzó intézkedésekről rendelkezik, továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal
bevezetett veszélyhelyzetre, amelyet a 1065/2020. sz. kormányhatározattal
december 14-től kezdődően meghosszabbítottak, és amely a veszélyhelyzet idején alkalmazandó intézkedésekről rendelkezik, amelyek a COVID–19-világjárvány
hatásának megelőzését és leküzdését célozzák,
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (2) bekezdése, 179.
cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, (5) bekezdésének a), a^1) és a^2) pontjaival és a 135. cikkellyel, valamint a 196. cikkely
(1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely: (1) Azonnali hatállyal összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, rendkívüli ülésre 2021. január 8-án 13.00 órára, a Közigazgatási Palota
nagy gyűléstermébe.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező
mellékletben található.
2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.

3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és
osztályoknak.
Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Jászkeszeg

A Magyar Haltani Társaság honlapján rendezett közönségszavazásra december 31-én délig 7683
szavazat érkezett, ez alapján alakult
ki a végeredmény. A három jelölt
közül az ősi vonásokat viselő és
napjainkra erősen megfogyatkozott
angolna a szavazatok 20 százalékával lett a harmadik. Második a főként Magyarország hegy- és
dombvidéki patakjaiban élő, mindössze 8–10 centit elérő fürge cselle.
Erre a viszonylag ritka és védett
halra a szavazók 31 százaléka voksolt. Az élen, 49 százalékos többséggel, a közepes és nagyobb
folyók alföldi szakaszait kedvelő
jászkeszeg végzett.
A világos pikkelyei miatt Herman Ottó által még ónos jásznak
nevezett jászkeszeg ezüstös színű
pontyféle. Az alsó úszói többnyire
rőtes-pirosas színűek, ezért gyak-

Forrás: Nuus-hu

ran összetévesztik a bodorkával
vagy a vörösszárnyú keszeggel. A
jászkeszeg pikkelyei azonban
apróbbak, ezért az oldalvonalán
mindig 55-nél több számolható,
míg a másik két fajnál 50-nél kevesebb.
Táplálékát zömmel az üledékben
rejtőző gerinctelen állatok, férgek,
puhatestűek alkotják. Áramláskedvelő faj, de a gyakran felfrissülő tavakban is megtalálható, amilyen
például a Tisza-tó, a Balatonban
azonban ritkaság. Ívásuk késő tavasszal történik, ezért április 15-től
május 31-ig a fogásuk tilos. Ikrájukat a sóderes mederfenékre vagy a
vízi növényzetre rakják. Közepes
termetű hal, a kifogható legkisebb
mérete 20 cm, de a 30 cm fölöttiek
sem ritkák. A húsa szálkás, de ízletes. A magyarországi horgászrekord
3,86 kg (1995).

Távérzékelő ruhadarabokkal kísérleteznek

A koronavírus-járvány
megfékezését szolgálhatják

A Maros Megyei Tanács elnöke 2021.01.04./1. sz.

rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács azonnali hatállyal összehívott, január 8-i rendkívüli
ülésének

NAPIRENDTERVEZETE

1. Azoknak a megyei tanácsosoknak az eskütétele, akik a 2020. szeptember 27i önkormányzati választások jelöltlistáján póttagokként szerepeltek, és akiknek
a mandátumát a Maros Megyei Bíróság érvényesítette;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020.11.05./158. sz. határozata 3.
mellékletének a módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak
szervezésére vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK

Távolságtartásra figyelmeztető ruhadarabokkal kísérleteznek Oroszországban. A
pólóba vagy pulóverbe varrható, illetve a ruházatra kívülről is feltehető ultrahangos
érzékelők villognak és hangjelzést is adnak, ha valaki
szemből másfél méternél közelebb megy a ruha viselőjéhez.

– Egy ilyen eszköz hasznos lehet
minden közösségi rendezvényen,
akár a bejáratnál is osztogathatnák.
Valószínűleg kicsit más lenne, mint
amelyet már kifejlesztettünk, de
mindenképp segíthetné a megfelelő

Fotó: hu.euronews.com

távolságtartást – mondta a Suhov
laboratórium projektben részt vevő
munkatársa, Anton Artyomcsuk.
Az érzékelős ruhadarabok a koronavírus-járvány megfékezését
szolgálhatják. A kétkedők szerint
azonban hátrányuk, hogy nem reagálnak arra, ha a viselőjüket hátulról vagy oldalról közelítik meg.
A ruhák tervezői egyelőre nem is
kaptak engedélyt a tömeggyártásra,
amihez még a megfelelő tőke is hiányzik. Ha forgalomba kerül, egy
távolságtartó hosszú ujjú felső
közel 85 eurónak megfelelő rubelbe
kerülhet. (mózes)
Forrás: euronews
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 52 fokos szilvapálinka. Tel.
0744-928-334. (10252-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (65081-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(8318-I)

IDŐS hölgy mellé gondozónőt kere-

sünk nappali ellátásra (4 óra/nap).

Tel. 0724-228-458. (10260-I)

VÁLLALOK mindenféle építkezési

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. (sz.-I)

Elmentél tőlünk egy január 3-i

Másképp lenne minden, hogyha

volt alkalom. Úgy mentél el,

nál, ha ránk nevetnél. Elvitted a

napon, köszönni, búcsúzni nem

ahogy éltél, csendesen és szeré-

nyen, drága lelked, fáradt tested
nyugodjon békében!

Soha el nem múló szeretettel em-

lékezünk ifj. IGNÁCZ TIBORRA,

aki január 3-án három éve örök

nyugalomra tért. Egy pillanat és

mindennek vége, olyan gyorsan

távoztál a végtelenségbe. Maradt

a bánat és a csendes sírhalom,

munkát, fametszést. Tel. 0741-352-

MEGEMLÉKEZÉS

Édesanyja, Ibolya, apja, Tibor és

Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó édesanyára és nagymamára, a

kisbodoni születésű küküllődom-

bói lakosra, PÁLOSY JULIANNÁRA
szül. Sebe. Szomorú emlék szá-

munkra 1996. január 5., amikor

édesanyánk váratlanul távozott
az örökkévalóságba. Már 25 éve

annak, hogy pótolhatatlan űrt ha-

gyott szerettei lelkében. Szép
emlékét, vidám nevetését egy

életen át szívünkben őrizzük.
Három gyermeke, unokái és dédunokái. (-I)

Barátaid. (10226-I)

fájó

szívvel

őrizzük.

szerető öccse, Zoltán. (10069)

a

mezőkölpényi

BORSA IOANRA halálának 35.

évfordulóján. Emlékét örökké

őrzi Buba, Lili és azok családja.
Nyugodj békében, drága jó Tá-

velünk lennél, ha hozzánk szólfényt, a derűt, a meleget, csak

egy fénysugarat hagytál: az em-

lékedet. Elhagytad a házat, amit

úgy szerettél, itthagytál mindent,
amiért küzdöttél. Bennünk él egy

szerették, hogy a szeretett férj,

apa, nagyapa, após, sógor,

apatárs, rokon, kolléga és jó

barát,

mosoly, amivel vártál minket.
Csend borult az egykor vidám

házra, te elmentél, és lelkünk oly
árva.

Szomorú szívvel emlékeztünk január 1-jén a drága jó férjre, édestestvérre,

dédnagyapára,

id.

nagyapára,

GYÉRESI

BALÁZSRA, aki egy éve távozott
el szerettei köréből. Bánatos fe-

lesége, négy gyermeke és csa-

HATSEK VILMOS

nyugalmazott

főgyógyszerész

életének 86., házasságának 57.
évében sokéves betegség és

rövid szenvedés után 2020. de-

cember 30-án visszaadta lelkét
Teremtőjének. Drága halottunk

földi maradványait 2021. január

2-án helyeztük örök nyugalomra

a marosvásárhelyi református te-

metőben, evangélikus szertartás

szerint. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (10248-I)

arc, egy meleg tekintet és egy

apára,

tudatjuk

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett anya, nagymama és
anyós,

özv. NOVÁK ILONA

79 éves korában hirtelen el-

hunyt. Búcsúztatása 2021. ja-

nuár 5-én, kedden 13 órakor lesz

a marosvásárhelyi központi te-

Fájdalommal gondolunk NEMES

ládjuk, hat unokája és családjuk,

metőben (Verii utca), végső nyu-

val. Nem feledünk, szívünkben

„Amíg szívünk dobog, emléked

unitárius temetőben helyezzük.

ELEKRE születésnapja alkalmá-

őrizzük szeretetedet. Nyugodj

békében!

Szerető

testvére,

Emma és húgai. (10208)

Kegyelettel, tisztelettel emléke-

zünk édesapánkra, a vadasdi

születésű GYÖRFI DOMOKOSRA
halálának 25. évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékét őrzik

„Nem múlnak el, kik szívünkben
élnek, itt maradnak bennünk

Soha el nem múló fájdalommal

tánk! (10249)

és

szerettei. (10256-I)

BARNI, nem felejtünk!

emlékezünk

és fájdalom. Emléked szeretettel

szívvel

mindazokkal, akik ismerték és

A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésben szakosodott
és minősített cégek tudomására hozza, hogy 2021. január 19-én
zárt árverésen 2021-ben kitermelhető, lábon álló fát értékesít. Az
árajánlatokat legkésőbb 2021. január 18-án 15 óráig kell benyújtani
a közbirtokosság Szováta, Iszujka utca 1. szám alatti székhelyén.
Az árajánlatok elbírálása 2021. január 19-én 9 órai kezdettel az
ajánlattevő cégek jelenlétében történik a közbirtokosság
székhelyén. Az árverésre kerülő fatömeg jegyzéke, illetve az
árveréssel kapcsolatos egyéb pontosítások a közbirtokosság fenti
címén, valamint a 0743-757-035-ös és a 0744-248-686-os
telefonszámon szerezhetők be. (22391-I)

szerető szívünkben örök gyász

972. (10262-I)

Megrendült

örök csendességben.”

Fájó szívvel és szeretettel emlé-

keztünk január 3-án a drága jó fe-

leségre, édesanyára, nagyma-

mára, SIMON ILONÁRA szül.
György halálának 13. évforduló-

ján. Emléke legyen áldott, nyugalma

(10250-I)

csendes!

Szerettei.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDőNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETő teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875I)
ABLAK-ésAJTÓGYÁRTÓCÉGfiatal, megbízható, becsületes
ASZTALOST keres. Tapasztalat előnyt jelent. Tel. 0745-301-460.
(10266-I)

A mezőfelei AMICUSÖREGOTTHONIDŐSEK ÉS BETEGEK
GONDOZÁSÁT vállalja szakképzett személyzettel és több mint tízéves tapasztalattal. Orvosi és szociális ellátást is biztosítunk. Tel. 0752214-323, 0744-615-258. (22394-I)

öt dédunokája.

bennünk élni fog.”

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (10240-I)

Soha el nem múló szeretettel em-

lékezünk id. FARKAS IRMÁRA

szül. Kacsó halálának 9. évfordu-

galomra

a

szentháromsági

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Szerettei. (10269-I)

szívvel

tudatjuk,

lóján. Emléke legyen áldott, nyu-

hogy a szeretett férj, édesapa,

(10261-I)

barát,

galma

csendes!

Szerettei.

Fájó szívvel emlékeztünk a ja-

nuár 4-én elhunyt drága jó édes-

anyára, nagymamára, dédire,

MELEG

ERZSÉBETRE

szül.

Szőcs, aki egy éve, pótolhatatlan
űrt

hagyva

mennybe

maga

távozott.

után,

a

Emlékét

örökre szívünkbe zárjuk. Két
lánya, négy unokája, hat déduno-

kája. Nyugodj békében, drága
édesanyánk! (10271-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett édesanya, nagymama, dé-

dimama, jó szomszéd,

özv. TÓTH BÁLINTNÉ
(Ilonka néni)

életének 83. évében elhunyt. Te-

metése 2021. január 5-én, kedden 15 órakor lesz a református

temetőben.

Nyugodjon békében!

Unokája és családja. (10278-I)

Azért vagyunk a világon, hogy

valahol otthon legyünk benne.

(Tamási Áron)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
HORVÁTH-KOVÁCS
HAJNALKA-AGÁPE

gyógypedagógus tanár,

református lelkész özvegye,

életének 91. évében 2021. január

3-án Marosvásárhelyen átadta
lelkét teremtőjének.
Búcsúznak
Loránd,

gyermek, testvér, rokon és jó
RÁDULY ANDRÁS
közgazdász

66. életévében rövid szenvedés

után örökre megpihent. Szeret-

tünk temetése 2021. január 5-én,

kedden 12 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus temető felső kápolnájától.

Búcsúzik tőle édesanyja, fele-

sége, lánya, Réka, fia, Andris,

anyósa, testvérei, Edit és Béla
családjukkal együtt.

Emléke szívünkben örökké élni

fog. (10268-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett édesapa, nagytata, dédtata, rokon és jó szomszéd,
BODÓ RÓBERT

életének 87. évében január 3-án

csendesen megpihent. Temetése

január 5-én, kedden 13 órakor

lesz a református temetőben.
Emléke szívünkben örökké élni

fog.

A gyászoló család. (10272-I)

tőle

gyermekei:

Gyöngyvér,

Ádám,

Zsombor és családjuk, testvérei:

Éva és Ilma, a rokonok, barátok,

szomszédok, mindazok, akikkel

élete során egy közösségben élt
és dolgozott, a világ bármely

pontján is legyen az.

Megfáradt testét január 8-án,

pénteken 14 órakor helyezzük

örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben.

„Én vagyok a feltámadás és az

élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11:25) (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett feleség, édesanya, nagy-

mama, testvér, anyós, anyatárs,
rokon és jó szomszéd,

GERGELY JULIÁNNA
szül. Bálint

életének 81. évében, türelemmel

viselt szenvedés után, 2021. ja-

nuár 3-án csendesen megpihent.
Temetése január 6-án, szerdán 13
órakor lesz a Jeddi úti temető-

ben, unitárius szertartás szerint.

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Isten akaratába belenyugodva,
megrendült

11

Mély

sültünk

megrendüléssel
RÁDULY

érte-

ANDRÁS

haláláról. Őszinte részvétünket
fejezzük ki, és vigasztalódást

kívánunk szeretteinek. Legyen
nyugalma békés és emléke

áldott! A Romániai Műszaki
Szakértők Testületének marosvásárhelyi fiókja. (p.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik

részt

vettek,

HATSEK

drága

halottunk,

VILMOS

temetésén

sírjára

virágot

helyeztek, fájdalmunkban osztoz-

tak, gondolatban velünk voltak.
Gyászoló szerettei. (10248-I)

Hálás szívvel mondunk köszönetet

azoknak,

halottunk,

akik

SZAKÁLL

drága

ISTVÁN

búcsúztatóján jelen voltak és
mindazoknak,

akik

lélekben

gyászunkban és fájdalmunkban
őszinte
Külön
és

részvéttel

köszönet

barátainak

osztoznak.

ápolónőjének

az

önzetlen

segítségért. A gyászoló család.
(10254-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Közlemény

A Maros Megyei Tanács Műszaki Igazgatósága tájékoztatja az érdekelteket
„A 151D jelzésű megyei út rehabilitációja, Nyárádtő és Ákosfalva, Maros
megye” projektre vonatkozó környezetvédelmi kérelem benyújtásáról, amit kivitelezésre javasoltak a következő helyszínen: Nyárádtő város, Dózsa György község, Nyárádkarácsony, Ákosfalva – a 151D jelzésű megyei út, Ákosfalva – Nyárádtő,
0+000 km – 15+513 (Maros megye).
Az érdekeltek a fenti projektről tájékoztatást kérhetnek a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, a 0265/314-984 telefonszámon, a 0265/314985 faxszámon, elektronikus levélben az office@apmms.anpm.ro címen, valamint
a Maros Megyei Tanács székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám,
naponta 8–16 óra között.
Az érdekeltek megjegyzéseit naponta fogadják az office@apmms.anpm.ro e-mailcímen.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

FONTOS TELEFONSZÁMOK

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
112
Csendőrség, Mentőállomás):
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/929
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
- 0741-615-661
• Melinda temetkezés
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
- 0740-263-907
teljes körű szolgáltatás
- 0265/311-862
- 0265/264-442
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

