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Új szabály 
a mezőgazdasági
földterületek 
eladására 
Az új jogszabály szerint – amely né-
hány eljárást megőrzött a korábbi tör-
vényből – az eladó első lépésként
ahhoz a polgármesteri hivatalhoz kell
forduljon, amelyhez tartozik a terület,
és a hivatalban kötelezően közzé kell
tegyék az eladási szándékát az 
árajánlattal együtt. 
____________6.
Győrből szerződtetett
17 éves balhátvédet
az AC Milan
A vajdasági születésű játékost a lom-
bardiaiak legendás játékosa, jelenlegi
sportigazgatója, a 126-szoros olasz
válogatott Paolo Maldini szemelte ki,
és ahogyan a fotók is tanúskodnak
róla, ő maga mutatta be; a játékosért
az olasz sztáregyesület különrepülő-
gépet küldött.
____________7.
Két államtitkár, 
egy kormányfő-
titkár-helyettes
A Szövetségi Állandó Tanács hétfői
ülésén kormányfőtitkár-helyettest, két
minisztériumba pedig államtitkárt ne-
vezett meg. A döntés értelmében Ba-
rabási Antal Szabolcsot a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztériumba államtitkárnak, Vass
Leventét az Egészségügyi Minisztéri-
umba államtitkárnak, Zahoranszki Ist-
vánt kormányfőtitkár-helyettesnek
jelöli az RMDSZ. ____________9.

Amennyiben a járványügyi intézkedések lehetővé teszik,
február közepétől elindul Marosvásárhelyen, a Székelyföldi
Jégkorong Akadémia által megépített sátortetős műjégpá-
lyán a Korisuli program, amelynek keretében a négy évnél
nagyobb gyerekek szervezetten, a Marosvásárhelyi Jégko-
rong Egyesület edzőinek a segítségével megtanulhatnak
szakszerűen korcsolyázni. Ugyanakkor a hosszú távú cél az,
hogy a tehetséges gyerekekből egy olyan jégkorongszerető
generációt neveljenek ki, akik méltón képviselhetik majd a
várost ebben a sportágban. A szülők részéről óriási érdeklő-

dés mutatkozik a régóta várt lehetőség iránt, mi több, azon
szülők számára is óriási könnyebbséget jelent az új műjég-
pálya megléte, akik évek óta heti rendszerességgel vállaltak
többórás utakat más székelyföldi városokba azért, hogy gye-
rekeik jégkorongozhassanak, ugyanis Marosvásárhelyen
eddig hiányoztak az e sportág szakszerű űzéséhez szükséges
feltételek.
Menyhárt Borbála

(Folytatás a 4. oldalon)

Hosszú távú cél a jégkorong fellendítése

Óriási az érdeklődés 
a korcsolyaoktatás iránt

Fotó: Nagy Tibor

Szabályt a valósághoz
Noha a választásokat már szinte el is felejtettük – a politikusok az

ígéreteik többségét biztosan –, a bársonyszékek elosztása még mindig
tart. Most az alacsonyabb rangú központi és helyi kormányzati székek
vannak soron, államtitkári és prefektusi pozíciók. Ez utóbbiak kapcsán
a kormány feltárt egy eddig szőnyeg alá söpört problémát, amiért még
lehet, hogy kiporolják a hátukat a brüsszeli nagyfiúk, de ez csak a ki-
sebbik baj.

A sajtó egy része is felkapta a fejét a hírre, hogy a kormány „ismét”
átpolitizálta a prefektusi tisztséget. A századelőn, amikor az EU- és
NATO-csatlakozási tárgyalások zajlottak, a nyugatiak szóltak, hogy
ezeket és egyéb magas köztisztségeket is ki kellene vonni a politika be-
folyása alól. Az akkori kormány erről készített is törvényt, a parlament
simán el is fogadta, az utána következő kormányzat még ki is bővítette
ezt a jogszabályt. De a betartása már nem ment ilyen egyszerűen. Ezt
a szabályt is csak papíron tisztelték, akárcsak számos más, Nyugatról
importált társát. A regátban ennek a szokásrendnek évszázados hagyo-
mányai vannak. Most annyi történt, hogy megszűnt a képmutatás, nyílt
kártyákkal játsszák ugyanazt a politikai játékot, amit másfél évtizedig
a szakértelem álcájába öltöztettek.

Majd kiderül, hogy ennek az ügynek lesz-e jogi vagy politikai követ-
kezménye, de az az adófizető szempontjából nem lényeges. A gond ott
van, hogy elvileg tényleg jó lenne, ha a köztisztségek betöltésénél nem

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)



Mátyás király álruhái 
Február 3-án, ma 19 órától újra látható a Mátyás király
álruhái, avagy három mese Mátyásról című mesejáték
a Maros Művészegyüttes előadásában, az együttes kö-
vesdombi termében. Jegyek a helyszínen kaphatók,
előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es te-
lefonszámon hétköznaponként 9–13, valamint 17–19
óra között. Az előadást a járványügyi szabályok betar-
tásával lehet megtekinteni, a helyek száma korlátozott. 

Helyreállítási tábor a bonchidai
kastélynál 

A Transylvania Trust Alapítvány idén két ízben szervezi
meg az egyetemi hallgatóknak, a műemlék épületek
restaurálásában szakosodni kívánó építőipari munkás-
oknak és más érdeklődőknek szánt interdiszciplináris
oktatási programot, amelyen eddig 32 ország több mint
3000 képviselője vett részt. A bonchidai Bánffy-kastély-
ban zajló program résztvevői külföldi és romániai szak-
emberektől sajátítják el a helyreállítás alapelveit és
módszereit, a gyakorlati műhelyek során pedig aktívan
kapcsolódhatnak be a kastély restaurálásába. A kőmű-
vesműhelyben boltozat-helyreállítást, falazatmegerősí-

tést és faldíszítő technikákat, az asztalosműhelyben
hagyományos régi bútorok helyreállítását, az ácsmű-
helyben a faszerkezetek, illetve gerendák előkészíté-
sének módját lehet megtanulni. Az első táborban
kőfaragás is elsajátítható. A tábor kirándulással egybe-
kötött tanulmányúttal egészül ki. A helyreállítási tábo-
rokra augusztus 1–14., illetve augusztus 15–28. között
kerül sor. Jelentkezési határidő: március 31. Jelent-
kezni online vagy a bhct@transylvaniatrust.ro e-mail-
címen lehet. A részletes felhívásról az alapítvány
honlapján, a tábor munkálatairól és az alapítvány
egyéb nyári rendezvényeiről a kastély Facebook-olda-
lán lehet tájékozódni. 

A János vitéz az Arielben 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház-
ban február 5-én, pénteken 18 órától közönség előtt
játsszák a János vitézt. Mivel a helyek száma korláto-
zott, előzetes helyfoglalás szükséges a 0740-566-454-
es mobilszámon (naponta 9-13 óra között hívható). A
szervezők arra kérik a nézőket, hogy kezdés előtt 10-
15 perccel érkezzenek. Belépni kizárólag maszkkal le-
hetséges, a bejáratnál történő érintésmentes
testhőmérés és kézfertőtlenítés után. 6 év alatti gyer-
mekeknek a maszk viselése nem kötelező. 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

IDŐJÁRÁS
Borús idő
Hőmérséklet:
max.60C
min.10C

Ma BALÁZS, 
holnap RÁHEL és CSENGE
napja.
RÁHEL: héber eredetű, jelen-
tése: bárány. 
CSENGE: régi magyar név, 
jelentése ismeretlen, de egyre
népszerűbb. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. február 2.

1 EUR 4,8739
1 USD 4,0483

100 HUF 1,3715
1 g ARANY 240,7500

Helyszínigénylés márciuska- 
és virágárusításra 

A márciuskavásár és a nőnapi virágvásár idei megszerve-
zése alkalmából a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
a Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 15-ös terembe
várja február 12-éig azoknak a vállalkozásoknak a képvise-
lőit és a magánszemélyeket, akik helyszínt igényelnek már-
ciuska- és virágértékesítés céljából. A szükséges iratokat a
biroul.unic@tirgumures.ro címre e-mailben is el lehet kül-
deni. A helyszíneket február 18-án 12 órától sorsolják ki a
Mihai Eminescu Kulturális Központban. Márciuska és vá-
gott virág értékesítése február 26. – március 1. között lesz,
a nőnapi időszak, cserepes és vágott virágok értékesítése:
március 2–8. között. 

Minden hónap utolsó szombatján is
fogadják a véradókat 

A Marosvásárhelyi Regionális Vértranszfúziós Központ hét-
végén is lehetőséget ad a véradásra azoknak is, akik hét-
köznapokon munkájuk miatt nem tudnak elmenni a
vérközpontba. Az intézmény közösségi oldalán közzétett
felhívás szerint minden hónap utolsó szombatján, azaz feb-
ruár 27-én, valamint március 27-én 9–12 óra között várják
a donorokat. 

Segítség a védőoltásra való 
előjegyzéshez 

Azok a 65 éven felüli, valamint krónikus betegségekkel
küzdő marosvásárhelyiek, akik fel szeretnének iratkozni a
Covid–19 elleni védőoltásra, de nem rendelkeznek az
ehhez szükséges eszközökkel, igénybe vehetik a Maros-
vásárhelyi Szociális Igazgatóság segítségét. Az érdekeltek
az igazgatóság Dózsa György utca 9. szám alatti székhe-
lyén, a 8-as irodában jelentkezhetnek, ahol kitöltik a saját
felelősségre írt igénylést, valamint az oltási kampányra ösz-
szeállított, hozzájáruláson alapuló beleegyezési űrlapot. A
krónikus betegségekkel nyilvántartásba vett személyek a
családorvos által kiállított, erre vonatkozó igazolást is fel
kell mutassanak. Ezt követően a személyzet az országos
oltási platformon a szabad helyek függvényében előjegyez-
teti az igénylőt, majd sms-ben értesíti az oltás időpontjáról
és helyszínéről. Bővebb tájékoztatás a 0365/430-859-es te-
lefonszámon kérhető. 

Történelemnépszerűsítő pályázat
ötödikeseknek 

A magyarországi Gyermekjóléti Alapítvány TIK-TOK His-
tory’5 néven pályázatot hirdet hazai és határon túli ötödik
osztályos diákok számára. A résztvevőknek egy TikTok-vi-
deót kell készíteni bármilyen műfajban a történelem tan-
tárgy népszerűsítése céljával. A videókat március 
15-ig lehet beküldeni az alábbi e-mail-címre: magyarkultu-
raert@gmail.com. A tárgyközlemény rovatban fel kell tün-
tetni a TikTok Wizard 2021 megjegyzést. Valamennyi
szabályosan beküldött videó felkerül a https://www.face-
book.com/orszagosmecslaszlotarsasag/ Facebook-oldalra.
Eredményhirdetés áprilisban várható. Az első helyezett
10.000, a második 5000, a további négy helyezett 1000 fo-
rint értékű ajándékutalványban részesül. A verseny támo-
gatója a Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Kultúráért,
Oktatásért Nonprofit Kft. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

3.,szerda
A Nap kel 

7 óra 44 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 29 perckor. 
Az év 34. napja, 

hátravan 331 nap.

Megyei hírek
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RENDEZVÉNYEK

Pénteken reggel leégett egy la-
kóház Szolokmában. Nemcsak a
kis közösség fogott össze a
roma család megsegítéséért,
hanem a nagyvilágból is érkez-
nek az adományok. A kezdemé-
nyezők hiszik, hogy hamarosan
rendeződik a fedél nélkül ma-
radt család sorsa.

A szerencsétlenség múlt pénteken
reggel történt: a családfő és felesége
piacra mentek, az otthon maradt két
gyerek pedig hét óra táján szaladt a
szomszédokhoz segítséget kérni, de
mire visszatértek, már az egész házat
elborította a láng. A riasztásra három
esetkocsival érkeztek a tűzoltók, de
segíteni már ők sem tudtak, csak a lán-
gokat eloltani. A család a nyár folya-
mán külföldön dolgozott, a
megtakarított pénzén egy házat vásá-
rolt, majd annak első részét újjáépí-
tette, az épületet pedig lemezborítással
fedték be. Idén szerették volna az épü-
let hátsó részét is újjáépíteni, de a tűz
teljesen tönkretette a tetőzetet, a hátsó
rész, valamint a közfal is kiégett, az
első szobában pedig csak két bútorda-
rab maradt épségben, minden egyéb
odalett. A két szülő, Árpád és Hajnal
két gyerekükkel, Alexszel és Bettivel
a faluban kerestek menedéket, egy
éppen külföldön tartózkodó ismerősük
lakásában húzták meg magukat, de itt
sem maradhatnak sokáig, hiszen a csa-
lád is nemsokára hazatér – tudtuk meg
a részleteket a makfalvi Dósa Medárd-
tól, aki szolokmai barátja, Dániel
Csaba Csongor segítségére sietett,
hogy gyűjtést kezdeményezzenek a
tűzkárosult család megsegítése, illetve

a lakóház mihamarabbi újjáépítése ér-
dekében. A család megérdemli a segít-
séget, ugyanis nem a sült galambot
várta, hanem dolgozott azért, hogy ki-
vergődjön a mélyszegénységből: ru-
hakereskedéssel próbáltak egyről a
kettőre jutni. Ám a hétvégi tűzben
mindenük odalett, a mintegy ezerlej-
nyi készpénzük és kétezer lej értékű
ruhaáru is elégett. Ezért nemcsak épít-
kezési anyagokkal lehet a károsultakat
segíteni, hanem pénzadományokat is
szívesen fogadnak, hogy új személyi
iratokat váltsanak ki, ugyanis csupán
a családfő személyazonossági kártyája
és gépkocsivezetői jogosítványa ma-
radt meg, mert azok éppen nála vol-
tak, amikor reggel elutaztak otthonról.

A családot ért csapás sok jószán-
dékú embert megmozgatott: két napon

belül a család egy bejárati ajtót, egy
franciaágyat, matracot kapott, jókora
adag ruhaneműt, valamint egy erdő-
szentgyörgyi üzlet jóvoltából mintegy
másfél hónapra elegendő élelmiszert
is. A pénzbeli adományok is érkezni
kezdtek, három nap alatt mintegy két-
ezer lej gyűlt: senki nem küldött na-
gyobb összegeket, de a sok kicsi szép
egésszé kerekedik – ecsetelte az ered-
ményeket Dósa Medárd, hozzátéve,
hogy nemcsak helyi és községszintű
gyűjtés folyik, hanem már az ország
több pontjáról, de Németországból és
Angliából is érkezett felajánlás, így a
károsult család helyzete remélhetőleg
mihamarabb rendeződni fog. Több
Maros megyei polgármester is meg-
mozdult, Marosszentannáról és Nyá-
rádgálfalváról új és használt faanyagot
küldtek rögtön a tetőzet újjáépítésére,
és sokan egyébbel is segítenek. A kis
Szolokma lakosai is példásan össze-
fogtak, sok segítő kéz érkezett az épí-
tőanyagok lerakására, és az
építkezésben is a család támogatói
lesznek, ahogyan más falubeli (pél-
dául kibédi) mesteremberek is segít-
séget ajánlottak fel a munkában.

Az esetleges pénzadományozók a
Banca Transilvania pénzintézetnél a
Medard-Arpad Dosa névre nyitott,
RO64BTRLRONCRT0244677901
számú lej alapú számlára utalhatják
felajánlásaikat, vagy a BT Pay-en ke-
resztül a 0748928258-as telefon-
számra.

A négytagú családnak mihamarabbi segítségre van szüksége, hogy újra fedél kerüljön a házukra
Fotó: Dósa Me-

Tűzkárosult családért fogtak össze

Gligor Róbert László

Próbáltak kilábalni a szegénységből – most mindenük odalett 



a pártkönyv, a hajlékony gerinc és a hosszú nyelv szá-
mítana, hanem a szakértelem és az eredmények. Rendes
helyeken, ahol az állam nem zsigereli ki a polgárait,
hanem működő szolgáltatásokat biztosít számukra az
adóik fejében, ez így is megy. Sőt, ez az egyik oka annak,
hogy a kontinens nyugati felén az államok intézmény-
rendszere tisztességesen működik, függetlenül attól,
hogy ki van éppen kormányon. Nem lepődnek meg, ha
télen havazik, és letakarítják az utat, nem gyúlnak fel
kéthavonta túlterhelt vagy elhanyagolt kórházak, fel
tudnak arra is készülni, ha online oktatásra kényszerül-
nek a gyerekek egy koronás nyavalya miatt, nem roskad
magába az adóhivatal informatikai rendszere, ha a pol-
gár nem felejti el befizetni az adóját, s lehetne sorolni a
további példákat. Persze nem azon az egyetlen tényezőn
múlik a különbség az ottani és az itteni realitások között,
hogy a köztisztviselői ranglétrát hányadik fokáig kell
(avagy nem) politikamentesíteni. De ez a döntés is egy
jele annak, hogy a szavazatainkért négyévente díszes
ígéretekkel kampányolók nem akarnak mentalitásban
nyugatra indulni. Jó nekik a balkáni langyos víz.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Szabályt a valósághoz

Az új koronavírus brazíliai mutációját azonosították
a közép-olaszországi Umbria tartományban, miköz-
ben már az angliai és a dél-afrikai vírusvariáns is
terjed az egészségügyi hatóságok keddi bejelentése
szerint.

Umbria egészségügyi hivatala két ember mintájában mu-
tatta ki biztosan a brazíliai vírusmutációt. A régió határai de-
cember vége óta le vannak zárva. Olaszország január közepén
felfüggesztette a Brazíliával közös légi forgalmat, a tilalom
egyelőre február 16-ig van érvényben. Hivatalos adatok hiá-
nyában a sajtó több ezerre teszi a latin-amerikai országban ra-
gadt olaszok számát.

Az egészségügyi minisztérium országos adatai szerint
Olaszországban eddig 125 beteg mintájában találták meg a
Nagy-Britanniában felfedezett koronavírus-variánst, és három
betegében a domináns vírustörzsnél szintén gyorsabban ter-
jedő dél-afrikai variánst.

A tárca többoldalas útmutatót adott ki a vírusvariánsok „el-
lenőrizetlen terjedése megakadályozását célzó rendkívüli in-
tézkedésekkel”. A vírusmutációval azonosított betegek
esetében szigorítják a kontaktkeresést, és feltérképezik utolsó
két hetük kapcsolatait a vírus azonosítása előtti negyvennyolc
óráig. A vírusmutációban megbetegedett személyekre kéthetes
karantén érvényes az eddigi vírustörzsnél alkalmazott tíz nap
helyett. Ahogyan az olasz sajtó fogalmazott, a mutációkkal
azonosított néhány beteg „csak a jéghegy csúcsa”, ezért az
egészségügyi hatóságok „vadászatot” indítottak a vírusvari-
ánsok jelenlétének felkutatására.

Alig enyhítették február elsejétől a járványkorlátozásokat,
máris újabb veszély leselkedik a mutációkkal – írta a La Re-
pubblica. A napilap megjegyezte, hogy a gócpontként ismert
Lombardiában a betegség őszi tetőzése idején legalább hat
mutációt azonosítottak, és Veneto tartományban helyi variánst
is kimutattak. (MTI) 

Olaszországban a vírus brazíliai mutációja is 
megjelent

A kormány kizárná a kínai cégeket az infrastruktu-
rális beruházásokra kiírt közbeszerzési pályázatok-
ból, miután elfogadott erről egy emlékeztetőt –
adta hírül hétfőn a média.

A hírt megerősítette Dan Barna miniszterelnök-helyettes,
aki elmondta, hogy a január 27-i kormányülésen elfogadtak
egy emlékeztetőt, amely csak EU-tagállamból származó cé-
geket, illetve olyan országok vállalkozásait engedné részt
venni a romániai közbeszerzési pályázatokon, amelyekkel Ro-
mániának kétoldalú megállapodása van. A miniszterelnök-he-
lyettes ez utóbbiak közé sorolta egyebek mellett Japánt, Izraelt
és Kanadát.

Az EU-n kívüli országok cégeinek korlátozására irányuló
memorandum a politikus szerint azt a célt szolgálja, hogy ki-

zárja azokat a vállalatokat, amelyek nem teljesítik az európai
követelményeket. Hangsúlyozta, ez nem irányul egy bizonyos
ország vagy nemzet ellen, csak azt akarják elérni, hogy a köz-
beszerzésekből kiszűrjék azokat a cégeket, amelyek nem fe-
lelnek meg az európai minőségi követelményeknek.

Rámutatott: az emlékeztető azt jelenti, hogy a kérdés még
szabályozás alatt áll, ennek részleteiről egy sürgősségi kor-
mányrendeletben fognak határozni. Emlékeztetett, hogy más
uniós országoknak is van hasonló szabályozásuk.

Tavaly a liberális kormány az Egyesült Államokkal és Fran-
ciaországgal írt alá megállapodást arról, hogy amerikai, fran-
cia és kanadai cégekkel építteti meg a cernavodai atomerőmű
3-as és 4-es reaktorát, amelyre korábban Kínával írt alá meg-
állapodást a korábbi szociáldemokrata kormány. (MTI)

Bukarest kizárná a kínai cégeket az infrastrukturális
beruházások közbeszerzéséből

Öt prefektusa (kormánymegbízottja), illetve a ko-
rábban kialkudott tíz helyett tizenegy alprefektusa
lesz az RMDSZ-nek, miután erről a koalíciós pártok
megállapodtak – adta hírül kedden a Maszol.ro hír-
portál.

Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője a portálnak el-
mondta, hogy a korábbi egyezségnek megfelelően öt megyé-
ben lesz prefektusa az RMDSZ-nek. A hétfő éjszaka lezajlott
koalíciós tárgyalásokon az volt a tét, hogy a három koalíciós
partner, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetségből (USR) és a Szabadság, Egység és Szoli-
daritás Pártjából (PLUS) összeolvadt USR-PLUS, valamint
az RMDSZ mely megyékben töltheti be a kormánymegbízotti
tisztségeket.

A mostani megállapodás értelmében az RMDSZ-nek Arad,
Szatmár, Szilágy, Kolozs és Kovászna megyében lesz prefek-
tusa, ezek mellett Szeben megye kivételével az összes többi

erdélyi megyében, illetve Bukarestben és Krassó-Szörény me-
gyében is lesz alprefektusa. Ez azt jelenti, hogy a korábbi
egyezséghez képest az RMDSZ eggyel több, tizenegy alpre-
fektusi tisztségre jelölhet személyeket.

A prefektusok és az alprefektusok a kormány helyi megbí-
zottjai, legfőbb feladatuk, hogy felügyeljék az önkormányza-
tok munkájának törvényességét. Megtámadhatnak a
közigazgatási bíróságon önkormányzati határozatokat. A szé-
kelyföldi megyékben az elmúlt években folyamatosan konf-
liktus alakult ki a román kormánymegbízottak és a magyar
többségű önkormányzatok között nemzeti jelképhasználati
kérdésekben.

A kormány a múlt héten hivatalosan is politikai tisztséggé
alakította a prefektusi funkciót, amelyet Románia európai
uniós csatlakozása előtt tettek elvileg politikailag semlegessé,
de a pártok ezt nem tartották be, és hallgatólagosan továbbra
is politikai alapon nevezték ki a kormánymegbízottakat. (MTI)

Öt prefektusa és tizenegy alprefektusa lesz 
az RMDSZ-nek

Moszkva választ vár arra, hogy a svéd katonai labo-
ratórium miképp jutott arra a következtetésre, hogy
Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust az úgy-
nevezett „novicsok csoporthoz” tartozó új anyaggal
mérgezték meg – jelentette ki Szergej Lavrov orosz
külügyminiszter, amikor kedden Moszkvában fo-
gadta Ann Lindét, a svéd diplomácia vezetőjét, az
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
(EBESZ) soros elnökét.

Lavrov az ügyben „az átláthatóság hiányát” kifogásolta a
Navalnij-ügyben tanúsított nyugati magatartással kapcsolat-
ban.

„A nyugati kollégák maguk nem kívánnak transzparensek
lenni azokban a következtetésekben, amelyeket az oroszelle-
nes álláspont előmozdítására használnak fel” – mondta.

Linde kifejezte Svédország és az Európai Unió aggályát a
demokrácia, a civil társadalom és az emberi jogok oroszor-
szági állapota miatt. Kijelentette, hogy Navalnij megmérge-
zésének és az orosz hatóságok tüntetőkkel szembeni
fellépésének ügyéről is tárgyalnak a megbeszélésen.

A svéd külügyminiszter azon a napon ült tárgyalóasztalhoz
Lavrovval, amikor Moszkvában megkezdődött az a tárgyalás,
amelyen a bíróság el fogja dönteni, hogy letöltendővé változ-
tassa-e a Navalnijra az úgynevezett Yves Rocher-ügyben
2014-ben kiszabott, próbaidőre felfüggesztett szabadságvesz-
tést. Orosz hírügynökségek szerint a törvényszék környékén
több mint 200 embert őrizetbe vettek.

Marija Zaharova külügyi szóvivő Facebook-bejegyzésében
a belügyekbe való beavatkozásnak és „önleleplezésnek” ne-
vezte, hogy a tárgyaláson több mint húsz nyugati nagykövet-
ség megfigyelője jelent meg, mert szerinte azzal Oroszország
feltartóztatására és a bíróra való pszichológiai nyomásgyakor-
lást célzó kísérlet történt. Rámutatott, hogy a diplomaták a

külföldi tárgyalásokon rendszerint a saját állampolgáraikat
szokták támogatni, Navalnij pedig orosz állampolgár.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Joseph Borrellnek, az
Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének kü-
szöbönálló moszkvai látogatásával kapcsolatban kifejezte re-
ményét, hogy az európai diplomácia nem követi el azt a
„butaságot”, hogy összekapcsolja a Navalnij-üggyel az amúgy
is „befagyasztott” állapotban lévő orosz–európai kapcsolatok
jövőjét. Elmondta, hogy Moszkva érdekelt Brüsszellel fenn-
álló kapcsolatainak javításában.

Navalnijt augusztus 20-án Omszkban kómás állapotban
szállították kórházba, mert nyugati – köztük német és svéd –
laboratóriumok egybehangzó szakvéleménye szerint megmér-
gezték. Onnan a berlini Charité klinikára szállították gyógy-
kezelésre. Az ellenzéki azt állította, hogy Vlagyimir Putyin
utasítására a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) próbálta
megmeggyilkolni. A Kreml ezt az állítást és a mérgezés vádját
is valótlannak minősítette. Navalnijt január 17-én a moszkvai
repülőtéren vették őrizetbe, amikor visszatért Németország-
ból, majd elrendelték a 30 napos előzetes letartóztatását.

Ezt követően a Navalnij alapította Korrupcióellenes Küz-
delem Alapítvány (FBK) a világhálón közzétett egy dokumen-
tumfilmet, amely szerint Vlagyimir Putyin elnök egy 100
milliárd rubelt érő titkos uradalmat építtetett fel magának a
Fekete-tenger partján, Gelendzsik üdülőváros közelében. A
YouTube számlálója kedd délelőtt több mint 107 millió meg-
tekintést mutatott. A Kreml ezt a történetet valótlannak minő-
sítette. Navalnij és híveinek felhívására január 23-án és 31-én
országos, hatósági engedély nélküli tiltakozást tartottak. Az
első megmozduláson az OVD-Info jogvédő szervezet szerint
több mint 4000, a másodikon pedig több mint 5400 embert
vettek őrizetbe. A politikus követői a keddi bírósági tárgyalás
napjára újabb tüntetést hirdettek meg. (MTI)

Moszkva választ vár Stockholmtól 
Navalnij megmérgezése ügyében

Kevesebb új fertőzés, 
megugrott a halálesetek száma

Az elmúlt 24 órában 2676 új esetet diagnosztizáltak,
ezzel a nyilvántartott fertőzöttek száma 732.732-re
emelkedett – közölte kedden a stratégiai kommuni-
kációs törzs (GCS). 111 új halálesetet jelentettek az
előző napi 67 esethez képest, az áldozatok száma
így 18.513-ra nőtt. A járvány kezdete óta 
678.473-an gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek
száma így enyhén csökkent, 35.746-ra. Jelenleg 967
beteget kezelnek intenzív osztályon, kevesebbet,
mint az előző napon. Az elmúlt 24 órában mintegy 30
ezer tesztet végeztek. Országszerte 7855 személyt
kezelnek kórházban COVID-19-cel. Románia terüle-
tén 40.092 igazoltan koronavírus-fertőzött személy
van otthoni, 10.310 pedig intézményi elkülönítésben.
Ugyanakkor 57.896 személy van házi, 166 pedig in-
tézményes karanténban. (Agerpres)

Elfogadták a beteg- és 
a kényszerszabadságról szóló 
sürgősségi kormányrendeleteket

Elfogadta hétfőn a szenátus a betegszabadságról
(2020/209.) és a kényszerszabadságról (2020/211.)
szóló sürgősségi kormányrendeleteket. Mindkét ren-
delet elfogadását 123 szenátor támogatta, egy ellene
szavazott és 11-en tartózkodtak. A 2020/209-es sür-
gősségi kormányrendelet többek között előírja, hogy
azok az egészségbiztosítással rendelkező szemé-
lyek, akiket otthon vagy más deklarált helyszínen ka-
ranténba helyeztek, betegszabadságra jogosultak.
Az erre vonatkozó dokumentumokat a háziorvos ál-
lítja ki a megyei közegészségügyi igazgatóságok által
kiállított igazolás alapján. A 2020/211-es sürgősségi
kormányrendelet többek között előírja, hogy 2021. jú-
nius 30-áig meghosszabbítják az alkalmazottak kény-
szerszabadsága után fizetett állami támogatást. A két
rendeletről a képviselőház hoz végleges döntést.
(Agerpres)

A legdrágább Van Gogh-rajz 
kerülhet kalapács alá

Árverésre bocsátja március elején a Christie’s aukci-
ósház Vincent van Gogh La Mousmé című rajzát,
amely akár 10 millió dollárért is elkelhet az online
aukción. Egy londoni műkereskedő család adja el az
1888-ban készült japán ihletésű rajzot, amely egy
provence-i lányt ábrázol. Ez lehet a holland művész
aukción elkelt legdrágább rajza, ha a Christie’s szak-
embereinek becslése beválik – adta hírül a The Art
Newspaper honlapja. Van Gogh nevezte el a lányt
mousménak, amely japán nyelven fiatal lányt vagy
asszonyt jelent. 1888 júliusában a franciaországi
Arles-ban a holland festő készített egy mousmé fest-
ményt, amely ma a washingtoni Nemzeti Művészeti
Galéria tulajdonában van. Néhány nappal később ké-
szítette a most aukcióra vitt rajzot, a festmény egyik
részlete alapján. A szakemberek szerint ez az egyik
legkitűnőbb papaírrajza, amelyhez részben nádtollat
használt. Csodálatosan megragadta a fiatal nő voná-
sait, fejére és a háttérre pettyeket szórva, amelyek
mintha táncolnának a papíron, életre keltve azt. A raj-
zon lévő lány inkább tűnik keleti típusnak mandula-
vágású szemei miatt, mint a festményen lévő. Van
Gogh készített két kisebb rajzot is a festmény nyo-
mán, az egyik a moszkvai Puskin Múzeumban van,
a másik a párizsi Orsay Múzeumban, Paul Gauguin
jegyzetfüzetébe ragasztva. (MTI)

Ország – világ



A téli sportok szerelmesei által
régóta várt pillanat következett be
azzal, hogy a Székelyföldi 
Jégkorong Akadémia a sepsiszent-
györgyi, csíkszeredai és gyergyó-
szentmiklósi létesítményekhez
hasonló légtartásos, sátortetős mű-
jégpályát építtetett Marosvásárhely
és Marosszentgyörgy határában.
Ezen a 60x30 méteres pályán in-
dítja el a Marosvásárhelyi Jégko-
rong Egyesület február közepén a
Korisuli programot, amelynek ke-
retében Kui Csaba, Vákár Lajos és
Nadina Niciu oktatók minél több
gyereket szeretnének megtanítani
szakszerűen korcsolyázni. Kui
Csaba edző lapunknak elmondta,
alig több mint egy hete tették
közzé a program elindításáról
szóló felhívást az egyesület közös-
ségi oldalán, és az érdeklődés
máris messze felülmúlta a várako-
zásaikat, rengeteg pozitív visszajel-
zés érkezett a szülők részéről.
Nagyon várták már azt, hogy gye-
rekeik Marosvásárhelyen is szerve-

zetten, szakemberek felügyelete
mellett tanulhassanak  korcso-
lyázni. 

A Marosvásárhelyi Jégkorong
Egyesület Facebook-oldalán lehet
jelentkezni, ott megtalálható az
edzők elérhetősége, akikkel fel
lehet venni a kapcsolatot, érdek-
lődni lehet tőlük a részletek felől.
Kui Csaba elmondta, négy éven fe-
lülieket fogadnak, az elképzelés
szerint tíz alkalommal egy-egy órás
oktatás zajlana. A cél az, hogy első
lépésben minél több gyereket meg-
tanítsanak korcsolyázni, majd a to-
vábbiakban, amennyiben a gyerek
alaposan elsajátította ezt a sport-
ágat, és sikerül megszerettetni vele,
megpróbálják bevezetni a jégko-
rong világába.

A szakember szerint amellett,
hogy a sportolás, mozgás minden
gyereknek ajánlott, a korcsolyázás-
nak számos jótékony hatása van,
többek között az egyensúlyérzékre,
a térben való mozgásra, ugyanakkor
megtanít csapatban játszani és gon-
dolkodni. Testnevelő tanárként, ed-

zőként úgy véli, soha nem túl korai
elkezdeni ezt a sportágat, miután a
gyerek megtanult járni, két-három
évesen már korcsolyát lehet adni a
lábára, azonban oda kell figyelni
arra, hogy az első benyomás, az
első találkozás a jéggel kellemes le-
gyen. Hozzátette, jeges, hideg felü-
letről van szó, és előfordul, hogy ha
a gyerek kezdetben leesik, megüti
magát, vagy megfázik, kellemetlen
élményként éli meg a jéggel való is-
merkedést, és emiatt meghátrál,
nem szeretne többé jégre lépni.
Emiatt fontos szempont a jéggel
való ismerkedéskor többek között a
megfelelő felszerelés, a korcsolya
minősége.

Kui Csaba hozzátette: jelenleg is
van Marosvásárhelynek egy jégko-
rongcsapata, amely harminc 5-14
év közötti gyerekből tevődik össze,
viszont a továbbiakban szeretnének
szűkebb korosztályonként külön
csapatokban foglalkozni a hoki
iránt érdeklődő, tehetséges gyere-
kekkel. A Maros-parton lévő, új fe-
dett műjégpályát az időjárás

függvényében elvileg április vé-
géig, május elejéig használhatnák
majd a sportoló gyerekek.
Nem csak egy sport, 
hanem életforma

Mivel Marosvásárhelyen eddig
nem voltak adottak a feltételek, a
lassan három éve Kui Csaba edző
vezette helyi jégkorongcsapat spor-
tolóinak és szüleiknek az utóbbi
években rengeteg áldozatot kellett
hozniuk. Azért, hogy a gyerekek
űzni tudják ezt a sportot, hetente
vállalták a többórás utat, annak
költségeivel együtt, Csíkkarcfalvára
vagy éppen Gyergyóba, ahol ren-
delkezésre állt egy megfelelő mű-
jégpálya. Az utóbbi három-négy
évben a Székelyföldi Jégkorong
Akadémia támogatta őket ezen a
téren, ezt megelőzően viszont a szü-
lőkre hárult az utazás lebonyolítása.

Csata Éva és férje egyike azok-
nak a lelkes szülőknek, akik lassan
nyolc éve vállalják ezt az áldozatot,
mindkét gyerekük, a fiuk és a lá-
nyuk is jégkorongozik.

Több mint hét évvel ezelőtt egy
olyan sportágba szerettek bele a
gyerekeik, amelyhez a legalapve-
tőbb feltétel, a jég nem volt adott a
család lakhelyén, Marosvásárhe-
lyen. Sok-sok szárazedzéssel ké-
szültek arra a két-három téli
hónapra, amikor élesben is kipró-
bálhaták magukat. 

Csata Éva lapunknak elmondta, a
kezdeti csapatból sokan lemorzso-
lódtak, mivel nem tudták vállalni az
ingázást. Minden évben elhangzott
az ígéret, hogy rövidesen befejezik a
ligetbeli műjégpályát, és helyben is
lesz lehetőség az edzésekre, erre
azonban a mostanig nem került 
sor. Marosvásárhelyen a város min-
den évben december 6-tól március
elejéig tudott biztosítani egy 
jeges felületet, mivel az édesanya
szerint jégkorongra alkalmas pályá-
nak nem nevezhető a szabadtéri lé-
tesítmény. Ugyanakkor arra is oda

kellett figyelni, hogy ne zavarják a
szabadidős korcsolyázókat a vár-
beli pályán, így az előző években
gyakran késő este léphettek 
a pályára a jégkorongozó gyere-
kek, és éjszakába nyúltak az 
edzések. A szabadtéri pálya felszá-
molása után, márciustól kezdték a
szárazedzést, azt is igen mostoha
körülmények között, alkalomadtán
tornatermekben vagy éppen korom-
sötétben a ligetbeli félkész pályán,
görkorcsolyával edzettek a gyere-
kek. 

– Nagyon nehéz volt ilyen körül-
mények között kitartani, de még-
sem teherként, hanem hatalmas
ajándékként éltük meg ezeket az
éveket, a jégkorong számunkra élet-
mód, az edzések, kiszállások csa-
ládi programnak számítanak –
elevenítette fel az elmúlt évek ta-
pasztalatait az édesanya, aki min-
den edzésen, minden kiszálláson ott
szurkol a pálya szélén, több könyve
íródott a pályáról szűrődő hangza-
var közepette.

A nehézségek ellenére is kitartó
szülőknek és gyerekeknek óriási se-
gítséget jelentett az, hogy négy
évvel ezelőtt a Székelyföldi Jégko-
rong Akadémia védőszárnyai alá
vette az egyesületet. Megteremtet-
ték annak a lehetőségét, hogy au-
gusztustól jégre lépjenek a
gyerekek, és jóval csekélyebb
anyagi ráfordítással járjanak a szü-
lőkre nézve az edzések, a csíkkarc-
falvi kiszállások. Ugyanakkor arra
is lehetőséget teremtettek, hogy a
marosvásárhelyi csapat tagjai is
rendszeresen részt vegyenek az
akadémia által szervezett korosz-
tályos tornákon. A gyerekek szépen
fejlődnek, az akadémia pedig hang-
súlyt fektet arra, hogy a sport ne
menjen a tanulás rovására, ezért a
kiszállásokat úgy szervezik meg,
hogy azok ne befolyásolják az is-
kolai programokat – jegyezte meg
az édesanya.

Fotó: Nagy Tibor

Óriási az érdeklődés a korcsolyaoktatás iránt
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Február 1-jétől ismét teljes kapa-
citással működnek Erdélyben az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak
(EMNT) az egyszerűsített honosí-
tást segítő demokráciaközpontjai
– közölte kedden az EMNT.

A közleményben Sándor Krisztinát, az
EMNT ügyvezető elnökét idézik, aki el-
mondta, hogy a demokráciaközpontok te-
vékenységi köre bővült, már nem csak az
egyszerűsített honosítási eljárásban segí-
tenek az ügyfeleknek, hanem az 
állampolgársághoz kötődő egyéb anya-
könyvezési feladatokban, a személyi iga-
zolvány- és útlevéligénylésekben,
valamint az anyasági támogatás vagy a
babakötvény kérelmezésében is.

Emlékeztetett, hogy a koronavírus-jár-
vány és átmeneti anyagi gondok miatt
tavaly november végén csökkentett
üzemmódban működtek, február 1-jétől
azonban ismét a régi rend szerint, teljes
kapacitással várják az ügyfeleket az iro-
dákban, ahol az előírásoknak megfelelő
biztonsági óvintézkedéseket vezettek
be.

Elmondta: örömmel látják, hogy válto-
zatlan az érdeklődés szolgáltatásaik iránt,
azt is tapasztalják, hogy szép számmal
vannak még olyanok, akik nem igényel-
ték a magyar állampolgárságot. „Éppen
ezért az elkövetkező időszakban is prio-
ritásként kezeljük a könnyített honosítási
eljárás népszerűsítését” – hangsúlyozta
Sándor Krisztina.

Az EMNT az elmúlt tíz évben több
mint 260 ezer erdélyi magyarnak segített
magyar állampolgársághoz jutni, to-
vábbá munkatársai több mint 113 ezer
esetben segítettek az anyakönyvi kivo-
natok kiadásában, 21 815 útlevélkérel-
mezést intéztek, 8560 babakötvény- és
anyasági támogatás-kérelemben segéd-
keztek,  6792 személyi igazolvány kérel-
mezésében nyújtottak szakszerű
útmutatást. Az EMNT hálózatán keresz-
tül honosodott az új magyar állampolgá-
rok csaknem 24 százaléka, a legjobban
teljesítő öt iroda a székelyudvarhelyi, a
marosvásárhelyi, a csíkszeredai, a szat-
márnémeti és a kolozsvári demokrácia-
központ volt. (MTI)

Az iskola nem csupán Ottlik Géza nagy ha-
tású regényében, de a valós, sőt virtuális világ-
ban is mindig a határon volt, és van a jelenben
is. Ez a határ nem egyenlő a perifériával,
hanem olvasatunkban sokkal inkább két elvá-
lasztott területet egyszerre választ szét és köt
össze. Ottliknál például a gyermekkort a fel-
nőttléttel. A Korunk folyóirat tematikus számá-
ban a határ a 20. és 21. századi oktatási
szemléletmód között húzódik: ezt a határt te-
matizálják a lapszám szerzői. A jelenlegi rend-
kívüli időszakban az a kérdés merül fel, hogy
határ 2019 és 2020, az osztálytermi oktatás és
a távoktatás között terül-e el. Az összeállítás-
ban ezt a határhelyzetet, köztes létet járják
körül, külön tekintettel a koronavírus-helyzet
okozta oktatási problémákra.

A tartalomból: Kálmán Ungvári Kinga: Ki-
hívások és megoldások 21. századi pedagógu-
soknak, Szűts Zoltán: (Táv)oktatás a
koronavírus idején, H. Tomesz Tímea: „Otthon-
káció” avagy a karanténoktatás mémjeinek hu-
mora. Humoros alakzatok a
karanténmémekben, Constantinovits Milán –
Vladár Zsuzsa: Covido, ergo Zoom. Kommu-
nikációs kihívások a valós idejű online okta-
tásban, Pléh Csaba: A jövő iskolája és a múlt
emberei, Komenczi Bertalan: Tanulás és kör-
nyezete a 21. század elején, Z. Karvalics
László: Kognitív inasok a kollektív kaptárban.
Tudomány és iskola új szövetsége felé, Kiss

Dávid: Irodalomtanítás a digitális fordulat ha-
tárán, Molnár György: Mit kíván korunk az
oktatástól? Oktatástechnológiai-módszertani
kihívások és hatásuk az információs társadal-
munkra, Lengyelné Molnár Tünde: A szeman-
tikus web hatása a könyvtárak infor-
mációfeldolgozására.

Az online oktatásról a februári Korunkban
Iskola a 21. század határán

Ismét teljes kapacitással működnek 
az EMNT demokráciaközpontjai

(Folytatás az 1. oldalról)



A BBTE a romániai egyetemek közül idén
is a legmagasabb helyezést – nemzetközi
szinten a 834. helyet – érte el a Webomet-
rics nemzetközi akadémiai rangsorban
foglalt több mint 11.900 egyetem között
(az elemzés összesen mintegy 30.000 in-
tézményt vett figyelembe). 

A Webometrics rangsornak három szigorúan
mért akadémiai kritériuma van: (1) az online tu-
dományos impakt, más intézmények és az egye-
tem online akadémiai jelenlétének kapcsolata
alapján mérve (50% – Visibility/Impact); (2) a kö-
zösség tagjai tudományos közreműködésének hi-
vatkozottsága a GoogleScholar rendszerben (10%
– Top cited researchers), valamint (3) az akadé-
miai kiválóság a Scopus által indexelt cikkek leg-
gyakrabban idézett 10%-ában mérve, 26
tudományterületen (40% – Top cited papers).

„A BBTE 2021-es Webometrics-teljesítménye
előre látható volt, hiszen a BBTE mint magas
színvonalon teljesítő intézmény és erős jelenlét a
nyilvános térben (beleértve az online teret is) évek
óta országos szinten az első helyet foglalja el a
Webometricsben. Szeretném azonban felhívni a fi-

gyelmet arra, hogy a Top cited researchers mutató
egybecseng a nemrég közzétett elemzéssel (2020.
december), amely kimutatta, hogy a BBTE ko-
lozsvári/romániai egyetem világszinten is belép a
játéktérbe, hiszen munkatársainak kreatív és in-
novatív tudományos tevékenysége globálisan
meghatározó hatással van a nemzetközi tudo-
mányra, paradigmákat hozva létre a különböző
tudományterületeken. Mintegy 11-12 kollégánk
szerepel a világ kutatóinak legtöbbet hivatkozott
2%-ában, a Scopus-rendszerben, minden területet
figyelembe véve (egyesek karrierjük során,
mások 2019-ben); hozzávetőlegesen 12-13 mun-
katársunk tartozik a Scopus-rendszer alapján a
saját szakterületének leghivatkozottabb 2%-ához
(egyesek karrierjük során, mások 2019-ben). Kü-
lönleges jelentőséggel bír ez, hiszen a romániai
egyetemek (egyelőre) nem részesülnek a tudomá-
nyos kutatás függvényében kiosztott alaptámoga-
tásban. Örömmel tölt el, hogy részese lehetek
ennek az akadémiai közösségnek, és megtisztel-
tetés számomra, hogy rektorként szolgálhatok!”
– nyilatkozta a BBTE rektora, dr. Daniel David
egyetemi tanár.
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Kicsi hátizsákjával olyan volt, mint
egy örök utazó. Szelíd határozott-
sággal lépett fel az autóbuszra az

egyik Tudor negyedi megállóban, és már
mondta is: 

– Jegyeket kérek, bérleteket.
Tetszett a kiállása, amiből arra következ-

tettem, hogy nő létére minden bizonnyal a
marconább fizimiskájú férfiakhoz is oda-
lép, és jellegzetes, megnyugtatóan mély
hangján tőlük is számonkéri az utazási sza-
bály betartását. Amikor újra megállt a
busz, mindketten leszálltunk, igaz, ő pár
perccel később, mint én. Megvártam, és
megszólítottam. Tétovázás nélkül, szolgá-
latkészen fogadta el meghívásomat egy be-
szélgetésre. Pár nap múlva egy főtéri
vendéglátó-helyiség teraszán kezdett az
életmesébe, olyan keresetlen őszinteséggel,
ahogy a lelkük ablakait mindig nyitva tartó
emberek szoktak.

– Gyönyörű gyermekkorom volt. Tizenegy
éves koromig a Vár sétányon laktunk a szü-
leimmel, ott hintáztam, szánkóztam a kör-
nyékbeli játszótársakkal, korcsolyázni is ott
tanultam meg. Ebből a tündéri világból köl-
töztünk a meggyesfalvi lakónegyed egyik
tömbházlakásába. A Papiu líceumban tanul-
tam, aztán két évet a ,,pedán.” Az volt az
álmom, hogy óvónő legyek, de ez nem jött
össze. Érettségi után egy olyan szakmában
helyezkedhettem volna el, amihez semmi
közöm nem volt: az elektronika területén.
Éreztem, hogy váltanom kell, hát így is tet-
tem. Az egészségügy kínált alternatívát. Min-
dig szerettem emberekkel foglalkozni, és azt
a tíz évet, amit ápolónőként a régi szülésze-
ten ledolgoztam, a mai napig az igazán szép
emlékeim között tartom számon. Kiváló or-
vosokkal ismerkedtem meg, akiktől a szak-
mai ismeretek mellett emberséget is lehetett
tanulni. Az utolsó másfél évben a klinika te-
lefonközpontjában teljesítettem szolgálatot.
Akkoriban, ugye, nem voltak még nálunk
mobilok, ezért, ha a betegek vagy a kórházi

dolgozók telefonálni akartak, kértek tőlem
egy vonalat.

– Az egészségügyből merre vezetett az út?
– kérdeztem.

– A gyermekkoromban gyökerező ,,ta-
lajra,” a varrógép mögé. Szabó családba
születtem bele, édesapám a sportszabóság
mestere volt, édesanyám román–magyar sza-
kos tanárnő, aki kézimunkaórákat is tartott.
A szabás-varrás csínját-bínját így már kis-
koromban volt kitől ellesni. Ezen a területen
folytattam hát az életet.
Édesanyámmal székely
ruhát és papi palástot is
varrtunk. Idővel a fő
megélhetési forrásból
szabadidős tevékenység
lett, de a mai napig vállalok megrendelése-
ket. A Női Akadémia Ügyes kezű nők nevű
csoportjához is csatlakoztam, a Vásárhelyi
Forgatagon volt is egy standunk székely
ruhás babákkal. A varrás tehát örök szenve-
délyem maradt.

– És a buszok? Mikor és hogyan fogadta
magába ez a felületesen mindenki által is-
mert, valójában rejtélyes, zárt világ? 

– Évekkel ezelőtt a rádióban hallottam,
hogy kasszásnőket vesznek fel a Siletinánál.
Szükségem volt egy állandó jövedelmet biz-
tosító állásra, így jelentkeztem, és alkalmaz-
tak. Az akkori főnöknőm, aki betanított, azt
mondta, ha ráérzek ennek a munkának a
szépségére, örömmel fogom végezni. Én min-
denesetre szívesen tettem eleget a rám bízott
feladatnak.

– Milyen volt a munkaprogram?
– Választhattam, hogy délelőtti – délutáni

vagy napi váltásban dolgozzam. Ez utóbbi
azt jelentette, hogy munkanapokon hajnali
5-kor felülök a buszra, és az utolsó járatig,
este 10.45-ig szolgálom ki az utasokat, utána
pedig még a Béga utcai székhelyen leadom

a pénzt és a megmaradt jegyeket, tehát szinte
éjfélre érek haza, mégis jobban szerettem,
mint a félnapos programot. Igaz, hogy haj-
nali 3 órakor, legkésőbb 3.30-kor fel kellett
kelnem, de tudtam, hogy másnap pihenhetek.
Ezzel a munkabeosztással a fizetett szabad-
napok is gyorsan felgyűltek, így például az
egyik unokám születésekor egy egész hóna-
pot hiányozhattam úgy, hogy annak a jöve-
delmem sem látta kárát. A tavaly, miután a
járványhelyzet miatt a buszjáratok is megrit-

kultak, újra váltottam.
Egy bevásárlóköz-
pontba kerestek kasz-
szásnőket, oda
jelentkeztem, és felvet-
tek. Akárcsak a köz-

szállítási vállalatnál, itt is jó csapatba
kerültem, a munkát is szerettem, mégis úgy
éreztem magam, mint aki alól kihúzták a sző-
nyeget. Hamar rájöttem, hogy nem azt
kapom, amit a felvételemkor ígértek, így az
első adandó alkalommal visszatértem a köz-
szállítási vállalathoz. Kasszásnői állás már
nem várt betöltésre, jegyellenőrökre viszont
szükség volt. Őszintén szólva ezt a feladat-
kört jobban is szeretem, mint a kasszásnőit,
pörgősebb, dinamikusabb. Több útvonalra
van felosztva a város, a kombináttól például
a Kövesdomb aljáig vagy a 2-es számú járó-
beteg-rendelőtől a Sapientiáig tartó sza-
kaszra, és az ellenőrök mindig egy bizonyos
vonalon tevékenykednek az előző hétvégén
közölt beosztás szerint. Sohasem tartjuk egy
helyben a buszokat, miután felszálltunk, az
egyik megállótól a másikig ellenőrizzük az
utasokat, utána leszállunk, és megvárjuk a
következő járatot.

– Sok potyautassal lehet egy műszak alatt
találkozni?

– Nem mondhatom, hogy nincsenek. Ha
valaki nem vett jegyet, igyekszünk meg-

győzni, hogy fáradjon előre a sofőrhöz vagy
– ha van a buszon – a jegyárushoz, és tartsa
be a szabályt. Persze, egyes utasok nem hall-
gatnak a jó szóra, olyan is akad, aki agresz-
szíven válaszol. Azért is dolgozunk mindig
párban, hogy szükség esetén az egyik kolléga
meg tudja védeni a másikat. De olyan potya-
utassal is volt már dolgunk, aki elismerte,
hogy igazunk van. Bármelyik kategóriába
tartozó utassal is találkozunk, fontos, hogy
megtaláljuk vele a hangot, úgy szóljunk
hozzá, hogy az számára érthető és elfogad-
ható legyen. 

– Eddig kizárólag férfiakat láttam ebben
a munkakörben. Ön az egyedüli női jegyel-
lenőr Marosvásárhelyen?

– Van még egy kolléganőm, a városban mi
ketten vagyunk a ,,ritkaságok” ebben a szak-
mában.

– Gondolom, a buszos ,,világnak” is meg-
vannak a kockázatai, veszélyforrásai. Mi a
helyzet például a zsebtolvajokkal?

– Az utasokat ,,megrövidítő” kategóriával
mindig számolni kell. Nagyon fontos, hogy
elöl, a nyakunkban tartsuk a válltáskát a bu-
szon, fel- és leszálláskor pedig ajánlatos ke-
rülni a tolongást, mert miközben nyerünk
pár percet vagy másodpercet, annál sokkal
többet veszíthetünk.

Beszélgetésünk végén a család is előtérbe
került. A jegyek, bérletek ellenőrnőjét két
lánya három fiúunokával ajándékozta meg.
A legkisebb csemete alig pár hónapos, mo-
biltelefonban őrzött mosolyától a főtéri
hideg is enyhülni látszik. Rég bezárt már a
terasz, ahova letelepedtünk, de még mindig
kitartóan rójuk a köröket a Színház téri busz-
megállóban. Több járat is elmegy, ami jó
lenne, célba vinne, de nem akaródzik fel-
szállni egyikre sem. Végül mégis a mínusz
fokok nyernek. Ugyanaz a busz visz az ott-
honunk felé, nekem hamarabb jön el a le-
szállás ideje. Könnyű léptekkel távolodom a
megállótól, mint aki nem is a maga erejéből
halad az álmos utcán hazafelé.

Utak, álmok, buszjegyek 

A BBTE ismét a legmagasabb helyezést
elérő romániai egyetem a Webometrics

nemzetközi akadémiai rangsorban
Semmi sem az, aminek lennie kel-

lene. A tél esős, a kórház életveszélyes,
az iskola analfabétákat termel. Tudom,
túlzás ilyesmiket állítani, de mi nem
túlzás ebben a mai társadalomban?!
Persze az időjárást nem tudjuk irányí-
tani, azt, hogy ilyen az idei tél, ami-
lyen, igazán nem varrhatjuk az új
kormánykoalíció nyakába, de szinte
minden másban az ország, a közélet
sorsának irányítói, meghatározó ténye-
zői is hibáztathatók. Tulajdonképpen
még a klíma alakulásában sem teljesen
ártatlanok, hiszen a környezet- és lég-
szennyezés, a megállíthatatlan erdőir-
tások, a vízgazdálkodás visszásságai és
így tovább megannyi ártalmas emberi
beavatkozás vagy be nem avatkozás is
hozzájárult ahhoz, hogy már a tél sem
igazi mifelénk. De a kórháztüzek, az
egészségügy rémes állapota meg
mindaz, ami ebből következik, elsősor-
ban a vezetők sara, azoké, akik az or-
szágot (és lebontva, a megyéket,
városokat, községeket stb.) igazgatják.
Nem csak a mostaniakra vonatkoztat-
ható ez, nekik ezután kell bizonyíta-
niuk, hogy másképp állnak hozzá a
vezetéshez, kormányzáshoz, mint az
elődeik, mindenki vegye magára, aki
az eltelt évtizedekben nem úgy dolgo-
zott, vezetett, gazdálkodott, ahogy kel-
lett volna. Sajnos a jelenlegiekről sem
mondható el, hogy valamit is másképp
csinálnának. Már nyakig benne va-
gyunk a farsangban, de Romániának
még nincs a parlament által jóváha-
gyott idei állami költségvetése. És ez
nem farsangi tréfa. De keservesen vi-
selhető, fogcsikorgató böjt követheti. A
kormány halasztást kért, lassú a mun-

kaütem a minisztériumokban. Pedig a
magas tisztségviselők tudják, mit kéne,
hogyan kellene. Nyilvános szövegeik-
ből ez derül ki, mint legutóbb is, ami-
kor a bukaresti kórházi tragédia
alkalmából nyilatkoztak. Ezt kéne, így
lenne jó, úgy kéne! „Fogjuk meg és vi-
gyétek!”… jutott eszembe hirtelen a
közszájon forgó mondás. És az okta-
tás? Olvasom, hogy a tanügyminiszter
szerint 190000 gyermek nem tanult
meg írni az online tanórák során. És
hánynak hiányosak az ismeretei, há-
nyat nem tudnak félévkor lezárni? Há-
nyan maradtak ki teljesen a
közoktatásból, amíg az iskolák zárva
voltak? Nyilván ezt már a világjárvány
okozta, de az oktatóhálózat, az iskolai
körülmények általános lemaradását
nem lehet ezzel magyarázni. Teljesen
szétfeszítené a napisajtó kereteit, ha
minden abszurditást fel akarnék so-
rolni, amivel nap mint nap ütköznünk
kell. Egy ideje például az borzolja a
kedélyeket, hogy oltásra biztatják a la-
kosságot, de nincs vakcina. Mire elég
nagy tömeget sikerült meggyőzni, hogy
igenis, érdemes beadatni a védőoltást,
mert így előzhető meg a fertőzés, sze-
lídíthető meg a Covid–19, sokan hiába
próbálkoznak a feliratkozással, nem
megy, bizonytalanságot okoz a kény-
szerű átütemezés. Mikor lesz ebből
nyájimmunitás, ami a járványt lecsen-
desítheti? Az idén aligha. „Ej, ráérünk
arra még!” Attól tartok, hogy társa-
dalmi vonatkozásban már rég uralko-
dóvá vált a nyájszellem, immunitást
mutatunk minden képtelenség és kép-
mutatás iránt, és úgy bégetünk, ahogy
nekünk furulyáznak. (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Gyergyószárhegy
2020

Idén is folytatódik a Gyergyó-
szárhegyi Kulturális és Művészeti
Központ, valamint a marosvásárhe-
lyi Dr. Bernády György Közműve-
lődési Alapítvány együttműködése,
amelynek keretében ismét a Ber-
nády Házban nyílt kiállítás. A tárlat
a kortárs művészet jegyében 22 vi-
zuális művész munkáit viszi közön-
ség elé. Az anyag válogatás azokból
a munkákból, amelyek a Szárhegyi
Művésztelep tavalyi alkotótáborai-
ban születtek. 

Sajtófotó-pályázat középiskolásoknak
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem sajtófotó-pályázatot

hirdet XI. és XII. osztályos tanulók számára. Az érdeklődők
egy 3-6 képből álló, sajtófotó jellegű sorozattal nevezhetnek
be, amelynek egy történetet kell elmesélnie, eseményt rögzí-
tenie vagy illusztrálnia (például hír- vagy eseményfotó, képri-
port, társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia).
Nevezési határidő: március 27. A pályaműveket a jakabti-
bor@hotmail.com és kos.anna@yahoo.com e-mail-címre kell
elküldeni. A beküldött pályaműveket a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem szakbizottsága fogja elbírálni. Az első három he-
lyezett díjban részesül. A legjobb pályázó könnyített felvételt
nyer az egyetem audiovizuális kommunikáció: forgatókönyv és
reklámírás, média szakára. A pályamunkákból április 16-án, a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem minden évben megrende-
zett médiatudományi konferenciájának keretében kiállítás nyí-
lik. A pályázás módjáról, valamint a pályamunkák formai és
technikai követelményeiről a www.szini.ro honlapon lehet tá-
jékozódni. 
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Új szabály 
a mezőgazdasági földterületek eladására

Együttműködésre pályázhatnak
a helyi akciócsoportok 

Február elseje és április 30-a között nyújthaják be a pályázataikat a
helyi akciócsoportok (GAL) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisz-
térium vidékfejlesztési ügynökségeihez. A 2014–2020-as országos vidék-
fejlesztési program (PNDL) keretén belül a 19.3-as programcsomag által
a különböző akciócsoportok az együttműködésükkel megvalósítandó pro-
jektekkel pályázhatnak. A pályázati keretösszeg 10.310.013 euró. Az em-
lített kiírás útmutatója elérhető, tanulmányozható a minisztérium
www.madr.ro honlapján is. 

Öt sertés tenyészthető 
saját használatra 

háztáji gazdaságban
Nemrég közzétette honlapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Mi-

nisztérium azt a kormányhatározat-tervezetet, amelynek értelmében egy
háztáji gazdaságban saját használatra (fogyasztásra) legfeljebb öt sertés
tenyészhető. Ezen felül a háztáji gazdaságok kereskedelmi gazdaságoknak
minősülnek, így a mezőgazdászok valamilyen jogi személyiségként (en-
gedélyezett magánszemély, családi vállalkozás, kft.) kereskedelmi enge-
délyt kell kiváltsanak. Természetesen az ötegyedes farm esetén is a
sertéseknek szerepelniük kell az országos állatregiszterben, ugyanakkor
a tartási körülmények meg kell feleljenek az állategészségügyi és jóléti
szabályoknak. Az új rendelet törli majd az erre vonatkozó 538/2019-es
mezőgazdasági miniszteri rendeletet. Az érdekeltek a tervezet nyilvános-
ságra hozatalától számítva 10 napon belül juttathatják el véleményüket a
minisztérium politici.agricole@madr.ro e-mail-címére. 

Dr. Suba Kálmán állattenyésztő mér-
nök, a MTA külső köztestületi tagja, a
Székely Gazdaegyesületek falugazdá-
sza a mezőgazdasági munkálatokhoz
időszakonként kötődő szaktanácsadó
sorozatának adunk helyet az Agrovi-
lágban. Első cikkünk a legeltetésről
szól, hiszen nemsokára elő kell készí-
teni a legelőket, hiszen, amint olvas-
hatják, „a legeltetés kezdetét és
végét nem a naptár, hanem az időjá-
rás, a talaj és gyepnövényzet állapota
határozza meg, de a domborzati vi-
szonyok is befolyásolják”. Arról szól
az írás, hogy miként és még mit kell
még figyelembe venni ahhoz, hogy
megfelelő eledelhez jussanak a ha-
szonállatok. (A szerkesztő)

A legelő és a legeltetés a kérődző állatok
élettanilag legkedvezőbb és leggazdaságo-
sabb takarmányozási módja. Itt nemcsak arról
van szó, hogy a megfelelő minőségű legelő
egységnyi mennyiségű takarmányával több
tápláló és hatóanyaghoz jut az állat, mintha
széna vagy betakarított zöldtakarmány for-
májában kapná, hanem arról is, hogy a legelő
füvében sok az ízanyag, ezért az állat jó ét-
vággyal fogyasztja, rosttartalma kedvező,
ezért könnyebben emészthető, aminosav, ás-
ványianyag- és nyomelem-összetétele pedig
változatosabb, mint a szántóföldi növényeké,
s akkor még nem is szóltunk a szervezet ed-
zettségét jótékonyan befolyásoló környezeti
hatásokról (friss levegő, napfény, mozgás). A
legelő értékét annak növénytársulása hatá-
rozza meg, ezt pedig befolyásolja az éghajlat,
a talaj minősége, a hidrológiai viszonyok,
nem utolsósorban pedig használati módja (le-
geltetési módja). A jó legelőt megfelelő
mennyiséget és jó minőséget adó gyepnö-
vényfajok alkotják, vagyis állandóan sar-
jadzó, legelést bíró értékes füvek és

pillangósok, azonkívül könnyen megközelít-
hetően jó minőségű ivóvízzel és árnyékolóval
ellátott. A legelő állateltartó képessége vál-
tozó, függ a legelő hozamától. Átlagosan 1
számosállat/1 ha gyepterülettel számolhatunk.
A legelő fűhozama, a májusi maximumot
100%-nak véve, havonkénti megoszlása a kö-
vetkezőképpen alakul: április: 60%; május:
100%; június: 80%; július: 67%; augusztus:
55%; szeptember: 44%; október: 30%.

A legeltetés kezdetét és végét nem a naptár,
hanem az időjárás, a talaj és gyepnövényzet
állapota határozza meg, de a domborzati vi-
szonyok is befolyásolják. Nálunk általában
április végén, inkább május első felében kerül
a talaj olyan állapotba, hogy kellő megszik-
kadás nyomán az állatok taposása már nem
okoz kárt, a gyepnövényzet pedig megfele-
lően fejlett. A legeltetés befejezése az időjárás
és a gyepnövényzet fejlettségének függvénye.

Fontos, hogy ősszel az utolsó legeltetés után
még hagyjunk időt a gyepnek a regeneráló-
dásra. Esős ősszel nyilván hamarabb kell ab-
bahagyni a legeltetést a talaj kímélése miatt
is (a taposási veszteség nagy), de az is káros,
ha „bundában” hagyjuk a növényzetet, mert
„kipállik” és gyenge lesz az új sarjadzás, úgy-
szintén káros a túllegeltetés –„kopaszra” le-
geltetés is, amikor fennáll a kifagyás
veszélye. A szarvasmarhák bruttó legelési
ideje a napi legelőn való tartózkodást jelenti
(optimálisan 8 óra/nap), a nettó legelési idő
pedig a napi tényleges legeléssel eltöltött idő
(az optimális 5 óra/nap). Egy felnőtt szarvas-
marha képes lelegelni naponta 55-60 kiló füvet,
ez életfenntartásra plusz 10 liter tej termelésé-
hez elég. Legeléskor a szarvasmarha percen-
ként átlagosan 50 rágó mozgást végez. A legelő
ideális fűmagassága: tejelő tehén számára 12-
20 cm, a húshasznú számára 20-25 cm, a nö-
vendék szarvasmarha számára 12-18 cm.

Nem jó sem az alacsony, sem a túl magas
gyep. Az alacsony, éppen fejlődésnek indult

növényzet rügyeit, levélzetét egészen a gyö-
kérnyakig lerágják az állatok, így a következő
növedék nehezen sarjad. A túlfejlett, magas
növényzetből nagy a taposási veszteség, az
állatok válogatnak. A legeltetési mód nem el-
határozás kérdése. Függ attól, hogy milyen a
legelő (területnagyság, domborzati viszo-
nyok, a gyep összetétele stb.), mennyi az ál-
latlétszám, milyen a hasznosítási arány (tej,
hús, vegyes). A konkrét adottságoktól és cé-
loktól függően a következő legeltetési módok
közül választhat a gazda:

A szabad legeltetés a legegyszerűbb, egy-
ben a legpazarlóbb legeltetési mód. A le-
gelő területét egyszerre, rendszertelenül
használják, azt naponta bejárják az állatok,
így a gyep károsodik, az értékes és ízletes
gyepalkotó növények könnyebben kipusz-
tulnak.

Szabad láb alóli legeltetés: az állatok le-
geltetését végző pásztor kutyája segítségével
folyamatosan „adagolja” a gyepet az állatok-
nak.

Szakaszos legeltetés: a legelő területét
több, de legalább négy szakaszra osztjuk.
Egy-egy szakaszon általában 7-10 napig le-
gelnek az állatok, így van idő a növényzet és
a terület regenerálódására, ápolására (tisztító
kaszálás, műtrágyázás, öntözés stb.) A szaka-
szos legeltetésnek több változata is van: ha-
gyományos szakaszváltó, szakaszon belül
adagolt, sávosan adagolt stb. A gyengébb ter-
mőképességű, állatférőhelyektől, központtól
távol eső területeken a legeltetési szakaszok
elválasztására általában „fix” kerítéseket al-
kalmaznak, de itt is terjedőben van a villany-
pásztorok alkalmazása. Jobb minőségű
gyepeken minden szempontból előnyösebbek
a könnyen telepíthető elektromos kerítések,
villanypásztorok. Saját természetes szórvány-
gyepen, árokparton, töltésen vagy telepített
legelőn kis állatlétszám tartásakor előfordul
az egyéni pányvás legeltetési mód alkalma-
zása.

Dr.SubaKálmán

A tavaly fogadta el a parlament a
175/2020-as törvényt, amely mó-
dosítja a korábbi, a külterületen
(extravilan) levő mezőgazdasági
földterületek eladásáról szóló
17/2004-es jogszabályt. Az új tör-
vényt eredetileg január 13-ától kel-
lett volna alkalmazni, de 2020.
november 23-án a kormány a
203/2020-as sürgősségi rendelet-
tel elfogadta, hogy az előző, a
2004-es előírás szerint lehessen
2021. január 31-ig megkötni az
adásvételi szerződéseket. Bár köz-
vitára bocsátotta a minisztérium,
az új alkalmazási szabályokat még
nem hozták nyilvánosságra. 

Az új jogszabály szerint – amely néhány
eljárást megőrzött a korábbi törvényből –
az eladó első lépésként ahhoz a polgár-
mesteri hivatalhoz kell forduljon, amelyhez tartozik
a terület, és a hivatalban kötelezően közzé kell tegyék
az eladási szándékát az árajánlattal együtt. A hivatal
a kérvény bejegyzését követő öt munkanapon belül
köteles ennek a kérésnek eleget tenni. A hirdetést
mind a hivatal hirdetőtábláján, mind elektronikus for-
mában a saját honlapján meg kell jelentesse, ugyan-
akkor közli ezt a mezőgazdasági igazgatóságokkal,
valamint az állami tulajdonalapot kezelő ügynökség-
gel (Agenţia Domeniilor Statului), mellékelve a vá-
sárlók listáját, valamint a közzététel jogosságát
igazoló okiratok másolatát. A polgármesteri hivatal-
nak a kérvény regisztrálásától számítva 10 napon
belül értesítenie kell az elővásárlási jogot élvezőket
az eladási szándékról. Hogy ki milyen sorrendben for-
málhat vásárlási jogot, azt a 287/2009-es polgári tör-
vénykönyv tartalmazza. Amennyiben az eladásra
szánt földterületet megvásárolná a bérlője, akkor a vá-
sárlási hirdetés dátumát megelőzően egyéves bérleti
szerződéssel kell rendelkezzen, ugyanakkor igazolnia
kell, hogy (szintén a hirdetés dátumától számítva) öt
éve az országban lakik, vagy a cégnek ugyanennyi
ideje Romániában van a székhelye. Elővásárlási jog-
ban (drept de preempţiune) részesülhetnek azok a 40
év alatti farmerek, akik az említett körülmények kö-
zött állattenyésztéssel foglalkoznak, és legalább egy
éve szerződéses alapon használják a területet. Ehhez
hasonlóan előnyben részesülhetnek az áruba bocsátott
terület szomszédos telkeinek tulajdonosai, továbbá a
jogi személyek is. Az utóbbiaknak az ötéves régiség
mellett igazolniuk kell, hogy öt éve a jövedelmük

több mint 75%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik. Mind a cégtulajdonosokra, mind a részvé-
nyesekre érvényes az, hogy legkevesebb öt évvel a
hirdetést megelőzően romániai illetőségűek kell le-
gyenek. Az elővásárlási jogot igénylők a hirdetést kö-
vető 30 napon belül a törvény által igényelt okiratokat
tartalmazó dosszié benyújtásával együtt kell jelezzék
írásban szándékukat a polgármesteri hivatalban.
Amennyiben a polgármesteri hivatalban a közzététel
határidejének lejárta után azt tapasztalják, hogy nem
jelentkezett senki elővásárlási joggal, akkor bárkinek
fel lehet ajánlani a területet. Az ajánlattevő is írásban
kell a polgármesteri hivatalhoz forduljon, ezt a szán-
dékot három napon belül nyilvánosságra kell hozni.
Az eladási engedélyt 30 hektárig a helyi, ezen felül a
megyei hatóság bocsátja ki. Az eladott kültelkeket 8
év alatt lehet elidegeníteni (átírni) a közjegyzőknél
szereplő érték szerint kiszámított 80%-os adótörlesz-
tési kötelezettséggel. A vásárló kötelezően meg kell
őrizze a vásárláskor folytatott mezőgazdasági tevé-
kenységet, nem használhatja másra a földet, mint arra,
amire a korábbi tulajdonos használta. Ez érvényes a
gyümölcsösök, szőlősök, komló esetén is, és meg kell
őrizni az öntözőberendezéseket is. Az elővásárlási jog
figyelmen kívül hagyása esetén érvénytelenítik az
adásvételi szerződést. Továbbá tilos eladni a kültelke-
ket a Művelődési Minisztérium engedélye nélkül, ha
régészeti lelőhellyé nyilvánították, és esetenként szük-
séges a Honvédelmi Minisztérium és megyei mező-
gazdasági igazgatóságok jóváhagyása is. A bírságok
100.000 és 200.000 lej között mozognak. 

Szerkeszti: Vajda György

Fotó: Vajda György

Fotó: Vajda György

A legelő mint takarmányforrás



Elhalasztották a Sepsi OSK
keddi, FC Argeş elleni idegenbeli
mérkőzését a labdarúgó 1. ligában,
miután újabb játékosok koronaví-
rustesztje hozott pozitív eredményt,
és a székelyföldi klubnak nem ma-
radt egycsapatnyi bevethető játé-
kosa.

A hétfői tesztelésen újabb 16 po-
zitív esetet regisztráltak (kilenc já-
tékos és hét más munkakörben
alkalmazott személy), ezért a klub
a piteşti-i találkozó elhalasztását
kérte. A Hivatásos Labdarúgóliga
jóváhagyta a kérést, és február 16-
át jelölte meg a találkozó új idő-
pontjaként.

A Sepsi OSK ügyvezetője igaz-
gatója, Hadnagy Attila a Nemzeti
Sportnak elmondta, hogy jelenleg
több mint húsz játékos van elkülö-
nítve, ez a szám pedig a stábtagok-
kal együtt már a harmincat is eléri.
Leo Grozavu vezetőedző, aki a be-
tegség súlyos formáján esett át,
csak most jött ki a kórházból, és
otthon lábadozik, így egy darabig
még nem térhet vissza a csapat-
hoz.

A Grozavut helyettesítő Ilyés Ró-
bert másodedző szerint már a szom-
bati, FC Voluntari elleni, 2-2-re
végződő találkozó előtt is akadtak
játékosok, akik rosszullétre panasz-
kodtak. „Még legalább két-három
hét, amíg újra teljes kerettel tudunk

edzeni” – nyilatkozta Ilyés még az-
előtt, hogy a piteşti-i mérkőzés ha-
lasztását kérte volna a Sepsi OSK
vezetése. 

A szentgyörgyi csapatnak pénte-
ken újabb bajnoki mérkőzése lenne,
a Jászvásári CSM Politehnica ellen
hazai pályán, de ennek sorsáról

csak holnap születik döntés. A sza-
bályzat szerint a járvány miatt min-
den klub csak egyszer kérhet
halasztást az 1. ligában, ám Had-
nagy Attila szerint olyan eset is elő-
fordulhat, hogy a Közegészségügyi
Hatóság nem engedélyezi a talál-
kozó megrendezését.

AbrahamFrimpongtávozottaFerencvárostól
Aghánaihátvéd,AbrahamFrimpongtávozottaFerencváros

labdarúgócsapatától,ésaszaúd-arábiaial-Ainbanfolytatjapá-
lyafutását.
A27évesfutballista2018nyaránérkezett,éselsőidényében

máristevékenyrészesevoltabajnokicímmegszerzésének.Az
előzőszezonbanaBajnokokLigájaselejtezőjébenésazEurópa-
ligacsoportkörébenismegmutathattamagát,majdmásodszor
ismagyarbajnoklett.
FrimpongtavalynyáronújabbBL-selejtezőkönjátszott,acso-

portkörbenpedigpályáraléphetettaBarcelona,valamintaJu-
ventusellen.Mindensorozatotfigyelembevéve81mérkőzésen
szerepeltaFerencvárosszíneiben,éskétgóltszerzett.
Ahátvédújszerződéseháromévreszól.

Az1.liga21.fordulójánakmaiésholnapimérkőzései
Február 3., szerda:
*15.00óra,DigiSport1,TelekomSport1,LookSport:Nagy-

szebeniHermannstadt–MedgyesiGazMetan
*17.30óra,DigiSport1,TelekomSport1,LookSport:FCVo-

luntari–GyurgyevóiAstra
*20.45óra,DigiSport1,TelekomSport1,LookSport+:Buka-

restiDinamo–BukarestiFCSB
Február 4., csütörtök:
*15.00óra,DigiSport1,TelekomSport1,LookSport:Acade-

micaClinceni–AradiUTA
*17.30óra,DigiSport1,TelekomSport1,LookSport:Chindia

Târgovişte–BotosániFC
*20.00óra,DigiSport1,TelekomSport1,LookSport+:Ko-

lozsváriCFR–KonstancaiViitorul
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Ellentétes előjelekkel várja a két
csapat a mai Újpest–Ferencváros
rangadót a labdarúgó NB I. 19. for-
dulójában.

A lila-fehérek két vereséggel
kezdték az évet az új vezetőedzővel,
Michael Oenninggel, így ismét a ki-
esés fenyegeti az együttest, amely
mindössze két ponttal előzi meg az
utolsó előtti Budafokot. Eközben a
címvédő és éllovas Ferencváros,
bár szintén nem rajtolt jól, 11 pontra
növelte előnyét, mivel legfőbb rivá-
lisa, a Fehérvár sorozatosan nem tu-
dott élni a felzárkózás
lehetőségével.

A két nagy múltú fővárosi csapat
a bajnokságban eddig 230 alkalom-
mal csapott össze, az örökmérleg 62
döntetlen mellett 107 FTC-sikert és
61 újpesti győzelmet mutat. Az Új-
pest több mint öt éve, 2015 decem-
bere óta nem győzte le ősi riválisát,
azóta 15 derbin öt döntetlen mellett
tízszer kikapott, ráadásul a leg-
utóbbi öt összecsapást elvesztette,
ebből az elmúlt négy alkalommal
még gólt sem szerzett. A zöld-fehé-
reket egyre nagyobb távolságból ül-

döző székesfehérváriak a Pintér At-
tila irányításával jó formába len-
dülő, öt kör óta veretlen
Mezőkövesdet fogadták tegnap
este, lapzárta után, míg a meglepe-
tésre harmadik, az elmúlt két fordu-
lóban az FTC és a Fehérvár ellen
négy pontot gyűjtött Kisvárda az
MTK Budapestet látta vendégül,

ugyancsak tegnap. A sereghajtó Di-
ósgyőr egyre nehezebb helyzetben
van, hétvégén az előtte álló Buda-
fok ellen is csak a hajrában tudott
pontot menteni. A miskolciakat öt
pont választja el a bennmaradástól,
ezúttal a dobogós helyekért harcoló
Puskás Akadémia ellen javíthatnak
helyzetükön.

Győrből szerződtetett 
17 éves balhátvédet 

az AC Milan

Az olasz listavezető AC Milan
a labdarúgó NB II.-ben szereplő
ETO FC Győrtől szerződtette a 17
esztendős Kerkez Milost.

A vajdasági születésű játékost a
lombardiaiak legendás játékosa,
jelenlegi sportigazgatója, a 126-
szoros olasz válogatott Paolo Mal-
dini szemelte ki, és ahogyan a
fotók is tanúskodnak róla, ő maga
mutatta be; a játékosért az olasz
sztáregyesület különrepülőgépet
küldött.

A játékos menedzsere, Kaposi
Dániel közölte, a fiatal balhátvé-
det hosszabb távon a felnőttcsapat
keretében veszik számításba, és a
jelenlegi szezonban úgy szeretnék
felépíteni, hogy nyártól, Theo
Hernandez mellett ő legyen a
másik bevethető játékos ezen a
poszton. A menedzser az M1 ak-
tuális csatornának elmondta,
hosszú távú szerződést írtak alá,
amelyet várhatóan a milánói klub
nyilvánosságra hoz. Hozzátette,
játékosával alapvetően nyári vál-
tásban gondolkodtak, azonban a
Milan mindössze három nap után
úgy döntött, szüksége van Kerkez
Milosra, és ha egy ilyen nagy
klub ilyen gyorsan meghoz egy
ilyen döntést, akkor az azt jelenti,
hogy nagy lehetőséget lát a játé-
kosban.

„A győri edzőimnek, főként
Stark Péternek és Csató Sándor-
nak nagyon köszönöm, hogy
eddig terelgették a pályafutáso-
mat, hogy megtalálták számomra

azt a posztot, ahol a legtöbbre vi-
hetem. Az ETO-nál nemcsak jobb
futballista lettem, de a fejem is be-
nőtt, és ezt úgy gondolom, főként
annak az időszaknak köszönhe-
tem, amikor a vírus alatt, a hotel-
ben több héten át együtt lehettem
a felnőttcsapattal. Priskin Tamá-
séktól nagyon sokat tanultam
szakmailag és emberileg egya-
ránt“ – mondta Kerkez Milos.

Az M1 aktuális csatornának a
fiatal játékos már a megérkezést
követően arról beszélt, hogy egye-
lőre még senkivel sem találkozott
az együtteséből, de várhatóan a
keddi (tegnapi) tréningen már be-
mutatják a csapattársaknak. Hoz-
zátette, egy valóra vált álom, hogy
olyan futballistákkal készülhet
együtt, mint Zlatan Ibrahimovic.
Kerkez Milos – aki néhány napig
a klub akadémiáján lakik, ezt kö-
vetően pedig majd a hozzá csatla-
kozó családjával –, megjegyezte,
megtiszteltetés lenne számára, ha
ott lehetne nyáron az U21-es ma-
gyar válogatottban, amely társ-
házigazdája lesz az Európa-
bajnokságnak.

A kettős állampolgárságú fut-
ballista – aki ebben az idényben
16 mérkőzésen lépett pályára az
NB II.-ben – elárulta, amennyiben
a jövőben választania kellene,
mindenképpen a magyar váloga-
tottban szeretne bemutatkozni, ez
a döntés pedig egyértelműen az
ETO-nál eltöltött időszaknak kö-
szönhető.

Újabb koronavírusos esetek a Sepsinél, 
halasztani kellett a bajnokit

A FC Argeş elleni visszavágó találkozót február 16-án rendezik meg. Fotó: Playsport

Az Újpest öt éve nem győzte le a Ferencvárost

Amaiműsor
*17.00óra,M4Sport:PuskásAkadémiaFC–DiósgyőriVTK
*18.30óra,DunaWorld:BudapestHonvéd–PaksiFC
*21.00óra,DunaWorld:BudafokiMTE–ZTEFC
*21.00óra,M4Sport:ÚjpestFC–FerencvárosiTC

Atabella
1.Ferencváros 18 13 4 1 36-10 43
2.FehérvárFC 18 9 5 4 42-21 32
3.Kisvárda 18 7 7 4 20-20 28
4.PuskásAFC 18 8 3 7 22-25 27
5.MTK 18 7 5 6 26-24 26
6.Paks 18 7 4 7 35-35 25
7.Mezőkövesd 18 7 3 8 19-24 24
8.ZTE 18 6 4 8 34-34 22
9.Honvéd 18 5 6 7 28-26 21
10.Újpest 18 5 4 9 22-40 19
11.Budafok 18 4 5 9 20-32 17
12.Diósgyőr 18 4 2 12 21-34 14

NehezennyertaCFR
aTârgovişteellen

Büntetőből szerzett góllal
nyert a Kolozsvári CFR a
Chindia Târgovişte otthoná-
ban.Abajnokicímvédőnehéz
meccset játszott a bajnokság
meglepetéscsapatával,amelyen
azelsőhelyzetetcsakszűkfél-
óraelteltéveltudtakialakítani.
Ezutánmindkétkapunálvol-
tak ziccerek, amérkőzést el-
döntő találat mindazonáltal
csak a szünet után született
megazemlítetttizenegyesből,
amelyet Păun értékesített. A
Chindiaezutánnagyobbsebes-
ségrekapcsolt,egyikhelyzeté-
nél büntetőt reklamáltak
játékosai,majdnegyedórávala
végeelőttDulcaakeresztlécet
találta el. Gólt azonban nem
tudtakszerezni,ígyakolozsvá-
riakelvittékahárompontot,és
újraegypontramegközelítet-
tékazéllovasFCSB-t.

Abajnokságállása
1.FCSB 20 14 3 3 47-19 45
2.CFR 20 13 5 2 27-9 44
3.CSUCraiova 20 10 7 3 23-13 37
4.SepsiOSK 20 8 9 3 33-20 33
5.Clinceni 20 7 9 4 21-17 30
6.Târgovişte 20 7 7 6 17-16 28
7.Botosán 20 7 6 7 28-25 27
8.Viitorul 20 5 10 5 28-27 25
9.Dinamo 20 7 4 9 23-24 25
10.Medgyes 20 7 3 10 26-31 24
11.UTA 20 6 6 8 17-29 24
12.FCArgeş 20 4 8 8 19-27 20
13.Astra 20 4 7 9 25-31 19
14.Voluntari 20 4 5 11 24-33 17
15.Nagyszeben 20 3 8 9 19-30 17
16.Jászvásár 20 4 3 13 18-44 15

Kerkez Milost  a 126-szoros olasz válogatott Paolo Maldini (j) szemelte ki, és ő maga mutatta
is be. Fotó: ETO FC



Télen a fűtésszezon miatt megnő a tűzesetek
száma a magángazdaságokban, lakóházak-
ban, hétvégi ingatlanokban, de gazdasági
épületek és több tonna takarmány is a lángok
martalékává vált az utóbbi időszakban. 

Legutóbb január 24-én Fehéregyházán a Sárpataki
úton gyulladt ki egy 60 négyzetméteres családi ház, a
tűznek emberélet is áldozatául esett. A helyszínre ér-
kező segesvári tűzoltók egyik szobában a ház lakójá-
nak, egy 55 éves asszonynak sajnos már csak az
elszenesedett holttestét találták. Ugyanaznap hajnalban
Dicsőszentmártonban a Gyár utcában gyulladt ki egy
ház tetőzete, amely 10 négyzetméteren leégett, emberi
áldozatról nem érkezett jelentés. Január 20-án hajnali
4.40 órakor a Szovátához tartozó Kopacban egy gaz-
dasági melléképület égett le, melyben ló és sertések
pusztultak el, és fennállt a tűz átterjedésének veszélye
egy másik, nagyobb gazdasági épületre is. A tűzoltók
1,5 km-t gyalogolva juthattak el a helyszínre, és terep-
járóval edényekben szállított vízzel fékezték meg a lán-
gok terjedését. Az említett tűzesetek okait egyelőre
vizsgálják.

A Maros Megyei Horea Katasztrófavédelmi Fel-
ügyelőség arra figyelmeztet, hogy a tűzesetek meg-
előzhetők, ha az emberek elővigyázatosak és betartják
a tűzvédelmi előírásokat. A hideg évszakban gyakori

tűzesetek elkerülése érdekében a tűzoltóság óvintézke-
déseket javasol. 

Az ingatlanokban, nyaralókban, mellékhelyiségek-
ben keletkezett tűzesetek vizsgálatai azt mutatják, hogy
azok túlnyomó részében döntő szerepet játszik az em-
beri mulasztás. Tipikus keletkezési ok a megfelelő szi-
getelés nélküli kémények felhevülése, a tűzhelyen
felejtett zsiradék túlhevülése és meggyulladása, a fel-
ügyelet nélkül égve hagyott gyertya, mécses, az ágy-
ban dohányzás, valamint a lakásfelújítások során
gondatlanságból bekövetkezett események stb. Az
ilyen jellegű tüzek megelőzhetők az alapvető óvintéz-
kedések betartásával. A konyhában nem ajánlott tűz-
helyen felügyelet nélkül hagyni fövő ételt, különösen
bő zsírban, olajban készülőt. A kifutó zsiradék azonnal
lángra kap, a tűz továbbterjedésének pedig nagy az esé-
lye. A meggyújtott gyertyát, mécsest még rövid időre
sem szabad égve magára hagyni. A lakásfelújítások
során a hegesztés, a fémek vágása, csiszolása során ke-
letkezett megbúvó szikrák még órák múltán is okoz-
hatnak tüzet.
Fűtőtestek, kémények okozta túlhevülés

A melegítőkályhák használata előtt ajánlott alaposan
ellenőrizni a kályhatestet, a füst- és égettgáz-elvezetést
és a kémények állapotát, azokat meg kell tisztítani és
amennyiben szükséges, javításokat eszközölni rajtuk.
A csempekályha ajtaja elé, a gyúlékony padlóra 70x50
cm-es fémlapot ajánlatos helyezni, amely fával fűtés
esetén a kihulló szikrát felfogja. Gyúlékony anyagokat
tilos a fémkályháktól egy méteren és a csempekályhák-
tól fél méteren belül tárolni. A fémkályhák és a nem
szigetelt kályhacsövek, valamint a gyúlékony felületek
közötti távolság pedig legkevesebb egy méter kell le-
gyen. A fémkályhák alatti felületet hőszigetelő anyag-
gal ajánlott védeni, amelynek átmérője 25 cm-rel
nagyobb a fűtőtesténél, az ajtaja előtti felületen pedig
50 cm-es védőburkolatot képez.

A gázfűtéses kályhatesteket, a gázvezetéket, -csapo-
kat, -égőket rendszeresen kell ellenőrizni, és kizárni a
gázszivárgás lehetőségét. Az egyéni hőközpontok fel-
szerelését és működésbe helyezését csak engedélyezett
szakemberek végezhetik. 

A gyermekek által okozott tűzesetek megakadályo-
zása érdekében nem ajánlott felügyelet nélkül hagyni
olyan helyiségben a gyerekeket, ahol melegítőkályhá-
val fűtenek, vagy nyílt lángú aragázkályhán főznek,
petróleumlámpa, mécses vagy gyertya ég, illetve azok-
kal játszanának. Ugyanúgy érvényes ez utóbbiakra,
hogy rövid ideig sem szabad a meggyújtott gyertyát,
mécsest magára hagyni. Felügyelet nélkül a szénapad-
lásra, raktárakba, istállókba elvonuló gyerekeknek meg
kell tiltani, hogy tüzet okozó eszközökkel szórakozza-
nak, és azt is, hogy olyan elektronikus háztartási be-
rendezésekkel foglalatoskodjanak, amelyekkel tüzet
okozhatnak, illetve veszélyhordozók lehetnek. 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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Legyünk elővigyázatosak a fűtésszezonban!
Megsemmisítő tűzkárok

A MOL Gyermekgyógyító program 
pályázati eredményei 

Fejlesztés művészet- 
és játékterápiával 

A Bissdog Kft. február 8–11-
re lomtalanítási akciót hirdet
Ádámos község településein.
Az akció keretében elszállít-
ják a lakosság által a gyűjtő-
pontokra kihelyezett nagy-
méretű hulladékot: a felesle-
gessé vált bútorokat, matra-
cokat, ajtókat, fürdőszobai
berendezéseket stb.

A gyűjtőpont Ádámoson a kul-
túrház udvarán lesz, Sövényfalván
az ortodox templom előtti parkoló-
ban, Királyfalván a volt óvoda
előtti téren, Küküllődombón az

unitárius templom alatti téren. 
A háztartási hulladék elszállításá-
val megbízott cég figyelmezteti a
lakosságot, hogy tilos veszélyes
hulladékot helyezni az elszállításra
szánt nagy darabos háztartási hul-
ladék közé. Azbesztlemezt, festék-
anyagot, oldószereket, vegyi
anyagot, akkumulátort, elemet,
olajhulladékot vagy kiselejtezett
elektromos háztartási hulladékot
ne vegyítsenek az elszállításra
szánt darabok közé – áll az Ádá-
mosi Polgármesteri Hivatal által
közzétett felhívásban. (pálosy)

Fotó: ISU

Pálosy Piroska

,A MOL Románia és A Közös-
ségért Alapítvány kihirdette
a MOL Gyermekgyógyító
program 12. pályázati kiírá-
sának eredményeit. Maros
megyéből két pályázat nyert
támogatást.

A MOL Románia által biztosí-
tott 400.000 lejes támogatási alap-
ból 18 civil szervezet valósít meg
emocionális és művészetterápiás
foglalkozásokat, valamint pszicho-
szociális beavatkozásokat 773 sa-
játos nevelési igényű, fogyatékkal
élő, krónikus beteg vagy súlyos
betegségből lábadozó gyermek ré-
szére. 

Maros megyéből két pályázat
nyert támogatást: a Piros Orr
Egyesület – a The wonder of music
című pályázata révén zeneterápiá-
val és a zeneterápiás eszközökkel
való játék útján segíti a súlyos fo-
gyatékkal élő gyermekeket, akik-
nek ezáltal fejlődnek kom-
munikációs, motoros készségeik és
emocionális kifejezőkészségeik. A
másik nyertes a K’arte Egyesület,
amelynek munkatársai művészet-
terápiát és játékterápiát (sandtray
play) alkalmaznak harminc, szo-
rongással küzdő gyermek és szü-
leik terápiájában az Equilibrum
pályázat keretében.

A 18 nyertes pályázatot a 2020.
november 2. és december 2. kö-
zött beérkezett 77 pályázati kére-
lemből választották ki. A pályázó
civil szervezetek fogyatékkal 

élő, krónikus beteg vagy súlyos
betegségekből lábadozó gyer-
mekeknek és fiataloknak biz-
tosítanak emocionális és művé-
szetterápiás tevékenységeket, il-
letve pszichoszociális bea-
vatkozásokat. Összesen 26 megyé-
ből érkezett pályázati kérelem, 43
egyesület korábban is pályázott a
programban. A nyertes pályázatok
megvalósítására 2021. február és
augusztus között kerül sor. A nyer-
tes szervezetek közül nyolc első al-
kalommal részesül támogatásban,
tíz pedig korábban is sikeresen pá-
lyázott. A nyertes egyesületek Bu-
karestből, illetve Bihar, Brassó,
Galac, Giurgiu, Hargita, Kolozs,
Kovászna és Maros megyéből pá-
lyáztak. A nyertes pályázatok meg-
valósításában különböző mód-
szereket alkalmaznak, így művé-
szetterápiát (zene, rajz, festészet),
játékterápiát, emocionális terápiát
(bábozás és szerepjátékok, gyer-
mekpszichodráma, meseterápia),
szenzoros integrációt, foglalkozás-
terápiát, valamint állatasszisztált
terápiát. 

A MOL Gyermekgyógyító
program keretében 12 év alatt ösz-
szesen 227 pályázat nyert több
mint 4 millió lej támogatást, közel
13.000 gyermek és serdülő terá-
piás foglalkozásaira – tájékoztatott
Felméri Erzsébet, a MOL Romá-
nia CSR és PR koordinátora és
András Imre, A Közösségért Ala-
pítvány ügyvezetője. (pálosy)

Február 8–11. között
Lomtalanítás 

Ádámos községben
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Az RMDSZ Szövetségi Állandó Taná-
csa (SZÁT) hétfői ülésén a Szövetségi
Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai vé-
leményezése alapján megállapította,
hogy Apjok Norbert becsapta a szö-
vetség vezető testületeit és választóit
azáltal, hogy saját maga által is utó-
lag elismerten hamis diplomát muta-
tott be. 

A SZÁT szerint Apjok Norbert súlyosan és
ismételten megkárosította a szövetséget,
csorbította annak hírnevét, ezért a testület
megvonta tőle a politikai bizalmat és kizárta
őt az RMDSZ-ből. Apjok Norbertnek lehető-
sége volt élni védekezéshez való jogával. A
parlamenti képviselő a vádakra szóban rea-
gált.
A vád: okmányhamisítás

Az Apjok Norbert ellen megfogalmazott és
bizonyítható vádak, amelyeknek helyt adott
a Szövetségi Állandó Tanács, a következők:

* A szövetség helyi és országos illetékes
döntéshozó testületeinek szándékos és ismé-
telt félrevezetése hamis hivatalos akták be-
mutatásával, hamis nyilatkozattétel, valamint
szabálysértés a kötelező felsőfokú végzett-
ségre vonatkozó kritérium teljesítésének te-
kintetében, amit saját kezűleg aláírt
nyilatkozatban ismert el.

* Bizalommal való visszaélés és a szövet-
ség helyi és országos vezetőségének újabb

félrevezetése a csalással megszerzett mandá-
tumáról való lemondását illetőleg, amelyet a
szövetséghez benyújtott írásos nyilatkozatá-
ban vállalt, majd utólag megszegett.

* Károkozás a szövetség közvélemény ál-
tali megítélésében azzal, hogy az önkénte-
sen vállalt lemondási nyilatkozat
megszegését a szövetség mulasztásaként
tünteti fel. Például: „egyetlen papírt sem
írtam alá úgy, hogy arról a szövetség veze-
tőségével előzetesen ne egyeztettem volna”
(2021. január 14-i nagybányai válaszmányi
ülés); „az SZKT-határozatba foglalt szabály-
zat nem volt egyértelmű a felsőfokú végzett-
ség követelményének kérdésében” (2021.

január 21-i nagybányai lakossági fórum);
„Decemberben, a választások előtt iktattam
a lemondásomat a listáról, ebben jeleztem,
hogy nem veszem fel a mandátumot. Nem
kaptam rá választ, így letettem az esküt. Úgy
érzem, hogy a megyei tisztújítások közeled-
tével olyan erők mozdultak meg ellenem,
amelyek a magyar érdekvédelmi szervezet-
ből történő eltávolításomat követik, nem
pedig a képviselet javítását, eredménye-
sebbé tételét. Nem történtek olyan lépések a
mandátum átvételének megakadályozására,
amelyek miatt a választók bizalmán alapuló
képviseletet nem tudtam volna elvállalni 
(…)” (Apjok Norbert 2021. január 7-i Face-
book-bejegyzése.)

* Az okmányhamisítás alapos gyanúja,
mivel mai napig nem tisztázta, hogy elismer-
ten hamis diplomáját ő maga vagy más hami-
sította.

A Szövetségi Állandó Tanács felkéri az
RMDSZ parlamenti frakcióit, hogy a továb-
biakban biztosítsák a Máramaros megyei ma-
gyarok kieső képviseletét. Felkéri a szövetség
kormányzati tisztségviselőit, az Országos
Önkormányzati Tanácsot és az Ügyvezető El-
nökséget, fordítsanak kiemelt figyelmet a
megyében megfogalmazott programok támo-
gatására.

***
Apjok Norbert 1989. október 19-én szüle-

tett Nagybányán. A nagybányai Németh
László Elméleti Líceumban érettségizett

2008-ban. 2016-ban lett a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség Máramaros megyei
parlamenti képviselője a Magyar Ifjúsági Ér-
tekezlet (Miért) támogatásával.

Tagja volt a honvédelmi, közrendészeti és
nemzetbiztonsági bizottságnak, illetve az in-
formációs technológiai és kommunikációs bi-
zottságnak. Ugyanakkor az űrkutatási
albizottság titkári tisztségét is betöltötte.

Botrány akkor robbant ki az RMDSZ-ben
Apjok Norbert Máramaros megyei parla-
menti képviselő körül, amikor kiderült, úgy
szerezte meg második törvényhozói mandá-
tumát, hogy nem teljesítette az RMDSZ által
megszabott feltételeket. A politikus az
RMDSZ vezetőségének tett korábbi ígéreté-
vel ellentétben, illetve a szövetség vezetőinek
felszólítása dacára sem volt hajlandó meg-
válni képviselői mandátumától, annak elle-
nére, hogy kiderült: állításával ellentétben
nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel. 

Köztudott, az RMDSZ tavaly szabta felté-
telül a felsőfokú végzettséget a parlamenti je-
löltjei számára. 

Miután a szövetség felszólítása ellenére
sem volt nem hajlandó megválni képvise-
lői mandátumától, arra hivatkozva, hogy
bár a decemberi választások előtt iktatta
lemondását a listáról, nem kapott választ,
ezért tette le a hivatali esküt, a Szövetségi
Állandó Tanács megvonta Apjok Norbert-
től a politikai bizalmat és kizárta őt az
RMDSZ-ből.

Kizárták Apjok Norbertet az RMDSZ-ből
„Súlyosan és ismételten megkárosította a szövetséget”

A Szövetségi Állandó Tanács hétfői
ülésén kormányfőtitkár-helyettest,
két minisztériumba pedig államtitkárt
nevezett meg. A döntés értelmében
Barabási Antal Szabolcsot a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Minisztéri-
umba államtitkárnak, Vass Leventét
az Egészségügyi Minisztériumba ál-
lamtitkárnak, Zahoranszki Istvánt
kormányfőtitkár-helyettesnek jelöli
az RMDSZ. 

Barabási Antal Szabolcs 2003-ban szerzett
egyetemi oklevelet a Mezőgazdaság-tudomá-
nyi és Állatorvosi Egyetemen, állattenyész-
tési szakosodással.

2004–2006 között a kelet-európai régióért
felelős igazgatói állást töltötte be egy tech-
nológiai építmények tervezésére, illetve a te- jelő tehénfarmok technologizálására szako-

sodott vállalkozásnál.
2006-tól jelenleg is több cég igazgatója.

Ezek szakterülete a tervezés, technológiai
építmények, európai projektek gyakorlatba
ültetése, állattenyésztésre, főképpen szarvas-
marhafélék és juhfélék tenyésztésére vonat-
kozóan.

Ismeri a szakterületeket, és építő jellegű
ötletei vannak az állattenyésztési beruházá-
sok hatékonnyá tételére, valamint a nyereség
optimalizálására.

Rendszeres kapcsolatban áll a tenyésztők-
kel és az egyesületekkel az egész országból,
időszakosan megszervezi a tenyésztők napját
és az állattenyésztési vonatkozású nyílt 
napokat.

Vass Levente urológus főorvos, közegész-
ségügyi és egészségügyi menedzsment szak-
orvos. 2016–2020 között parlamenti

képviselőként, a képviselőház egészségügyi
bizottságának titkáraként egy betegközpon-
túbb, jobban működő rendszerért dolgozott.
Törvénykezdeményezései a betegek fölösle-
ges sétáltatásának megszüntetését, a megelő-
zési és szűrőprogramok hozzáférhetőbbé
tételét, a családorvoshiány csökkentését
szolgálták, valamint a rezidensképzés jobbá
tételét a vidéki oktatókórházak kialakításá-
val.

Parlamenti munkáját megelőzően több
évig tevékenykedett az egészségügyi admi-
nisztrációban, betöltötte a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház orvosigazgatói tisztségét,
két évig volt egészségügyi miniszteri taná-
csos, osztályvezetőként irányította a Maros
Megyei Klinikai Kórház urológiai kőtörő
részlegét. Tizenkét évig oktatott a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyete-
men, amelynek kari tanácsi és szenátusi
tagjaként is tevékenykedett.

Alapító tagja és ügyvezető elnöke a maros-
vásárhelyi székhelyű Studium–Prospero Ala-
pítványnak, amely a fiatal értelmiség
szülőföldön való boldogulását segíti, Erdély-
szerte szolgálati lakásokkal támogatja a pá-
lyakezdő orvosokat, gyógyszerészeket, fiatal
művészeket. A 2000-es évek közepétől
egészségügyi menedzsmentképzések és szak-
mai találkozók főszervezője.

Már tanulmányai éveitől aktív szerepet
vállalt a közösségépítésben, a Marosvásárhe-
lyi Magyar Diákszövetség, valamint az Or-
szágos Magyar Diákszövetség elnöki
feladatait is ellátta.

Zahoranszki István 44 éves, a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem Politológia és Köz-
igazgatás Karán végzett 2002-ben.
Köztisztviselő, 2004 óta dolgozik a közigaz-

gatásban a Máramarosszigeti Polgármesteri
Hivatalnál. 

Szakmai tevékenységét a hivatal adó- és il-
letékügyi osztályán kezdte, ahol az állami
vállalatok helyi adójának a behajtásával fog-
lalkozott. Ezt követően rendszergazdaként
dolgozott a számítási osztályon, majd az ön-
kormányzat szociális osztályához került, ahol
jelenleg is dolgozik. Itt többek között fel-
ügyelte a fűtéstámogatások lebonyolítását,
kezelte az adatbázist, rendszergazdaként te-
vékenykedett, és egyéb adminisztrációs fel-
adatokat látott el.

Munkája mellett szakmai továbbképzése-
ken is részt vett. Elvégezte a közbeszerzési,
tűzvédelmi és adatvédelmi tanfolyamokat.
2017-ben közbeszerzési szakértőként dolgo-
zott, ezután pedig adminisztrációs, tűzvé-
delmi feladatokkal és a személyes adatok
védelmével bízták meg.

Államtitkárokat jelölt a SZÁT
Két államtitkár, egy kormányfőtitkár-helyettes

Mózes Edith

Mózes Edith

Fotó: RMDSZ

Zahoranszki István  Fotó: RMDSZ

Barabási Antal Szabolcs Fotó: RMDSZ

Vass Levente Fotó: RMDSZ



A romániai magyar iskolahá-
lózat szerkezetét és főbb jel-
lemzőt tekinti át az Erdélystat
friss elemzése. A 2019/2020-
as tanévben Románia 929 is-
kolájában (oktatási
helyszínén) működött magyar
tannyelvű osztály, ezekben
mintegy 119 ezer diák tanult. 

A romániai iskolák 9,5%-ában
van magyar nyelvű képzés, a ma-
gyar nyelven tanulók aránya a köz-
oktatásban 4,9%-os. Ez oktatási
szintenként eltérő: az elemi és álta-
lános iskolai képzésben 5,5%-os, lí-
ceumi szinten viszont már
jelentősen alulreprezentáltak a ma-
gyar nyelven tanulók, arányuk csu-
pán 3,8% (a hivatási képzésben 7,5;
az elméleti profilt végzők esetében
3,9; szaklíceumi szinten pedig csu-
pán 2,9%-os). A hároméves szakis-
kolai képzésben kiemelkedőnek
tekinthető a magyarul tanulók
aránya (6,2%-os), a posztlíceumi
(felsőfokú technikumi) szakképzés-
ben viszont csupán 1150-en tanul-
tak magyarul (1,3%).

Magyar nyelvű elemi oktatás 831
iskolában, általános iskolai osztály
pedig 507 oktatási helyszínen van.
Magyar középiskolai oktatás 126 lí-

ceumban zajlik (71 iskolában elmé-
leti, 37 iskolában hivatási, 59 isko-
lában pedig szaklíceumi képzés),
szakiskolai képzés 61 helyszínen,
posztlíceumi oktatás pedig 16 hely-
színen van.

A magyar nyelven tanuló diákok
mintegy kétharmada (65,7%-a) ki-
zárólag magyar nyelvű osztályokkal
rendelkező iskolákba jár, a vegyes
tannyelvű iskolákba járók aránya
Szilágy, Beszterce-Naszód, Maros,
Brassó és Szatmár megyékben kie-
melkedő. A kizárólag magyar isko-
lába járó diákok aránya
értelemszerűen Székelyföldön a
legmagasabb (85%), viszont a szór-
ványrégiókban is jelentősnek te-
kinthető: Bánságban 77%,
Dél-Erdélyben 60%, Észak-Erdély-
ben 57%.

A magyar oktatási hálózat jelen-
tősen fragmentált, magyar nyelvű
képzés még a 200-300 magyar la-
kossal rendelkező településeken is
gyakori. Ennek elsődleges oka a
magyar népesség területi eloszlása
Erdélyen belül. A fragmentáltság
azt is jelenti, hogy a magyarul ta-
nuló diákok a kisebb méretű isko-
lákban felülreprezentáltak: 30%-uk
200 főnél kisebb létszámú isko-

lákba jár (szemben a romániai diák-
populáció 21%-ával), további 29%-
uk pedig 200–499 fős
intézményekbe (ez országosan
22,5%). A nagyobb iskolákban a
magyarul tanulók jelentősen alul-
reprezentáltak, csupán 16%-uk lá-
togat 800 főnél nagyobb oktatási
helyszíneket, szemben az országos
35%-kal. Szintén ezzel függ össze,
hogy a magyar oktatási hálózaton
belül jelentős arányú a szimultán

(összevont osztályokban történő)
oktatás. A több osztálycsoport egyi-
dejű jelenlétével zajló osztott kép-
zés leginkább alapfokon jellemző, a
magyar elemisek mintegy egyötöde
(21%-a, azaz 10 580 tanuló), illetve
az általános iskolások 9%-a szimul-
tán oktatásban részesül. Az ala-
csony létszámú magyar osztályok
alapvetően a szórványmegyékben
jellemzőek, helyenként az elemisek
akár többsége szimultán oktatásban
vesz részt (Fehér megye 61%,
Beszterce-Naszód 49%, Hunyad és
Arad 36%, Máramaros 35%, Temes
33%, Szeben 31%).

A magyar oktatási kínálatban
számos terület hiányos, legalábbis
az országos választékhoz képest. A
magyarul tanulók alulreprezentáltak
a filológia, de részben a matema-
tika–informatika és társadalomtu-
dományi képzésben (elméleti
líceumok), a testnevelési osztályok-
ban (hivatási képzés), a mechanika,
élelmiszeripar, környezetvédelem,
közgazdaságtan szakokon (szaklí-
ceumok), illetve az egészségügyi
asszisztensi, ápolói (posztlíceumi)
képzésben.

A teljes elemzés az Erdelystat.ro
honlapon olvasható.
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Erdélystat-elemzés
A romániai magyar iskolahálózat szerkezete

Megviseli a brexit a nemzetközi egyetemi
életet is. Az Egyesült Királyság decemberben
jelentette be, hogy kivonul az uniós Erasmus+
diákcsereprogramból.

A hollandiai Utrechti Egyetem 36 ezer hallgatójának
10 százaléka külföldi. Közülük sokakat kényszerít új-
ratervezésre a brit kormány döntése. Egyikük a 22 éves
német Theresa.

„Számomra személyes hatása is van a döntésnek, hi-
szen nem tudok Angliába menni az Erasmus program-
mal. Közgazdaságot tanulok, az Egyesült Királyságban
nagyon magas szinten foglalkoznak ezzel. Eddig mint
nemzetközi diák mindig biztosra vettem, hogy bárhová
mehetek tanulni Európában” – mondta a német Theresa
Fleitz.

A legtöbb európai diák számára a drága tandíj, illetve
a magas megélhetési költségek miatt az Erasmus-ösz-
töndíj nélkül esély sincs a brit egyetemeken való tanu-
lásra. Az Erasmus Diákhálózat nevű szervezet szerint
az egész csereprogramra nagy csapást mért a britek tá-
vozása. Az Erasmus egyébként sokak szerint az EU tör-
ténetének legsikeresebb programja. 1987 óta már több
mint tízmillió diák külföldi tanulását segítette.

„Az Erasmus+ hatalmas támogatást nyújt a küldő és
a fogadó egyetemmel együtt. Ez jól működik, ezért nem
értem, miért lépnek ki egy olyan dologból, ami nagy-
szerű a diákok számára” – mondta az Erasmus Diákhá-
lózat vezetője, Imke Greven.

Ugyanakkor Utrechtben arra számítanak, hogy a bri-
tek kiesésével Hollandia vonzó célpont lehet a cseredi-
ákok számára. Egy friss kutatás szerint minden második
angolul tanuló egyetemista leginkább oda menne.

„A holland képzési programok magas minőségűek,
az emberek viszonylag jól beszélnek angolul, és sok
angol nyelvű képzésünk van” – mondta a Holland Nem-
zetközi Oktatási Szervezet szóvivője, Jeroen Wienen.

A brit kormány szerint a szigetország jóval több diá-
kot fogadott, mint amennyit küldött. Most azt tervezik,
hogy egy új, saját diákcsereprogramot hoznak létre. Az
akadémiai együttműködést pedig kétoldalú megállapo-
dásokkal szabályoznák. (mózes)

Forrás: euronews

Az Erasmus+ számára is
Nagy csapás a brexit 

75 éve jött létre a második Magyar Köztársaság 
A nemzetgyűlés hetvenöt éve,
1946. január 31-én fogadta el és
hirdette ki a Magyarország állam-
formájáról szóló 1946. évi I. tör-
vényt, létrehozva a második
Magyar Köztársaságot, amelyet
február 1-jén kiáltottak ki. Az
MTVA Sajtóarchívumának anyaga:

Magyarország államformája évszáza-
dokon át királyság volt. Az államforma
először az „őszirózsás forradalom” után
lett köztársaság: a Magyar Nemzeti Ta-
nács 1918. november 16-án kihirdetett
néphatározata értelmében a királyságot a
„független és önálló népköztársaság” vál-
totta fel. 1919. március 21-én kiáltották
ki a proletárdiktatúrát hirdető Tanácsköz-
társaságot, amely augusztus 1-jéig léte-
zett.

Az 1920. januári választások után ösz-
szeült nemzetgyűlés február 27-én elfo-
gadta az 1920. évi I. törvénycikket az
alkotmányosság helyreállításáról és az ál-
lami főhatalom gyakorlásának ideiglenes
rendezéséről. A jogszabály hatályon
kívül helyezte a forradalmak intézkedé-
seit, és a királyság intézményét fenn-
tartva az államfői teendők átmeneti
ellátására intézményesítette a kormány-
zói tisztséget. Március 1-jén Horthy Mik-
lóst Magyarország kormányzójává
választották, létrejött a „király nélküli ki-
rályság”.

A második világháborút követően
ismét felvetődött az államforma megvál-
toztatása, az 1918 óta csak formálisan lé-
tező királyság megszüntetése. Elsőként
a szociáldemokrata párt iktatta program-
jába 1945. augusztus 18-20-án tartott
kongresszusán a köztársaság (az 1918-
ban használatos elnevezéssel: a népköz-
társaság) megteremtését, amit a párt az
1945. novemberi 4-i választások után az
új nemzetgyűlésben is elsőként vetett fel.
Hamarosan az összes párt felsorakozott
a köztársasági berendezkedés eszméje
mögé, jóllehet a Független Kisgazda-
pártban (FKgP) többen azt szorgalmaz-
ták, hogy a békekötés után népszavazás
döntsön az államformáról. A javaslat
ellen csak a legitimista Mindszenty Jó-

zsef hercegprímás és a Katolikus Püspöki
Kar tiltakozott, a döntés elhalasztását
kérve.

A jogászokból álló szakértői bizottság-
gal egyeztetett törvényjavaslatot a kor-
mány 1946. január 23-án tárgyalta. A
szöveget úgy hagyták jóvá, hogy két fon-
tos kérdés: a köztársasági elnök megvá-
lasztásának mikéntje és hatásköre
függőben maradt. Tildy Zoltán miniszter-
elnök január 24-én nyújtotta be a Ma-
gyarország államformájáról szóló
törvényjavaslatot, amelyet a nemzetgyű-
lés közjogi és alkotmányjogi bizottsága
január 28-án tárgyalt. A kompromisszu-
mok sorozatával zárult vita után másnap
a törvényjavaslatot a képviselők elé ter-
jesztették. A királyság intézményét egye-
dül Slachta Margit, akkor még párton
kívüli képviselő vette védelmébe: „Egy
ezeréves megszentelt múlttól szakítják el
az országot. A jövő felelőssé fog tenni
minket elhatározásunkért.”

Ekkorra az is eldőlt, hogy a köztársa-
sági elnöki tisztségre csak a kisgazda
kormányfő, Tildy Zoltán személye jöhet
szóba. A nemzetgyűlésben megszerzett
többsége alapján a köztársasági elnöki
szék mindenképpen az FKgP-t illette.
Tildyt támogatták a kommunisták és a
Nemzeti Parasztpárt (NPP) is, majd be-
álltak mögé a szociáldemokraták is, ami-
kor nyilvánvalóvá vált, hogy eredeti
jelöltjüket, az emigrációban élő Károlyi
Mihályt, Magyarország első köztársasági
elnökét a többi párt nem fogadja el.

A nemzetgyűlés január 31-én szavazta
meg az 1946. évi I. törvénycikket, amely-
nek preambuluma kinyilvánította: „Ma-
gyarországon 1918. november 13-án
megszűnt a királyi hatalom gyakorlása. A
nemzet visszanyerte önrendelkezési
jogát. Négyszáz esztendős harc, az ónodi
gyűlés, az 1849-es debreceni határozat,
két forradalom kísérlete és az ezt követő
elnyomatás után a magyar nép újra sza-
badon határozhat államformájáról. Az ál-
talános, egyenlő, közvetlen és titkos
választójog alapján megválasztott Nem-
zetgyűlés most a magyar nép nevében és
megbízásából megalkotja azt az állam-

formát, amely a nemzet akaratának és ér-
dekeinek legjobban megfelel: a Magyar
Köztársaságot.” A törvény a hatalmi ágak
elválasztásának klasszikus elvét követte.
A négy évre választott és egyszer újravá-
lasztható elnök a nemzetgyűlés által ho-
zott törvényeket megfontolásra egyszer
visszaküldhette, de a hozzá másodízben
áttett törvényeket köteles volt kihirdetni;
minden intézkedését a miniszterelnök
vagy a felelős miniszter ellenjegyzéséhez
kötötték.

A törvény kihirdetése után, 1946. feb-
ruár 1-jén a nemzetgyűlés közfelkiáltás-
sal Tildy Zoltánt választotta meg a
második köztársaság első elnökévé. Ezt
a napot az egész országban megünnepel-
ték, a településeket fellobogózták, több
városban munkaszünetet rendeltek el, or-
szágszerte díszsortüzek dördültek el. A
fővárosban 12 órakor bezártak az üzle-
tek, a színházakat és a mozikat este in-
gyen lehetett látogatni, a színészek
lemondtak fellépti díjukról.

Budapest lakosságát délután két órára
a Kossuth térre hívták, ahol a kisgazda
Nagy Ferenc – február 4-től Tildy utóda
a miniszterelnöki tisztségben – felolvasta
a törvény szövegét, hangsúlyozva: a ma-
gyar nemzet történelme során még soha
nem iktatott be nagyobb jelentőségű tör-
vényt. Ezután Tildy Zoltán immár köz-
társasági elnökként méltatta a fiatal
magyar demokrácia eredményeit. Az
Operaházban este Erkel Bánk bánjával
köszöntötték a Magyar Köztársaságot, a
díszelőadáson megjelentek a közjogi
méltóságok, a kormány tagjai, a politikai
és társadalmi közélet jeles személyiségei
is.

A második Magyar Köztársaság
három és fél évig létezett, az 1949. évi
XX. törvény a Magyar Népköztársaság
alkotmányáról szovjet mintájú kommu-
nista berendezkedést vezetett be. A har-
madik Magyar Köztársaságot 1989.
október 23-án kiáltották ki. A 2012. ja-
nuár 1-jén hatályba lépett Alaptörvény
(alkotmány) alapján az ország neve
Magyarország, államformája köztársa-
ság.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ borjadzó tinó a kilencedik 
hónapban. Tel. 0265/347-494. 
(10645-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, bádo-
gosmunkát, szigetelést, csatorna-
készítést és bármilyen javítást. Tel.
0759-467-356. (10600)

BETEGÁPOLÁST vállalok Vásárhe-
lyen. Tel. 0742-291-609. (10642-I)

CSOMAGSZÁLLÍTÁST vállalok feb-
ruár 5-én, pénteken Marosvásárhely-
ről Budapestre és vissza. Tel.
0749-543-104. (10638-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„A virág elhervad holnapra,
holnaputánra, de nem baj. 
Az emléked nem hervad el.”

(V.A.)
Hálával és szeretettel gondolok
ÉDESANYÁMRA halálának 15.
évfordulóján. Nyugodjon béké-
ben, emlékét örökre szívemben
őrzöm. Frunda György. (sz.-I)

„Tudom, hogy búcsú nélkül oly
messzire mentem, tudom, hogy
megsirattok nagyon gyakran
engem. Nyugodjatok bele, most
már nincs mit tenni, ahol én va-
gyok, onnan nem lehet haza-
jönni.
Szerettem volna még köztetek
lenni, de a halál legyőzött, el kel-
lett menni.”
Szívünkben soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk február
3-án a drága jó édesanyára, sze-
rető nagymamára, dédmamára
és anyósra, NAGY ROZÁLIÁRA
halálának első évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Bánatos lányai: Tünde
és Emese, vejei, unokái és déd-
unokái. (10628)

Az idő nem tudja eltörölni azt a
hiányt és fájdalmat, ami a lelke-
met nyomja most, hogy két éve
KOVÁCS ATTILA eltávozott az
élők sorából, maga után hagyva
egy űrt a szívemben. Örökre a lel-
kembe zártalak, emléked legyen
áldott, nyugodj békében! Vali, aki
hosszú évekig nehéz szenvedé-
sedben melletted volt. (10636)

ELHALÁLOZÁS

Megtört szívvel tudatom, hogy a
drága jó feleségem, 

JUHÁSZ MÁRIA KATALIN 
életének 77. évében hirtelen eltá-
vozott az élők sorából. Temetése
február 3-án, szerdán 13 órakor
lesz, református egyházi szertar-
tás szerint, a marosszentgyörgyi
új temető ravatalozójából. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Búcsúzik összetört szívű férje,
Pali. (10623-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédnagyapa, 

DEMETER FERENC 
életének 79. évében hosszú
szenvedés után február elsején
elhunyt. 
Emlékét őrzi két leánya: Arika és
Jutka, unokái: Gyurcsi, Tamás és
Erwin, valamint dédunokái:
Mason, Ivy és Egon. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
(-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik drága halottunk,
OSVÁTH KÁROLY temetésén
részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak és sírjára virágot
helyeztek. A gyászoló család.
(10621)

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett édesanyánk,
özv. MIKLÓS ESZTER született
Aszalós temetésén részt vettek,
virággal, üzenettel, szóval vi-
gasztaltak és gondolatban
velünk voltak. Külön köszönet a
Pista családnak, ifj. Gál Istvánnak
és Magyar Erzsébetnek segít-
ségükért és támogatásukért. 
Éva és Olga. (-I)
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Szívünkben fájdalommal emlékezünk arra
az öt évvel ezelőtti napra, amikor drága
szerettünk, feleség, édesanya, nagy-
mama, anyós és jó testvér, 
LÁSZLÓ ERZSÉBET szül. Kömüves szíve
utolsót dobbant.
Minden évben eljön az a nap, mely szá-
munkra örök emlék marad.
Elmentél tőlünk egy hideg téli napon,
azóta szívünkben oly nagy a fájdalom. Soha nem feledünk,
mindig velünk maradsz. 
Halálod, míg élünk, fájó emlék marad.
Szeretteid. (10550-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR 
versenytárgyalást szervez február 25-én 10 órakor 

KÁVÉAUTOMATA-GÉP működtetésére. 
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon. (sz.-I)

PONTOSÍTÁS
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR közli: 

a GAZDASÁGIOSZTÁLY-VEZETŐI  állást megpályázók 
a pályázati dossziéjukat február 15-én 16 óráig nyújthatják be.

A versenyvizsga időpontja: 2021. február 18, 10 óra. 
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon. 

Tel. 0265/328-888. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MAROSVÁSÁRHELYHELYITANÁCSA
MAROSVÁSÁRHELYISZOCIÁLISIGAZGATÓSÁG

Sajtóközlemény
A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság összeállítja 

azoknak a mozgásképtelen vagy ágyban fekvő betegeknek a jegyzékét, 
akiket az oltási stratégia II. szakaszában mobilcsapatok segítségével oltanak be a

COVID-19 ellen
AMarosvásárhelyiSzociálisIgazgatóságtájékoztatjaazokatamozgásképtelenésfekvőbetegeket,

akikMarosvásárhelyenésavárosvonzáskörzetébenélnek,hogyjegyzéketkészítenekazilyenállapot-
banlevő,beoltásravárószemélyekről,gondozóikkal(havanilyen)ésavelükegyháztartásbanélő
családtagjaikkalegyütt.
Ugyanakkoramozgásképtelenéságybanfekvőbetegeketkezelőcsaládorvosokszorosanegyüttmű-

ködnekaMarosvásárhelyiSzociálisIgazgatósággal,azáltalukösszeállítottlistákatpedigminélelőbb
továbbítjákaMegyeiIntervenciósésKoordinációsKözpont(CJCCI)keretébenműködőoltáskam-
pány-koordinációshelyibizottsághoz,illetveaMarosMegyeiKözegészségügyiIgazgatósághozazoltási
folyamatmegkezdéseérdekében.
Akoordinációsközpontdöntalistánszereplőszemélyek–azotthonigondozásbanlevőmozgáskép-

telenésfekvőbetegek,illetveavelükegyüttélőhozzátartozók–beoltásáhozszükségesútvonalakról,
logisztikárólésaszükségesszemélyzetről,azadottmegyébenrendelkezésreállólehetőségekszerinti
módszerekkel:
•mobiloltócsapatokrévén,amelyekmeghatározottoltásiközpontokrészétképezik;
•amentőszolgálatokotthonibetegkonzultációsszemélyzeténekfelkérésével,esetlegesenezekkiegé-

szítésével,aműködésikapacitásbefolyásolásanélkül.
ACovid–19ellenioltáskampányravonatkozó,sajátfelelősségretettjelentkezésitípusnyilatkozatés

ahozzájárulásiűrlapmegtalálhatóamellékletben.UgyanakkorezekmegtalálhatókaMarosvásárhelyi
PolgármesteriHivatalwww.tirgumures.ro honlapján,a„Szociális”gombrakattintva.
Továbbá a fent említett dokumentumok letölthetők, kitölthetők és ezt követően benyújthatók

aregistratura.das@tirgumures.ro e-mail-címreis,a„Persoană imobilizată/nedeplasabilă”címbelimeg-
jegyzéssel.Továbbiinformációkérthívjáka0365.430.859-estelefonszámot.
Ugyanakkorfolytatjuka65évfelettiek,afogyatékkalélőkésakrónikusbetegségbenszenvedők

előjegyzésétannakérdekében,hogyidőpontotfoglaljunkaCovid–19ellenivédőoltásbeadására,amint
újszabadhelyekválnakelérhetővé.
Marosvásárhely,2021.02.01.

AMarosvásárhelyiSzociálisIgazgatóság

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

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

ADENTIKAKFT.– fogtechnikai termékeket forgalmazó marosvá-
sárhelyi cégünk – ELADÁSI ÜGYNÖKI munkakörbe keres férfi
munkatársakat. További információért hívja a 0771-770-440-es tele-
fonszámot. (10641-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat



KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro
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SZOVÁTA VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA

HIRDETI:
A286/2011-esszámú,módosítottésutólagosankiegészítettkor-

mányhatározatalkalmazásikeretszabályzatának7.számúcikkelye
elsőbekezdésébenameghatározott,valamintameghatározatlan
időtartamra meghirdetett szerződéses állások esetében előírt
általánosfeltételeketteljesítőjelentkezőknekSzovátaVárosPol-
gármesteriHivatala(adószám:4436895)versenyvizsgávalfelvesz
egy szakképzetlen munkást az utcatakarító részlegre, szerződéses 
állásba.

AbeiratkozásidossziétaSzovátaiPolgármesteriHivatalFőút
155.számalattiszékhelyén,a4.irodábakellbenyújtaniahirde-
tésnekRomániaHivatalosKözlönyeIII.részébenvalómegjelené-
sétkövető10munkanaponbelül,azalábbidokumentumokkal:
–Azintézményvezetőjénekcímzett,arészvételiszándékottar-
talmazókérvény

–Személyiigazolványmásolata
–A tanulmányokat és a szakosodást igazoló dokumentumok
másolatai

– Munkakönyv vagy esetenként a szolgálati időt és/vagy a
szakmaigyakorlatotbizonyítóigazolásokmásolatai

–Erkölcsibizonyítvány
–Acsaládorvosáltalkibocsátott,amegfelelőegészségiállapotot
igazolóorvosiigazolás

–Aszületésibizonyítványésházasságlevélmásolata
–Esetenkéntakatonakönyvmásolata
–Önéletrajz.

Aversenyvizsgánvalórészvételhezajelölteknekteljesíteniük
kella2011.évi286sz.kormányhatározat3.cikkelyénekelőírásait.

Aversenyvizsgánvalórészvételésamegüresedettálláselfogla-
lásánakspecifikusfeltételei:
–Minimum3évszolgálatiidő
–Általánosiskolaitanulmányok.

Aversenyvizsga3szakaszbantörténik:

1)Adossziékkiválasztása,abeiratkozásihatáridőtkövetőma-
ximum2munkanaponbelül

2)Írásbelivizsgafebruár23-án10órátólaSzovátaiPolgármes-
teriHivatalszékhelyén

3)Interjúfebruár24-én10órátólaSzovátaiPolgármesteriHi-
vatalszékhelyén.

Aversenyvizsgaeredményétazintézményhirdetőtáblájánfüg-
gesztikkiazinterjútkövető3munkanaponbelül.
Aversenyvizsgáhozszükségeskönyvészetetazintézményszék-

helyénfüggesztikki.
Bővebbfelvilágosítása0265570218(127-esmellék)telefonszá-

mon.
FÜLÖPLÁSZLÓZSOLTpolgármester


