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Bálint-napi ajándék a sport
szerelmeseinek

Megnyitotta kapuit a műjégpálya

Bocskai Napok 28.
alkalommal

Az ünnepi eseménysorozattal azon
történelmi pillanat előtt tiszteleg a kisváros, hogy 1605. február 21-én itt választották Erdély fejedelmévé a
székelyek Bocskai István bihari főurat.

____________4.
„Minket nem most
tanítottak meg
kezet mosni”

A vasárnap délben kezdődött többórás ünnepséggel megnyitotta kapuit a Marosszentgyörgyön felépített műjégpálya,
ahol kiváló körülményeket teremtettek a jégsportok kedvelőinek. A magyar kormány támogatásával létrejött sportlétesítmény a Székelyföldi Jégkorong Akadémia szakmai
felügyelete alatt működik a Mens Sana Alapítvány közreműködésével. A jégpálya felépítésében közreműködött a FelsőMaros Menti LEADER egyesület, a Maros Megyei Tanács,
Marosszentgyörgy és Marosvásárhely polgármesteri hivatala. A rendezvényen jelen voltak többek között az említett
térség polgármesterei, szenátorok, képviselők, a sportstruktúrák vezetői, edzők és természetesen a jégkorong-akadémia vezetői, edzői is.

Vajda György

Fotó: Vajda György

A hivatalos megnyitót megelőzően gyergyószentmiklósi, csíkkarcfalvi
és csíkszeredai gyerekek műkorcsolya-, felcsíki és marosvásárhelyi fiatalok pedig rövid pályás gyorskorcsolya-bemutatót is tartottak, végül
pedig a pályára léptek azok a gyerekek, akik a marosvásárhelyi jégkorong reménységei lehetnek.
Közéjük siklott hokifelszerelésben Novák Eduárd sportminiszter, egykori gyorskorcsolyázó és Tánczos Barna, a Román Jégkorong-szövetség
volt elnöke, a Mens Sana Alapítvány elnöke, jelenlegi környezetvédelmi,
vízügyi és erdészeti miniszter is.
Az eseményre várták Kelemen Hunort, az RMDSZ országos elnökét,
miniszterelnök-helyettest, ő azonban nem érkezett meg. Jelen volt Péter
Ferenc, a megyei tanács elnöke, Soós Zoltán, Marosvásárhely és Sófalvi
Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere is.
A magyar kormányt Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség
(Folytatás a 10. oldalon)

Benedek István

Vannak vendégeink, a három szállodánkból kettő van megnyitva: a Brădet és az Ursina, a Szováta szállóban
két-három emeletet nyitunk meg, inkább hétvégeken, amikor több a foglalás.

____________5.
Látogatás nyárádmenti tanintézményekben

Komoly gyermekszemek néztek ránk,
meglepő csendben és fegyelmezetten, s talán a maszk tette, vagy a padtárs hiánya, hogy a látogatók
érkezésekor gyakori halk sustorgás is
elmaradt.

____________6.

Nyaraló ész

Február közepére elkészült a kormány a költségvetés tervezetével,
de már az előző időszak bejelentéseiből is világos volt, hogy ahol
tudják, meghúzzák a nadrágszíjat. Ez az államháztartás állapotát és
a járvány gazdasági hatásait elnézve teljesen logikus. De okosabban
kéne a spórláshoz közelíteni azoknál az ágazatoknál, ahol ezzel munkahelyek ezrei forognak kockán.
Az előző kormányzat kevés okos húzásainak egyike volt, hogy üdülési utalványokat adtak a közalkalmazottaknak. Persze még jobb lett
volna olyan gazdaságpolitika, aminek nyomán ilyen juttatásokat ne
csak a magánszférához képest amúgy is túlfizetett állami alkalmazottak élvezhessenek, hanem a privát szegmens munkavállalói is, de
annak a – más kiadásokhoz képest nem nagy – néhány milliárdos tételnek a jelentős része nagyon jól jött az itthoni vendéglátóiparnak,
amely el is kezdett fejlődni az utóbbi években. Nálunk ez az ágazat
békeidőkben négyszázezer munkahelyet és a bruttó nemzeti össztermék mintegy 5%-át jelenti. Ez amúgy csapnivaló, ha megnézzük,
hogy értelmes országok hogyan értékesítik a miénkhez képest fapados természeti adottságaikat, de az itteni kormányok sosem az eszükről voltak híresek.
A járvánnyal jövő bezárkózás és gazdasági következményei ezt az
ágazatot érintették a legsúlyosabban, iparági adatok szerint az érintett cégek egynegyede húzta le a rolót, és ez az arány tovább romlik,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 27 perckor,
lenyugszik
17 óra 47 perckor.
Az év 46. napja,
hátravan 319 nap.

Ma KOLOS és GEORGINA, holnap JULIANNA
és LILLA napja.
IDŐJÁRÁS
Havazás lehetséges

Hőmérséklet:
max. -2 0C
min. -9 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

13, 25, 11, 44, 18, +17
24, 19, 5, 33, 7, 36

15, 33, 32, 47, 17, 11

NOROC PLUS: 0 7 3 3 1 9

SUPER NOROC: 3 6 6 7 8 9
NOROC: 5 6 5 9 5 8 2

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

________________________________________ 2021. február 15., hétfő

Maros megyében 39 hóeltakarító dolgozott

Járhatók maradtak a megyei országutak

A február 11–12-re előrejelzett havazás, lehűlés,
narancssárga jelzésű viharos széllökések, ónos
eső nyomán az utak állapotáról és a csúszásmentesítési akciótervekről érdeklődtünk. Mint megtudtuk, megyénkben a közúti közlekedésben az
országutak állapota miatt egyelőre nem történt
fennakadás.

A Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság tájékoztatása
szerint a február 11/12-i, csütörtökről péntekre virradó éjszaka 94 hóeltakarító gépet vetett be, munkatársai 481
tonna csúszásgátló anyagot szórtak az általuk ügykezelt
szakaszokra az országutak járhatóvá tétele érdekében.
Ebből 456 tonna só és 25 tonna homok volt, a kora reggeli
órákban pedig hozzávetőleg 15 ezer tonna kalcium-kloriddal jégmentesítették a forgalmas szakaszokat a régióban.
Az országútügyi igazgatóság marosvásárhelyi kirendeltsége 39 hóeltakarító gépet vetett be. 218 tonna sót, valamint

4,12 tonna jégmentesítő kalcium-kloridot szórtak le a DN
13, DN 13A, DN 13C, DN 14, DN 14A, DN 15, DN 15A,
DN 15E és a DN 16-os országutakra Maros megyében.
Az előrejelzések és hóeltakarítási akciók ellenére azonban történtek balesetek is. Pénteken a kora reggeli órákban
a marosvásárhelyi tűzoltókat Ernyébe riasztották egy felborult nyergesvontatóhoz. A 15-ös számú országúton az
előző napi havazást követően a jármű az országút melletti
területre borult.
Az 5.30 órakor történt balesetben személyi sérülésről
nem érkezett jelentés, a jármű megsérült üzemanyagtartályából szivárgó üzemanyag meggyúlását, az esetleges tűz
megelőzését sikerült megakadályozniuk. A mentési akció
nem akadályozta a közúti forgalmat.
Héjjasfalva községbe, Szederjesre a segesvári tűzoltókat
hívták egy személyautó kisodródása miatt. Személyi sérülés ez esetben sem történt – tájékoztatott a Maros Megyei
Katasztrófavédelmi Felügyelőség. (pálosy)

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Négynapos terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány 2021. március 18–21. között
négynapos terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak Magyarózdon. Jelentkezni március 12-ig lehet a 0265-254-460-as
telefonszámon. A program célja az absztinencia megkezdése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv elkészítése, önismeret. A csoportfoglalkozások
segítenek a függőséggel való szembenézésben, az önismeretben, információkat lehet szerezni a függőségről, társfüggőségről, ill. segítséget nyújtanak a diagnózisalkotásban és egy terápiás terv elkészítésében. A felvétel előzetes
interjú alapján történik. A négynapos függőség- és önismereti program bevezető a 12 napos rövid terápiás programhoz – tájékoztatott Deé Lukács Éva irodavezető.

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-től 17-éig kell
leadni a megszokott helyeken a 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 aranyérmekkel díjazott borok tulajdonosait
telefonon értesítik és szombaton 13 órára várják a díjkiosztásra a verseny helyszínén.

Előfelvételi

A marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudományés Technológiai Egyetem előfelvételit szervez az orvosi,
fogorvosi, gyógyszerészeti, mérnöki és számítástechnikai,
a Petru Maior bölcsészeti, közgazdasági és jogi kara 3 és
4 éves képzéseire. A felvételi két szakaszban történik: március–áprilisban lesz az előfelvételi, és júliusban, illetve
szeptemberben a tulajdonképpeni felvételi. Az előfelvételivel kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók a https://
adminfo.umfst.ro honlapon.

A Bekecs néptáncegyüttes
előadásai

A nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes ebben a hónapban a nyárádmenti településeken vendégszerepel. Február
19-én Nyárádszereda, 27-én Nyárádmagyarós, 28-án Márkod művelődési otthonában adják elő a Reliktum című folklórműsort. Az előadások a járványügyi korlátozások
betartásával, többek között csökkentett nézőszámú közönség előtt zajlanak, ezért előzetes helyfoglaláshoz vannak
kötve, a telefonszámokat az együttes közösségi oldalán
lehet megtalálni.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Baleset a nagyernyei körforgalomnál

Fotó: Coman Andrei /Facebook közösségi oldal

Mozgásképtelen betegek védőoltása

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság összeállítja a Marosvásárhelyen és a város vonzáskörzetében élő
mozgásképtelen és fekvő betegek
jegyzékét.
A beoltásra váró személyek, gondozóik és a velük egy háztartásban élő
családtagjaik kerülnek fel a jegyzékre.

Az oltáskampányra vonatkozó, saját
felelősségre tett jelentkezési típusnyilatkozat és a hozzájárulási űrlap megtalálható a hivatal www.tirgumures.ro
honlapján, a „Szociális” gombra kattintva.
A dokumentumok letöltés után benyújthatók a registratura.das@tirgu-

mures.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.

Segítség az elektronikus étkezési utalványok használatához

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság telefonos és
technikai segítséget nyújt a legfeljebb 800 lej nyugdíjjal
rendelkező, 75 évet betöltött személyeknek, akik elektronikus (kártya típusú) étkezési utalványt kaptak.
A segítségnyújtás az érvényesítésre és a felhasználás

módjára vonatkozik. Ennek értelmében azoknak, akiknek
még nem sikerült aktiválniuk a kártyát, hétfőtől péntekig
8–14 óra között hívhatják a Marosvásárhelyi Szociális
Igazgatóságot a 0365/430-859 telefonszám 112-es mellékvonalán.

Tibeti gyógyászati tanfolyamot indít a Health Support
Egészségközpont, elsősorban krónikus betegek számára,
akik szeretnék, hogy a gyógyszeres kezelés mellett maguk
is segítsék a gyógyulás folyamatát, de azoknak is, akik
eddig tehetetlenül nézték szeretteik szenvedését, és szeret-

nének konkrétan segíteni rajtuk. Ajánlott életkor: 28–55 év.
A tanfolyam kétnapos (szombat és vasárnap) és ingyenes
(adományokat elfogadnak). Részletek a 0744-117-278 telefonszámon vagy a Facebookon, a Health Support oldalon.

Gyógyászati kurzus

Megkezdik a támogatások kifizetését

Február 19. – március 26. között kerül sor a 2019/2020-as Ez nem ábécésorrendben történik, hanem a jóváhagyott
tanévre kiírt Szülőföldön magyarul pályázati program tá- igénylések sorrendjében. Az oktatás-nevelési támogatás
mogatásainak kifizetésére.
300 lej, a hallgatói támogatás pedig 40 lej.
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Bölcsődeépítési programot indít
a fejlesztési minisztérium

Bölcsődeépítési programot indít a
Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztérium, hiszen Románia az Európai Unióban az utolsó
helyen áll a bölcsődei helyek és a
bölcsődés korú gyerekek arányát
tekintve.

A tárcavezető erről pénteken egy sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón beszélt,
amelyről az RMDSZ tájékoztató hírlevele adott hírt. A három évnél kisebb
gyermekek alig 4 százalékát képesek befogadni a bölcsődék, ezzel Románia az
utolsó helyen áll az Európai Unióban –
mondta a miniszter, aki szerint Bulgária
is jobban áll ebben a tekintetben 11 százalékkal. Európai viszonylatban a dánok
állnak a legjobban, ott a három évnél kisebb gyerekek 70 százalékát képesek be-

fogadni a bölcsődék – idézte a statisztikákat a miniszter.
„Már a mandátumom első hetében
utasítottam az Országos Befektetési Vállalatot, hogy háromféle típusprogramot
dolgozzanak ki, négy-, hat- és tízfős csoportoknak” – mondta. Úgy vélte, hogy
az immár huszonnégy éve érvényben
levő, bölcsődékre vonatkozó szabályozásokat frissíteni kell, a feltételeket a 21.
századhoz szükséges igazítani. A miniszter nem közölte, hogy hány bölcsődét
terveznek építeni, de jelezte, hogy az
egész országra kiterjedő programról van
szó, így valamennyi megyében fognak
épülni ilyen létesítmények, amelyekre
„nagy szükség van”. Jelezte, hogy ez a
program a fejlesztési minisztérium prioritásai közé tartozik.

Ország – világ

Emlékeztetett, hogy az RMDSZ kezdeményezésére a parlament elfogadott
egy olyan törvénymódosítást, amelynek
értelmében a bölcsődék működésének finanszírozása immár nem az önkormányzatok hatáskörébe fog tartozni, hanem a
központi költségvetéshez, így, akárcsak
az iskolák vagy egyetemek esetében, a
bölcsődéket is az úgynevezett fejpénz
alapján fogják finanszírozni a központi
költségvetésből.
Az elmúlt években Romániában a tehetősebb önkormányzatok építettek bölcsődéket, nekik az építés mellett a
működési költségeket is állniuk kellett,
ezen változtat majd a jogszabály, amelyet Klaus Iohannis államelnök már kihirdetett, de még nem lépett hatályba.
(MTI)

Gyorsított eljárással engedélyeztetik a mutációk
ellen kifejlesztett oltásokat

Gyorsított eljárással engedélyeztetik majd az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) fokozottan
fertőzőképes mutációi ellen kifejlesztett oltásokat az Európai Unióban – mondta az Európai
Bizottság egészségügyért felelős
biztosa egy vasárnapi lapinterjúban.

Sztella Kiriakídisz az Augsburger Allgemeine című német lapnak elmondta: a
brüsszeli bizottság úgy döntött, hogy
nem kell az engedélyeztetési eljárás valamennyi szakaszát lefolytatni a már forgalmazott vakcinák továbbfejlesztett
változatainál.
Az új megoldás révén a biztonsági követelmények nem változnak, mégis
gyorsabban lehet majd a mutációk elleni

védekezésre szolgáló oltóanyaghoz
jutni. A vakcinák mellett a SARS-CoV2 okozta betegséget (Covid-19) gyógyító
szerek engedélyezési eljárását is felgyorsítják – mondta az egészségügyi biztos.
Még nem lehet tudni pontosan, hogy mikorra lesz elegendő ilyen gyógyszer az
EU-ban, de Brüsszel kiemelten kezeli az
ügyet – tette hozzá Sztella Kiriakídisz.
Elmondta, hogy az eddig engedélyezett három oltóanyagból az első negyedév végéig 100 millió adag áll a tagországok rendelkezésére, a második
negyedév végéig 300 millió adag, szeptember végéig pedig már 700 millió adag
oltást lehet beadni. Így a teljes EU-s lakosság több mint 70 százalékának lehet
biztosítani a védettséget. Az oltóanyagmennyiség tovább növekedhet, ha beve-

zetik a gyógyszereket és egészségügyi
termékeket gyártó amerikai Johnson and
Johnson-csoport vakcináját is.
Tíz hónappal ezelőtt nem hitte senki,
hogy ennyire gyorsan sikerül biztonságos és hatékony oltóanyagokat kifejleszteni, ezért nem lehet azt mondani, hogy
a vakcinabeszerzést a tagországok képviseletében intéző Európai Bizottság
„csakis hibákat követett el” – mondta a
máltai kereszténydemokrata politikus az
Augsburger Allgemeine hírportálján közölt interjúban.
„Az EU nélkül nem jutottak volna
vakcinához mind a 27 tagország polgárai
a hazájuk nagyságától és gazdasági erejétől függetlenül” – tette hozzá Sztella
Kiriakídisz, hangsúlyozva, hogy „az európai oltási stratégia sikeres”. (MTI)

Korrupció gyanújával tartottak házkutatást az osztrák pénzügyminiszternél

Az ellenzék a lemondását követeli

A gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó államügyészség (WKStA) csütörtökön házkutatást
tartott Gernot Blümel pénzügyminiszter, valamint
két másik, meg nem nevezett személy lakásán.

Mózes Edith

A házkutatás a miniszter beleegyezésével történt, és oka a
Novomatic szerencsejáték-nagyvállalattól az Osztrák Néppártnak (ÖVP) juttatott feltételezett pártadományok utáni nyomozás.
„Semmiféle adományt nem fogadtam el a Novomatictól”
A WKStA egy úgynevezett „önkéntes alapon” elvégzett ellenőrzést tartott a miniszter lakásán, miután a kaszinók ügyében kihallgatások történtek. Ezt a minisztérium titkársága is
megerősítette.
Blümel kijelentette, hogy a vádakat csak a médiából ismeri,
illetve az ennek nyomán született beszélgetésből az államügyészséggel. Önként hozzájárult a házkutatáshoz, megkönynyítendő a nyomozást, hisz „a vádak néhány szóban
tisztázhatók”.
Miről is van szó?
A gyanú alapját egy 2017-ből származó üzenet képezi, miszerint a Novomatic akkori elnök-vezérigazgatója, Harald
Neumann arra kérte Blümelt, hogy segítsen egy találkozó létrejöttében Sebastian Kurz jelenlegi kancellárral, akkori külügyminiszterrel, a beszélgetés egyik témája az adományozás,
másik sarkalatos pontja „egy olaszországi probléma” lett
volna.
A Novomatic olaszországi érdekeltségei révén akkoriban
több problémás területtel küzdött: egyrészt konfliktusai adódtak az adóügyi szabályozással, másrészt egy függőben lévő
eljárás miatt 150 millió eurós büntetés is fenyegette a céget.
Nyilvánvalóan tanácsot vagy segítséget vártak volna a külügyminisztériumtól. Ez a terv azonban elsikkadt.
Neumann az ügyvédjén, Norbert Wessen keresztül kiállt
amellett, hogy „sem tőle személyesen, sem a Novomatictól
semmilyen párt, így az ÖVP sem kapott semmilyen adományt.
Ilyen ígéret – kiváltképp Olaszországot érintő tematikával –
sem hangzott el soha.”
ÖVP: soha nem érkezett pártadomány a Novomatictól a pártkasszába
Az ÖVP köreiben is az az egyöntetű vélemény, hogy soha
nem érkezett pártadomány a Novomatictól a pártkasszába.
Kurz kancellár egy tavaly nyári vizsgálóbizottsági meghallgatáson is hangsúlyozta, hogy pártja – elvi okokból – soha

Gernot Blümel

(Forrás: stem.at)

nem fogadott el adományt szerencsejáték-, dohány- vagy
fegyvergyártó cégektől.
Az osztrák sajtóban kedd óta folytak találgatások a Blümel
elleni nyomozásról, melynek kirobbantója a csak „iratgyűjtő
újságíró” néven emlegetett Ashwien Sankholkar volt, aki egy
Twitter-posztban tette közzé az ügyben szerinte érintettek,
köztük Blümel nevét. Az ügyészség csak annyit közölt, hogy
állami tisztségviselő megvesztegetésének gyanúja ügyében
folyik a nyomozás.
Blümel elmondta, hogy készségesen átadott minden iratot
és elektronikus eszközt a hatóságnak, valamint hozzátette:
„Kész vagyok a továbbiakban is bármit megtenni, ami szükséges az ügy gyors tisztázásához és a hamis vádak cáfolatához.”
„Fel kell állnia a székéből”
„Egy olyan pénzügyminiszter, akinél szerencsejátékügyben
házkutatás történik, nem lehet sokáig miniszter, és le kell vonnia a következtetéseket” – mondta Beate Meinl-Reisinger, a
Liberális Fórum (NEOS) elnöke.
Christian Deutsch, a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) szövetségi ügyvivője is lemondásra szólította fel Blümelt: „A mai
házkutatás után, mely feltételezhető pártadományok miatt zajlott, a miniszter azonnal lépjen vissza!”
„Ha ez nem kellő ok a lemondásra, akkor a kancellár is kellemetlen helyzetbe kerülhet. Fiatalkori barátság ide vagy oda,
fel kell állnia a székéből” – jelentette ki a történtek ismeretében az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára, Michael
Schnedlitz. (Forrás: Euronews)
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Kétezer alatt az új fertőzések
száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 1872 koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte közel 15.000
tesztet végeztek el – közölte vasárnap a stratégiai
kommunikációs törzs (GCS). A GCS szerint olyan
személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük. Az elmúlt 24 órában 41, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett
jelentés, ezzel 19.366-ra emelkedett a koronavírussal
összefüggésbe hozható halálesetek száma. 6952
személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, és jelenleg 964 személy szorul intenzív terápiás kezelésre. Románia területén 39.318 igazoltan
koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 10.038
pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 60.450
személy van házi, 153 pedig intézményes karanténban. (Agerpres)

Januárban 2,99 százalékra nőtt
az éves infláció

Januárban 2,99 százalékra nőtt az éves infláció Romániában, miután tavaly decemberben 2,1 százalék
volt – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. Januárban a leginkább, 3,25 százalékkal a nem
élelmiszerek drágultak, az élelmiszerek 2,88 százalékkal kerültek többe, míg a szolgáltatásokért 2,51
százalékkal kellett magasabb árat fizetni. A pénteken
közölt adatok szerint tavaly decemberhez mérten
1,33 százalékkal nőttek az árak, leginkább az élelmiszerek drágultak 0,63 százalékkal, szolgáltatások
0,25 százalékkal, a nem élelmiszerek 0,24 százalékkal kerültek többe. A kormány 2,4 százalékos inflációra számít az idén. A Román Nemzeti Bank
előrejelzése szerint 2021 első negyedévének végére
2 százalékra mérséklődik az infláció, majd az év végére 2,5 százalékra nő. A jegybank igazgatótanácsa
január közepi monetáris politikai ülésén újabb történelmi mélypontra, 1,25 százalékra mérsékelte a
román alapkamatot. (MTI)

Letette a hivatali esküt a 67.
olasz kormány

A Mario Draghi vezette 67. olasz kormány szombaton
délben letette a hivatali esküt, és megtartotta első ülését. A Quirinale elnöki palotában tartott eskütétel
rendkívülinek számított, mivel a járványintézkedések
miatt a miniszterek egymástól biztonsági távolságra
voltak, szájmaszkban mondták fel az eskü szövegét,
elmaradtak az ilyenkor szokásos kézfogások, valamint az eseményen nem vehettek részt a rokonok és
a sajtó sem. Mario Draghi közgazdász, az Európai
Központi Bank egykori elnöke péntek este fogadta el
a miniszterelnöki megbízatást Sergio Mattarella államfőtől. Draghi kormányában szakértők és pártpolitikusok egyaránt helyet kaptak, a korábbi balközép
kormányból heten maradtak. A 23 miniszterből nyolc
a szakértő, további tizenöt pártpolitikus, kétharmaduk
északolasz, egyharmaduk nő. A felmérések szerint
az olaszok 62 százaléka támogatja Draghi csapatát,
de azonnali és gyakorlati döntéseket vár a vakcinázási program és a gazdasági talpra állás felgyorsításával. Mario Draghi kormánya a 67. a második
világháború óta. A miniszterelnök a hét elején kér bizalmat a szenátusban és a képviselőházban. (MTI)

Nyaraló ész

(Folytatás az 1. oldalról)
akár a cégek egyharmadának ajtajára is lakat kerülhet,
mire normális kerékvágásba térhet vissza az élet. Csak
hogy érezzék a törődést, még a kormány nevezetes gazdaságmentő intézkedéscsomagjaiból sem láttak ígéreteknél többet, s hogy tökélyre emeljék a szektort sújtó
bajokat, levágták a közalkalmazottak üdülési utalványait is. Amivel állítólag megspóroltak 1,7 milliárd lejt.
Aminek legalább a fele mehet is vissza a munkanélküliségi alapba, ha százezer vagy ennél is több ember végleg az utcára kerül ebből a gazdasági ágazatból.
Válságos időkben elvileg üdvözlendő a takarékosság.
Azonban olyan kiadásokon, amelyeknek a jelentős része
végül a magánszférába áramlik ki, és jórészt nem a multik zsebébe folyik, hanem számtalan kisebb-nagyobb itthoni szolgáltatónak jelent üzletet, nem kellene spórolni.
Ez cégek ezreinek jelenthetné a túlélést, és alkalmazottaiknak a kenyeret, számos esetben olyan helyeken is,
ahol más pénzkereseti lehetőségből sem nagy a kínálat.
Ezt az ágazatot inkább fejleszteni kellene a benne rejtőző potenciál miatt, mintsem sosem látott csődhullámba taszítani. Mert a spórlás válságidőben hasznos,
de az értékteremtő vagy -mentő beruházásra ilyenkor
még nagyobb szükség van, mint jó időkben.
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„Nőies” munkahelyek szűntek meg, aggasztóan nőtt a családon belüli erőszakos esetek száma

Drámaian romlott a nők életminősége a járvány idején

Tavaly, a járvány szülte válságos időszakban több mint
harminc százalékkal nőtt a
családon belüli erőszak áldozatainak a száma az előző
évhez képest, és 19 százalékkal több nemi erőszakos esetet jelentettek. Ugyanakkor
azáltal, hogy a távoltartási
rendelet kizárólag online volt
igényelhető, sok hátrányos
helyzetű vidéki áldozat, aki
nem rendelkezett digitális
eszközökkel, internet-hozzáféréssel vagy ezek használatához szükséges ismeretekkel, nem fért hozzá ehhez a
védelmi lehetőséghez. Mindemellett rengeteg nőnek okozott megélhetési gondokat a
járványhelyzet, sok olyan
munkahely szűnt meg, ahol
jellemzően nők dolgoztak –
többek között ezekre az aggasztó adatokra hívták fel a
figyelmet a szakemberek a
Nőies pandémia című online
kerekasztal-beszélgetésen,
amelyen A nők tapasztalatai
a világjárvány idején tematikájú
tanulmányt ismertették.

Menyhárt Borbála

Csép Éva Andrea Maros megyei
parlamenti képviselő is részt vett a
FILIA Központ, a Romániai Esélyegyenlőségi Ügynökség (ANES),
valamint a Point Public Affairs által
szervezett, Nőies pandémia elnevezésű online kerekasztal-beszélgetésen, amelyen A nők tapasztalatai a
világjárvány idején tematikájú tanulmány következtetéseit mutatták
be. Az RMDSZ szociális téren dolgozó képviselője lapunknak elmondta, a nők életminősége
drámaian romlott az elmúlt esztendőben a koronavírus-járvány miatt.
Az adatok elkeserítőek és egyben
felháborítóak: a jelentett nemi erőszakok száma 19 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, a

Fotó: Nagy Tibor (archív)

családon belüli erőszak áldozatainak a száma pedig 33 százalékkal
nőtt.
A távoltartási rendelet kizárólag
online volt igényelhető. – Én
magam is számtalanszor felhívtam
a hatóságok figyelmét arra, hogy
nem lehet ezeket a szolgáltatásokat
kizárólag online elérhetővé tenni,
hiszen vannak olyan egyszerű emberek, akik nem rendelkeznek számítógéppel, internet-hozzáféréssel,
nincsenek meg a szükséges ismereteik ahhoz, hogy online regisztráljanak, nyomtatványokat töltsenek
ki. Elengedhetetlen az, hogy vegyes
rendszerek működjenek, azaz azok
is hozzáférjenek ezekhez a szolgáltatásokhoz, akiknek az online térben erre nincs lehetőségük. Nem
szabad figyelmen kívül hagyni azt
a valóságot, amelyben az emberek
a mindennapjaikat élik. A statisztikák alapján a nők bizalma jelentősen csökkent az állami hatóságokban, inkább az információs
központokhoz fordultak segítségért.
A járvány idején is próbáltuk minden úton felhívni a figyelmet arra,
hogy az áldozatoknak védelmet

nyújtó központok működnek, ha veszélyben vannak, a hatóságok kiszállnak a járvány alatt is, és ha el
kell menekülni, ne törődjenek a kijárási tilalommal – mutatott rá a
képviselő. Csép Andrea hozzátette,
az áldozatok védelmét szolgáló
elektronikus karkötők bevezetésére
vonatkozó törvényes háttér adott, és
végre sikerült az európai uniós alapokat kezelő minisztériumban forrásokat találni erre a célra: uniós
alapokból szerezné be a román
állam ezeket a karkötőket, amelyekkel hatékonyan nyomon követhető
lenne a távoltartási rendeleteknek a
betartása. Az ezekre vonatkozó
módszertan kidolgozására azonban
oda kell figyelni, hogy semmiképp
ne jelentsenek kellemetlenséget az
áldozatoknak.
A parlamenti képviselő kifejtette:
a kerekasztal-beszélgetés során ismertetett tanulmány arra is kitért,
hogy megélhetési szempontból is
nagyon sok nőt érintett hátrányosan
a járványhelyzet, számos, tipikusan
női munkahely szűnt meg, textilipari egységek, varrodák zártak be,
illetve sokan, akik külföldön takarítást vállaltak, mezőgazdasági munkát végeztek, idős személyekről
gondoskodtak vagy gyerekfelügyeletet vállaltak, elestek ezektől a
munkahelyektől azáltal, hogy határok záródtak le és veszélyhelyzetet
hirdettek.
A több mint hatvanoldalas tanulmányból kiderül, hogy az Országos
Statisztikai Intézet adatai szerint
Romániában mintegy ötven százalékkal nőtt a munkanélküli nők
száma a járvány következtében, a
férfiaknál ez a növekedés 16 százalékos.
Ugyanakkor kitér arra is, hogy az
online oktatás óriási terhet rótt a
nőkre, sokan, akiknek a munkahelye nem szűnt ugyan meg, kénytelenek voltak az állásukat feladni,
mert a tanintézetek bezárásával nem
volt, akire bízzák a gyerekeiket.

A járványhelyzetet figyelembe véve szervezik meg

Bocskai Napok 28. alkalommal

A hét végén ismét megtartják
Nyárádszeredában a település
„kisebbik” városnapi rendezvényét, a Bocskai Napokat. Az
ünnepi
eseménysorozattal
azon történelmi pillanat előtt
tiszteleg a kisváros, hogy
1605. február 21-én itt választották Erdély fejedelmévé
a székelyek Bocskai István bihari főurat.

Gligor Róbert László

Az aranybetűs történelmi eseményre immár huszonnyolcadik alkalommal emlékeznek Nyárádszeredában, ezúttal a járványhelyzet
miatt körültekintőbben, de idén is
megtartják az ünnepséget. Ezúttal
amolyan „házi” rendezvény lesz, hiszen Magyarország is rajta van azon
országok listán, amelyekből az érkezőknek kötelezően karanténba kell
vonulniuk, ezért idén egyetlen anyaországi testvértelepülés sem küld
delegációt – tudtuk meg Tóth Sándor polgármestertől.
Az idei ünnepség is háromnapos
lesz, a megnyitórendezvény pénteken, február 19-én 19 órától
kezdődik. A művelődési ház nagytermében folklórest keretében a Bekecs néptáncszínház próbálja
valamilyen szinten pótolni a decemberben elmaradt évzáró műsorát: az
együttes mellett fellépnek utánpótlás-csoportjai, az Apró- és Morzsa-

A hét végén ismét fejet hajtanak a fejedelem mellszobra előtt (Fotó: Gligor Róbert László/archív)

Bekecs is, majd a nyárádremetei,
székelyberei és nyárádmagyarósi
megfogyatkozott tánccsoportokból
összevont Aranyos néptánccsoport
lép színpadra felcsíki táncokkal,
muzsikál a Tokos zenekar. A belépés
ingyenes – mondta el a napok szervezésében szerepet vállaló Bekecs
igazgatója, Benő Barna Zsolt.
Szombaton reggel 9 órától rajtolnak a Bocskai-kupa labdarúgó-mérkőzései, amelyre ezúttal nem
középiskolás csapatok érkeznek,
hanem Erdőszentgyörgy, Szováta,
Csíkszereda, Székelyudvarhely,
Gyergyószentmiklós, Marosvásár-

hely és Kolozsvár 2010-ben, 2012ben, 2013-ban és 2015-ben született
kis focistáinak korosztályos csapatait látja vendégül a Nyárádszereda
SK – tudtuk meg Somodi Szilárdtól.
A nagyobb korosztályok a városi
sportbázis műfüves pályáján, a kisebbek a sportcsarnokban, esetleg a
mellette levő műfüves kispályán is
összecsaphatnak a serlegért.
Délelőtt 11 órától a városi könyvtár lesz a házigazdája a Covid-duma
nevű kerekasztal-beszélgetésnek,
amely az egy éve életünket meghatározó, szabályozó járványhelyzetről szól majd. A meghívott szak-

nehezítette a segélykérést, hiszen
Szinte kétszeresére
sokaknak nincs lehetőségük egy
nőtt a kibocsátott
távoltartási rendeletek száma annyi időre sem távol kerülni a bán-

Az utóbbi hónapokban a szakemberek számtalanszor hangoztatták
azt, hogy a járvány szülte bezártság,
elszigetelődés egyik mellékhatásaként sajnos világszerte nőtt a
családon belüli erőszakos esetek
száma, és ez alól Románia sem
képez kivételt. A kiszolgáltatottság
és a sebezhetőség növekedett a bezártságban, hiszen az átlagnál több
időt töltöttek együtt a családok,
ugyanakkor ilyen körülmények között sokkal könnyebb volt elszakítani az áldozatot a környezetétől,
elég volt csak azzal érvelnie az agresszornak, hogy az áldozat felelőtlen, ha kimegy az utcára, mert
hazaviheti a vírust. Továbbá a munkahelyek elvesztése, a megélhetés
bizonytalansága is növeli a feszültséget a családban, és az amúgy is
terhelt kapcsolatokban mindez táptalaja lehet az erőszakos megnyilvánulásoknak. Ezt a tanulmányban
ismertetett hatósági adatok is alátámasztják. A múlt év első kilenc hónapjában mintegy 18 százalékkal
nőtt a 112-es segélyhívó számon
bejelentett bántalmazásos esetek
száma az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Szinte kétszeresére nőtt városon a távoltartási
végzések száma, 6472-t bocsátottak
ki, és az esetek harminc százalékában az elkövetők megszegték ennek
az előírásait. A Nők Elleni Erőszak
Megelőzéséért és Felszámolásáért
Hálózat adatai szerint tavaly, csak a
március 16. – május 15. közötti időszakban 482-en hívták a családon
belüli erőszak áldozatai számára
létrehozott segélyvonalat, október
végéig pedig 1394 hívást jegyeztek.
A szakemberek azonban hangsúlyozzák: a jelentett esetek messze
nem tükrözik a valóságot, ugyanis
sok áldozat nem meri jelezni, hogy
bántalmazzák, a járványhelyzet
szülte összezártság pedig tovább
emberek – dr. Szederjesi János, a
Maros Megyei Klinikai Kórház
igazgatója, egyetemi docens, szomszédos székelysárdi lakos, valamint
dr. Sántha Ágnes szociológus, a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karának adjunktusa – beszélgetését
Kányádi Orsolya rádiós újságíró vezeti.
Este ismét a művelődési ház
nagytermébe várják az érdeklődőket, nyitómozzanatként a helyi
Bocskai István Dalkar női kara lép
színpadra ünnepi hangversennyel,
majd a Székelyudvarhelyről érkező
Udvarhely Néptáncműhely mutatja
be Kiáltó szó című táncszínházi előadását, amely emléket kíván állítani
Kós Károlynak, illetve a száz éve kisebbségi létbe került erdélyi magyarság jelen helyzetére kíván
reflektálni Kós szellemében, hirdetve az erdélyi értékeket, a magyarság önállóságát, megmaradását,
jelenét és jövőjét. Telefonos helyfoglalást követően a műsorra a belépőket a helyszínen kell kiváltani.
A vasárnap, 21-én délelőtt 11 órától kezdődő ökumenikus istentisztelet keretében a fejedelemválasztás
464. évfordulója kapcsán megemlékező műsort tartanak: a főtéri református templomban hangzanak el az
ünnepi köszöntők, beszédek, előadások, majd ezt követően a templom előtti téren koszorúzzák meg a
fejedelem mellszobrát – értesített
Veress Tünde szervező.

talmazótól, hogy segítséget kérhessenek. A tanulmányban arra is
kitérnek, hogy egyes nyugati országokban különleges segélykérési
módozatokat dolgoztak ki a családon belüli erőszak áldozatai számára, az egy gombnyomással
elérhető applikációtól egy külön hálózatig, amelyeknek részei a gyógyszertárak, valamint a bevásárlóközpontok, ahol az áldozatok egy
különleges kóddal jelezhetik, hogy
bajban vannak.
A rendőrségi nyilvántartásban az
elmúlt év első kilenc hónapjára vonatkozóan húszezer eset szerepel,
amikor családtagok között történt
ütlegelés vagy egyéb bántalmazás,
ez közel 1400 esettel több, mint a
2019-es év ugyanazon időszakában.
Tavaly 19 százalékkal növekedett a
jelentett szexuális erőszakos esetek
száma, 341 ilyen jellegű bántalmazásról tudnak a hatóságok, és 35
százalékkal nőtt azon kiskorúak
száma, akik szexuális erőszak áldozataivá váltak – mutatnak rá a tanulmány összeállítói.
Csép Éva Andrea szerint a tanulmány adatait elemezve, a világjárvány során fennáll annak a
veszélye, hogy lerombolja mindazt,
amit az elmúlt 20 évben sikerült elérni az esélyegyenlőség területén,
amit az RMDSZ mindvégig kiemelt
prioritásként kezelt.
A kerekasztal-beszélgetés résztvevőivel egyértelmű együttműködési célokat tűztek ki, ezek: egyrészt az elfogadott jogszabályok
életbeültetési folyamatának a megsürgetése például elektromos karkötők mielőbbi beszerzése terén, az
esélyegyenlőség területén tevékenykedő civil szervezetek bevonása a központi és helyi költségvetés kidolgozásába, illetve a továbbiakban is szükség van a már jól
bevált, pártfeletti együttműködés
folytatására.

figyelmet a szervezők, a pénteki és
szombati előadásokra – a kellemetlenségek elkerülése végett – előzetes helyfoglalás is szükséges a
0755-289833-as telefonszámon.
Mivel Nyárádszereda zöld besorolású település, félházas kapacitással
lehet előadásokat tartani, ezért legfeljebb kétszáz nézőt tudnak fogadni
a művelődési ház nagytermében.

Minden hónapban egy előadás

Mivel a járványhelyzetben a közművelődés háttérbe szorult mindannyiunk életében, még inkább
szükség van a kulturális eseményekre, a művelődési otthon és a
templom az egyetlen közösségi tér,
ahol a szabályok betartásával találkozhatnak az emberek. Nem lehet
megengedni azt, hogy megszokjuk,
semmi sem történik, ezért is szorgalmazta a Bekecs néptáncszínház a
Nyárádmente Kistérségi Társulásnál
azt, hogy az év elején kulturális előadásokat tartsanak mindenik nyárádmenti községben. A vírushelyzet
egyszer elmúlik, de nem mindegy,
hogy milyen nyomokat hagy az emberek lelkében, hogyan fogunk azután is egymáshoz viszonyulni.
Ezért kell az idén különös hangsúlyt
fektetni a kultúrára – véli Benő
Barna. Elmondta: a Bekecs úgy
döntött, hogy havonta legalább egy
előadást szervez Nyárádszeredában,
vagy az együttes lép fel, vagy más
előadókat hívnak meg. Minőségi
programokat szerveznek, és ezekre
Betartani az óvintézkedéseket!
mindenkit szeretettel várnak, mert a
A járványhelyzetre való tekintet- kisvárosban szervezett programokra
tel minden ide vonatkozó óvintézke- mindig megmozdul a környék ladés szigorú betartására hívják fel a kossága.
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A turizmus mindig az életszínvonal mutatója volt

„Minket nem most tanítottak meg kezet mosni”

Mózes Edith

– Beszélgetés Fülöp Nagy Jánossal, a Szovátai Fürdővállalat vezérigazgatójával –

– Hogyan élték túl a múlt esztendőt?
– A tavaly március közepétől leálltunk, teljes tevékenységi stop volt, bár a rendeletek
nem tiltották a szállodák működését. De egy
gyógyüdülőbe, mint amilyen Szováta is, az
emberek nem szállásért jönnek, ezért mi a
szállodákat is bezártuk, mert ha nem volt
gyógyászatunk, és nem jöttek vendégek,
akkor nem kellett sem szállást, sem kosztot
biztosítani. Egy nagyvárosban más a helyzet,
de Szovátán, Kovásznán, Félixfürdőn, Tusnádon a gyógyszállodák bezártak. Ez így tartott egészen június 19-ig, mert 15-én jelent
meg az a rendelet, hogy figyelembe véve a
fertőzések számát és az országos járványügyi
helyzetet, a szükségállapot után a veszélyhelyzet lépett érvénybe, és így bizonyos tevékenységi köröket felszabadítottak. Ezek
közé számítottak az éttermek is, de csak a
külső teraszok, és azok is csupán 50%-os kapacitással, nagyon szigorú feltételek mellett
– maszkviselés, fertőtlenítés – mind a személyzet, mind a fogyasztók részéről.

Nem volt invázió,
de az emberek elindultak
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– Azt gondoltuk, itt az ideje, hogy lépjünk,
különben egész nyáron otthon ülhetünk. Március 15-től június 19-ig a dolgozóink otthon
maradtak kényszerszabadságon, 19-én viszszahelyeztük őket munkaviszonyba, és elkezdődött az élet: megnyitottuk a Medve-tavat,
pár nap múlva amúgy is nyitni kellett volna
a strandot. Szovátának adtunk egy kis oxigént
azzal, hogy megnyitottuk a Medve-tó strandját, és ezzel együtt a Szováta Szálloda egyik
éttermének a teraszát.
Nem volt invázió, de az emberek elindultak. Akkor valójában még nem ültek olyan
sokat bezárva a házba az év végéhez képest,
amikor már mindenkiben pattanásig feszült a
türelmetlenség. Júniusban elég türelmesek
voltak az emberek, mindenki félt a fertőzéstől; eleinte bátortalanul jöttek, de aztán elég
jól beindult a szezon. Júliusban és augusztusban, hasonlóan más évekhez, jó idény alakult
ki, persze a szabályoknak megfelelően. Ezeket nem lehetett tágítani, és az életünket nem
tudtuk jobbá tenni. Például a beltéri medencék működtetése akkor is, sőt még most is tilalom alatt van, mert állítólag ezeknél
nagyobb a fertőzésveszély. Úgyhogy a
Medve-tóval, egy szép vendéglői terasszal és
abszolút elementáris gyógyprocedúrákkal –
masszázs, paraffin, elektroterápia – újraindítottuk az életünket. Aztán úgy a szezon végéig apró lépésekkel meg lehetett nyitni az
éttermek 50 százalékát, a teraszokat 100 százalékban, természetesen a megfelelő távolság
betartásával. Kezdtünk visszatérni a szokásoshoz kapacitáskihasználás szempontjából,
de a beltéri medencék, a wellnesstevékenység
máig tiltva van.
– A szezon végén a Medve-tónál megszűnt
a fürdési lehetőség. Hogyan tértek át a téliesítésre?

leheltünk beléjük. Minden ajánlatunkba beírtuk, hogy milyen szigorú feltételek mellett
történik az itteni élet, így szeretnénk megerősíteni az emberekben a bizalmat, hogy Szováta és azon belül a mi szállodáink
biztonságos, jó helyek.
Vannak vendégeink, a három szállodánkból kettő van megnyitva: a Brădet és az Ursina, a Szováta szállóban két-három emeletet
nyitunk meg, inkább hétvégeken, amikor
több a foglalás.
A vendégeknek – érthető módon – nem tetszik, hogy a szállodákban a kötelező távolságtartási szabályok miatt nagyon sok szériát
kell csinálnunk, és emiatt egy személynek naponta maximum egy óra jut arra, hogy
nyugágyon pihenjen, szaunázzon és igénybe
vegye a sósfürdőt. De ezek a feltételek, ezekhez kell tartanunk magunkat.
– A járványnak még nincs vége. Milyen
terveik vannak a következő időszakra?
– A terveink közül azok a nagyberuházások, amelyeket a tavalyelőtt felvázoltunk,
ebben a covidos időszakban pár évet csúsznak. Azonban nem mondtunk le róluk, hiszen
stratégiai beruházásoknak számítanak, csak
Fülöp Nagy János
késleltetjük őket, és megpróbálunk – ameny– Miután tavat be kellett zárni, a belső épü- nyiben lehet – minél hamarabb visszaállni
leti tevékenységeinkbe bevittünk minden le- arra az életritmusra, ami híressé tette Szováhetséges gyógyprocedúrát: sós vizes
ülőmerülést, édesvízi gyógytornát felügyelet
mellett, csoportosan vagy egyénileg, így bővítve ki az elektroterápiát, masszázst vagy
iszappakolást, és a strandélet befejezése óta
most is ez vehető igénybe. Aki jön, az limitált
időre limitált gyógykezelést kaphat. A lubickolás még mindig nincs megengedve, az
úszómedencénk továbbra is zárva van, a jacuzzik szintén. A Román Fürdőszövetségen
keresztül többször kértük a kormánynál, a
szaktárcánál, hogy valamit tegyenek, mert
egész Európában mi vagyunk az egyedüli ország, ahol a gyógyüdülők munkáját csonkítják azzal, hogy nem engedik meg a medencék
működését, de sajnos süket fülekre találtunk.
Élünk, ahogy tudunk. Eljött a karácsony,
2020-ban a covidos időszak jó alkalom volt
a családi együttlétre. Kevés vendégünk volt,
mert nagyon szigorú korlátozások mellett lehetett a karácsonyi csomagot eladni. A szilveszteri csomag is tánc és élő zene nélküli
volt, az asztalok és a vendégek közötti
távolság betartásával 23 órakor be kellett
zárni.
tát. De nemcsak tőlünk függ, mi megpróbál– Honnan jöttek a vendégek?
juk megtenni mindent, amit lehet, és várjuk
– Belföldiek voltak, inkább a nagyvárosok- azokat a rendeleteket, amelyek felszabadítják
ból: Bukarestből, Brassóból, Kolozsvárról. az életet.
Külföldiek semmiképpen, a moldávok, a mi
hagyományos karácsonyi vendégeink ittléte A gyógyüdülők a politikusoknak
csak szavazáskor fontosak
is elmaradt a határzár miatt. Tartjuk a kapcso– 2020 szeptemberében Egyedül Európálatot az ottani irodákkal, érdeklődnek Szováta
iránt, és reméljük, hogy legalább a nyári sze- ban mottóval szervezett tiltakozást a romázonra úgy alakul a járványügyi helyzet, hogy niai gyógyturisztikai munkaadók szervezete,
újra tele lesz Szováta moldávokkal és hazai hogy felhívják a kormányzat és a közvélemény figyelmét arra, hogy a romániai gyóvendégekkel.
gyászati ágazatot az összeomlás fenyegeti, és
Értékesítettük a gyógycsomagjainkat
követelték, hogy oldják fel az összes megszo– Ezt az évet jól kezdtük, értékesítettük a rító intézkedést ebben az ágazatban. Volt
gyógycsomagjainkat, egy kis új hangulatot eredménye a tiltakozásnak?

– Bukarestben a média jelenlétében ismertettük a helyzetet. Úgy éreztük, hogy lépnünk
kell, a nyár vége felé jártunk, és tudtuk, hogy
a fürdőhelyeken hamarosan megszűnik a
strandélet. Gondoltuk, most az ideje, hogy a
kormány tudomására hozzuk, mi is létezünk,
nemcsak a HoReCa. A HoReTra-ról a
gyógyüdülési ágazatról senki sem beszél,
pedig lényeges szelete a turizmusnak. Ám
úgy látszik, ez nem fontos a politikusoknak,
csak olyankor, amikor szavazni kell.
A szeptemberi felvonulásunk során két
hétig mindennap megjelentünk az elektronikus médiában. Már akkor éreztem, hogy a
Covid utáni idővel is foglalkozni kellene a
nyugati országokban és azokban, ahol a mi
szállodacsoportunknak szállodái vannak –
Csehország, Szlovákia, Magyarország. Most
nem beszélek a jelenlegi helyzetről, de akkor,
szeptemberben ezekben az országokban
olyan programokat dolgoztak ki a turisztikai
szaktárcák a járvány utáni időszakra, hogy a
Covidból kigyógyultak gyógykezelést kaphassanak. Azóta ott változott a helyzet. Nálunk mintha jobb irányba mennének a
dolgok. A sok riogatás és mellébeszélés ellenére is úgy látszik, van előremozdulás a turisztikai piacon. Az emberek kezdenek
bátrabban kimozdulni.

Fotó: Nagy Tibor

A turizmus mindig az életszínvonal mutatója volt, és ezután is az lesz. Három-öt évre
lesz szükség, hogy az emberek két szempontból biztonságot érezzenek.
Az egyik az, hogy aki megengedi magának, hogy gyógykezelésre menjen, hazatérve
nem azt tapasztalja, hogy közben megszűnt a
munkahelye, a másik, hogy tudja: ahova
megy, az biztonságos hely, ott nem fog megbetegedni.
Mi amolyan „fél kórházként” működünk,
minket nem most tanítottak meg kezet mosni,
tudtuk azt korábban is, és a tevékenységünket
az egészségügyi minisztérium engedélyezteti.
Ezért nem értjük, miért nagyobbak nálunk a
megszorítások, mint a bukaresti éttermeknél.
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Rendezett iskolák, lelkes pedagógusok, segítő önkormányzatok

Látogatás nyárádmenti tanintézményekben

Örömmel vegyes kíváncsisággal fogadtam el Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes meghívását egy körútra, hogy számba
vegyük az iskolakezdéssel kapcsolatos gondokat és örömöket
nyárádmenti helységek iskoláiban és óvodáiban. Egyik helyszínen sem kellett sokat érdeklődni arról, hogy miképpen tartják be a járványügyi előírásokat, hiszen már a tanintézmények bejáratánál ott volt a fertőtlenítést szolgáló nedves lábtörlő, a folyosókon nyilakkal kijelölve a ki- és bejárat,
a megbízott személy a lázmérővel, az osztálytermekben példás rend, maszk minden diákon, akik az előírt távolságot betartva egyszemélyes asztaloknál ültek. Komoly gyermekszemek néztek ránk, meglepő csendben és fegyelmezetten, s
talán a maszk tette, vagy a padtárs hiánya, hogy a látogatók
érkezésekor gyakori halk sustorgás is elmaradt.

Bodolai Gyöngyi

Fájdalmas volt hallani, hogy miközben egyre szebbek és jobban felszereltek lesznek vidéki tanintézményeink, vannak évek, amikor
életképes községközpontokban nem
gyűl össze egy fél osztályra való
diák sem, s ha a kisebb hozzácsatolt
falvak nem lennének, bezárhatott
volna az iskola. Szerencsére a távlatok ígéretesebbnek tűnnek, helyenként több gyermek születik, és
a legkisebbek a magyar kormány támogatása révén megépült vagy
épülő óvodákban, napközi otthonokban a nagyvárosokat megszégyenítő feltételek között készülhetnek fel az iskolára. Az iskolabuszok pedig ott várakoznak a tanintézmények bejáratánál, hogy hozzák, vigyék az ingázó diákokat.

Minden évben megújul
egy iskola

Első megállónk az Ákosfalvi Általános Iskola volt, ahol a matematika szakos Józsa Gabriella
igazgatónővel és Bakai Andrea
román–angol szakos tanárnővel beszélgettünk. Mint elhangzott, az
elemi 0–IV. osztályokba 63, az
V-VIII.-ba 123 gyermek jár. Községszinten az óvodás és iskolás
gyermekek száma 479 (141 óvodás,
215 kisiskolás és a már említett 123
V-VIII. osztályos). A községhez tartozó kisebb falvakban – Cserefalva,
Göcs, Harasztkerék, Székelycsóka,
Székelyvaja, Szentbenedek – működik óvoda és 0–IV. osztály. Kivételt képez Kisgörgény, ahol csak
óvoda és Szövérd, ahol sem óvoda,
sem iskola nincsen, a kevés gyer-

Ákosfavi kis- és nagyobb diákok

meket mindkét településről iskolabuszok viszik a községközpontba.
A központi iskolában minden kényelem adott, központi fűtés, ajtók,
ablakok szigetelve, belső illemhelyek, egyszemélyes padok; a korábban
szaktermeknek
használt
nagyobb helyiségek is osztályteremként működnek, hogy a járványügyi előírásokat be lehessen
tartani. Az iskolán látszik, hogy az
Osváth Csaba polgármester vezette
önkormányzat számára fontos,
hogy minél jobb feltételeket biztosítson a gyermekeknek. Ezt jelzi,
hogy évente a község valamelyik iskolája megújul, és ígéretes a helybeliek számára, hogy épül az új
napközi otthon is, amely a munkába
járó szülők számára jelent megoldást, ha megnyílik. Az igazgatónő a
kollégák, a kisegítő személyzet hozzáállásáról is elismerően szól.
Amikor az online oktatásra terelődik a szó, elmondja, hogy működött, Csóka kivételével, ahol nincs
internethálózat, ezért hetente mentek az óvónők, tanítónők a tananyaggal. Ennek ellenére nem lesz
könnyű bepótolni. Ami az ákosfalvi
iskolát illeti, ott is van ugyan lemaradás, de be tudják hozni. A felvételire készülő nyolcadik osztályosokkal matematikából jól haladt –
jegyzi meg az igazgatónő, majd a
román tételeket tartalmazó füzet
kapcsán Bakai tanárnővel együtt állapítjuk meg, hogy továbbra is túlságosan körülményes, nehéz már a
feladatok megfogalmazása is a magyar diákok számára. A VIII. osztályban kiderül, hogy végzőseik
közül néhányan a Bolyai középis-

Tóth Sándor polgármester, Fülöp László, a Bocskai középiskola igazgatója

kolába szeretnének bejutni, de van
olyan nyolcadikos fiú is, aki villanyszerelőnek készül, és olyan
lány, aki kereskedelmi szakmunkásként szeretne dolgozni.

Álomóvoda Backamadarason

és azt ígéri, hogy az engedélyek beszerzése következik, hogy az épület
napközi otthonként is működhessen, amire minden feltétel adott, és
nagy könnyebbséget jelent majd
azoknak a családoknak, ahol mindkét szülő dolgozik.

A Backamadarasi Kiss Gergely
Általános Iskolában Marc Erzsébet Marad a négy közép- és
igazgatónő fogad, és kifogásolniva- szakosztály Nyárádszerdában
lót járványügyi szempontból ott
Csengetésre nyitnak kaput a nyásem találunk. A belső illemhelyeken rádszerdai Bocskai István Elméleti
minden rendben, és az iskola felújí- Líceumban, ahol szüneten van a di-

A backamadarasi óvodában

tása szerepel a polgármesteri hivatal
tervei között. Községszinten 198
óvodás és iskolás gyermek van, és
az igazgatónő örömmel újságolja,
hogy jövőre 212-en lesznek. Annyi
gyermek azonban nincs, hogy Backamadarason és a községhez tartozó
Szentgericén is önálló elemi osztályokban tanuljanak, így mindkét településen két-két tanítóval két-két
összevont osztály (0–I–III. és II–
IV.) működik, Bálintfalván pedig 17
gyermek tanul az osztatlan elemi
osztályokban román nyelven.
Ötödiktől iskolabuszok viszik a
diákokat a községközpontba, ahol
önálló osztályokba járnak. Az online oktatásba bekapcsolódtak a diákok, a lemaradásokat reményeik
szerint sikerül bepótolni. Végzőseik
a Bolyai líceumba, a marosvásárhelyi tanítóképzőbe és a nyárádszeredai szakosztályokba készülnek.
A jövő egy meseszép óvodában
készül. A református templom
szomszédságában a hajdani egyházi
iskola helyén a magyar kormány és
az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával épült fel az új
óvoda és a leendő napközi otthon.
Tágas udvar izgalmas játszóeszközökkel, szemet-szívet gyönyörködtető terem fogad, ahol Márkus Réka
óvónő tanítványai éppen tízóraiznak. A távolságtartásra bőven van
hely és lehetőség, csak három kislány ül egymáshoz közel, de ők
testvérek. Olyan egyformák, mintha
mindhárman ikrek lennének, pedig
csak ketten azok.
Az óvodába Szőcs Antal polgármester is elkísér annak jeleként,
hogy jó a kapcsolat az önkormányzat és az oktatási egységek között,

Összevont osztályok Backamadarason

ákok egy része, és messziről látni,
hogy a távolságot egymás között az
udvaron is betartják. Az iskola épületének bejáratánál testhőmérsékletet mérnek, fertőtlenítőszer és
maszkok is állnak a belépők rendelkezésére. Mint később elhangzik,
együttműködési szerződést kötöttek
egy családorvossal, aki az iskoláért
felel.
Érdeklődésünkre Fülöp László
iskolaigazgató számol be arról,
hogy a középiskolában évfolyamonként két párhuzamos osztály
működik, és ez lesz a kínálatuk a
2021–22-es tanévre is: egy természettudományok – intenzív angol és
egy filológia – intenzív német szakos osztály.
A szakoktatásban szintén két önálló osztályban folytatják a jövő
tanévtől is az autószerelő szakmunkás és a kereskedelmi elárusító
szakmunkás képzést. Az autószerelő szak végzettjei a hajtási jogo-

sítványt is megszerezhetik külön
szakmai képzés nyomán. Bár kezdetben sokan választják az utóbbi
két szakot, nagy a lemorzsolódás,
elsősorban a roma hátterű családokból érkező diákok körében. Aki jó
eredményt ér el a szakoktatásban,
szaklíceumban folytathatja tanulmányait, vagy különbözeti vizsga
letétele nyomán a szeredai elméleti
osztályokban juthat el az érettségiig. Az elmúlt tanévben 50 százalék fölött volt a sikeresen érettségizettek száma.
Esti osztálya is működik az iskolának, a 2020-ban beiratkozottak a
második félévtől kezdték el tanulmányaikat.
Az érettségizett diákok, felnőttek
számára kínálnak továbbtanulási lehetőséget az iskola kétéves posztliceális növényvédelmi szakán,
ahova más megyékből is érkeznek
hallgatók, és a lemorzsolódás ellenére legutóbb 20-an végezték el sikeresen.
A különálló nyárádszeredai általános iskolában évente kétosztálynyi diák fejezi be tanulmányait, fele
otthon tanul tovább, azok közül,
akik bejutnak a vásárhelyi iskolákba, nem mindenki tud eleget
tenni a követelményeknek, ezért
vannak köztük a szeredai középiskolába visszatérő diákok is.
Az online oktatás az iskola informatikusának, Kátai Csabának köszönhetően – aki felkészítette a
tanárokat is, és megteremtette a diákokkal való összeköttetés lehetőségét –, jól működött – erősíti meg
érdeklődésünkre az igazgató, aki
hozzáteszi, hogy eszközben sem
volt hiány, ugyanis 80 táblagépet
kaptak a tanfelügyelőségtől. A székelybői diákjaiknak volt gondjuk
amiatt, hogy szakadozott az
Orange-jel, ezért kevésbé vagy nem
tudtak részt venni az online órákon.
Jó hírről számolt be a beszélgetésre érkező Tóth Sándor polgármester, aki megerősítette, hogy
márciusban átveszik az építőktől a
Tűzoltó utcai új bölcsődét, amely a
református egyház tulajdonát képező területen épült, és két csoport
gyermek befogadására lesz alkal-

Fotók: Bodolai Gyöngyi

mas. Látványosan szépül a katolikus egyház főtéri telkén épült
napközi otthon is, amelynek átvételére májusban kerülhet sor. Mindkettő – ahogy lapunkban már
beszámoltunk –, magyar kormánytámogatással épül, és a gyermeklétszám növekedése tette szükségessé,
hogy felépüljenek, a településen
ugyanis egyre több a háromgyermekes család.
– Nagy öröm volt számomra újra
találkozni a pedagógusokkal és a
gyermekekkel. Megnyugtató, hogy
a meglátogatott nyárádmenti települések iskolái rendben vannak. Lelkes pedagógusok, iskolaigazgatók,
polgármesterek, helyi önkormányzatok és szülői közösségek gondoskodnak arról, hogy a járványügyi
előírásoknak eleget téve átvészeljük
a koronavírus-járvány okozta nehéz
időszakot – összegezett a látogatás
végén Illés Ildikó főtanfelügyelőhelyettes.
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Bálint Zsombor

Az eredmény, mint a játék

Döntetlenre végződött a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK vendégjátéka a bukaresti Dinamo-stadionban, szombat este. A két csapat
szinte nézhetetlen futballt produkált, de vergődés ide vagy oda, az
iksz egy pontot ér a háromszéki csapatnak. Pedig ha merészebb Leo
Grozavu vezetőedző, lett volna amit
keresnie az egyáltalán nem félelmetes Dinamo otthonában. Azonban a
szakvezető ismételten bátortalannak
bizonyult, akárcsak Craiován, az év
első mérkőzésén.
Persze, tudjuk, hogy a Sepsi
OSK csapata nincs a legjobb formában, többen csak alig szabadultak a karanténból, így sem erőnléti
szempontból, sem a játék ritmusa
tekintetében nincsenek a csúcson.
De ez nem magyarázza, hogy a székelyföldiek edzője miért küldött
egyszerre három középhátvédet pályára, akik közül az egyik (az első
félidőben Bouhenna, a másodikban
Ňinaj) középpályán játszott, miközben olyan kreatív középpályások maradtak a kispadon, mint
Eder vagy Achahbar. Nem igazán
értettük, hogy amikor mégis beküldte Purecét, miért pont Tamás
Nándort hívta le, aki addig a legveszélyesebb volt a Dinamo kapujára, ráadásul alig egy percre rá,
hogy Eșanu üggyel-bajjal tornászta a szögletre a lövését. Fura,
hogy ha már fáradt a csapata, miért
nem használta ki mind az öt cserelehetőségét, a negyediket is csak a
harmadik hosszabbításpercben, illetve hogy azt követően, hogy Aga-

nović kétszer is szabályosan belebotlott a labdába potenciálisan jó
helyzetben, és meghúzódott, szinte
az utolsó pillanatig a pályán
hagyta, helyette inkább Vașvarit
hívta le. Talán meg tudja magyarázni, de elég nehezen érthető. Igaz,
nem kapott ki a csapata, ami őt igazolja.
A meccsről sok mondandó nincsen. A Dinamo kezdett határozottabban, az első negyedóra után
azonban az OSK kiegyensúlyozta a
találkozót. Mindkét csapat elakadt
azonban az ellenfél tizenhatosa
előtt. Az első félidőben néhány vérszegény lövésen kívül komolyabb
helyzet nem volt. A második játékrészben Tamás Nándor már említett
lövése volt a legnagyobb OSK-gól-

Szerkeszti: Farczádi Attila
1. FCSB
2. CFR
3. CSU Craiova
4. Sepsi OSK
5. Botosán
6. Clinceni
7. Târgoviște
8. UTA
9. Medgyes
10. Dinamo
11. FC Argeș
12. Viitorul
13. Astra
14. Voluntari
15. Nagyszeben
16. Jászvásár

Fotó: GSP

szerzési lehetőség, míg Aganović
két esetben is többet kihozhatott
volna a lehetőségeiből, de nagyon
csúnya labdakezelési hibákat vétett.
A Dinamo legnagyobb és egyetlen
ziccere szintén Aganović nevéhez
fűződik, akinek a sarkáról a felső
lécre pattant egy jobb oldali szögletből érkező beadás. A labda Morsay elé került, aki rúgott egy
hatalmas lyukat az ötösön.
Az újabb döntetlen egy lépéssel
közelebb hozza a Sepsi OSK-t a felsőházhoz, de még mindig legalább
6-7 pontra van szüksége, hogy biztos legyen benne. Kedden pedig
újabb kiszállás következik, a FC
Argeș elleni, a 21. fordulóból elmaradt meccset pótolják be, 19 órai
kezdettel.

A Honvéd vendégeként győzött a Budafok

Az újonc Budafoki MTE 3-2-re
győzött a Budapest Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga
21. fordulójának szombati játéknapján. A kispestiek pályaválasztóként
eddig 11 bajnoki mérkőzést játszottak, de csak egyszer tudtak győzni.
A BMTE hat nyeretlen idegenbeli
bajnoki találkozó után győzött
ismét.
Aktívan kezdték a mérkőzést a
csapatok, és bár a Honvéd birtokolta többet a labdát, mindkét kapu
előtt adódtak kisebb helyzetek. Kovács Dávid körülbelül 24 méterről
elvégzett szabadrúgásával az újonc
BMTE a 28. percben megszerezte a
vezetést. Tíz perc sem telt el, amikor a Banó-Szabó Bencét, Eppel
Mártont és Zsótér Donátot is nélkülöző kispestiek Gazdag Dániel
1. Ferencváros
2. Puskás AFC
3. Fehérvár FC
4. Kisvárda
5. Paks
6. MTK
7. Mezőkövesd
8. Újpest FC
9. Budafok
10. ZTE
11. Honvéd
12. Diósgyőr
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A bajnokság állása
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Jegyzőkönyv
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48-20
30-12
27-13
36-23
33-28
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20-21
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23-26
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29-31
31-36
26-36
21-32
23-53
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47
43
35
33
33
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Labdarúgó 1. liga, 23. forduló: Bukaresti Dinamo – Sepsi OSK 0-0
Bukarest, Dinamo-stadion, zárt kapus. Vezették: Andrei Chivulete (Bukarest) – George Neacșu (Câmpulung Muscel), Andrei Constantinescu
(Bukarest). Tartalék: Iulian Dima (Bukarest). Ellenőr: Adrian Vidan
(Bukarest).
Sárga lap: Achim (30.), Grigore (53.).
Dinamo: Eșanu – Sorescu, Puljić, Grigore, Filip, Bani (63. Nepomuceno), Anton, Achim, Fabbrini, Gueye, Nemec (79. Morsay).
Sepsi OSK: Niczuly – Deljanidisz, Mitrea, Ňinaj, Ștefănescu, Bouhenna, Vașvari (80. Eder), Aganović (90+2. Csiszér), Golofca, Šafranko (80. Fülöp Loránd), Tamás Nándor (59. Purece).

Eredményjelző

* 1. liga, 22. forduló: Konstancai Viitorul – FC Voluntari 0-1, Botosáni
FC – Kolozsvári CFR 2-1; 23. forduló: FC Argeș Pitești – Konstancai
Viitorul 1-0, Chindia Târgoviște – Aradi UTA 1-1, Bukaresti Dinamo
– Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-0, Jászvásári CSM Politehnica –
Gyurgyevói Astra 2-3.
* Románia-kupa, nyolcaddöntő: Dunărea 2005 Călărași – Turris-Oltul
Turnu Măgurele 3-0, Petrolul Ploiești – Jászvásári CSM Politehnica
3-0, Konstancai Farul – Chindia Târgoviște 0-3, Kolozsvári Universitatea – Aradi UTA 2-1, Bukaresti Dinamo – Bukaresti FCSB 1-0,
Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Medgyesi Gaz Metan 1-0, Temesvári
ASU Politehnica – Gyurgyevói Astra 1-2, Botosáni FC – CSU Craiova
0-1.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó NB I, 21. forduló: Budapest Honvéd FC – Budafoki MTE
2-3 (2-1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapuk mögött, vezette:
Solymosi.
Gólszerzők: Gazdag (37.), Bőle (40.), illetve Kovács D. (28.), Szendrei
(51., öngól), Ihrig-Farkas (92.).
Sárga lap: Huszti (37.), Zsóri (88.).
Honvéd: Tujvel – Mezghrani, Batik, Klemenz, Bardea (59. Nagy D.),
Tamás K. – Hidi (59. Gale), Szendrei, Gazdag – Bőle, Balogh N. (82.
Traoré).
Budafok: Póser – Huszti A., Jagodics, Oláh B., Zeke – Csonka, Filkor
(75. Micsinai) – Takács R. (84. Medgyes), Kovács D. (75. Kulcsár K.),
Szabó M. (69. Ihrig-Farkas) – Zsóri.

révén egyenlítettek. Újabb két perccel később a budafoki védelem figyelmetlenségét kihasználva Bőle
Lukács volt eredményes, így a szünetben már a Honvéd vezetett,
amelynek játékosait alaposan felrázta a kapott gól, ennek is köszön-
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hető, hogy fordítani tudtak. A második felvonás elején a kapufáról
kipattanó labda Szendrei Norbert
testéről a saját csapata kapujába került, így megint döntetlen volt az
állás.
A folytatásban egy ideig kiegyenlített volt a játék, majd a haj-

Eredményjelző

A budafoki játékosok, Jagodics Márk (j3) és Zsóri Dániel (j) örül csapatuk második góljának,
balról a kispesti Thomas Tujvel kapus és Batik Bence (b2) a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában játszott Budapest Honvéd – Budafoki MTE mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2021. február 13-án. A Budafoki MTE 3-2-re győzött
Fotó: MTI/Illyés Tibor

rában a helyzetek alapján a BMTE
állt közelebb a győzelemhez, amit
Ihrig-Farkas Sebestyén találatával
az utolsó percben sikerült is meg-

* NB I, 21. forduló: Puskás Akadémia FC – Paksi FC
3-2, Kisvárda Master Good – ZTE FC 2-1, Budapest
Honvéd – Budafoki MTE 2-3, Újpest FC – Diósgyőri
VTK 1-0.
* MOL Magyar Kupa, 8. forduló (a nyolcaddöntőbe
jutásért): Tiszafüredi VSE (NB III) – Zalaegerszeg
1-2, Tarpa SC (megyei I.) – Diósgyőri VTK 0-3,
Szolnoki MÁV FC (NB II) – Újpest FC 0-2, Dorogi
FC (NB II) – Ferencvárosi TC 1-2, III. Kerületi TVE
(NB III) – Budapest Honvéd 1-3, Aqvital FC Csákvár

szereznie. A BMTE tudatosabb, dinamikusabb játékával rászolgált a
három pontra az időnként tanácstalanul futballozó Honvéd ellen.

(NB II) – Paksi FC 2-3, Hódmezővásárhelyi FC (NB
III) – Puskás Akadémia FC 0-3, Soroksár SC (NB II)
– Kisvárda Master Good 1-2, Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II) – MTK Budapest 1-4, Fémalk-Dunavarsány (megyei I.) – Budafoki MTE 0-11,
Debreceni EAC (NB II) – Debreceni VSC (NB II)
1-2, Tállya KSE (NB III) – Kaposvári Rákóczi FC
(NB II) 5-3, Taksony SE (NB III) – BFC Siófok (NB
II) 1-4, Pécsi MFC (NB II) – Szombathelyi Haladás
(NB II) 0-1, FC Ajka (NB II) – Mezőkövesd Zsóry
FC 1-2, Vasas FC (NB II) – MOL Fehérvár FC 1-2.
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Márciusban újraindul
a megyei foci

Bálint Zsombor

Egy év szünet után, márciusban indulhatnak újra a megyei szintű amatőr labdarúgó-bajnokságok.
A Maros megyei labdarúgó-egyesület végrehajtó bizottságának döntése értelmében a 4. elitligában az első fordulót
március 6-án játszhatják, ugyanakkor a többi felnőtt amatőr
bajnokság április 3-án kezdődne.
Egyelőre azonban csak ennyi a konkrétum, hiszen továbbra is bizonytalan, hogyan alakulnak a járvánnyal kapcsolatos intézkedések. Miután a labdarúgó-szövetség a
sportminisztériumhoz fordult az amatőr bajnokságokra érvényes szabályzat kidolgozása kapcsán, és a megkeresésre
még nem érkezett válasz, a megyei egyesület is egy későbbi időpontra halasztotta a bajnoki csoportok kialakítását, a lebonyolítási rendszer elfogadását. Utóbbi
módosítására mindenképpen szükség van, hiszen az ősszel
egyetlen mérkőzést sem lehetett lejátszani, és a rendelkezésre álló legfeljebb négy hónap édeskevés egy klasszikus
oda-vissza bajnoki idényre. Az mindenképpen körvonalazódni látszik, hogy a játékosok tesztelésére az eddig megkövetelt PCR-tesztek helyett a lényegesen olcsóbb
antigénteszteket is elfogadják majd, erről maga Novák
Eduárd sportminiszter beszélt egy múlt heti sajtótájékoztatón. Noha ezek sem ingyenesek, talán a színamatőr csapatok számára is elérhető az áruk. Minden bizonnyal a
beoltottak számára eltörlik a tesztelés kötelezettségét, és a
remények szerint áprilisra felgyorsul annyira az oltási ritmus, hogy széles tömegek is hozzájuthatnak.
Nem hozott döntést viszont egyelőre az ifjúsági és gyermekbajnokságokról a megyei egyesület. A végrehajtó bizottság az egészségügyi intézkedésekre és a
labdarúgó-szövetség gyerekbajnokságokkal kapcsolatos útmutatásaira vár. Az már most elég valószínűnek tűnik, hogy
áprilisig nem lesznek korosztályos bajnoki mérkőzések
megyei szinten, és minden attól függ, hogy a következő két
hónapban hogyan alakul a járvány és az oltáskampány. Jelenleg az sem zárható ki, hogy az idén egyáltalán nem lesz
hagyományosnak tekinthető bajnokság, hanem – amint lehetségessé válik – az ificsapatok különböző tornákon pótolják ezt. A várhatóan majdnem másfél éves szünet hosszú
távú hatását a fiatal labdarúgók fejlődésére pedig csak találgathatjuk, de szinte biztos, hogy megérződik majd –
mind a focizó gyerekek számában, mind a technikai és fizikai felkészültségben.

A Bayern München nyerte a klubvilágbajnokságot

A Bayern München diadalmaskodott a
katari labdarúgó-klubvilágbajnokságon, miután a csütörtöki fináléban 1-0-ra legyőzte
a Tigres UANL csapatát.
A mexikói együttes – amely ötödik nem
európai vagy dél-amerikai csapatként jutott
a döntőbe – a négy között a brazil Palmeirast múlta felül, míg a bajorok az egyiptomi
al-Ahlit ütötték el a döntőbe jutástól.
A döntőben komoly nyomást gyakorolt
riválisa kapujára a – Thomas Müllert friss
pozitív koronavírustesztje miatt nélkülöző
– Bayern, ám az első félidőben csak les
miatt meg nem adott gólig jutott.
A játék képe a második játékrészben sem
változott, továbbra is a német csapat futballozott aktívabban, és egy újabb videózás alá
vetett, ám ezúttal megadott góllal vezetést
szerzett: a világbajnok francia Benjamin Pavard talált be. A gól után egy kapufánál és
egy öngólközeli szituációnál is nagyon
Fotó: AFP
közel állt a második találathoz a Bayern, ám
A Bayern egy szezonon belül a hatodik trófeáját szerezte
újabbra már nem volt szüksége a sikerhez. Ezzel 1976, 2001
és 2013 után negyedszer ért a csúcsra, és befogta az örök- meg a német bajnokság és kupa, a Bajnokok Ligája, valamint az európai és német Szuperkupa megnyerése után.
rangsor második helyén az olasz AC Milant.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-klubvilágbajnokság, döntő: Bayern München (német) – Tigres UANL (mexikói) 1-0 (0-0)
Katar, Al-Rajjan, Education City stadion. Vezette: Esteban Ostojich.
Gólszerző: Pavard (61.)
Bayern München: Neuer – Pavard, Süle, L. Hernández, Davies – Kimmich, Alaba – Coman (73. Douglas Costa),
Sané (73. Musiala), Gnabry (64. Tolisso) – Lewandowski ( 73. Choupo-Moting).
Tigres UANL: Guzmán – Luis Rodríguez (80. Quinones), Reyes, Salcedo, Duenas – Aquino, Rafael Carioca, G. Pizarro, Quinones – C. González, Gignac.

Újabb BL- és EL-meccsek Budapesten, Bukarest is helyszín

A Puskás Aréna ad otthont a Borussia Mönchengladbach – Manchester City párharc első mérkőzésének a labdarúgó
Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, február 24-én. A német csapat azért nem tudja hazai pályán fogadni az angol
bajnokság listavezetőjét, mert a német hatóságok lezárták a határokat olyan országok, így Nagy-Britannia előtt is,
ahol a koronavírus új variánsa terjed.
Hasonló ok miatt az RB Leipzig kedden szintén a Puskás Arénában fogadja az angol bajnoki címvédő Liverpool
FC-t.
Az Atlético Madrid pedig, amely a Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató Chelsea-t látja vendégül, a nyolcaddöntő első meccsét Bukarestben, a Nemzeti Arénában játssza, ugyanis Spanyolországban is szigorú belépési korlátozások vannak érvényben a brit állampolgárokkal szemben.
Az Európa-ligában érdekelt csapatok közül ugyancsak a Puskás Arénát választotta rendezése helyszínéül az osztrák
Wolfsberger AC csapata, amely a Tottenham Hotspurt fogadja. A találkozót csütörtökön 19.55 órától rendezik, a párharc
tétje a 16 közé jutás lesz az EL-ben.

A józan ész győzelme a rasszizmussal vádolt román bíró ügyében

Címlapokat kapott az ügy, a fél
világ szinte szavakat sem talált a
felháborodás kifejezésére. Hallatlan
incidens történt ugyanis még tavaly
december 8-án a Paris Saint-Germain – Başakşehir Istanbul Bajnokok Ligája-mérkőzésen, amely
botrányos körülmények között szakadt félbe. Bár sokan emlékezhetnek rá, hiszen tényleg hatalmas port
kavart, mégsem árt felidézni. A találkozó 23. percében Ovidiu
HaWegan román játékvezető megkérdezte a negyedik játékvezetőként közreműködő honfitársát,
hogy ki inzultálta őt, mire Sebastian
ColWescu a közös anyanyelvüket
használva úgy azonosította Pierre
Webót, a törökök kispadon ülő pályaedzőjét, hogy „ăla negru”, azaz
„az a fekete”.
Pierre Webo, az isztambuliak pályaedzője, a korábbi kameruni válogatott labdarúgó – aki a török
csapatnak addig kiosztott két sárga
lap miatt már kellően feldúlt volt –
a „negru” kifejezés hallatán az addigiaknál is hevesebben reklamált:
„Miért mondta, hogy néger? Miért
mondta?” Odasereglettek mindkét
csapat játékosai, megjelent a meccs
UEFA-ellenőre is a játéktéren, hogy
megbékítse a feleket, ám ez nem sikerült. A párizsiak – élükön Kylian
Mbappéval és Neymarral – szintén
világossá tették, hogy amíg a negyedik bírót nem cserélik le, ők sem
hajlandók tovább játszani.
A meccset egyébként másnap
megrendezték új játékvezetőkkel,
de a világ nehezen tért napirendre a
történtek fölött – idézte fel írásában

a Magyar Nemzet. A román sportminiszter bocsánatot kért a rasszista
kijelentés miatt, a labdarúgó-szövetség elhatárolódott, a közvélemény elkönyvelte, hogy Sebastian
ColWescu karrierjének a végére pontot tett a felháborító eset, ami a sajtót megosztotta, egyesek a
rasszizmus legdurvább megnyilvánulásaként értékelték, mások szerint
viszont
az
érintettek
túlreagálták az ügyet. Érdekes
módon a 102-szeres román válogatott, ám magát magyarnak tartó Bölöni László védte meg a
leghatározottabban
Sebastian
ColWescut, mondván, a megjegyzést
nem tartja rasszistának, hiszen nemcsak a román nyelv (amelyben
„negru” egyaránt jelent feketét és
négert), hanem a játékvezető
hangsúlya, testbeszéde sem utal
erre.
Hosszasan idézhetnénk az egész
világon végigsöprő felháborodást,
ami csak lassan csitult el, most viszont ott tartunk, hogy a világnak
kellene bocsánatot kérnie Sebastian
ColWescutól. Nem címlapokról, nem
terjedelmes cikkekből, nem hangzatos nyilatkozatokból tudjuk, hogy
lezárult az UEFA fegyelmi és etikai
bizottságának a vizsgálata az
ügyben, hanem kiszivárogtatásból.
A román sportportál, a Prosport.ro
megszerezte a bizottság jelentését,
amely leszögezi: nem tekinthetők
rasszistának Sebastian ColWescu negyedik játékvezető a PSG – Başakşehir Bajnokok Ligája-mérkőzésen
elhangozott szavai, és ezért nincs
szükség fegyelmi intézkedésekre a

találkozó román játékvezetőivel
szemben.
A jelentés elsősorban nyelvészeti, jelentéstani jellegű, amelyben
a „negru” (fekete) szót pejoratív és
negatív konnotációt nélkülöző melléknévként írják le. „Egyébként is,
a »fekete« szót széles körben használják a rasszizmus ellen küzdő
szervezetek és több millió követőjük” – áll a jelentésben, amely azt a
következtetést vonja le, hogy a „fekete” szó használata nem diszkriminatív,
és
nem
büntetendő

viselkedés. A jelentés készítője az
utolsó bekezdésben határozottan kijelenti, hogy ezzel lezártnak kell tekinteni a Sebastian ColWescu elleni
vizsgálatot.
Az UEFA sem mentes az agymenéstől, hiszen egyrészt szigorúan
tiltja a stadionokban a politikai
megnyilvánulásokat, ám rokonszenvét fejezte ki a pályán fél térdre
ereszkedő futballisták mellett, akik
ezzel a Black Lives Matter mozgalommal szolidárisak, ugyanakkor
Lionel Messi 780 eurós büntetést

kapott, amiért egy bajnoki meccsen
a gólja után a mezét levéve a trikóján az akkoriban elhunyt Diego Maradonára emlékezett.
Ám ezúttal csoda történt: győzött
a józan ész.
Ez azonban valahogy mégsem
kívánkozik címlapokra, nem születtek a döntésről terjedelmes cikkek,
és senki sem beszél róla. Pedig
nemcsak Sebastian ColWescu érdemelne bocsánatkérést, hanem a
világ normálisabb része is – éppen
a józan ész jegyében.

A Başakşehir pályaedzője, Pierre Webo a „negru” kifejezés hallatán az addigiaknál is hevesebben reklamált – ezzel kezdődött a világméretűvé dagadt ügy. Fotó: DigiSport
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Nyikorgott a kezdetben a berozsdásodott gépezet

Bálint Zsombor

Három hét híján egy év után lépett
ismét pályára hivatalos (és nem csak
hivatalos) mérkőzésen a marosvásárhelyi kosárlabdacsapat. Azóta átgázolt az
emberiségen és a csapat legtöbb játékosán is az új típusú koronavírus, megváltozott a címer a fiúk mezén, és új
remények ébredtek a polgármesteri hivatalban beköszöntött váltás következNem
csoda,
hogy
tében.
berozsdásodott a gépezet, amely erősen nyikorgott az első néhány percben.
Aztán kicsit beolajozták...
Decemberben rajtolt a kosárlabda 1.
liga, ám akkor a marosvásárhelyi csapat, amely az idén – nem térünk ki
ismét az okokra – az egyetemi sportklubot, a CSU Medicinát képviseli,
nem tudott pályára lépni a csapatban
felbukkant tömeges fertőzés miatt. Így
a bajnoki rajt számukra egészen mostanáig késlekedett. Az első meccset a
bántóan üresen tátongó ligeti sportcsarnokban, a szerény képességű bukaresti
Lumina Wolves ellen játszották.
Aki az ellenfél ismeretében arra
számított, hogy könnyedén elhúz a marosvásárhelyi csapat, annak csalódnia
kellett. Sokat hibáztak a fiúk az első
percekben, különösen Martinić játszott
igen indiszponáltan (korán le is cserélte George Trif edző), és az első félidőben a 12 triplakísérletből egyik sem
talált a gyűrűbe. Csupán a második negyedben kezdett valamivel kevésbé nehézkesen működni a gépezet, és végül
a harmadikban teljesedett ki az a marosvásárhelyi fölény, amelyre talán
eleve számítani lehetett. Șolopa is las-

sabban melegedett be, főleg a lepattanózásban „szerénykedett” az elején, a
későbbiekben azonban nemcsak pontjaival, de a begyűjtött labdáival is sokat
segített a csapatnak. A kispadról viszszajött Martinić pedig utóbb megmutatta, hogy mégis magasabb a szintje a
másodosztálynál. A lassan már-már veteránnak számító Engi-Rosenfeld, Steff

és Bölöni mellé pedig felzárkózott Oltean, Nistor, Györki, Kiss Roland és
Szilveszter is.
Amennyiben azonban valóban az 1.
liga első helyét célozzák, a bajnokság
legjobbjai ellen valamivel összeszedettebb játékra lesz szükség. Igaz, keményebb ellenféllel az összpontosítás
szintje is más szokott lenni.

Jegyzőkönyv

Kosárlabda 1. liga: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bukaresti Lumina
Wolves 92:65 (20-16, 28-20, 21-10, 20-19)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, zárt kapus. Vezette: Böjte László (Csíkszereda), Eugen Lăzărescu (Kolozsvár), George Pridea (Szatmárnémeti). Ellenőr: Alexandru Columban (Kolozsvár).
CSU Medicina: Șolopa 25, Martinić 17 (2), Kiss 10 (2), Oltean 10, EngiRosenfeld 9 (1), Nistor 7 (1), Bölöni 6, Mureșan 2, Steff 2, Györki 2, Szilveszter 2, Blaga.
Lumina Wolves: Dumitrescu 20, Stoian 14, StăncuR 12, Constantinescu 7,
Pușcașu 5, Pătran 3, Mitrică 2, Cojocaru 2, Farini, Stoica, Iacob, Mesina.

Székelyudvarhely ellen
a kupában

Bálint Zsombor

Miután befejezte a bajnoki szereplését, a Marosvásárhelyi CSM teremlabdarúgó-csapatának már csak a kupaküzdelmek maradt hátra az idényből. A sportági
szövetség a múlt héten készítette el nyolcaddöntők sorsolását, a mérkőzéseket február végén rendezik.
Idén, a rendkívüli állapotok miatt, a 2. liga negyedik
tornája a Románia-kupa első köre is volt egyben. Mind
a három négyes csoportból az utolsó tornán elért eredmények szerinti sorrendet vették figyelembe, és az utolsó
helyezett kiesett. Így a 2. ligából összesen kilenc csapat
jutott tovább, amelyeket a hét 1. ligás klubbal sorsoltak
párokba, és a sorozat egyenes kieséssel folytatódik. A buborékrendszerről azonban nem mondtak le, a nyolc
meccset négy helyszínen rendezik, ugyanott a két győztes is megmérkőzik másnap egymással, így ki is alakul a
négyes döntő mezőnye, amelyet az idény végén rendeznek meg.
A Marosvásárhelyi CSM a gyergyóremetei tornán a
harmadik lett, így bejutott a nyolcaddöntőkbe. Itt az 1.
liga felsőházában érdekelt Székelyudvarhelyi FK lesz az
ellenfele, a mérkőzést a székelyudvarhelyi Rákóczi centerben játsszák február 27-én. Ugyanebben a buborékban
szerepel a másik ágon a Galaci United és a Karácsonkői
Ceahlăul is. Ha azonban reálisak akarunk maradni, kicsi
az esélye annak, hogy a CSM megszerezze a győzelmet
a serleget jelenleg birtokló Székelyudvarhellyel szemben, és a másik ág győztesével mérkőzhessen.
A négy buborék összetétele
a nyolcad- és negyeddöntőben

Eredményjelző

Kosárlabda 1. liga, 4. forduló:
* Marosvásárhely: Bukaresti
ȘtiinRa – Kolozsvári U 87:72, CSU
Medicina – Bukaresti Lumina Wolves 92:65.
* Bukarest: Nagyszebeni CSU II
– Bukaresti Rapid 63:69, Bukaresti
Liliecii – Bukaresti Agronomia
49:112.

Fotó: A CSU közösségi oldala.

* február 20-21., ismeretlen helyszín: Metropolitan
IșalniRa – Bodzavásár, Gyergyószentmiklósi Inter – Simándi Șoimii.
* február 20-21., Csíkszereda: Temesvári CFR –
Kolozsvári Clujana, Csíkszeredai Imperial Wet – Jászvásári Poli.
* február 20-21., Foksány: Sportul Ciorăști – Kézdivásárhelyi KSE, Gyergyóremetei Kereszthegy –
Dévai Autobergamo.
* február 27-28., Székelyudvarhely: Székelyudvarhelyi FK – Marosvásárhelyi CSM, Galaci United –
Karácsonkői Ceahlăul.

Válogatott tehetségek csillogtak Nyárádszeredában

Nyárádszeredában hármas felkészülési focitornát rendeztek múlt szombaton, amelyen a lányoké volt a
főszerep. Kolozsvár fölénye egyelőre
megkérdőjelezhetetlen, Székelyudvarhely a jövőnek épít, míg Marosvásárhely a feljutásról álmodozik –
derült ki.

Gligor Róbert László

Az 1. ligás Kolozsvári Universitatea Olimpia, a Székelyudvarhelyi Vasas Femina és a
másodosztályos Marosvásárhelyi Ladies
részvételével zajlott torna egyrészt az erőnléti
felkészítésben, másrészt az egyéni játékosteljesítmények értékelésében segített a szakembereknek. Kolozsvár egyelőre magabiztosan
vezeti az első osztályt, így a szombati nyitómérkőzés második részében jobbnak bizonyult, és sikerült legyűrnie udvarhelyi
ellenfelét, majd magabiztosan fektette két
vállra a vásárhelyieket is, akiket végül az udvarhelyiek is simán lehengereltek.
A tornát követően a kolozsvári klub elnöke, Alin Cioban (aki egyben a női futballt
is képviseli a Román Labdarúgó-szövetség
végrehajtó bizottságában) elismerő szavakkal
szólt a nyárádszeredai sportbázisról és a helyhatóság sportberuházásairól, majd hozzátette:
ezt a tornát meg kellene ismételni, hiszen
mindhárom csapat válogatott tehetségeket
vonultatott fel: Kolozsvár 28 lánnyal érkezett,
Székelyudvarhely is szinte két csapatra való
játékossal, míg Marosvásárhely is ígéretes, és
az élvonalba való feljutásért küzd. A játékosok nagy örömmel tértek vissza a pályára a
hosszú szünet után, és egyáltalán nem úgy
tűnt, mintha barátságos mérkőzéseket játszot-
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tak volna, sokkal inkább a hivatalos összecsapásokéhoz volt hasonlítható a játék intenzitása.
A korábban a magyar női válogatottat öt
éven át irányító, egy éve pedig az udvarhelyi
női gárdánál tevékenykedő Vágó Attila is jó
felkészülési tornaként értékelte a múlt hét
végi rendezvényt. Csapatának csúcsterhelést
jelentettek a tornát megelőző napok, és a következő hetek is kemény felkészítőt tartogatnak, mert márciusban éppen Kolozsvárt
fogadják az első tavaszi mérkőzésen, és szeretnének meglepetést szerezni. Az első osztály legfiatalabb csapatát vezető szakember
úgy látja, ha még három évig ebben a felállásban játszhat a csapat, annyira „összeérnek”
a lányok, hogy Kolozsvárt is „megszorongatják”, viszont elkelne még egy-két nemzetközi
tapasztalattal is rendelkező játékos a keretben.
A székelyudvarhelyi csapatban egy mérkőzésre lehetőséget biztosítottak a Marosszentgyörgyi Kinder korosztályos fiúcsapatában
futballozó 11 éves backamadarasi Márkus
Grétának is. Vágó Attila elmondta: régóta figyelik a kislányt, aki óriási tehetség, olyan
adottságai vannak, amilyen az udvarhelyi
csapatban kevés lánynak. Ha 14 éves koráig
a jelenlegi fiúcsapatban marad, majd utána
hozzájuk igazol, akkor 15 évesen már pályára
léphet az 1. ligában, és később akár nemzetközi karriert is befuthat – méltatta a kislányt
a szakember, aki nagy jövőt jósol a nyárádmenti kis tehetségnek.
A házigazda szerepét betöltő Marosvásárhelyi Ladies sportigazgatójától, Székely
Andrástól megtudtuk: az udvarhelyi Vasassal
hosszabb távú együttműködésben egyeztek
meg, hiszen aki nem fér be az 1. ligás ke-

retbe, azt nehezebb motiválni, így hét játékost kölcsönvettek, és így próbálnak a vásárhelyiek is feljutni az élvonalba, esetleg
később ők is kölcsönadhatnak kitűnő labdarúgókat az udvarhelyi csapatnak. A hármas
torna ötletét nemrég vetették fel, ennek megfelelő helyszíne volt Nyárádszereda, ahol a
városvezetés biztosította számukra az infrastruktúrát.
A Ladies 2. helyen áll a bajnoki csoportjában, ahol a Kolozsvári Olimpia második csapata vezet, de ha a vásárhelyi gárda a
második helyet megőrzi, részt vehet a felju-

tásért kiírt selejtezőn. Tárgyaltak a marosvásárhelyi új városvezetéssel, amely ezután
nem kíván saját csapatot fenntartani (a városi
sportklub hasonló szinten szereplő női csapata, a CSM helyzete is kérdőjeles – a szerk.),
és főleg infrastrukturális támogatást tud nyújtani a női együttesnek, ha az magántőkét, valamint megyei és szakszövetségi forrásokat
tud szerezni. Egyelőre a lehetőségeket méri
fel a klub, hiszen az első osztályban más képességű játékosokra és más anyagi feltételekre van szükség – részletezte a
Népújságnak Székely.

Mindhárom csapatnak hasznos volt a hétvégi felkészülési torna. Fotó: Gligor Róbert László
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Bálint-napi ajándék a sport szerelmeseinek

(Folytatás az 1. oldalról)
nemzetpolitikáért felelős államtitkára képviselte, akit elkísért többek
között Tóth László, Magyarország
csíkszeredai konzulátusának főkonzulja.
A bemutatók között a ceremóniavezető Kádár Zoltán rádiós sportszerkesztő sporttörténeti előzményekként többek között elmondta, hogy az évtizedek során a
marosvásárhelyi gyorskorcsolyának
országos szinten remek képviselői
voltak, mint pl. Gárdos Pál, akinek
ma alig ismerik a nevét, de az 1920as években verhetetlennek számított
a jégen. A korcsolyasport már az
1800-as évek vége felé meghonosodott Marosvásárhelyen, amikor a
holtágban és az Elbának nevezett
részen is versenyeket rendeztek. A
Marosvásárhelyi Sportegylet, azaz
MSE 1921-ben indított korcsolyaszakosztályt. Id. Gáll Károly 20
éven át tartotta az 500 méteres táv
országos csúcsát. 1941-ben nagyszabású műkorcsolya-bemutató is
volt Marosvásárhelyen. Idősebb
Gáll Károly edzte Farkas Évát, aki
1956-tól közel tíz éven át nem talált
legyőzőre a hazai versenyeken. Őt
követték Székely Zoltán, Máthé
Mária, Laurenţiu Eleonora, Papp
István, Csíki Lajos vagy Szász Éva
is, akik öregbítették e sportág marosvásárhelyi hírnevét. Koros
László 1980-ban Lake Placidben
képviselte Romániát az olimpián –
marosvásárhelyiként először gyorskorcsolyában –, Jakab Andrea és
Daniela Oltean követte e sportágban. Az olimpián részt vett AntalDörfler Emese is, aki viszont
1990-ben sajnos elhagyta az országot, és 1994-ben, illetve 1998-ban
Ausztria színeiben vett részt az ötkarikás játékokon. Jó eredményeket
ért el Cseh Edmond és Máthé Tibor
is. A jégkorongot Csíkszeredából
„importálta” Marosvásárhely. A Kereskedelmi Szakközépiskolába került Eugen Telea diák honosította
meg, de szervezett formában először 1935-ben játszották a Ligetben, az egykori „Gödörben” (a mai
sportcsarnok helyén), ahol jégpályát létesítettek.
A kezdeti nehézségek ellenére,
1936-ban már két csapatot is indított Marosvásárhely a bajnokságban. 1938-ban, illetve 1940-ben a
harmadik helyet szerezték Csíkszereda és Gyergyószentmiklós mögött, 1946-ban Románia-kupagyőzelemig jutottak. 1948-ban Marosvásárhelyen szervezték a bajnokságot, de akkor „csak” a második
helyen végeztek. 1948-ban Prágában volt a világbajnokság, ahol a
román válogatottban a két Incze
testvér, Paci és Gabi szerepelt. A
csúcsra a vásárhelyiek csapata az

A kis hokisok ad hoc énekkara

ötvenes évek legelején jutott, amikor Locomotiva-RATA néven
1950-ben és 1951-ben is megszerezte a bajnoki címet. Az akkori
bajnokcsapat tagjai: dr. Bíró József,
Kulcsár Ernő, Incze I. Gabi, Incze
II. László (Paci), Incze III. József
(Tuka), dr. Fenke Ferenc, Kocsis
Béla, Fábián, Szabó, Bíró Sándor,
Mártonfi, Ritz, Kerekes István,
Magos Andor, Nagy „Pocó” Gábor.
A harmadik címet már nem sikerült zsinórban megnyerni, a csapat
nem sokkal később anyagiak hiányában feloszlott. A marosvásárhelyi jégkorong aranykorát követően
még voltak próbálkozások, felépült
a ligeti műjégpálya, a helyi Iskolás
Sportklub ifjúsági szakosztályt indított, de régi fényét soha nem tudta
visszanyerni. Most van remény
arra, hogy a műjégpálya megnyitásával újra fellendüljön a jégkorong
Marosvásárhelyen.
A hivatalos felszólalók sorát
Tánczos Barna, a Székelyföldi Jégkorong Akadémiát üzemeltető

ezeket a sportágakat, és kialakulhat
egy olyan utánpótlásrendszer,
amely biztosítja az említett sportág
hosszú távú jövőjét, és a legmagasabb szintre emeli majd romániai és
külföldi szinten is.
A környezetvédelmi miniszter
beszédét követően Ráduly Antónia
diák Ady Endre A tűz csiholója
című versét szavalta el, majd Potápi
Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára lépett mikrofonhoz.
Többek között elmondta, hogy a
megvalósítás olyan összefogás
eredménye, amelyben partner a magyar kormány, az egyházzal, a civil
szervezetekkel, sportegyesületekkel
együtt. 2016 óta hasonló létesítmények valósultak meg Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson. A nemzeti összetartozás és a nemzeti összefogás
évében az egyik legfontosabb közösségkovácsoló erő a sport. Többek között ezért támogatta a magyar
kormány ezeknek a létesítmények-

Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára

vásárhelyi jégsportot azzal, hogy
létrehozták a sporttelepet, többéves
munka után sikerült felavatni a létesítményt. A megyei tanács elnöke
megköszönte mindazok munkáját,
akik ehhez hozzájárultak, kiemelten
a magyar kormánynak a támogatását, és reményét fejezte ki, hogy nagyon sok gyerek fogja majd

A „miniszterek összecsapása”: Tánczos Barna környzetvédelmi és Novád Eduárd sportminiszter a pályán

Mens Sana Alapítvány elnöke nyitotta meg, aki többek között megköszönte a magyar kormány
támogatását, amelynek köszönhetően felépülhetett a létesítmény. A
Mens Sana Alapítvány először
2016-ban kapott támogatást jégpálya létesítésére. Megköszönte a kitartást, a sok erőfeszítést azoknak a
szülőknek és a gyerekeknek, akik
miatt nem halt ki e sportág Marosvásárhelyen, s akikre alapozva megkezdődhet e sportág fellendítése.
Továbbá köszönetét tolmácsolta a
Felső-Maros Menti LEADER alapítványnak, a megyei és a helyi önkormányzatoknak, mindazoknak,
akik felvállalták azt, hogy működtetik majd a pályát, és fenntartják a
jégsportokat. Reményét fejezte ki,
hogy a korcsolyaoktató programban
több száz gyerek próbálja ki majd

nek a megépítését, mert ezáltal több
ezer gyereket tudnak megszólítani
az oktatók, és kinevelhetnek belőlük olyan magyar sportolókat, csapatokat, akik, amelyek a Kárpát-medencében öregbítik a magyarok hírnevét. Egységes Kárpát-medencei liga áll ma a jégkorongozók rendelkezésére, amely
szintén lehetőséget kínál a megmérettetésre, megmutatkozásra.
Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke köszöntőbeszédében
többek között kifejtette, hogy a jégkorong több mint sport, mert rengeteg odaadás, szeretet és munka van
mögötte. Minden egyes mérkőzés
ünnep a sportolónak, nézőnek, edzőnek, ma pedig egy győztes csapat
lépett a jégre, azok, akiknek köszönhetően sikerült újjáéleszteni a
100 éves múlttal rendelkező maros-

használni a műjégpályát, amelynek
létesítése, az itt zajló munka példaértékű lehet a Székelyföldnek, de
más vidéknek is.
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere, a sportlétesítménynek helyet adó község vezetője
azzal kezdte, hogy a pálya a szerelmesek napjának ajándéka, a „sport
szerelmeseié”. Örömmel ajánlotta
fel e területet a létesítmény felépítésére, hiszen Marosvásárhelynek
híres labdarúgó-, teke- és jégkorongcsapata volt, és ezt a hírnevet
kell újra visszaszerezni. A polgármester hangsúlyozta az egészségvédelem fontosságát is, és reméli,
hogy ezzel a céllal is nagyon sokan
felkeresik majd a pályát. Majd ő is
köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik együttműködtek azért, hogy
létrejöhessen a jégcsarnok.

Novák Károly Eduárd, a román
kormány ifjúsági és sportminisztere
elárulta: 20 év után vette fel újra a
jégkorongozó felszerelést, majd miután a minisztérium nevében megköszönte a beruházást, a gyerekek,
a jövő bajnokainak nevében elmondta, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor elkezdett sportolni, nem voltak
bázisok, hajnalban mínusz 30 fokban is edzettek, így tudja, hogy milyen óriási lehetőség ma egy ilyen
pálya. És arra kérte a szülőket, a
gyerekeket, a tanárokat, hogy használják ki maximálisan ezt a lehetőséget, hiszen a legjobban a sporton
keresztül lehet fegyelemre, az életre
nevelni a fiatalokat. Most elkezdődött egy munka, amelynek négy
vagy tizenkét év múlva lesz meg az
eredménye. De ez egy lépés ahhoz,
hogy minőséget és teljesítményt követeljünk meg az edzőktől, mert felelősségteljesen kell viszonyulni a
fiatalok életéhez, álmaihoz. A legjobb sportolókat kell kinevelni, hiszen nemzetközi szinten a
legjobbakkal állunk versenyhelyzetben, és csak a győzteseket jegyzik – mondta többek között a
miniszter.
Csata Éva szülőként évekig küzdött azért, hogy a jégkorongot szerető, kedvelő gyerekeknek végre
megfelelő körülményeket biztosítsanak. Fáradozását szimbolikusan
is megköszönték, Nagy Attila, az
SZJA ügyvezető igazgatója egy
jégkorongozótrikóval ajándékozta
meg a pszichológust. Csata Éva beszédében elmondta: többedmagával évekig őrizték a lángot, a
reményt, és küzdöttek, többször
zárt kapukat döngetve azért, hogy
végre meglegyenek a feltételek.
„Lehetne szólni a sötétben, hideg
cementen, görkorcsolyákkal való
edzések kínjairól, az úton eltöltött
órákról. Semmink sem volt, de a
felszerelést ennek ellenére sem
akasztottuk szögre. Folyamatosan
azt mondtuk magunknak, hogy ha a
gyermekeinket megtanítjuk mindennek ellenére is küzdeni, hinni és
bízni, akkor mindenre megtanítottuk” – mondta Csata Éva, majd hozzátette, végre otthonra találtak, és a
gyerekek is láthatták, hogy a küzdelem nem volt hiábavaló. Ez is számukra életre való leckének
bizonyult.
Végül pedig Darvas Kozma József pápai káplán, címzetes esperes,
a Székelyföldi Jégkorong Akadémia igazgatótanácsának tagja adta
áldását a jégkorong szerelmeseinek
szánt oltárra, és azért fohászkodott,
hogy „szeresse, biztassa és a sport
által becsületes embereket neveljen
ki az Isten”. Baricz Lajos szentszéki
tanácsos, marosszentgyörgyi plébános, szokásához híven az alkalomhoz illő rövid szonettjét olvasta fel,
majd megáldotta a létesítményt.
Zárásként Nagy Trisztán Csanád
és Nagy Bíborka jégkorongozó
ikertestvérpár a jégkorongozó diákokkal és időközben a hozzájuk
csatlakozó hivatalos személyekkel
együtt az Ismerős arcok Nélküled
című dalának eléneklésével zárták
az ünnepséget.
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Vádat emelt az ügyészség a lengyel
abortusztüntetések főszervezője ellen

Akár 8 év börtönbüntetést is
kaphat

Erőszakra való felbujtás és
rendőrök elleni tettlegesség vádjával őrizetbe vették Marta Lempart lengyel
nőjogi aktivistát.

A Nők Sztrájkja mozgalom
vezetője hónapokon át szervezett sokezres megmozdulásokat
azért, hogy a varsói kormány lazítson az abortusz szabályain.
Most az ügyészség ezt is ellene
fordíthatja. A harmadik vádpont
ellene az, hogy megsértette a
járványvédekezés érdekében
életbe léptetett gyülekezési szabályokat. Ha bűnösnek találják,
akár 8 év börtönbüntetést is kaphat.
Lempart szerint csak kisebb
szabályszegést követett el, és nem
hajlandó tanúskodni, mivel attól
tart, hogy a vallomását társai ellen
is felhasználják.
A zöld kendőt és vörös villámot
viselő tüntetők az alkotmánybíróság októberi szigorító intézkedése
óta számtalanszor utcára vonultak,

volt, hogy megbénították a forgalmat, és a rendőröket is megtámadták. Eredményt így sem értek el. A
testület végül megtiltotta a beteg
magzatok elvetetését.
Lengyelországban a szigorú
szabályok miatt évente körülbelül
200 ezer nő végeztet titokban, illetve külföldön terhességmegszakítást. (mózes)
(Forrás: Euronews)

Megkezdik
a Szülőföldön magyarul támogatások kifizetését

Az OTP Bank Románia február 19-én fokozatosan
megkezdi a Szülőföldön magyarul program részeként
nyújtott támogatások kifizetését, így a kedvezményezettek egy része hamarosan megkapja a 300 lejes oktatási-nevelési támogatást, illetve a 40 lejes hallgatói
támogatást.
A magyar kormány célja, hogy a támogatás közvetlenül, átláthatóan és költségmentesen jusson el az
igénylőkhöz, ezért a kifizetést az OTP Bank Románia
kiemelt stratégiai partnerként biztosítja. Ennek megfelelően a kedvezményzettek ingyenesen vehetik fel az
összeget az ország bármely bankautomatájából. Az
OTP Bank ATM-eknél mindenkor ingyenes a készpénzfelvétel, míg más romániai bankok automatáinál
havi két alkalommal ingyenesen lehet felvenni az öszszeget.
„Külön öröm számunkra, hogy az OTP Bank Románia mintegy 10 éve biztosítja a Szülőföldön magyarul
támogatások kifizetését, és ezáltal partner lehet egy
olyan programban, amely az anyanyelven való tanulást
segíti elő. Akárcsak az előző években, a kedvezményezettek most is egyszerűen és ingyenesen vehetik fel az
OTP-bankkártyára utalt támogatást bármelyik romániai bankautomatából” – nyilatkozta Fatér Gyula, az
OTP Bank Románia vezérigazgatója.
A 2019/2020-as tanévre szóló támogatások folyósítása a megszokottnál később történik, mivel a koronavírus-járvány miatt tavaly októberre halasztották az
igénylések leadási határidejét. Ennek megfelelően az
RMPSZ (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
munkatársai az igényléseket két hullámban ajánlották

elbírálásra, és a támogatások kifizetésére is két részletben kerül sor.
Az első körben 48 374 szülő kapja kézhez az értesítőlevet, amelyből kiderül, hogy február 19. és március
26. között pontosan mikor utalják át a bankszámlájukra
az összeget. A levélben a bankszámlával kapcsolatos
kérések is lehetnek, amennyiben alá kell írni a szerződést és átvenni az OTP-bankkártyát, vagy frissíteni kell
a személyes adatokat, esetleg újranyitni a zárolt számlát. A koronavírus-járványra való tekintettel az OTP
Bank munkatársai arra kérik a kedvezményezetteket,
hogy csak akkor látogassanak el személyesen a bankfiókokba, ha erre külön felszólítást kaptak az értesítőlevélben, vagy másképp nem áll módjukban átvenni a
támogatást.
„Kérünk mindenkit, hogy figyelmesen olvassa el az
értesítő levelet. Amennyiben bármilyen kérdés merül
fel az igénylésekkel kapcsolatosan, kérjük, forduljanak
irodánkhoz a 0266-244450 telefonszámon vagy weboldalunkon keresztül. A bankszámlaszámmal, bankkártyával kapcsolatos kérdésekre az OTP Bank
munkatársai tudnak válaszolni” – fűzte hozzá AdyKovács-Ferenczi Noémi, a Szülőföldön magyarul program erdélyi koordinátora.
2020-ban 132 953 támogatási igénylés érkezett be
az RMPSZ-hez a Szülőföldön magyarul program keretében, ebből 132 721 oktatási-nevelési, 232 pedig
hallgatói támogatásra. Az igénylések közül 1209 doszszié hiánypótlásra szorult, kiegészítésük jelenleg zajlik.
4286-nál már a beérkezéskor világossá vált, hogy érvénytelenek.

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

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

Ghiseul.ro jogi személyek számára

Szászrégen Polgármesteri Hivatalának Adó- és Illetékosztálya
örömmel hozza a közvélemény tudomására legutóbbi újdonságként,
hogy 2021. február 11-től, a helyi költségvetéssel szemben adóköteles
jogi személyek a következő könnyítéseket kapják:
– a fizetési kötelezettségek online megtekintése
– kötelezettségek online befizetése a helyi költségvetésbe
Az országos elektronikus befizetési rendszerbe való besorolás a
www.ghiseul.ro bankkártyával megengedi a helyi adók és illetékek interneten történő befizetését.
A ghiseul.ro-n keresztül bankkártyával történő internetes adófizetés
számos előnnyel jár:
– kényelmes, gyors, bárhonnan, bármikor befizethető;
– a bankkártyás befizetés biztonságát szavatoló magas biztonsági
standardok biztosítása;
– az adók és illetékek befizetése Románia egész területén található
tulajdonokra, azzal a feltétellel, hogy besorolják annak a területi közigazgatási egységnek a rendszerébe, amelynek a területén található az
illető tulajdon;
– nem számolnak fel kezelési költséget.
A www.ghiseul.ro számla aktiválásához szükség van a csatlakozási
adatokra (user, jelszó) amelyeket megkaphatnak, ha egy e-mailt küldenek az impozite@primariareghin.ro címre.

Közlemény

Szászrégen Polgármesteri Hivatala a hátrányos helyzetű személyek megsegítését célzó operatív programba (POAD) besorolt
kedvezményezetteknek ismét higiéniai cikkeket tartalmazó csomagokat oszt ki.
2021. február 15. és március 14. között a 416-os, újrakiadott, utólag
módosított és kiegészített, a garantált minimálbérrel rendelkező családok és személyek megsegítéséről szóló törvény, illetve a 2010. évi 277es, újrakiadott és módosított törvény alapján higiéniai cikkeket
tartalmazó csomagokat osztanak ki hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között, pénteken pedig 9 és 13 óra között, a közüzemek székhelyén.
A csomag átvételekor a kedvezményezetteknek eredeti személyazonossági igazolványt, valamint a többi családtag személyazonossági
adatait és családi állapotát igazoló eredeti okiratokat kell bemutatniuk.

JÓKÍVÁNSÁG

Marosvásárhelyre,
BAJKÓ
BÁLINTNAK
névnapja
alkalmából
kívánunk erőt, egészséget, minden szépet és
jót szerettei körében.
Legyen szeretet, hol utad
járod, öröm és boldogság
legyen mindig veled,
arcod mosolyogjon, és
nagyon
boldog
légy
minden névnapodon.
Mindezt kívánja szerető családod.
(10779)

LAKÁS

KIADÓ külön bejáratú, bútorozott,
kétszobás tömbházlakás Marosvásárhely főterén. Részletek a 0720999-792-es telefonszámon. (sz.-I)

MINDENFÉLE
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést
bármilyen anyagból, ácsmunkát, cserépforgatást, festést, meszelést, szigetelést stb. Tel. 0742-344-119.
(10727-I)
FAMETSZÉST, permetezést vállalok. Tel. 0770-621-920. (10712-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogosmunkát, szigetelést, csatornakészítést
és bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)
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MEGEMLÉKEZÉS
„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek…”
Szívünkben soha el nem múló
fájdalommal
emlékezünk
a
szeretett feleségre, édesanyára,
nagymamára, rokonra és ismerősre, BERECZKI ERZSÉBETRE
született Borbáth halálának 25.
évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban és a csodában, most
mégis fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy rövid, de méltósággal és végtelen türelemmel
viselt szenvedés után, 56 éves
korában elhunyt
dr. CSOMOSS MIKLÓSGYÖRGY
állatorvos.
Drága halottunk hamvait 2021.
február 16-án, kedden 14 órakor
helyezzük végső nyugalomra a
marosvásárhelyi katolikus temetőben. Örökre velünk maradsz!
Búcsúzik tőle szeretett családja,
rokonai, barátai
és ismerősei. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, férj, nagytata,
SIKLÓDI ERNŐ
klinikai laboráns
80. évében megpihent.
„Amikor Isten látta, hogy az út túl
hosszú, a domb túl meredek, a
lélegzés túl nehéz lett, átölelt és
mondta: gyere haza.”
Temetése február 16-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi katolikus temetőben.
Búcsúzik tőled fiad, Botond,
feleséged, Márta, unokád,
Márk. (-I)

Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy családunk törődő szíve
mint édesanya, legjobb nagymama, dédnagymama, anyós,
ugyanakkor drága rokon, jó
barát, kedves szomszéd,
özvegy SÁNDOR ELLA
szül. Fazakas Gabriella
84 évesen, február 13-án, hirtelen
érkezett betegségében nehéz
harc után csendesen megpihent.
Örök nyugalomra február 16-án,
kedden 13 órakor helyezzük a
marosvásárhelyi református temetőben, unitárius szertartás
szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Megtört szívvel búcsúzik tőle
a gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A Maros Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal munkaközössége mély megrendüléssel vett
tudomást dr. CSOMOSS MIKLÓSGYÖRGY
felügyelőbiztos,
a
szeretett munkatárs oly korai
elhunytáról.
Dr. Csomoss Miklós-György
1994-től védte a Maros megyei
fogyasztók érdekeit, 2007–2009
között a Regionális Fogyasztóvédelmi Hivatal igazgatói tisztségét
töltötte be. Sokoldalú személyisége,
kiemelkedő
szakmai
tudása, elhivatottsága, emberi
magatartása példaértékű volt
mindannyiunk számára, segítőkészsége, tanácsai, a nehéz
helyzetekben is megnyilvánuló
humora nagyon fog hiányozni.
Távozásával
intézményünk
munkaközösségét
megrázó,
pótolhatatlan veszteség érte. A
Maros
Megyei
Fogyasztóvédelmi Hivatal munkaközössége ezúton együttérzését és
őszinte részvétét fejezi ki dr.
Csomoss Miklós-György gyászoló
családjának.
Emlékét
kegyelettel szívünkben megőrizzük. Nyugodj békében, Miki
doktor úr! (-I)

Őszinte részvétünket fejezzük ki
és
vigasztalódást
kívánunk
Csomoss Máriának szeretett FIA
elhunyta miatt érzett fájdalmában. Drága fia nyugodjon
békében. Erzsike és Zoli. (-I)
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Az Erdélyi Magyar Televízió marosvásárhelyi stúdiója állást hirdet híradós szerkesztő-műsorvezetői
feladatkör ellátására, meghatározatlan idejű teljes
munkaidőre. A részletes szakmai önéletrajz leadásának határideje: 2021. február 17.
Jelentkezni az allas@erdely.tv e-mail-címen lehet.
Elvárások:
• felsőfokú végzettség (szakirányú végzettség előny)
• fejlett szövegalkotási, beszéd- és íráskészség
• számítógép-felhasználói ismeretek
• felsőfokú románnyelv-tudás

Előnyt jelent:
• médiában szerzett releváns szakmai tapasztalat
• magabiztos, kellemes megjelenés
• felsőfokú idegennyelv-ismeret
• kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
Amit kínál:
• fiatal, dinamikus munkaközösség
• jó munkakörülmények
• végzettségnek és szakmai tapasztalatnak megfelelő
bérezés
• megbízható, stabil munkahely

Az Expert Insolvenţă SPRL
a csődbe jutott ROWO RT.
cégfelszámolójaként

közvetlen alku útján eladja az alábbi javakat:

– Árukészlet, amely a következőkből áll: nyersanyag (bükkfa rönk, gyalulatlan bükk és tölgyfa fűrészáru stb.), félkész áru (standard darabok, széklábak stb.), késztermékek (székek, csomagolt tűzifa
stb.) és egyéb termékek (székminták).
A javak kezdő eladási ára egy tömbben 148.715 lej, az ár nem tartalmazza a héát.
A javak egyenként is értékesíthetők, a teljes lista az árakkal a cégfelszámolótól igényelhető, megtekinteni Szovátán, a Parajdi út 115/B szám alatt lehet, az Artemob International Kft.-nél. Az ajánlatokat
a cégfelszámoló székhelyén lehet benyújtani március 26-ig.
Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az alku előtt 48 órával értesítsék erről
a cégfelszámolót.
Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon: tel.: 0354/405-232, fax: 0254/713-311,
mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro

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.

