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A maszk takarásában

Felemás félévkezdés

Az oktatásról
és az oltásról

Mindenképpen folytatni kell a digitális
eszközökkel történő ellátást. Ki kell
építeni az infrastruktúrát, hogy minden
diák tudjon hozzáférni az internethez,
illetve a digitális eszközökhöz.

____________5.
A változás ígérete

Beresztelkének két évtized után újra
magyar polgármestere van. Deák
Attila 18 éven át a magánszférában
dolgozott jogtanácsosként, a politikai
életbe tavaly februárban lépett be az
RMDSZ színeiben.

együtt lazítani az osztálytársakkal. Másrészt a
megszorítások és kötöttségek, a teljes felszabadultság érzésének a hiánya sokat levont a kezdés öröméből. A diákok kényelmesebbje
viszont, ahogy egyesek bevallották, nosztalgiával gondol vissza, hogy mennyire könnyű volt
reggelente akár pizsamában is odaülni a számítógép vagy táblagép elé, s közben megreggeBodolai Gyöngyi
lizni, s feleletkor akár lesni is egy keveset, ha a
Egy biztos: ahogy szavaikból kiderült, rész- tanár nem kreatív feladatot adott.
ben örültek, hogy a megszokott módon taníthatnak és tanulnak, hogy életre kel az iskola, és Még vörösben
A közel 700 lakosú Mezőbodon községben öt
újra lehetőség nyílik a találkozásra, a tananyag
figyelmesebb követésére, ki lehet mozdulni ott- koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, ezért
honról iskolába menet, szünetekben pedig jó február 8-án nem kezdődhetett meg az iskola,
Három forgatókönyv szerint kezdődött
meg tegnap az oktatás megyénk tanintézményeiben. Hogy miképpen fogadták diákok és pedagógusok a nagy
újrakezdést, a maszk takarásában
nehéz volt eldönteni.

Fotó: Nagy Tibor

pedig nagyon fontos lett volna, hiszen az online
oktatás során voltak olyan tanulóik Bugusalja
tanyáról például, ahol nem működik az internet.
Akiket nem sikerült bevonni a digitális oktatásba, azoknak a diákoknak hazaküldték a tananyagot. A fennakadások miatt lenne nagyon
fontos, hogy a 18 magyar és 12 román tagozatos
0-IV., valamint a 9 román és 17 magyar tagozatos V-VIII. osztályos diákjuk részt vegyen a tantermi oktatáson legalább a második félévben.
Nagyon remélik, hogy egy-két héten belül csökken a fertőzöttek száma, és rátérhetnek a személyes jelenléttel folyó oktatásra – mondta
Máté Viorica igazgatónő. A pedagógusok közül
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________6.
Új korszak nyílhat
a marosvásárhelyi
állatkert életében

Fennállásának ötven éve alatt sikerült
fenntartani, működtetni a létesítményt
a körülményekhez képest, de az
utóbbi időszakban – annak ellenére,
hogy a korábbi tanács támogatta az
állatkertet – a hivatal vezetőinek hozzáállása miatt nem fejlődött.

____________7.

Hol a határ?

A múlt pénteken ismeretlen tettesek a trikolór színeivel mázolták
be Marosvásárhelyen a Székely vértanúk emlékművét. Mind a város
magyar polgármestere, mind az RMDSZ azt hangsúlyozta, nem kell
bedőlni az „olcsó provokációnak”.
Lehet, hogy valóban „olcsó” provokációról van szó. De nem szabad elfeledni, hogy az utóbbi időben – bár sohasem tűnt el teljesen
– újra felerősödni látszik a magyarellenesség. Ezt tapasztalhattuk
meg az utóbbi években az úzvölgyi katonatemető ügyében, vagy akár
a Kolozsvár volt nagyromániás polgármestere esetében hozott bírósági ítéletben.
De ugyanezt a helyzetet mutatja, hogy – miután Kolozs megye
élére magyar prefektust nevezett ki a kormány –, a kormánypárti polgármesterek háborodtak fel a legjobban. A megyei önkormányzat
vezetője egyenesen azzal fenyegeti Bukarestet, hogy kilép a pártból.
Mi több, 70 liberális polgármester nevében Ludovic Orban pártelnöknek és Florin Cîţu kormányfőnek levelet írt, amelyben a területi
szervezetre nézve „felmérhetetlenül káros következményekkel járó”
hibának nevezte, hogy a nagyobbik kormánypárt átengedte a kormánymegbízotti tisztséget az RMDSZ-nek. Szerinte a politikai egyezkedéskor nem tartották szem előtt a teljesítményt és szakmaiságot,
és átléptek egy olyan határt, amit még egy kormánykoalícióban sem
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 36 perckor,
lenyugszik
17 óra 38 perckor.
Az év 40. napja,
hátravan 325 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ABIGÉL és ALEX napja,
holnap ELVIRA napja.
ELVIRA:arab-spanyol vagy gót
eredetű. Előbbi esetben jelentése:
fenséges, fennkölt, esetleg hercegnő; utóbbi esetben: akit az
ereklye megvéd.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. február 8.

Részben napos
Hőmérséklet:
max.120C
min.70C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8740

4,0514
1,3598
236,4315

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

Dicsőszentmártoni borverseny

A Szent Márton borlovagrend február 18–20. között a járványügyi óvintézkedések betartásával szervezné meg a
borverseny szakmai részét a dicsőszentmártoni Három
Fenyő vendéglőben. A bormintákat február 15–16–17-én
kell benyújtani a megszokott helyeken, saját telefonszám
kíséretében, tavalyi áron (mintánként 15 lej). Dicsőszentmártonban a bormintákat a múzeum alatti székhelyen, a
3-as ajtónál lehet leadni 14–18 óra között. Az ünnepi vacsora a járványügyi korlátozások miatt elmarad, a megértést előre is köszönik. Az aranyéremmel díjazott borok
tulajdonosait telefonon értesítik, és szombaton 13 órára várják a díjkiosztásra a verseny helyszínén.

Új menetrend szerint közlekednek
az autóbuszok

Február 8-tól, az iskolai tanítás újrakezdésével Marosvásárhelyen új közlekedési menetrend lépett érvénybe, amely
megtalálható a közszállítási társaság honlapján, a
http://www.transportlocal.ro/linii-urbane/ címen. Ezt a menetrendet rövidesen az autóbusz-megállókban is kifüggesztik. Két új vonalat – az 1-es és a 2E – iktattak be, amelyek
kizárólag a diákok szállítására szolgálnak. Az 1-es és a 2E
Meggyesfalváról indul, és eltérő útvonalon a nagykórházig
közlekedik, majd onnan vissza. A vállalat minden intézkedést megtett a diákok biztonsága érdekében, a koronavírus-fertőzés elkerülésére. A buszokat fertőtlenítik és
fertőtlenítőszerrel látják el. A maszkviselés kötelező!

Együttműködésre pályázhatnak
a helyi akciócsoportok

Február 1-jétől április 30-áig nyújthatják be pályázataikat a
helyi akciócsoportok (GAL) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztési ügynökségeihez. A
2014–2020-as országos vidékfejlesztési program (PNDL)
keretében (19.3-as programcsomag) a különböző akciócsoportok az együttműködésükkel megvalósítandó projektekkel pályázhatnak. A pályázati keretösszeg 10,3 millió euró.
Az említett kiírás útmutatója elérhető, tanulmányozható a
minisztérium www.madr.ro honlapján is.

Házasság hete

Az Ezerszer is igen! mottóval zajló idei házasság hetét a
járványügyi előírások miatt visszafogottabban ünneplik Erdély-szerte. Marosszentgyörgyön február 12-én, pénteken
Uzsalyné dr. Pécsi Rita lesz az online vendégelőadó a rendezvénysorozat keretében. Az előadás témája: Hasonlóságaink és különbözőségeink – egymás kedvéért születtünk.
A rendezvényhez csatlakozni a Zoomon lehet.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Februárban újraindul az Iskola Alapítvány
délutáni oktatási programja

Az iskolák megnyitásával újraindul a
tanév második felében az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programja. Így a
projekt február 8-ától összesen 12 megyében, 38 helyszínen mintegy 1660 kisdiák
részvételével folytatódhat.
A program elindítása a tanév elején is
nagy kihívást jelentett, az online oktatás
idejére viszont – érthető okokból – a délutáni oktatást is szüneteltetni kellett. „Nagyon örülünk, hogy a nehézségek ellenére
a második félévtől végre újraindulhat a
program, ráadásul az első félévhez képest
még több tanintézmény csatlakozott hozzánk” – nyilatkozta Nagy Zoltán Levente,
az Iskola Alapítvány elnöke.
A projekt újdonsült tagja Maros megyéből a magyarfülpösi szórványkollégium; Kolozs megyében pedig Mérában és Kalotaszentkirályon indul el
a délutáni oktatás. A projektben részt vevő tanintézmények teljes listája az alábbi linken olvasható:
https://bit.ly/3awbqWA
„Természetesen a gyerekek és a pedagógusok egészsége
a legfontosabb, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a járványügyi előírásokra, és az egészségügyi szabályokat betartva
várjuk vissza az iskolapadba a gyerkőcöket” – tette hozzá
az alapítvány elnöke.

A 2019 őszén indult délutáni oktatási program célja az
anyanyelvi oktatás vonzerejének növelése, az identitás
megőrzése, a magyar oktatás megerősítése, a magyar iskolák vonzóbbá tétele szórvány közösségekben, és a családok
közvetett anyagi támogatása. A program a magyar nyelvű
elemi oktatásban (0–4. osztály) részt vevő gyermekeket célozza meg, a délutáni felügyelet és oktatás mellett pedig
naponta meleg ebédet is biztosít. Az Iskola Alapítvány oktatási programja a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával valósul meg.

A helyi tanács hétfői ülésén a testület sürgősségi eljárásban jóváhagyta a marosvásárhelyi háztartási fogyasztók
számára 2021-re érvényes köztisztasági különadó bevezetésére és kezelésére vonatkozó szabályzat módosítását,
amelyet a 2020. december 17-i 249-es helyi tanácsi határozatban hagytak jóvá, a kiszolgáltatott társadalmi csoportok támogatása érdekében.
A köztisztasági különadót érintő módosítások és kiegészítések a következők:
1. A befizetési feltételek módosítása kettőről négy
egyenlőrészletre.
• Március 31-ig a január-március időszakra.
• Június 30-ig az április-június időszakra.
• Szeptember 30-ig a július-szeptember időszakra.

• December 15-ig az október-december időszakra.
2. A súlyos fogyatékossággal élők, valamint az I-es rokkantsági fokozatba sorolt személyek mentesülnek a köztisztasági különadó befizetése alól.
3. Azok a családok, amelyek három vagy több eltartott
kiskorú gyermekkel élnek egy háztartásban, a különadót
csak két gyerek után kell befizessék.
A fent meghatározott kedvezmények biztosítása miatt
keletkező összegek különbségét Marosvásárhely önkormányzatának helyi költségvetéséből fedezik.
A 2021-es évre vonatkozóan az adóbevallások benyújtási határideje 2021. március 1.
A bel- és külkapcsolati
osztály

A járvány leginkább sújtott ágazata a turizmus, mely a
vendéglátással karöltve a legnagyobb veszteségekkel maradt 2020-ban.
Az Erdélyi Magyar Televízió Metszet című műsorában
gazdasági és turisztikai szakértőkkel tekintik át az idegenforgalom helyzetét, az ágazatot ért tavalyi sokk hatásait,

jelenlegi állapotát és az idei szezon kilátásait. Kiderül az
is, ajánlott-e utazást terveznünk, üdülést foglalnunk 2021re.
Az egyik hargitai síközponthoz is elkalauzolják a műsor
nézőit kedden este fél 9-től az Erdély TV képernyőjén és
Facebook-oldalán.

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság összeállítja a
Marosvásárhelyen és a város vonzáskörzetében élő mozgásképtelen és fekvő betegek jegyzékét.
A beoltásra váró személyek, gondozóik (ha van ilyen),
és a velük egy háztartásban élő családtagjaik kerülnek fel
a jegyzékre. Ennek érdekében együttműködnek a családorvosokkal.
Az oltáskampányra vonatkozó, saját felelősségre tett jelentkezési típusnyilatkozat és a hozzájárulási űrlap megta-

lálható a hivatal www.tirgumures.ro honlapján, a „Szociális” gombra kattintva.
A dokumentumok letöltés után benyújthatók a registratura.das@tirgumures.ro e-mail-címen is, a „Persoană imobilizată/nedeplasabilă” megjegyzéssel.
További információkért a 0365-430-859-es telefonszám
hívható. Ezzel egy időben folytatják a 65 év felettiek, a fogyatékkal élők és a krónikus betegségben szenvedők előjegyzését a védőoltásra.

Közlemény a köztisztasági különadót érintő
módosításokról és kiegészítésekről

Bukásra van ítélve, vagy újraindulhat a turizmus?
– az Erdély TV műsorában –

Összeállítják az oltásra váró mozgásképtelenek listáját

RENDEZVÉNYEK

Mezőség mosolya

A Maros Művészegyüttes február 10-én, szerdán 19
órától a Mezőség mosolya című folklórműsort viszi
színre a kövesdombi székházban. A műsorban megidézett ,,táncos” falvak: Alsótök, Girolt, Bonchida, Válaszút,
Kide, Bálványoscsaba, Szék, Mezőkeszü, Magyarpalatka, ugyanakkor Borsa-völgyi dallamok is felcsendülnek az előadáson. Rendező-koreográfus: Varga János.
Énekel Kásler Magda, a Maros Művészegyüttes zenekarának kíséretében.

A Bekecs néptáncegyüttes
előadásai

A nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes ebben a hónapban a nyárádmenti településeken lép fel. Február
13-án Dózsa György, 14-én Szentgerice, 19-én Nyárádszereda, 27-én Nyárádmagyarós, 28-án Márkod művelődési otthonában vendégszerepel a Reliktum című
műsorral. A fellépések a járványügyi korlátozások betartásával, csökkentett nézőszámú közönség előtt történnek, ezért előzetes helyfoglaláshoz vannak kötve, a
telefonszámokat az együttes közösségi oldalán lehet
megtalálni.
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Ülésezett a kormánykoalíció

Idén nem nő a nyugdíjpont értéke

A nyugdíjpont értéke 2022. január
1-jétől fog emelkedni – jelentette
be Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke hétfőn. A
nyugdíjpont értékének növekedését a 263-as törvényben szereplő
képlet alapján számítják ki, azaz
kiigazítják az inflációs rátával és a
bruttó átlagbér növekedésének 50
százalékával, mondta Orban a
parlamentben, a kormánykoalíció
ülése után.

Elmondta ugyanakkor, hogy a lehető
legkorábban elkezdik a nyugdíjak újraszámolásának eljárását is, hogy kiigazítsák az egyenlőtlenségeket. Ami pedig a
speciális nyugdíjak kérdését illeti, Orban
emlékeztetett, hogy a kormányprojektben szerepel egy nyugdíjtörvény kidol-

Ludovic Orban hétfőn azt is közölte:
a kormánykoalíció tanácskozott a költségvetésről, a költségek csökkentéséről,
és a tervek szerint 2021-re nem bocsátanak ki üdülési jegyeket (voucher),
ugyanakkor érvényesek maradnak a ko-

rábban kibocsátott üdülési jegyek, amelyek 2021-ben felhasználhatók.
A PNL elnöke szerint az egyetemistáknak járó kedvezményekről, valamint
a közalkalmazottak pótlékairól még nem
született döntés. Eltörlik viszont a prefektúráknak juttatott 30%-os pótlékot.
Orban úgy fogalmazott: olyan büdzsét
igyekeznek kidolgozni, amely megfelel
a hazai, illetve az európai szintű tárgyalásokon elfogadott 7%-os hiánycélnak.
Az államháztartási konstrukciót
ugyanakkor úgy akarják kidolgozni,
hogy az európai alapok felhasználásának
kedvezzen.
A tervek szerint a beruházások 50%át vissza nem térítendő európai alapokból kívánják fedezni – mondta Ludovic
Orban. (Agerpres)

jedésében dominánssá vált egyéb vírusváltozatok ellen.
Ugyanezt szögezte le az Oxfordi
Egyetem oltóanyag-fejlesztő csoportjának igazgatója, Andrew Pollard által
a minap közzétett hatásvizsgálati jelentés.
A tanulmány kiemeli, hogy az AstraZeneca gyógyszergyárral közösen kidolgozott, ChAdOx1 nCoV-19 nevű
vakcina hasonló hatékonysággal alkalmazható az Angliában feltűnt, B.1.1.7
jelzésű új koronavírus-variánssal szemben, mint a járványt okozó SARS-CoV2 koronavírustörzs egyéb, korábban
azonosított változatai ellen.
Pollard professzor és Mene Pangalos,
az AstraZeneca kutatási alelnöke bejelentette azt is, hogy várhatóan még az
idén, valószínűleg őszre elkészül a koronavírus elleni oltóanyag új generációja,
amely az újonnan felbukkanó vírusvariánsok ellen még nagyobb hatékonysággal használható.
Hétfői cikkében a brit oltásügyi államtitkár hangsúlyozza: a Nagy-Britanniá-

ban nem honos koronavírus-változatok
esetében is tudatában kell lenni annak,
hogy ha egy vakcina kevésbé hatékony
e variánsok terjedésének megakadályozásában, akkor is jó hatékonysági fokkal
veheti elejét az e vírusváltozatok okozta
súlyos betegségek kialakulásának, a kórházi kezelés szükségessé válásának vagy
a betegség miatt bekövetkező halálozásnak.
Helyes és szükséges felkészülni a frissített oltóanyag-változatok alkalmazására, bizalommal állítható ugyanakkor,
hogy a mostani oltási programban használt vakcinák is mindenkinek védelmet
nyújtanak – írta hétfői cikkében Nadhim
Zahawi.
A brit oltásügyi államtitkár a BBC televíziónak nyilatkozva előző nap azt
mondta: lehet, hogy hasznos lenne ősszel
egy újabb oltási forduló az új vírusváltozatok ellen kidolgozott vakcinákkal, és
az sem kizárható, hogy később érdemes
lesz évente megismételni az oltási kampányokat az esetleg felbukkanó még
újabb vírusvariánsok ellen. (MTI)

gozása, amely ki fog térni ezekre a juttatásokra is.
A PNL és az USR-PLUS alkotta szövetség között van egy egyezmény a parlamenti képviselők és szenátorok
jogállását módosító jogszabály kidolgozásáról is, amely révén törölni fogják a
törvényhozók különnyugdíját, mondta
Orban, hangsúlyozva, hogy a PNL vezetősége egyhangúlag megszavazta a módosítás támogatását.

2021-re nem bocsátanak ki
üdülési jegyeket

Brit oltásügyi államtitkár: a jelenlegi vakcinák
a domináns vírusvariánsok ellen is hatékonyak

A brit oltási kampányban jelenleg
alkalmazott oltóanyagok is jó hatékonysággal védenek a NagyBritanniában leginkább elterjedt
koronavírus-variásokkal szemben
– írta hétfőn megjelent cikkében
Nadhim Zahawi, a brit oltási program irányításáért felelős egészségügyi államtitkár.

Az először Délkelet-Angliában kimutatott, a világban „brit variánsként” emlegetett új koronavírus-változat a
vizsgálatok szerint 30-50 százalékkal
fertőzőképesebb, mint az először kimutatott vírusvariánsok.
A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap hétfői kiadásában közölt
írásában
Nadhim
Zahawi
ugyanakkor hangsúlyozta: a Nagy-Britanniában jelenleg használatos két vakcina – a Pfizer és a BioNTech, illetve az
Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca
gyógyszergyár közös fejlesztésű oltóanyaga – a legutóbbi vizsgálatok eredményei alapján jól alkalmazható e
variáns és a brit koronavírus-járvány ter-

A holland kormány felfüggesztette
az örökbefogadásokat külföldről

A holland kormány azonnali hatállyal felfüggesztette a külföldről
történő örökbefogadásokat, miután egy vizsgálóbizottság komoly visszaéléseket tárt fel a
folyamatok során – írta hétfőn a
Dutchnews holland hírportál.

A különbizottságot Sander Dekker
jogvédelemért felelős miniszter bízta
meg 2019 tavaszán, hogy vizsgálja ki a
holland kormány felelősségét a nemzetközi örökbefogadási folyamatokban
1967 és 1998 között.

A testület elsősorban bangladesi, brazil, kolumbiai, indonéz és Srí Lanka-i
gyermekek örökbefogadását tanulmányozta, és a korrupció, okirathamisítás, gyermekkereskedelem, továbbá
gyermekrablás több esetére derített
fényt.
A bizottság vezetője, Tjibbe Joustra
hangsúlyozta, hogy a mai napig előfordultak visszaélések, a testület többek között arra utaló jeleket talált, hogy több
szegény országból származó anyának
kényszerből kellett gyermekétől megvál-

nia. A hétfőn közzétett jelentésből kiderül, hogy noha nem találtak holland tisztviselők megvesztegetésével kapcsolatos
bizonyítékokat, a holland kormány már
az 1960-as évek végétől tudatában volt a
visszaéléseknek.
Dekker azt mondta a sajtónak, hogy a
kormány évekig szemet hunyt a visszaélések felett. Hozzátette: a kormánynak
vállalnia kell a felelősséget a múltban elkövetett hibákért, és segítséget kell nyújtania az érinett örökbefogadottaknak.
(MTI)

dzsihadisták elkövettek az idő alatt, amíg
uralmuk alatt tartották az UNESCO világörökségi listáján szereplő helyszínt.
Aszaád több mint 50 évet áldozott
életéből Palmürára, amely a fővárostól,
Damaszkusztól északkeletre található sivatag oázisa mentén fekszik. A nagy tiszteletnek örvendő régész 2003-ban
visszavonult mint a helyszín főrégésze,
de folytatta a kutatásokat a térségben,
míg az végül az Iszlám Állam kezére került. Három fia és veje – akik szintén régészek – a fővárosba menekültek a
közeli Tadmur városában található múzeumból származó értékes műkincsek
százaival a dzsihadisták közeledtével.
Aszaád mindazonáltal kitartott amellett,
hogy nem hagyja el otthonát, akkor sem,
ha megölik.

Az akkor 83 éves régészt az Iszlám
Állam elfogta, és kifaggatta további műkincsek hollétéről. Aszaád nem volt
hajlandó együttműködni, ezért a dzsihadisták 2015 augusztusában lefejezték
Tadmur egyik terén. A gyilkosságot követően Palmüra számos, az 1. és 2. századból származó részét semmisítette
meg a műemlékeket bálványimádásnak
tartó Iszlám Állam. A dzsihadisták később elvesztették az ellenőrzést a helyszín felett, ám 2016-ban visszaszerezték,
ekkor szintén súlyos pusztításokat vittek
véghez.
A szíriai kormányerők 2017 márciusa
óta tartják ellenőrzésük alatt a helyszínt,
a helyreállítási munkálatok mindazonáltal korlátozott mértékben haladnak a jelenleg is dúló polgárháború miatt. (MTI)

A szíriai hatóságok megtalálták az Iszlám Állam által
2015-ben lefejezett régész holttestét

A szíriai hatóságok úgy vélik,
hogy megtalálták Hálid al-Aszaád
szíriai régész holttestét, akit az
Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagjai nyilvánosan lefejeztek
2015-ben, mivel nem volt hajlandó elárulni nekik, hogy hol találhatóak értékes műkincsek
Palmüra ókori városában – erről
számolt be hétfőn a BBC brit műsorszóró.

A szíriai állami média tájékoztatása
szerint a hatóságok feltételezik, hogy
Aszaád holtteste az egyik a három közül,
amelyre a Palmürától keletre található
Kahlulban bukkantak. A holttesteket
DNS-vizsgálattal azonosítják.
A brutális gyilkosság része volt annak
a sor szörnyű atrocitásnak, amelyet a
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Vírushelyzet

A legutóbbi tájékoztatás óta 1319 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte 9520 tesztet
végeztek el – közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetekkel 746.637-re nőtt a
fertőzöttek száma, 692.681 pácienst gyógyultnak
nyilvánítottak. Ez idáig 5.587.941 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában és
163.997 antigéngyorstesztet végeztek el. Azt is közölték, hogy hétfőtől Máramaros megye vörös zónába került, miután az elmúlt 14 napban regisztrált új
esetek száma ezer lakosra vetítve elérte a 3,03-at.
Továbbra is Temes megyében a legmagasabb a fertőzöttségi arány: az előző napi 3,43 ezrelékről 3,44re emelkedett hétfőn a mutató, így ez a megye is
marad a vörös zónában. Bukarest a sárga zónában
marad 1,94 ezrelékes fertőzöttségi rátával, további
nyolc megye tartozik a sárga övezethez és 31 a zöldhöz. (Agerpres)

Közzétették a tesztelési
formanyomtatványt

Közzétette az oktatási és az egészségügyi minisztérium azt a formanyomtatványt, amelynek kitöltésével
és aláírásával a szülők hozzájárulásukat adják
ahhoz, hogy gyermekükön koronavírustesztet végezzenek az iskolában, amennyiben a betegség tüneteit
mutatja, vagy igazoltan fertőzött személlyel volt kontaktusban. A szülőknek meg kell jelölniük, hogy távollétükben is elvégezhető-e a gyorsteszt a gyereken,
vagy csak a jelenlétükben járulnak hozzá ehhez. A
formanyomtatványt nagybetűkkel kell kitölteni. Az antigéngyorsteszthez az orrgaratból vesznek mintát, és
15 percen belül megvan az eredmény. A mintavételt
kizárólag megfelelően képzett egészségügyi személyzet végzi. A gyereket abban az esetben tesztelik,
ha a Covid–19 jellegzetes tüneteit mutatja, vagy ha
igazoltan fertőzött diák vagy iskolai alkalmazott kontaktjának minősül. (Agerpres)

Elkészült a költségvetési törvény

A büdzsétörvény tervezete elkészült, kedden, de legkésőbb szerda reggel közvitára bocsátják, jelentette
be Florin Cîţu miniszterelnök. A büdzsétervezetben 7
és 7,1% közötti költségvetési deficittel számolnak,
mutatott még rá a kormányfő. Elmondta ugyanakkor,
hogy nem kapta még kézhez a veszteséges állami
vállalatoktól az átszervezésre vonatkozó terveket. A
közszférában dolgozók által kapott bérpótlékokat illető kérdésre Cîţu kifejtette, egyelőre felső korlátokat
szabnak meg ezek esetében vagy sürgősségi rendeletek, vagy a parlamentbe benyújtott módosítások
révén, de ki fognak dolgozni egy új bértörvényt,
amely a hatékonysághoz arányítja a pótlékokat az állami szektorban. Kérdésre válaszolva Cîţu megerősítette, hogy csökkentik idén a pártoknak kiutalandó
alapokat is. (Agerpres)

Kutyáknak készített rágócsontot
hívtak vissza a forgalomból

Szalmonellafertőzés miatt Magyarországon visszahívják a forgalomból a Trixie vitaminos rágócsontot –
hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A hivatal honlapján tájékoztat
arról, hogy a Trixie vitaminos rágócsont 12 cm 70 g
megnevezésű termék gyártási száma 0102/20, lejárata 2023. január. A szárított nyers bőrből készült rágócsontot a lengyelországi Carry Pet Food Sp. z o.o.
készítette. A Nébih felhívja a figyelmet, hogy a termék
fogyasztása a kutyákra nem ártalmas, viszont a személyi higiénia elhanyagolása esetén emberben szalmonellafertőzést okozhat. Ezért fontos, hogy a
kutyatulajdonosok alaposan mossanak, fertőtlenítsenek kezet, ha a termékkel érintkeztek. (MTI)

Hol a határ?

(Folytatás az 1. oldalról)
lenne szabad átlépni. Ezért döntött úgy, hogy amennyiben nem orvosolják a hibát, megtörténhet, hogy kilép a
PNL-ből, és állítása szerint példáját mások is fogják követni.
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat szerint Romániában 2020-ban a korábbinál nagyobb teret nyert a magyarellenesség, ami Klaus Iohannis államfő tavaly
április végi magyarellenes televíziós beszédével és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamentbe kerülésével a politika középpontjába került. A szolgálat
több esetben fordult a Diszkriminációellenes Tanácshoz, de rendőrségi, ügyészségi feljelentéseket is tett,
többnyelvű hírleveleket készített, amelyekben más jogvédő szervezeteket, politikusokat és a bukaresti nagykövetségeket tájékoztatott a magyarokat ért
jogsérelmekről.
Van egy határ? Hiszen újabb magyarellenes provokációkra számíthatunk hamarosan. Nemsokára következik március 15-e, azt előzi meg a székely szabadság
napjaként emlegetett március 10., azután a marosvásárhelyi fekete március évfordulója. Amire a román nacionalisták bizonyára maximálisan rá fognak játszani.
Vajon lehet tudni, hol a határ?

4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ AKTUÁLIS–KÖZÉLET __________________________________________ 2021.február9.,kedd

A maszk takarásában

(Folytatás az 1. oldalról)
nem mindenki iratkozott fel, hogy
beoltassa magát – tette hozzá érdeklődésünkre.

Sárgában

– Milyen a felemás iskolakezdéssel induló első nap? – kérdeztük a
marosvásárhelyi Dr. Bernády
György Általános Iskolát vezető
Kupán Edit igazgatónőtől.
– A főépületben tanuló három
nyolcadik osztály egyikében kezdtem a mai napot. A másik épületbe
járó 0-IV. osztályokban, ahol sokkal
többen vannak, a kolléganőm volt a
szolgálatos. A 810 diákunk közül
503-an jöttek ma iskolába. Azok a
tanárok, akik a nyolcadik osztályban kezdtek, a főépületben folytathatták a kisebb diákok online
tanítását, erre lehetőséget teremtettünk a tantermekbe beszerelt asztali számítógépekkel és kamerákkal. Ez lehetséges volt, mert vannak
olyan kollégák, akiknek csak
az V–VII. osztályokban van órájuk, és ők továbbra is otthonról taníthatnak.
Az igazgatónő elmondta, hogy az
iskolakezdés előestéjén tartott megbeszélésen senki sem jelezte, hogy
lenne covidos beteg gyermek, akinek online kellene órát tartani. Ezt
korábban két elemi osztályos, krónikus betegségben szenvedő diák
szülei igényelték.
– A nyolcadikosok, akik elszoktak az iskolába járástól, furcsának
találják a mai napot, bár örülnek, hiszen erre vártak, de látszik rajtuk,
hogy vissza kell szokniuk az iskolába járáshoz, ahogy nekünk, pedagógusoknak is. A termekben
egyszemélyes padok vannak, és a
távolságtartást biztosítani tudjuk a
nagyobb létszámú osztályokban is,
amelyek számára már eleve nagyobb tantermeket jelöltünk ki.
A tanárkollégák is várták a visz-

Koronavírus

szatérést, de azért nekik is le kellett
mondani a viszonylagos kényelemről, ami az otthonról való tanítással
járt.
A diákok tesztelésével kapcsolatosan a szülőknek vasárnap küldtük
el a formanyomtatványt, és hétfő
estig kell(ett) összegyűjteni a válaszukat, hogy beleegyeznek-e vagy
sem. Az első nappal kapcsolatosan
úgy döntöttünk, ha észreveszik,
hogy valamelyik gyermeknek tünetei vannak, értesítik a szülőt, de erre
nem volt szükség. Estére pedig
elektronikus formában összegyűjtjük a válaszokat. Az iskolánkban
működik orvosi rendelő, de a teszteléshez szükséges felszerelést még
nem kapták meg. A pedagógusainknak a hatvan százaléka igényli a védőoltást.
Személy szerint az a véleményem, hogy a körülmények ellenére
a szabályok szigorú betartásával az
életnek, a munkának mennie kell
tovább – nyilatkozta Kupán Edit tott az internet-hozzáférhetőség, a
tanfelügyelőségtől kilenc asztali
igazgató.
számítógépet kapott az iskola, így
Zöld út Erdőszentgyörgyön
ötödik osztálytól az összes tanterA Szent György Technológiai Lí- met ellátták, ezenkívül két interakceum mind a 764 kis- és nagyobb tív táblát vásároltak, amelyeket a
diákja számára személyes jelenlét- középiskola elméleti osztályaiban
tel kezdődött meg az oktatás. A kö- szereltek fel. Pályáztak a padok felrültekintő intézkedésekről, a újítására, amiben segített az önkorbiztonságos feltételek megteremté- mányzat is, így az osztályok
séről Léta Áron iskolaigazgató szá- többségében egyszemélyes padok
molt be.
vannak, de a többi teremben is meg
Mint elmondta, két váltásban kel- tudták oldani, hogy másfél méternél
lett megkezdjék a tanítást, öt osztály is nagyobb legyen a diákok között
délután jár, mert csak így tudták a távolság, ugyanis a bútorokat, sőt
biztosítani az előírt feltételeket. Egy a katedrát is eltávolították, hogy naóra takarítás, szellőztetés, fertőtle- gyobb legyen a hely. Az osztálylétnítés után érkezik a második váltás. szám legfeljebb 23, a nagyobb
A diákok és a tanárok számára is létszámúak a nagy termeket kapták,
külön be- és kijáratokat biztosítot- a két szakot tanuló osztályok a
tak, a tornatermet külön szabályzat közös órákat egy nagy teremben, a
szerint használják, az informatika szakórákat külön kisebb termekben
szaktermeket egyelőre kénytelenek tartják.
osztályteremként üzemeltetni. Az
A tanítás reggel egy időben kezintézmény egész területén biztosí- dődik, a szüneteket viszont eltolták,

így egyszerre kevesen tartózkodnak
az udvaron. Minden szinten szolgálatos tanár ügyeli fel a mellékhelyiségeket, az osztálytermekben is
biztosított szünet idején a felügyelet, az udvaron hasonlóképpen.
Érdeklődésünkre az igazgató
hozzátette, hogy külön iskolaorvosuk nincsen, s bár az újabb előírásokban nem szerepel, reggel
minden diáknak megmérték a testhőmérsékletét. Mindhárom épületszárnyban van egy elkülönítő
szoba, ha valamelyik diáknál a betegség tüneteit észlelik, a pedagógusok értesítik a szülőket, ha a diák
már nagykorú, saját felelősségére a
családorvosához fordul. Ha a szülőt
nem tudják elérni, akkor fordulnak
a sürgősségi ügyelethez.
Tegnap (hétfő) reggel a helyi
rendőrség képviselői is jelen voltak
a reggeli kezdéskor, egyikük az iskola, társa az óvoda bejáratánál, a
bözödi iskolánál úgyszintén. Nyolc

A lakosság több mint fele beoltatná magát

Romániában egy friss felmérés szerint a lakosság
több mint 55 százaléka beoltatná magát az idén
koronavírus ellen, a megkérdezettek csaknem 40
százaléka pedig nem, a többiek még nem döntöttek, vagy nem válaszoltak.

Az INSCOP közvélemény-kutató intézet és a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) politika-közigazgatás és kommunikációtudományi karának hétfőn ismertetett közös felméréséből kiderült, hogy a harminc év
alattiaknál 42, a 60 év felettieknél pedig már 72 százalékos
az oltási hajlandóság.
Az oltást elutasítók csaknem fele állította, hogy döntése
végleges. Több mint harminc százalékuk a mellékhatásoktól tartva, 27 százalékuk az oltóanyag hatékonyságát megkérdőjelezve, 15 százalékuk az immunizálással kapcsolatos
információhiányra hivatkozva utasítja el az oltást, 13 százalékuk pedig nem hisz a SARS-CoV-2-vírus létezésében.
A megkérdezettek több mint kétharmada azonban valós
egészségügyi veszélynek tartja a világjárványt, és csaknem
77 százalékuk ért egyet azzal, hogy az oltás a leghatékonyabb módja egy betegséggel szembeni védekezésnek. A
válaszadók 83 százaléka szerint a Covid-19 elleni oltás beadása csak önkéntes alapon történhet, 16 százalékuk viszont kötelezővé tenné.
A felmérés szerint Romániában 54 százalékos a bizalom
a Covid-vakcinákra vonatkozó európai uniós engedélyezési
eljárásokban. A megkérdezettek 50 százaléka bízik az
Egyesült Államok, 45 százalékuk a Románia, illetve 26-26
százalékuk a Kína vagy Oroszország által engedélyezett
koronavírus elleni oltásokban.
A 2,8 százalékos hibahatárral készült felmérést január
13. és február 3. között végezték 1200 résztvevő bevonásával.
Egy másik – az Ipsos.Digital közvélemény-kutató által
végzett – felmérés szerint a világjárvány kezdete óta Romániában több mint kétszer annyi szappan fogy, mint korábban, a kézfertőtlenítő szerek használata 110 százalékkal
emelkedett. A megkérdezettek átlagosan naponta legalább
nyolcszor mosnak kezet a korábbi négyhez képest, és kétharmaduk azt állította, a koronavírus-járvány után is
ugyanilyen rendszeresen fogja fertőtleníteni a kezét. (MTI)

Fotó: Nagy Tibor

óra öt perckor zárják a kaput, és aki
elkésett, az első szünet után mehet
be, hogy ne zavarja a tanítást.
Érdeklődésünkre az igazgató elmondta, hogy az iskolának 103
alkalmazottja van, akik közül 30-an
iratkoztak fel védőoltásra, a 64
tanár közül 19-en. Hatot már beoltottak, a többieket, akik februárra voltak előjegyezve, áttették
márciusra. Még a múlt évben hárman átestek a betegségen. Jelenleg
az 5400 lakosból két bizonyítottan
fertőzött személy van Erdőszentgyörgyön, ami 0,37 százalékot jelent.
– A diákok örömmel mentek-e iskolába, milyen a hangulat?
– Egyelőre csendben vannak,
még túlságosan is nagy csendben.
Bekötött szájjal nehezebb zajongani – tehetnénk hozzá az igazgató
szavaihoz, biztosak lévén abban,
hogy idővel felbátorodnak, megjön
a kedvük.

Romániában hamarosan
dominánssá válhat
a fertőzőbb
brit vírusmutáció?

Romániában hamarosan dominánssá válhat a koronavírus Nagy-Britanniából elterjedt, sokkal fertőzőbb mutációja – állapította meg Dumitru Jardan
biológus, a MedLife magánklinika-hálózat vezető
kutatója, miután 90 véletlenszerűen kiválasztott
minta közül 24 esetben azonosították a brit vírusvariánst.

Fotó: Antalfi Imola

A Mediafax hírügynökség pénteken számolt be a MedLife
tanulmányáról, amelynek nyomán 52-re – vagyis szinte duplájára – emelkedett a brit vírusmutációval beazonosított romániai fertőzöttek száma. A cég szakemberei a január 25-29.
között pozitívnak bizonyult koronavírus-tesztek közül véletlenszerűen választottak ki 13 különböző városból származó
90 mintát, amelyek további elemzése nyomán megállapították, hogy ezek több mint 26 százalékánál a brit vírusmutációról van szó.
Bár a tanulmányból nem vonhatók le statisztikai következtetések, a kutatás vezetője szerint az mindenképpen megállapítható, hogy a fertőzőbb mutáció is közösségi szinten,
követhetetlenül terjed Romániában, ezért nagy a valószínűsége, hogy dominánssá válik az országban.
A stratégiai kommunikációs törzs pénteki jelentése szerint
az utóbbi napon 2580 újabb koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, ami néhány százalékponttal haladja meg az utóbbi
két hét átlagát. Romániában eddig 740 ezer embernél mutatták ki a vírust, közülük 35 ezer jelenleg is fertőző. A járvány
már csaknem 19 ezer áldozatot követelt, közülük 73-an az
utóbbi 24 órában vesztették életüket.
Romániában – a megfelelően felszerelt laboratóriumok hiánya miatt – csak becslések léteznek arról, hogy milyen
arányban terjednek az országban a fertőzőbb, új vírusmutációk. A média arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyorstesztek
kereskedelmi forgalmazása nyomán a fertőzöttek egy részéről
nem szereznek tudomást a hatóságok, a tünetmentes vagy
enyhébb tüneteket produkáló fertőzöttek ugyanis sok esetben
eltitkolják a saját kezdeményezésre végzett antigénteszt pozitív eredményét, hogy elkerüljék a kéthetes karantént. (MTI)
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Melyik út járható?

Az oktatásról és az oltásról

A koronavírus-járvány és az
online oktatás rávilágított a
romániai tanügyi rendszer hiányosságaira. Most pedig,
hogy a különböző forgatókönyvek alapján újraindult a
hagyományos oktatás, joggal
merül fel a kérdés: mennyire
volt jó az online, és mennyire
tudták tartani a lépést a diákok a tananyaggal? Valamilyen lemaradásról mindenképpen beszélhetünk, de nagyon is lényeges, hogy ez
mekkora, illetve mikor és hogyan fogják ezt bepótolni.
Szóba került a szombati oktatás lehetősége és az iskola
utáni programok, de az is
nagy kérdés, hogy milyen stádiumban van az oltás a tanügyben dolgozók körében, és
vajon mikor térhet vissza teljes mértékben a hagyományos oktatás.
Ezekről kérdeztük dr. Novák
Csaba Zoltán szenátort.

Nagy-Bodó Szilárd

– Felmerült annak a lehetősége,
hogy szombaton pótló tanórákat
tarsanak. Mi lesz ezekkel az órákkal?
– A koronavírus miatt bekövetkezett kimaradások és az oktatásban tapasztalható krízis mindenképpen hatással volt a tanítás
menetére. Különböző szintű lemaradásokról beszélhetünk. Van a pozitívabb besorolású lemaradás,
amikor elmaradnak órák vagy az

Novák Csaba Zoltán

online oktatás következtében nem
lehet úgy haladni az anyaggal, ahogyan azt a tanterv elvárná. Ez előfordulhat a hagyományos oktatás
során is, és ez a fajta lemaradás behozható plusz tanórákkal. Ugyanakkor van egy másik fajta
lemaradás, ez a kevésbé szerencsés
eset, amikor a gyermekek valamilyen okból nem részesültek az online taníttatásban. Ez már komolyabb odafigyelést igényel. Véleményem szerint, ha már a minisztérium kijelentette, hogy ezeket be
kell hozni, akár szombaton vagy
más extra tevékenységekkel, akkor
figyelembe kell venni a lemaradás szintjét. Az adott iskola
és az adott tananyagot oktató tanár
kell eldöntse, hogy mennyit és hogyan kell bepótolni. Meglátásom
szerint ebben a kérdésben a minisztérium egy bizonyos fokú rugal-

Farkas Árpád halálára

Életének 77. évében súlyos betegség után elhunyt FarkasÁrpád költő. 1944-ben született
a Hargita megyei Siménfalván, középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte, majd
a Babeş–Bolyai Egyetemen magyar nyelv- és
irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. 1963tól jelentek meg versei különböző folyóiratokban és napilapokban. Az egyetem elvégzése
után 1968-ig a háromszéki Vajnafalván tanított,
1968-tól Sepsiszentgyörgyön élt, 1971-ig újságíró volt a Megyei Tükörnél, 1971–1989 között a marosvásárhelyi Igaz Szó irodalmi folyóirat munkatársaként dolgozott. 1990-től az Igaz
Szó utódának, a Látónak volt sepsiszentgyörgyi szerkesztője. 1993-tól 2010-ig a Háromszék című napilap főszerkesztője.
1967-ben szerepel a Vitorla-ének című, fiatalokat bemutató antológiában. 1968-ban a
Forrás-sorozatban megjelenik első kötete, a
Másnapos ének. További kötetei: Jegenyekör
(versek, 1971), Bővizű patakok mentén (riportkönyv Beke Györggyel, Fodor Sándorral és
Kovács Györggyel, 1972), Alagutak a hóban
(versek, 1979), Asszonyidő (publicisztikai írások, 1983), A befalazott szószék (versek,
1985), A szivárgásban (versek; 1991), Bolhalakodalom (gyermekversek,1998), Erdélyi
asszonyok (versek, 2000), Határátkelés (válogatott versek, 2004), Ecce poeta! Farkas Árpáddal beszélget Benkei Ildikó (riportkönyv,
2005), Válogatott versek (Székely Könyvtár,
2012), Ostorzúgásban ének (egybegyűjtött
versek, 2019). Műfordításai: Ion Bănuţă: A
Sátán könnye. (Versek; ford. Csiki László, Farkas Árpád; Kriterion, Bukarest, 1983, Ion
Vinea: Árnyékok malma. (Válogatott versek;
ford. Farkas Árpád, Király László, utószó Mircea Vaida; Kriterion, Bukarest, 1976), Ana
Blandiana: Valaki engem álmodik, 1985, Adrian Popescu: Világ porán át, 1990, Marin Sorescu: Papírorkán, 1987.
Farkas Árpád 1985-ben megkapta a Román
Írószövetség díját, 1993-ban a József Attiladíjat, 2002-ben a Balassi Bálint-emlékkardot.
2016-ban a Magyarország Babérkoszorúja díj-

Farkas Árpád

Forrás: Erdélyi Krónika

masságot kell biztosítson az iskoláknak és a tanároknak annak érdekében, hogy mindenki eldönthesse, hogy hol szükséges a lemaradást pótolni.
– Hogyan állnak a tanügyi alkalmazottak oltásával?
– Nem rendelkezem pontos statisztikákkal, csak bizonyos információkkal, amiket különböző
iskolákból személyes megkérdezés
útján kaptam. Én azt gondolom,
hogy vannak olyan intézmények,
ahol kimondottan jó a jelentkezési
arány, például a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban a körülbelül 70
tanárból több mint 50 jelentkezett,
ez pedig jó aránynak számít. Azonban voltak olyan visszajelzések is
vidéki iskolákból, ahol a jelentkezési arány rendkívül alacsony.
Meglátásom szerint országos szinten a jelentkezési arány a vártnál

alacsonyabb, és sajnálattal tapasztalom, hogy egy olyan társadalmi
csoportnál is jelen van az oltással
szembeni szkepticizmus, amelyik
az átlagnál jóval több információval kellene rendelkezzen.
– Milyen lépéseket tervez a politikum a tanügy fejlesztésében?
– Mindenképpen folytatni kell a
digitális eszközökkel történő ellátást. Ki kell építeni az infrastruktúrát, hogy minden diák tudjon
hozzáférni az internethez, illetve a
digitális eszközökhöz. A minisztérium helyében pedig nagyobb figyelmet fordítanék arra, hogy
olyan képzéseket tartsak a tanároknak, amelyek hozzásegítik
őket ahhoz, hogy jobban boldoguljanak ezekkel az eszközökkel. Véleményem szerint miután lejár az
online oktatás, le kell vonni a következtetéseket, és nem kell mindent a kukába dobni, hanem meg
kell találni a pozitív részeket, amelyeket aztán integrálni kell a hagyományos oktatásba. Ezek az első
lépések, és mindenképpen be kell
pótolni a lemaradásokat. Beszéltünk arról is, hogy nagyon sok
gyermekhez nem jutott el az online
oktatás, még nagyobb lett a lemaradás a különböző vidékeken élő,
különböző társadalmi rétegből
származó gyermekek között. Én
úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő néhány évben nagy hangsúlyt kell arra fektetni, hogy
minden romániai diák számára
megteremtsük a méltányos és megfelelő oktatást.
– Lehetett hallani különböző iskola utáni (napközis) programokról
is, amelyek már az 5–8.-os diákokat
is érintik, illetve a délutáni iskolában meleg ételt is kapnának. Erről
mit lehet tudni?

– Az RMDSZ-nek ilyen vonatkozásban több kezdeményezése
volt, és a parlament meg is szavazott egy ilyen törvényt, amely fokozatosan elérhetővé tette volna a
napközis oktatást (after school) és
a melegebéd-programot a diákok
számára, azonban ezt az államelnök megtámadta, és a javaslat viszszakerült a parlamentbe. Hadd
lássuk, hogy lesz-e hajlandóság a
másik két kormányzó párt részéről
arra, hogy újra napirendre tegyük.
Mi azt mondjuk, hogy egyrészt a
felzárkóztatást, másrészt a modern
oktatást is nagymértékben segítené
az, hogy ha délutáni programok is
beindulnának az iskolákban. Határozottan az a véleményünk, hogy
meleg ebéd nélkül elképzelhetetlen
a délutáni oktatás, és pont az lenne
a cél, hogy az étellel ott tartani a diákokat, utána pedig a szükségleteik
szerint foglalkozni velük. Amenynyiben csak fejleszteni kell egy
készséget, akkor ezt lenne idő felügyelet mellett végezni, ha pedig
arról van szó, hogy a lemaradásokat kell pótolni valamilyen tantárgyból, akkor erre is egy
alternatíva lehet a délutáni oktatás.
– Meglátása szerint mikor térhet
vissza mindenhol a teljesen hagyományos oktatás?
– Erre a kérdésre mindenki szeretné tudni a választ. Én azt látom,
hogy most bizonyos helyeken különböző forgatókönyvek alapján újraindul az oktatás. Bízom abban,
hogy egyre többen fogják beoltatni
magukat, és ennek függvényében
csökkenni fog a járványveszély. Ha
ez így lenne, el tudom képzelni azt,
hogy már tavasztól teljes kapacitással fognak működni az iskolák. Ez
az egyik legpozitívabb forgatókönyv.

Megjelent az Erdélyi Gyopár
idei első lapszáma

Fotó: Kovács Attila/MTI

jal tüntették ki, 2018-ban Kossuth-díjat kapott,
2019-ben Sepsiszentgyörgy önkormányzata
Pro Urbe díjban részesítette.
Meghatározó költője volt nemzedékének,
költészetét és publicisztikáját a transzilván
szellemiség és erős közösségi elkötelezettség
jellemezte. Közéleti lírájával és publicisztikájával is a két világháború közötti erdélyi költők,
írók legjobb örökségét vitte tovább, és ugyanakkor egyik legeredetibb költőnkként tartottuk
számon. A hagyományos transzilván táj képvilágát felhasználva modern, látomásos költészetet művelt. Jelentős életművet hagyott ránk,
amelynek központi üzenete az értelmiségi felelősségvállalás egy kisebbségi sorsra kényszerített közösség megmaradásáért.
Emlékét, életművét megőrizzük. Nyugodjék
békében!
A Romániai Írószövetség
Marosvásárhelyi Fiókja

Jól döntöttek azok, akik idén is hűségesek maradnak az Erdélyi Kárpát-Egyesülethez, előfizetnek vagy rendszeresen
megvásárolják kiadványát, az Erdélyi
Gyopárt.
A kéthavonta megjelenő kiadvány ezúttal is képanyagban gazdag, tartalmában
színes, a kikapcsolódás lehetősége mellett gondolatébresztőként is szolgál. Így
például elgondolkodhatunk az Erasmus+
projekt házi csokival és életképes nyelvtudással című beszámolót olvasva, hogy
milyen lehetőségek vannak arra, hogy a
fiatalok világot lássanak, természetszeretetet tanuljanak. A Zsigmond Enikő Kőváry László-díjas lett című írás arra
irányíthatja a figyelmet, hogy
igen, érdemes, van elismerés,
mely erőt ad a munka folytatásához. Néha jobb lent, mint
fent? – ezen a kérdésen érdemes elgondolkodni, és nem
csak a fericsei csontbarlang
viszonylatában. Ha a külföldi
utak tervezése nehézkes is
mostanság, nem muszáj a
házban ülni, hisz országhatárokon belül is akad bőven látnivaló. A szabadságtervezéshez adhat ötletet a
Három nap Háromszéken beszámoló, a maroshévízi
Bánffy-fürdő bemutatása, a
gombaismertetők sora vagy a
Hazajáró friss kínálata: Nyár
végi kalandozások a Gyimesektől Mezőségig.
Ha a fiatalok számára szeretnénk jó példával szolgálni,
érdemes az asztalon „felejtenünk” a friss Gyopárt, a megújuló
energiaforrásokhoz
kinyitva, hogy az iskolások
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szeme azon megakadhasson. Felnőttként
újra elmerülhetünk a mesék világában. A
Fele se mese folytatódik, a valóság természeti és ember alkotta szépségei kínálják magukat a kiadványban.
A rémhírek hatásának csillapítására, a
derűlátásra a szerkesztők tudnak egy
gyógyszert: Erdélyi Gyopár néven megtalálható az EKE tagszervezeteinél.
Az előfizetésről vagy vásárlásról
érdeklődni
Marosvásárhelyen
az
ekemvh@ekemvh.ro e-mail-címen vagy
a 0749071453 telefonszámon lehet.
Személyesen pedig az EKE-székházban (Dózsa György út 9. szám, III. emelet) szerdánként 19–20 óra között.
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„Ha egy közösség kulturálisan létezik…”

Szerkeszti:NagySzékelyIldikó

A változás ígérete

gazdasági, hanem szociális, illetve
kulturális téren is szeretném fellendíteni Beresztelkét és a hozzá tartozó két települést. Valamikor táncés színjátszó csoportja is volt a községnek, ezeket szeretném újraindítani. Az összetartozás erősítése
szempontjából fontos községnapokra sem került régóta sor, ezen is
változtatni szeretnék. Azt vallom,
hogy ha egy közösség kulturálisan
– Úgy éreztem, hogy mind a létezik, akkor minden szempontból
helyi közösség, mind a magam létezik.
életén változtatnom kell. A válasz- Nem hagyják veszendőbe
tási kampány idején házról házra
jártam a község falvait, elbeszélget- a pályázati lehetőségeket
– Milyen további tervei vannak a
tem az emberekkel, de nem ígértem, és nem igyekeztem befe- község fejlődését illetően?
– Egy fontos beruházás a szennyketíteni az ellenjelölteket. Úgy gondolom, a jogi végzettség kifejezet- vízhálózat kiépítése lenne. Az előten a hasznomra van ebben a döm elindított egy csatornázási
szerepkörben. Ugyanakkor meg- projektet, ehhez egy megvalósíthagyőződésem, hogy nem a magam tósági tanulmány is készült. A
erejéből, hanem Isten akaratából szászrégeni hálózathoz tudnánk
kerültem ide.
csatlakozni, már tárgyalásokat is
– Mit ért a község életében vár- folytattunk ez ügyben a régeni polható változás alatt?
gármesteri hivatallal, és úgy tűnik,
– Nemcsak infrastrukturális és találtunk egy kivitelezhető, gazda-

ságos megoldást. A munkálathoz
azonban feltétlenül pályáznunk
kell. A korábbi polgármester elutasította a kormánypénzek és az uniós
alapok lehívására vonatkozó lehetőségeket, mindent saját költségvetésből akart megoldani. Ennek
számos hátrányos következménye
van, ami most mutatkozik meg. A
községnek sok az adóssága, a munkáltatók nincsenek kifizetve, az ivóvíz-szolgáltatásnál
is
van
elmaradás, a szemétdíj 2019-től
nem volt törlesztve. Az elmúlt hónapokban közel a felét sikerült kifizetni ez utóbbi tartozásnak. Ami a
közeljövő beruházásait illeti, egyelőre a költségvetésre várunk, ennek
alapján állítjuk majd fel a prioritási
sorrendet is. Annyi biztos, hogy a
továbbiakban élni fogunk a helyi
fejlesztési programok nyújtotta lehetőségekkel.
– A szennyvízhálózat hiánya mellett milyen gondok várnak még
megoldásra a községben?
– A mezei utak javításra szorulnak, emellett hosszú távú terv a

község aszfaltozatlan utcáinak, főként a mellékutcáknak a korszerűsítése,
valamint
a
hidak
rendbetétele. A kisfülpösi ravatalozót is be kell fejeznünk, a magyarfülpösi és a kisfülpösi iskolánál
pedig a központi fűtést kellene felújítani. Tennivaló tehát bőven van.
– Milyen mértékben támogatja
ebben a helyi tanács?
– Tizenegy tanácsosunk van: öt
az RMDSZ, három a liberálisok
(PNL), kettő a Népi Mozgalom Párt
(PMP), egy a szociáldemokraták
(PSD) képviselője. Jól együtt tudunk működni, nincsenek köztünk
konfliktusok. Igyekszem átláthatóvá tenni a tanácsosok számára a
munkámat, ezért minden fontos iratot feltöltök a WhatsApp-csoportunkba, hogy tudjanak tájékozódni

mindenről, ami a tanácsüléseken
szavazásra kerül. A továbbiakban a
hivatal Facebook-csoportját is szeretném elindítani a helyi közösséggel való korszerűbb kommunikáció
érdekében.
– Beszélgetésünk elején a közösség összetartó erejéről, a szociális
és kulturális élet megújításáról is
szó esett. Mennyire képes Beresztelke itthon tartani a fiataljait?
– Egypáran szerencsét próbálnak
külföldön, de általános kivándorlási
kedvről nem beszélhetünk. Helyi
szinten adódnak munkalehetőségek,
a községben számos olyan cég működik, amely kimondottan az itteni
munkaerőt kívánja hasznosítani.
Szászrégen közelségében is jó lehetőséget látok, ez is az itthonmaradásnak kedvez.

hogy ha a vásárló mindkettőt megveszi, jótállást kap a termékre, például, ha harminc tyúkból három
elpusztul, én annak a háromnak az
árát visszaadom neki.

rövid idő alatt egy takarmánykeverő
üzemecskét is létrehoztunk. A gyártásfejlesztésre helyeztük a hangsúlyt, mindig a minőséget tartva
szem előtt a mennyiségi növekedés
helyett. Úgy tartjuk, a legjobb reklám az, amit az elégedett kliensek
szájról szájra terjesztenek.
– Beszéljünk kicsit a piacról.
– Van egy saját üzletünk Szászrégenben, a lányom cégének pedig
Maroshévízen működik boltja. A takarmányra, amit kamionos tételben
is forgalmazunk, a Maros megyeiek
mellett távolabbról, például Hargita
és Beszterce megyéből is jönnek
megrendelők. A tojást főként szászrégeni üzletekbe, vendéglőkbe, cukrászdákba viszik. A csirkét 12–16
hetesen értékesítjük. A klienseink
között természetesen viszonteladók is vannak.
– Térjünk kicsit vissza a takarmánykeverék-gyártásra.
– Minden alapanyagot megveszünk hozzá. Igyekszünk minél közelebbi kistermelőktől vásárolni, a

helyi gazdaság ereje ugyanis nagyon fontos számunkra. Mindenfajta haszonállatnak gyártunk alapés kombinált takarmányt saját receptúra alapján, illetve a kliens kérésére az ő receptúrája szerint.
– Számokra lefordítva hogy néz
ki a termelés?
– Egy hónapban 600–700 tonna
takarmányt gyártunk. A baromfi
havi 170–190 ezer tojást ad. Évente
130–170 ezer, különböző hasznosítású csirkét tartunk, Csehországból
hozzuk őket. Jelenleg 12 ezer jércénk és kilencezer tojótyúkunk van.
A baromfiállományban négy faj

képviseltetik, közöttük a morva fekete és a vörös színű Isa Brown.

Beresztelkének két évtized
után újra magyar polgármestere van. Deák Attila 18 éven át
a magánszférában dolgozott
jogtanácsosként, a politikai
életbe tavaly februárban lépett be az RMDSZ színeiben.
Mi motiválta, hogy induljon a
helyhatósági választásokon?
– kérdeztük az újonnan megválasztott községgazdát.

A tojás- és takarmányüzemben

Ahol a minőség számít

Székely Lóránd gazdaságában
több ezer szárnyas – tojótyúk
és jérce – osztozik tápon és
élettéren. Pár éve a Pro Economica Alapítvány pályázata
révén modern ketrecrendszerrel gazdagodott a takarmánykeverékek gyártásában
és forgalmazásában is élen
járó vállalkozás.

A szászrégeni származású, magát
nemes egyszerűséggel időnként
,,tyúkásznak” nevező üzletember
két évtizeddel ezelőtt a semmiből
kezdte felépíteni mindazt, ami nemcsak a megyéből, hanem távolabbi
vidékekről is Beresztelkére vonzza
az állattartásban érintetteket. Történetét a legelejéről kezdi a tágas nappaliban, ahol feleségével vendégül
látnak.
– 2001-ben háromszáz tojótyúkkal indultunk, még Régenben. Eleinte akadozott a dolog, nem tudtuk
eladni az árut. Ezer–ezerötszáz naposcsibe előnevelésére vállalkoztunk, ezután következett a kimondott csirkekereskedelem. Az
olaszoktól vettük a szárnyast, és piacoztunk, farmokat jártunk velük.
Nem volt könnyű időszak. 2005 tavaszán aztán megtettük az első nagyobb lépést: megvásároltuk azt a
szászrégeni, működő farmot, ahol
korábban dolgoztunk. Abban az
évben háromezer tyúkunk volt.
Azon igyekeztem, hogy a megrendelés szempontjából soha ne legyen
elég a tojás – a pluszkéréseknek
megbízható forrásból vásárolt termékkel tettem eleget –, tehát előre
kialakítottam a piacot, és a megnövekedett igények után gyarapítottam a szárnyasállományt. A
tyúktenyésztésnek ez az egyik nagy
titka, másként nagyon könnyű belebukni.
– A takarmánygyártásban mi motiválta?
– Észrevettem, hogy sok a hiányosság a biztos takarmány beszerzését illetően. Lassan én is
belekezdtem a forgalmazásba, aztán
a gyártásba is. Első voltam a piacon, aki úgy kínálta eladásra a baromfit és melléje a takarmányt,

A legjobb reklám…

– Hogyan kerültek Régenből Beresztelkére?
– Lassan kinőttük az ottani lehetőségeket, és mivel láttuk, hogy
nem fejlődhetünk tovább, váltottunk. Három évre megállítottuk a
farmon a termelést, a lányomnak
építettünk ott házat, a földterületet
pedig a későbbiekben eladtuk. Az
értékesítés után a terület rendeltetése is megváltozott. Abban, hogy a
családi élet és a vállalkozás továbbvitele szempontjából is Beresztelkére esett a választásunk, egy
előzetes néprajzi tájékozódás is szerepet játszott. Nagyrészt magyarlakta vidéken szerettünk volna új
otthont teremteni. 2008-ban nyitottunk itt egy takarmányraktárt az áru
forgalmazása céljából, majd elég

Fotó: Nagy Tibor

Amiben az első perctől
hittek…

– A sok ezer baromfi tartását az
elmúlt években sikerült korszerűsíteniük.
– Korábban nem vonzódtunk az
uniós pályázati lehetőségekhez, a
Pro Economica Alapítvány marosmezőségi gazdaságfejlesztő programja azonban az első perctől
megtetszett. Szerencsét próbáltunk,
és sikerrel jártunk. A legújabb technológia szerinti, német típusú, automatizált ketrecrendszerre nyertünk támogatást. Jelenleg két istállónkban működik a rendszer. Kevesebb mint két hónap múlva a
harmadik, 500 négyzetméteres istállónk is felépül, és természetesen
ott is ezt a rendszert fogjuk üzemeltetni. Az új helyiség azonban nem
jelent állománybővítést. Nem a terjeszkedés, hanem a minőségi növekedés, tökéletesedés a cél. A
harmadik istállóval még jobb körülmények között tarthatjuk a baromfit, ez pedig majd a termelésben is
meglátszik. Mindig is azt tapasztaltam, hogy az állat a legjobb laboratórium.
Beszélgetésünk végén a család is
szóba került. Székelyéknek a felnőtt
lányuk mellett – aki szintén sikeresen pályázott a Pro Economica Alapítványnál egy 24 lóerős traktorra,
ami a jövőt jelentő akácültetvénynél
tesz jó szolgálatot – egy 17 éves, jól
tanuló fiuk is van. Két szép unokával – egy kislánnyal és egy fiúcskával – is megajándékozták őket az
égiek, így van miért, kiért álmodni,
tervezni, a legjobbra törekedni.
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Új korszak nyílhat a marosvásárhelyi állatkert életében
Múlt héten sajtótájékoztatót
tartott Kopacz András, a marosvásárhelyi állatkert igazgatóhelyettese. Többek között
elmondta, új korszak nyílhat
az állatkert történetében.
Fennállásának ötven éve alatt
sikerült fenntartani, működtetni a létesítményt a körülményekhez képest, de az
utóbbi időszakban – annak ellenére, hogy a korábbi tanács
támogatta az állatkertet – a
hivatal vezetőinek hozzáállása miatt nem fejlődött.

Vajda György

Az aligazgató néhány szóban felvázolta az állatkert történetét az alapítástól napjainkig. Elmondta: a
létesítmény hivatalosan 1964. augusztus 23-án nyitotta meg kapuit
Rend László alapító igazgató és
számos lelkes állat- és természetbarát kitartó munkájának köszönhetően tíz állattal (három farkas, két
medve, két vaddisznó, két fácán és
egy őz), amelyeket a vadászegyesület ajándékozott. Jelenleg 150 fajhoz tartozó több mint 700 állatot
tartanak.
Mint ismeretes, időközben nemcsak az állatlétszám növekedett,
hanem sikerült megnövelni a területet is. Míg megnyitásakor alig 700
négyzetmétert foglalt el az állatkert,
majd 1989 előtt 20 hektárig terjeszkedett, ma már 40 hektárt fed le.
Minden időszaknak megvoltak a
maga buktatói, de az évtizedeken át
ott dolgozók kitartó munkájának
köszönhetően ma az ország egyik
legnagyobb – természetes környezetben levő – állatkertje lett.
A világjárvány új helyzet elé állította az állatkertet. Be kellett tartani az egészségvédelmi intézkedéseket, ezért rövidebb ideig – a szigorúbb megszorítások időszaka
alatt két és fél hónapig – be kellett
zárjon, de az enyhüléseket követően, amint lehetett, újra fogadták a
látogatókat, természetesen megkövetelve a kötelező szabályok
(maszkviselés, fertőtlenítés, távolságtartás) betartását. A járvány
miatt 70.000-rel csökkent az évi látogatottság, amely normális körülmények között átlagban 260.000
körül mozgott az előző években. A
polgármesteri hivatal élén történő
vezetőváltás után is – igazodva a

Még nincs megfelelő igazgató

körülményekhez – folytatták a közkapcsolati tevékenységet. Egy ilyen
akció volt a használt fenyőfák begyűjtése, amit először három évvel
ezelőtt hirdettek meg. A fák a kifutókba jutottak alomként vagy díszként. De ilyen volt a medvenap is,
amelyet ezúttal nem tartottak meg
(mint ismeretes, a néphit szerint, ha
február másodikán a medve elhagyja a barlangot, meglátja az árnyékát, és visszamegy, hosszú tél
várható, ha nem, akkor közeleg a tavasz). Igaz, az idén felhős idő volt,
így nem lehetett megjósolni, mi
lesz, de az biztos, hogy változások
lesznek az állatkert életében is.
Az aligazgató elmondta, hogy a
hivatal átszervezése nem kerüli el
az állatkertet. Várhatóan új, szakmailag megfelelő vezetőség lesz,
hiszen a hivatal meghirdette mind
az igazgatói, mind az aligazgatói állásokra a versenyvizsgát, ugyanakkor az alkalmazottak számát is
növelni kívánják, hiszen évek óta –

a munka volumenéhez viszonyítva
– nagyon kevesen vannak azok,
akik elvégzik a mindennapi feladatokat. Az igazgatói állást jelenleg
hatan pályáztak meg, de az érdeklődők nem feleltek meg az elvárásoknak, így nem fogadták el a
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dossziékat, ezért hamarosan újra
meg kell hirdetni az állást. (Sz.m.:
Jelenleg az igazgatói állást Horaţiu
Gorea tölti be, akit a polgármesteri
hivatal korábbi vezetősége menesztett. A döntést az igazgató megóvta
a bíróságon, ahol elsőfokon neki

adtak igazat, így a hivatal köteles
volt visszahelyezni állásába. Ő is jelentkezett a versenyvizsgára, de
nem teljesítette az egyik feltételt,
nincs állatorvosi, állategészségügyi
végzettsége.) Az aligazgatói állásra
ketten jelentkeztek, egyikük maradt
versenyben, Kopacz András, aki –
tegyük hozzá – jelenleg a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik e
téren.
A világjárvány miatt leállt az állatcsereprogram. Jelenleg három
magyarországi állatkerttel tárgyalnak, hogy új állatok (flamingó,
takin és bölény) kerüljenek Marosvásárhelyre. Ha lesz megfelelő
létszámú személy, akkor a nagymacskák pavilonját is megnyithatják, amelyet sajnos átadását
követően 2011-től zárva kellett tartani, mert nem volt felügyelő. Az új
szerkezeti felépítés lehetővé teszi a
személyzetbővítést, így ez is látogathatóvá válik. Az is felmerült,
hogy az állatkert és a Somostető
újból egy igazgatósághoz tartozzon,
mint ahogy korábban is volt, de
erről még nem döntött a város vezetősége.
Az aligazgató kitért az állatkert
büszkeségeire, a két indiai elefántra, az 54 éves Tányára, és a 47

éves Hellára is. A marosvásárhelyi
az ország egyetlen állatkertje, ahol
ilyen idős, fogságban tartott elefántok élnek, ugyanis jóval meghaladták az ilyen helyzetben megélt
átlagéletkort, amely 45-50 év, nagyon ritkán érik el a 60 évet. Tánya
egyedül élt egy franciaországi állatkertben. Nem sikerült társat találni
neki. Miután három állatkertben is
próbálkoztak, sikertelenül, Marosvásárhelyen talált társra Hellában, a
budapesti állatkertből átkerült elefántban. Két héttel ezelőtt azonban
„összekaptak”. A vitában Hella maradt alul, egy tízcentis sebbel az ormányán. Sajnos arra is fel kell
készülni, hogy elpusztulhatnak az
elefántok, az állatkert tudja, mit
kell tenni ilyen esetben, hiszen
írásba foglalt eljárások vannak erre
nézve.
Újságírói kérdésekre válaszolva
Kopacz András elmondta, hogy a
bejárat mellett a majmok kifutójának helyén berendezett pavilonban
(sz.m.: amelyik egykor a jelenlegi
Színház tér helyén levő Lázár Ödön
parkban állt) lesznek szimfonikus
koncertek. Már tárgyaltak a marosvásárhelyi Művészeti Líceummal,
hogy időnként a diákoknak adjanak
lehetőséget a bemutatkozásra, de az
előadásokra még várni kell, hogy
enyhüljön a járvány.
A Népújság arra volt kíváncsi,
hogy ez előző tanács által támogatott fejlesztési tervek – az elefántház mellett elkezdett és be nem
fejezett szénatároló, a bejárat mellé
felhúzandó üzlethelyiségnek és tanteremnek otthont adó épület, valamint az, hogy lesz egy-egy oktató
és tudományos kutató is – valóra
válhatnak-e az elkövetkezendő időszakban. Az aligazgató reményét
fejezte ki, hogy a polgármesteri hivatal új vezetősége megfelelő támogatásban részesíti majd az állatkertet, és akkor ezeket a terveket is
megvalósíthatják. Az állatkert új vezetőségének lesz majd a feladata,
hogy kidolgozza a következő időszakra szóló fejlesztési terveket,
amelyeket majd a tanács, illetve a
polgármesteri hivatal elé terjeszt, és
akkor ezáltal egy új – remélhetőleg
prosperálóbb – fejezet nyílhat majd
a marosvásárhelyi állatkert életében
– válaszolta kérdésünkre Kopacz
András aligazgató.
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A Ferencváros nyerte a rangadót

Az éllovas és címvédő Ferencváros 2-0-ra legyőzte legfőbb riválisát, a 69. perctől emberhátrányban játszó Fehérvárt a labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójának rangadóján, vasárnap.
Jó tempóban kezdődött a mérkőzés, amelyen Uzuni góljával –
Sigér védők mögé beívelt labdáját kotorta kapásból a kapuba – a
11. percben vezetéshez jutott a házigazda (1-0). A folytatásban a
Fehérvár erejét nagyrészt felemésztette az intenzív letámadás, a
vendégek a megszerzett labdákból csak pár alkalommal tudtak veszélyeztetni. A Ferencváros eközben átadta a területet: megerősített középpályás sorának köszönhetően szervezett, hiba nélküli
volt a védekezése. Támadásait az indításokra alapozta, kontráiból
viszont ritkán sikerült helyzetet kialakítania. Az első félidőben
nagy volt a küzdelem, mindkét oldalon sok volt a taktikai szabálytalanság.
A játék képe a szünet után sem változott, egészen a 61. percig,
amikor Boli kiugratásából Nguen kétgólosra növelte a hazaiak előnyét (2-0). A kedvüket vesztő vendégek létszáma néhány perc
múlva megfogyatkozott – Rus gyűjtötte be második sárga lapját –,

Jegyzőkönyv

Labdarúgó NB I, 20. forduló: Ferencvárosi TC – MOL Fehérvár FC 2-0 (1-0)
Budapest, Groupama Aréna, zárt kapus, vezette: Berke.
Gólszerzők: Uzuni (11.), Nguen (61.).
Sárga lap: Uzuni (22.), Haratin (64.), illetve Fiola (3.), Rus
(17., 69.).
Kiállítva: Rus (69.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Botka, Heister
(85. Civic) – Haratin (85. Vécsei), Sigér (70. Laidouni), Somália – Nguen (80. Mak), Boli, Uzuni (80. Isael).
MOL Fehérvár: Rockov – Bolla (60. Nikolics), Rus, Musliu, Fiola – Nego, Alef, Pinto, Bamgboye – Houri (73. Hangya), Petrjak.

Lezárták az átmeneti
idényt

Befejeződött az átmeneti bajnoki idény a Marosvásárhelyi CSM
teremlabdarúgói számára. Kétszeresen is átmeneti, hiszen egyrészt
a járvány következtében jelentősen csökkentették a mérkőzések
számát a 2. ligában, a csapatokat négyes csoportba osztották, és
négy tornán „zavarták le“ az idényt, másrészt pedig azért, mert a
klub átszervezése következtében a csapatnak nem volt valódi célkitűzése, csak a folytonosság biztosítása érdekében vett részt a bajnokságban.
Az utolsó tornát Gyergyóremetén rendezték, noha Marosvásárhely lett volna a soros házigazda, de így sokkal költséghatékonyabban lehetett megrendezni a valódi téttel nem bíró negyedik
tornát. Ezúttal is az előző három alkalommal már látott erőviszonyok alapján alakultak az eredmények. A Gyergyóremetei Kereszthegy uralta a csoportot, és mindössze egy döntetlennel (éppen a
marosvásárhelyi csapat ellen) magabiztosan jutott a rájátszásba. A
kvartett második helyén a Gyergyószentmiklósi Inter végzett,
azonban eredménye alapján csak a második volt a csoportmásodikok sorában, így nem jutott tovább, hisz a feljutásért a három
csoportgyőztes mellett csak a legjobb csoportmásodik küzdhet.
Gyergyóremete ellenfelei a Sportul Ciorăști, a Temesvári Poli és
a Metropolitan IșalniTa lesznek a két feljutásra jogosító helyért.
A marosvásárhelyi csapat számára nem ez az utolsó torna volt
a legjobb az idényben, hiszen viszonylag nagy arányban kapott ki
a csoport két legjobbjától, de minimális különbséggel legyőzte a
Korondi Juniort. A CSM a tizenkét mérkőzése közül hármat nyert
meg, három döntetlent játszott, hat találkozót pedig elveszített.
Kovács János edző az alábbi keretet használta a zárótornán: Szász,
Vieru, Adorján – Șuteu, Nicola, Nagy Norbert, Ferenczi, Dobai,
Ludușan, Nagy Tamás, Jakab, Filimon, Ördögh. A gólszerzők a
Gyergyóremetei Kereszthegy ellen Dobai és Nagy Norbert voltak,
Koronddal Dobai, Jakab, Nicola, Nagy Tamás és Nagy Norbert,
míg a Gyergyószentmiklósi Inter elleni meccsen Ördögh, Ferenczi
és Jakab talált be.
Mivel az idén alsóházi meccseket nem rendeznek, a csapat számára csak a Románia-kupa van még hátra az idényből, ennek a
sorsolását és programját azonban még nem készítették el.
Az ősszel kezdődő idénynek pedig – a klub átszervezését és az
anyagi háttér tisztázását követően – már vélhetően egész más gondolatokkal vágnak neki.

Eredményjelző

Teremlabdarúgó 2. liga, Közép csoport, a negyedik torna
(Gyergyóremete) eredményei: Gyergyószentmiklósi Inter –
Korondi Junior 5-4, Gyergyóremetei Kereszthegy – Marosvásárhelyi CSM 9-2, Korondi Junior – Marosvásárhelyi
CSM 4-5, Gyergyószentmiklósi Inter – Gyergyóremetei Kereszthegy 2-8, Marosvásárhelyi CSM – Gyergyószentmiklósi Inter 3-7, Gyergyóremetei Kereszthegy – Korondi
Junior 4-0.

A csoport végeredménye
9
9
9
9

8
5
2
0

1
1
3
1

0
3
4
8

59-32
43-42
37-40
28-53

Eredményjelző

* NB I, 20. forduló: Paksi FC – Budafoki MTE 4-1, ZTE
FC – Puskás Akadémia FC 1-2, Ferencvárosi TC – MOL Fehérvár FC 2-0.
* 1. liga, 22. forduló: Medgyesi Gaz Metan – Chindia Târgovişte 1-0, Bukaresti FCSB – Academica Clinceni 0-1.
1. Ferencváros
2. Puskás AFC
3. Fehérvár FC
4. Paks
5. MTK
6. Mezőkövesd
7. Kisvárda
8. ZTE
9. Újpest
10. Honvéd
11. Budafok
12. Diósgyőr

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

1. Gyergyóremete
2. Gyergyószentmiklós
3. Marosvásárhely
4. Korond

innen pedig nem volt visszaút a Fehérvárnak, amely a hajrában
hiába mozgósított nagy erőket, kialakított helyzeteiből még szépítésre sem futotta.
A Ferencváros győzelmével nagy lépést tett az ismételt címvédés felé, miután a tabellán 16 pontra nőtt az előnye a második, illetve harmadik helyezett Puskás Akadémiával, valamint MOL
Fehérvárral szemben. A Ferencváros immár öt forduló óta veretlen
a bajnokságban, ebben az időszakban három győzelem mellett két
döntetlent könyvelt el, 11-2-es gólkülönbséggel. A Fehérvár nyeretlenségi sorozata négy mérkőzés óta tart a pontvadászatban, egy
döntetlen mellett harmadszor kapott ki.

25
16
9
1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

A tabella
15
10
9
8
8
8
7
6
6
5
5
5

4
3
6
5
5
4
7
4
4
7
5
2

1
7
5
7
7
8
6
10
10
8
10
13

42-10
26-26
42-23
40-37
29-27
21-25
20-24
36-39
25-45
30-29
24-37
23-36

49
33
33
29
29
28
28
22
22
22
20
17

A ferencvárosi Ihor Haratyin (b) és a székesfehérvári Loic Nego.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Rajtolt a teke-csapatbajnokság

Miután az ősszel többször is elhalasztották a teke-csapatbajnokság
rajtját, a múlt hétvégén lejátszották
az első forduló mérkőzéseit. A Marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros
együttese a Bukaresti Rapidot fogadta a Maros-híd alatti pályán, és
magabiztos győzelmet (3522-3006)
aratott. A mérkőzéseket a járvány
miatt nem párokban, hanem eredményre játszották, egy üres pályát
hagyva a tekézők között, elkerülendő, hogy két játékos ugyanazokat
a golyókat használja.
A marosvásárhelyi csapat tagjai a
következő egyéni teljesítményeket
„szállították“: Szabó Júlia Emese
532 fa, Seres Bernadett 533 fa, Duka
Tilda/ Roxana Bordianu 563
(281/282) fa, Maria Ciobanu 571 fa,
Budoi Noemi 541 fa, Fekete Réka
515 fa. Nem használt cserejátékos:
Vita Anita.
A vendégek részéről a legjobb
eredményt LuminiTa Dogaru érte el
526 fával; egy ideig ő is a marosvásárhelyi
csapat
színeiben
játszott.
A lányok a hét végén Kolozsvá-

ron a Románia-kupa döntőjén vesznek részt, ahol az első számú esélyesek a trófea elhódítására.
A Romgaz-Elektromaros számára
azonban a tavaszi idény legnagyobb
kihívása a Bajnokok Ligája négyes
döntője, amelyet 2020 áprilisáról halasztottak el egy évvel, a járvány
miatt. A vajdasági Apatinból a németországi Bambergbe költöztetett
tornát május 22-23-án rendezik.

Orosz István és Seres József tanítványai az elődöntőben gyakorlatilag
lehetetlen feladat előtt állnak, hiszen
a toronymagas favorit Viktoria Bamberg lesz az ellenfelük, amely hazai
pályán verhetetlennek számít. A
másik elődöntőben a horvák Mlaka
Rijeka és a cseh Slovan Rošice találkozik. A vesztesek másnap a bronzmérkőzésen, a győztesek a döntőben
mérik össze az erejüket.

A tavaszi idény legnagyobb kihívása a Bajnokok Ligája négyes döntője

Fotó: Nagy Tibor

A Puskás Arénában rendezik
a Lipcse–Liverpool BL-nyolcaddöntőt

A budapesti Puskás Arénában rendezik az RB Lepizig – Liverpool
Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első
mérkőzését – jelentette be vasárnap
az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA).
A mérkőzést február 16-án, kedden 22 órai kezdettel rendezik.
A német csapat, amelynek Gulá-

csi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai
Dominik révén három magyar válogatott játékosa is van, azért nem
tudja hazai pályán fogadni a riválisát, mert a német hatóságok lezárták
a határokat olyan országok, így
Nagy-Britannia előtt is, ahol a koronavírus új variánsa terjed.
„Köszönet illeti az RB Leipziget

Fotó: MLSZ

és az FC Liverpoolt a szoros együttműködésükért, hogy közösen megoldást kerestek és találtak a
helyzetre, és persze a magyar szövetséget is, amely támogatta a mérkőzés budapesti megrendezését” –
olvasható az UEFA közleményében.
„A koronavírus-járvány miatt
nézők nélkül rendezik meg a párharcot, amelynek szervezője hivatalosan a Lipcse együttese. A német klub
az UEFA ajánlását is figyelembe
véve választotta ki a budapesti
helyszínt” – írták az MLSZ honlapján.
A Borussia Mönchengladbach
szintén lehetséges helyszíneket
keres arra az esetre, ha Németországban meghosszabbítják az érvényben lévő tiltást, ugyanis február
24-én az ugyancsak angol Manchester Cityt látná vendégül a BL nyolcaddöntőjében.
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Anevemandras nyerte a második válogatót
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A nomádok földje az év filmje

Chloé Zhao A nomádok földje
című filmje vasárnap a Londoni Filmkritikusok Körének
és a Torontói Filmkritikusok
Szövetségének fődíját is elnyerte.

A Londoni Filmkritikusok Köre
41. alkalommal hirdette ki díjazottjait. Az év filmje A nomádok földje
lett. A film főszerepét alakító Frances McDormand az év színésznője,
a produkció forgatókönyvíró-rendezőjének, Chloé Zhaónak pedig az
év forgatókönyvírója díjat ítélték
oda – számolt be róla a Variety.com.
A nomádok földje egy 2017-ben
megjelent könyv alapján készült.
Frances McDormand a történetben
egy magányos nőt játszik, aki furgonjával útra kel nyugat felé, és kilépve
megszokott
kisvárosi
életéből, modern nomádként él tovább. Chadwick Boseman a Ma
Rainey: A blues nagyasszonya című
filmben nyújtott alakításáért posztumusz kapta meg az év színésze
díjat.
A Saint Maud című brit-ír horror
szintén több díjat gyűjtött a londoni
kritikusoktól: elnyerte az év brit-ír
filmje trófeát, a főszerepet játszó
Morfydd Clark a legjobb brit-ír színésznő díját kapta, a film forgatókönyvíró-rendezője, Rose Glass

pedig a legátütőbb brit-ír filmes elismerését.
Az év rendezője Steve McQueen
lett a Kis fejsze című tévésorozatért.
Riz Ahmed, a Sound of Metal és a
Mogul Mowgli főszerepéért az év
brit-ír színésze díjat kapta.
Thomas Vinterberg Még egy kört
mindenkinek című munkájának az
év idegen nyelvű filmje díját adták
a londoni kritikusok a szervezet
YouTube-csatornáján közvetített
virtuális ceremónián.
Riz Ahmed és Frances McDormand vasárnap a Torontói Filmkritikusok Szövetségétől is díjat
kapott. A szervezet A nomádok
földjét szavazta meg a tavalyi év
legjobb filmjének, Chloé Zhao a
legjobb rendező, Frances McDormand pedig a legjobb színésznő
díját nyerte el.
Riz Ahmed a Sound of Metal
című filmjével lett Torontóban a
legjobb színész.
A legjobb animációs film a
Tomm Moore rendezésében készült
Wolfwalkers lett, a legjobb idegen
nyelvű film díját pedig Kleber Mendonca Filho brazil filmje, a Bacurau
kapta.
A torontói kritikusok Twitter-oldalukon hozták nyilvánosságra díjazottjaik listáját. (MTI)

Forrás: Propeller

Anevemandras, azaz Kállay-Saunders András Magna Cum Laude énekes-gitárosa; valamint a zsűnyerte Hazaérek majd című dalával A Dal riben idén először helyet foglaló Ferenczi György Artisjus- és kétszeres eMeRTon-díjas zenész, énekes,
2021 második válogatóját szombaton.

A Duna Televízióban sugárzott műsorban tíz előadó
és dal hangzott el, közülük a zsűri juttatott tovább négyet az elődöntőbe.
Anevemandras 36 pontot kapott a produkciójára,
mögötte a GERENDÁS feat. Dárdai Blanka a Senkié
című dallal végzett másodikként 31 ponttal. A harmadik helyre holtversenyben Noémo (dalának címe Hableány) és Szabó Leslie (Legyen másnak is jó) került,
egyaránt 30 ponttal.
Az ötödik továbbjutót a közönség választotta ki
szavazataival, a legtöbb voksot Andelic Jonathan és
az Áldom című dal kapta, amely szintén bekerült az
elődöntőbe.
A dalokat Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napoleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepedagógus, énektanár; Nagy Feró énekes, dalszövegíró,
a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere; Mező Misi, a

szájharmonika-művész véleményezte és pontozta.
A műsorban megemlékeztek a pénteken hosszú betegség után elhunyt Siklósi Örsről, az AWS énekeséről. A zenekar 2018-ban Viszlát, nyár című dalával
megnyerte A Dalt, és Magyarország képviseletében
részt vett az Eurovíziós Dalfesztiválon. A második válogató extraprodukcióját Keresztes Ildikó és a Fatal
Error közösen adta elő, ők a múlt év végén elhunyt
két Omega-tagra, Benkő Lászlóra és Mihály Tamásra
emlékeztek az Ezüst eső című dallal.
A Dal 2021 két műsorvezetője Orsovai Reni és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie, velük kereshetik együtt
a nézők az év magyar slágerét. Az idei versenyről és
a résztvevőkről A Dal 2021 honlapján – adal.hu –, valamint a műsor Facebook- és Instagram-oldalán találhatók részletes információk, extratartalmak, videók és
cikkek. (MTI)

Stresszeli a macskákat, hogy a járvány miatt
sokat vannak otthon az emberek

Mózes Edith

A háziállatok mindennapjait is megváltoztatta az új
koronavírus-járvány, illetve a terjedése lassítására bevezetett kijárási tilalom.
A macskáknak elegük van a kijárási tilalomból, erre
jutott két állatviselkedést vizsgáló terapeuta. Ineke
Vander Aa és Tiny De Keuster állatorvos szerint a
macskák ragaszkodnak a szokásaikhoz, de a mostanában folyton otthon ülő gazdák megzavarják a napi
rutinjukat, és ez viselkedési zavarokhoz vezet.
Tiny de Keuster szerint a háziállatokat megzavarhatja, ha például nem heverhetnek kedvenc párnájukon délelőtt 10 és 11 között, mert azon épp egy ember
ül. A gyerekek otthonléte még problémásabb lehet,
nem azért, mert nem szeretik az embereket, hanem
mert zavarják a privát szférájukat.
A szakértők szerint különösen sok viselkedési problémát tapasztaltak Párizsban és Barcelonában, ahol kisebbek az átlagos lakásméretek. A macskák leszoktak
a szobatisztaságról, és sok esetben egyszerűen körbevizelték a lakást. Ineke Vander Aa szerint az állatok
ezzel is kommunikálnak, így próbálják meghúzni a
határokat. A szakemberek azt ajánlják, hogy ha a háziállatok viselkedése hirtelen megváltozik, figyelmet
követelnek maguknak, vagy éppen nagyon visszahúzódóvá válnak, elveszítik szobatisztaságukat, vagy
összekarmolják a bútorokat, akkor mindenképp érdemes állatorvoshoz fordulni. (Forrás: Euronews)

Aukciós rekord

A maga nemében rekordot jelentő áron, 1,44 millió dollárért
kelt el aukción az amerikai kosaras legenda, Michael Jordan
egyik játékoskártyája.

A TMZ Sports beszámolója szerint a kártya, amelyből 1997-ben összesen 23 készült, azért ért meg csúcsösszeget a személyazonosságát titokban
tartó vevőnek, mert azon Jordan eredeti aláírása is szerepel. A kártyán az
észak-amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA egykori sztárja abban a
mezben látható, amelyet az 1992-es All Star-mérkőzésen viselt.
A sportolói kártya 61 licit után állt meg csaknem másfél millió dollárnál. A Jordan-féle kosaraskártyák eddig legtöbbet érő darabja 915 ezer
dollárért kelt el egy néhány hónappal ezelőtti aukción.
Az 57 éves Jordan kétszeres olimpiai aranyérmes (1984, 1992), az
NBA-ben a Chicago Bullsszal hatszor nyert bajnoki címet. Tizennégy
profi idénye alatt játszott a Washington Wizards csapatában is, innen vonult vissza 2003-ban. Ötször választották meg az NBA legértékesebb játékosának, tízszer volt a liga gólkirálya, s 14 alkalommal játszott All
Star-meccseken. Mérkőzésenként átlagosan 30,1 pontot gyűjtött, 6,2 lepattanót szerzett és 5,3 gólpasszt adott. (MTI)

Ariana Grande huszadik
világrekordját állította fel

Fotó: Vajda Gyöngyi

Forrás: Mafab

Ariana Grande amerikai énekesnő a huszadik Guinness-rekordját is felállította: ő az az előadó, akinek a legtöbb dala debütált első helyen az amerikai Billboard Hot 100-as listán.
A Guinness Rekordok könyve szerint a 27 éves énekesnőnek eddig öt
dala debütált a kislemezeladásokon és rádiós lejátszásokon alapuló slágerlista élén – adta hírül a CNN hírportálja.
Grande hatodik, legújabb albuma tavaly október végén jelent meg Positions címmel. Címadó dala november 7-én debütált első helyen a Billboard Hot 100-on.
A Grammy-díjas énekesnő a Positions című szerzemény sikerén túl a
Thank u, next, a 7 rings, a Justin Bieberrel közös Stuck with U és a Lady
Gagával énekelt Rain on Me című dalok sikerének köszönheti újabb világrekordját.
Grande egyebek között a legtöbb követővel rendelkező női előadó a
Spotify-on és a legtöbb feliratkozóval rendelkező női zenész a YouTubeon. (MTI)
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Lakóépületek felújítása: fontos az energiahatékonyság,
de ne menjen a mechanikus szellőztetőrendszer rovására![*]

A BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki
Karán működő Constantin Cosma Radonlaboratórium (LiRaCC) kutatói az ország öt városában, száz
felújított lakóépületben vizsgálták meg a beltéri levegő minőségét. A vizsgálat során kiderült: az
energiahatékonyság növelése érdekében felújított
lakások többségét nem látták el olyan mechanikus
szellőzőrendszerrel, amely biztosítaná a jó minőségű beltéri levegőt.

Az Egészségügyi Világszervezet a betegségek jelentette
globális terhek listáján kilencedik helyen említi a háztartások
légszennyezettségéhez köthető egészségügyi problémákat. A
beltéri levegő minőségének romlása szoros összefüggésben
áll azzal a globális igyekezettel, hogy háztartásainkat energiahatékonyabbakká tegyük.
A régi lakóépületek felújítási terveiből azonban gyakran
kimaradnak a mechanikus szellőzőrendszerek. A problémát
tetézi, hogy az utóbbi években világviszonylatban is megnövekedett az igény az otthoni munkavégzés iránt, így esetenként egyre több időt töltünk ugyanazon zárt térben. A beltéri
légminőség vizsgálatának fókuszában számos illékony és
félig illékony szerves vegyület megjelent, illetve egyre nagyobb figyelmet fordítanak a kutatások a beltéri radonkoncentrációra. Ám a felújított lakóépületekben újabb és újabb
légszennyező anyagok bukkanhatnak fel, kölcsönhatásba
lépve a már ismertekkel, illetve keveset tudunk arról is, hogy
hosszú távon milyen térhasználati szokások és fizikai tényezők határozzák meg egy-egy szennyező vegyület koncentrációjának a megnövekedését.
A kutatás keretében a kutatók olyan kolozsvári, temesvári,
bukaresti, jászvásári, valamint szebeni lakások légminőségét
vizsgálták, melyek két évnél idősebbek, és több mint egy éve
estek át különböző energiahatékonysági célokat szolgáló felújításokon (ide sorolható a falak szigetelése vagy a nyílászárók cseréje is). Továbbá szelekciós kritérium volt, hogy az
épületben lakók gyenge minőségűnek ítéljék a lakás levegőjét, illetve hogy legalább egy helyiségében 250 Bq/m3 érték
fölötti legyen a levegő radonkoncentrációja. A mérésekre a
hideg évszakban került sor, két mintavételi technika párhuzamos alkalmazásával. A radon, az illékony szerves vegyületek, valamint a karbonilvegyületeket koncentrációját
passzív detektorok segítségével mérték, míg a szén-dioxidkoncentráció, a beltéri hőmérséklet, légköri nyomás és relatív
páratartalom értékeit egy aktív, valós idejű képet alkotó készülékkel rögzítették. Az aktív monitor szintén mért radonkoncentrációt.

A kép illusztráció

Forrás: https://www.scantherm.co.uk/thermal-imaging-surveys/heat-loss-home-surveys/

Az illékony szerves vegyületek közül leginkább a limonén,
a heptán, a szén-tetraklorid, a tetradekán, valamint az alfapinén volt jelen a lakóépületekben. A lakások 52%-ában az
évi átlagos radonkoncentráció meghaladta a még elfogadható
300 Bq/m3 küszöbértéket, a formaldehid-koncentráció pedig
az enteriőrök 95%-ában magasabbnak bizonyult, mint a
német hatóságok által megengedhetőnek tekintett 50 mg/m3
határérték. Az acetaldehid-koncentráció a belterek 10%-ában
lépte át a francia hatóságok által elfogadhatónak tartott küszöbértéket. A két mintavételi módszer nagyon eltérő radonkoncentrációkat adott, ami arra utal, hogy az ideiglenes
változók (térhasználati szokások, hőmérséklet, relatív páratartalom, légköri nyomás) erős hatással vannak a beltéri levegő minőségére. A magas radonkoncentráció összefüggést
mutat a szén-dioxid-koncentráció növekedésével, ami a megfelelő szellőzőrendszer hiányának tulajdonítható. A kutatás
során két lakásprofil rajzolódott ki: az első csoportba sorol-

Új darabbal bővült a Magyar Posta
kínai horoszkóp bélyegsorozata

A Magyar Posta 2014 óta bocsát ki kínai horoszA bélyeget a Magyar Posta Zrt. a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisz- kópról bélyegsorozatot, így az idei a nyolcadik alkaterrel, a Kínai Nagykövetséggel, valamint a lom, és a tervek szerint mind a 12 zodiákus jegy
Budapesti Kínai Kulturális Központtal közö- megjelenik majd bélyegen.
A bivaly évét 2022-ben a tigris éve követi majd. A
sen hétfőn bocsátotta forgalomba.

A kínai horoszkóp szerint 2021 a bivaly éve. Az új
bélyegkisíven található kétféle bélyegképen, az alkalmi borítékon és a bélyegzőben egyaránt jellegzetes, erőt sugárzó testtartásban jelenik meg a bivaly
figurája – írják a közleményben.
A bivaly a kínai mitológiában a szorgalom és kitartás szimbóluma. A bivaly a 12 zodiákus jegy közül a
második. A bivaly jegyben születettek a horoszkóp
szerint kitartóak, szeretik a megszokásokat és a hagyományokat, megbízhatóak és nyugodt természetűek, azt tartják róluk, hogy nem ábrándoznak, hanem
egyértelmű terveik vannak.

hatók az államszocialista időszakban tervezett lakóépületek,
amelyek alatt jellemzően pincehelyiségek húzódnak meg. A
pincét a lakott terektől elválasztó horizontális betonréteg jelentősen tompítja a talaj radonsugárzását. Az új építésű, főleg
a 2000 után készült lakóépületeknél ez a vízszintes záróréteg
már hiányzik.
A kutatók ajánlása szerint az energiahatékonyság növelését
célzó felújítási munkálatokat körültekintőbben, mechanikus
szellőzőrendszerek betelepítésével kellene kivitelezni. Az
ideiglenes változók valós idejű, hosszú távú megfigyelése
olyan módszertani újítás a beltéri levegőminőség kutatásában, mely segíthet megértenünk a légszennyeződések még
feltáratlan hatásmechanizmusait.
[*] Mihail Simion BELDEAN-GALEA et al. (2020): Evaluation of indoor air pollutants in 100 retrofit residential buildings from Romania during cold season. Journal of Cleaner
Production 277 (2020) 124098.

Március végéig lehet benevezni
a Kecskeméti Animációs
Filmfesztiválra

kibocsátást most is a holdújév kezdetéhez igazította a
Magyar Posta Zrt.
A kínai horoszkóp népszerűsége miatt világszerte
adnak ki olyan bélyegeket, amelyek az épp „uralkodó” állatövi jegyet ábrázolják. A megjelenés időpontja általában a holdújév kezdetéhez kötődik.
A bélyegek grafikai megjelenítése rendkívül változatos.
A bélyegújdonság Mandel Ármin Benjámin tervei
alapján 20 ezer példányban az ANY Biztonsági
Nyomda Nyrt.-ben készült – olvasható a közleményben. (MTI)

Március végéig lehet benevezni
a 15. Kecskeméti Animációs
Filmfesztiválra (KAFF), amelyet a járványhelyzetre való
tekintettel idén a hagyományos időpontnál később, augusztus 11. és 15. között
rendeznek meg.

Forrás: Hírnavigátor

Magyarország legnagyobb animációs seregszemléjének versenyprogramjába 2019. január 1. után
készült magyar és európai animációs munkákkal lehet benevezni, témamegkötés nélkül – olvasható az
MTI-hez elküldött közleményben.
A magyar alkotások versenyére
hat – egész estés film, tv-speciál, rövidfilm, televíziós sorozat, alkalmazott animáció (reklám, szignál,
előzetes, főcím, videóklip) és diák-

Forrás: Filmhu

film – kategóriában várják az alkotásokat a szervezők. Az európai
filmek versenyében egész estés filmek, tv-speciálok és televíziós sorozatok mérettetnek meg.
A filmek regisztrációja ingyenes. A benevezés részletes feltételei és az online nevezési lap a
fesztivál weboldalán érhető el:
www.kaff.hu.
A versenyprogramok mellett tematikus panorámavetítések, retrospektív válogatások, filmszakmai
konzultációk és mesterkurzusok,
valamint workshopok, kiállítások
színesítik majd a programot.
A KAFF célja, hogy a legszélesebb körben merítsen az elmúlt két
évben készült hazai és nemzetközi
animációsfilm-termésből. (MTI)
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Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUKés 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)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

ATHEREZIATEJGYÁReladási osztályára VEZETŐ MUNKATÁRSAT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük,
juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (65329I)

AGYULAFEHÉRVÁRICARITASférfi és női bentlakók jelentkezését várja a búzásbesenyői (Maros
megye) Gondviselés Háza idősotthon szabad férőhelyeire. Érdeklődni lehet a következő elérhetőségeken:
0732-018-202, 0365/710-147. (22431-I)

A DENTIKA KFT. – fogtechnikai termékeket forgalmazó marosvásárhelyi cégünk – ELADÁSI
ÜGYNÖKI munkakörbe keres férfi munkatársat. További információért hívja a 0771-770-440-es telefonszámot. (10641-I)

Nyilvános árverés

A marosvásárhelyi Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mures Insolvency SPRL, cégfelszámolóként nyilvános árverést hirdet a marosvásárhelyi Brăila utca 2–4. szám második emeletén
levő STA Travel Services Kft. alábbi vagyonának értékesítésére. A
cég kolozsvári és marosvásárhelyi székhelyein levő javakat különkülön termékcsoportként egy tömbben bocsátják eladásra; darabonként a tárgyakat a cég volt alkalmazottai között értékesítik.
I. Ingósággá tett aktívumok
A kibérelt épületekbe fektetett beruházási tárgyak (légkondicionáló-berendezés, irodai berendezés, hangosító és adatkezelő eszközök stb.)
A Marosvásárhelyen levő javak kikiáltási ára: 6188,00 lej.
II. Ingóságok, forgóeszközök
a) 653 árucikk, 726 irodai felszerelés (számítógépek, képernyők,
kapcsolatteremtő eszközök, dokumentummegsemmisítők, vetítők,
vetítőképernyők, laptopok és tartozékok, televíziók, szerverek és
tápegységek).
A Marosvásárhelyen levő javak kikiáltási ára: 80.062 lej. A Kolozsváron levő javak kikiáltási ára:124.195 lej.
b) 876 árucikk, 764 bútordarab (konyhai, irodai bútorzat, ergonomikus irodai székek, kerti (terasz-) bútorok, kanapék, különböző
szekrények, páncélszekrények, digitális táblák stb.)
A Marosvásárhelyen levő javak kikiáltási ára: 31.920 lej. A Kolozsváron levő javak kikiáltási ára: 56.260 lej.
c) 21 árucikk, 153 különböző tárgy (bojlerek, hűtőszekrények,
kombinált hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, pingpongasztal, tányérok, poharak stb.)
A Marosvásárhelyen levő javak kikiáltási ára: 2.920 lej. A Kolozsváron levő javak kikiáltási ára: 3.330 lej.
d) 36 árucikk, 2100 különböző leltári tárgy (személyi számítógép,
adapter, tűzőgép, lyukasztók, bemutatóanyagok, irodai tárolók, tűzoltópalackok, szerszámosládák, elsősegénynyújtó dobozok, szemétkosarak, ventilátorok, billentyűzetek, egerek, fülhallgatók,
tápkábelek, egyéb számítástechnikai eszközök stb.)
A Marosvásárhelyen levő javak kikiáltási ára: 1360 lej. A Kolozsváron levő javak kikiáltási ára: 1.170 lej. Az árak nem tartalmazzák
a héát.
A javak teljes listája a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az árverést 2021. február 12-én 13 órától tartják a cégfelszámoló
Marosvásárhely, Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és minden pénteken ugyanabban az időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig. Részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek,
amelyek/akik a versenytárgyalást megelőző napon 13 óráig megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár
10%-át, valamint a részvételi díjat.

Bővebb felvilágosítás a 0265/269700-as;
0265/261019-es; 0745-146-096-os telefonszámokon.

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybetéteket bármilyen méretben – 30%
kedvezménnyel. 1989. December 22.
utca 113. szám (22469)
ELADÓ 1,5 ha telek Marosszentgyörgyön, Erdélyi (Transilvania) út
218. Tel. 0744-438-594. (22469-I)

LAKÁS

KIADÓ hosszú távra másfél szobás, 36
m2-es bútorozatlan garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Érdeklődni a 0749425-152-es telefonszámon. (10450)

KIADÓ hosszú távra háromszobás
tömbházlakás a November 7. negyedben, közel az orvosi egyetemhez.
Érdeklődni a 0743-864-939-es telefonszámon. (10708)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogosmunkát, szigetelést, csatornakészítést
és bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (10678-I)
FAMETSZÉST, permetezést vállalok. Tel. 0770-621-920. (10712-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Velünk sírnak a templomi
harangok, mert akit szeretünk,
örökre itthagyott. Elment ő
örökre, lelkét a Megváltó
magához emelte.
Szomorú szívvel emlékezünk
testvérünkre,
FÜLÖP
ISTVÁNRA, hogy egy éve
itthagyott minket. Nyugodjon
békében, legyen békés álma!
Testvérei:
Ani,
Erzsébet.
(10698)
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„Most elválunk, de ne gondold,
hogy barátságunk oda,
mert a barátság a lélekben él,
s a lélek nem hal meg soha.”
Drága jó barátom, KOMÁROMI ANDRÁS, a katonáskodással
kezdődő, majdnem 60 évi szép és nemes barátság után kell elbúcsúzzunk tőled, de nem feledve a sok szép nótás-népdalos
esteket mind itthon, mind a hargitai hegyek alatt.
Még most is hallom hangodat: „csak eredeti népdalokat énekelünk”.
Lehet, hogy nem túl hamar, de túl hirtelen mentél el Emese után.
Kívánjuk, hogy sírod felett a fényes esti csillagok úgy ragyogjanak, mintha énekelnének, és énekükbe néha-néha egy-egy
kóbor fekete rigó dala is belevegyüljön.
A szeretett családoddal mélyen együttérezve fájdalmukban, búcsúzunk tőled, drága jó barátunk és kománk, BANDI.
Kérjük a Jóistent, hogy örök álmod legyen békés és csendes, s
szép emléked örökre velünk maradjon!
Nyugodjál békében!
László Ibolya és Marci. (10716-I)

„Mert meghaltatok, és a ti
éltetek el van rejtve együtt a
Krisztussal az Istenben. Mikor
a Krisztus, a mi életünk,
megjelen, akkor majd ti is, Ő
vele együtt, megjelentek a
dicsőségben.”
(Kolossé 3,3-4)
Szomorú szívvel, de ugyanakkor Isten iránti hálával
emlékezünk
dr.
JUHÁSZ
ANDRÁSNÉ MOLNÁR ANNAMÁRIA
szeretett
tiszteletes asszonyra, aki 2021.
február 9-én immár 2 éve,
hogy – itthagyva e földi
porsátort – visszaköltözött
Teremtő Urához.
Emléke
legyen
áldott,
feltámadása dicsőséges!
Őt nem feledő, szeretetteljes
tisztelői. (10664-I)

„Olyan szép volt, szebbet nem
is kérünk, voltál és vagy, s
létezel, amíg élünk.”
Kegyelettel emlékezünk a
nyomáti születésű NAGY
LAJOSRA (Laci) halálának
ötödik évfordulóján. Felejthetetlen, szép emléked őrizzük, amíg élünk. Nyugodj
békében, drága jó lélek!
Felesége, Sári és lánya, Kinga.
(10714-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
február 9-én, halálának második évfordulóján CSALÓKA
LÁSZLÓRA, aki búcsúszó
nélkül eltávozott. Emlékét őrzi
felesége, két lánya és azok
családja. Nyugodjál békében! (-I)

ELHALÁLOZÁS
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett feleség, áldott jó édesanya, anyós, drága
nagymama,
dédnagymama,
rokon, barát és jó szomszéd,
ZÖLD LENKE
szül. Ohánovits
életének 86., boldog házasságának 65. évében, hosszas, de türelemmel viselt betegség után,
február 6-án csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése 2021.
február 10-én délután 3 órakor
lesz a marosvásárhelyi katolikus
temető felső kápolnájától.
Búcsúzik tőle szerető férje,
Attila, fia, Attila, lánya, Gabriella, unokái: Zsuzsa, Kata, Gabriella, Zsolt, Attila és családjuk,
valamint dédunokái: Bori, Lili,
Hunor és a rokonság.
Szívünkben örökké élni fog. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (10717-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
KINIZSI TORDAI KLÁRA
a Prodcomplex
volt könyvelője
életének 86. évében Budapesten
elhunyt.
Szeretettel búcsúzik
a Tordai család. (10707-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
sógor,
MADARAS ISTVÁN
hirtelen elhunyt.
Drága halottunk temetése 2021.
február 9-én, kedden 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Nyugodjon békében!
Felesége és leánya,
a gyászoló család. (10711-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy a legjobb anya, szerető, gondoskodó
nagymama, dédmama,
özvegy MÉSZÁROS LENKE
született Szövérfi
hosszú betegség után örökre
megpihent.
Temetése február 9-én, kedden
14 órakor lesz a backamadarasi
családi sírnál.
Emléke legyen áldott!
A gyászoló család. (10719-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa és
dédnagyapa,
KOMÁROMI ANDRÁS
életének 80. évében február 5-én
elhunyt. Drága halottunkat 2021.
február 10-én, szerdán 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református temetőben. Pihenése legyen csendes!
Emlékét őrzi családja
és barátai. (p.-I)

Szívünk mélységes fájdalmával
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
gondoskodó édesapa és nagytata, após, apatárs, testvér, barát
és szomszéd,
SZÁSZ FERENC
életének 68. évében február 5-én
hirtelen, mély csendben eltávozott az élők sorából.
Temetése február 10-én 14 órakor lesz a református temetőben.
Búcsúzunk tőle a viszontlátás reményében.
A gyászoló család. (-I)
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Közlemény

A Marosszentannai Polgármesteri Hivatal
versenyvizsgát hirdet

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
- 0265/210-110
kapcsolatos információk)
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
- 0265/212-304
• Optika-Optofarm
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351

• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

- 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

- 0733-553-976

- 0265/212-971

- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,

- 0740-083-077

• Prefektúra

- 0265/266-801

hidegtálak készítése

• RDS–RCS

- 0365/404-664

- 0365/400-401

- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat

- 0800-801-929

• Delgaz Grid

- 0265/200-928

- vidék

- 0265/929

- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
- 0265/236-284
• Vasútállomás
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

egymegüresedettI.fokozatúfőtanácsadóiállásraaterületrendezési,építkezésfegyelmiéstelepülésrendezésiosztályra,heti40/napi
8órásállandómunkakörbe.
A vizsga megszervezése:
Azírásbelivizsga2021.március12-én10órátólleszaMarosszentannaiPolgármesteriHivatalMalomutca26.számalattiszékhelyén. Az állásinterjút az írásbeli vizsgát követően öt
munkanaponbelültartjákmeg.
Apályázatidossziékatfebruár9.–március1.közöttlehetbenyújtaniaMarosszentannaiPolgármesteriHivatalMalomutca
26.számalattiszékhelyénlevőiktatóba.
Részvételi feltételek:
Általános követelmények
Ajelentkezőknekteljesíteniükkellaközigazgatásitörvényrevonatkozó57/2019-essürgősségikormányrendelet465.cikkelyében
foglaltakat.
Sajátos követelmények
–egyetemivégzettséglicencvizsgávalvagyezzelegyenértékűoklevéllelépítészmérnöki,műépítészeti,településrendezési,városrendezésiszakterületen
–7éviszolgálatiidőaszakterületen.
Apályázatidossziénaktartalmazniakellazutólagmódosított
éskiegészített,aközalkalmazottakversenyvizsgájánakmegszervezésérevonatkozó611/2008-askormányrendelet49.cikkelyében
foglaltiratokat.
Bővebb tájékoztatás: Marosszentannai Polgármesteri Hivatal,
Malom utca 26. szám, tel/fax: 0265/323-517,
kapcsolattartó: Kiss Gabriela Adela tanácsadó.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

Gondnok házaspárt keresünk (akár nyugdíjast is)
egy Hargita megyei menedékházba.

JÓZAN életű, dolgos, szorgalmas férfit keresünk, aki
felelősséget vállal a munkájáért, rendet tart maga körül, és
nem riad meg a hegyi élettől.
A párja szintén dolgos, házias, tud főzni, rend- és
vendégszerető, igényes a környezetére.
Állandó ottlakás szükséges. Jogosítvány nem feltétel, de
előnyt jelent.

Jelentkezni a 0741-255-666-os telefonszámon.

