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Év végéig szeretnék befejezni

Épül a Nyárádtő–Marosvásárhely autópálya-szakasz bekötőútja

Életveszélyes
a maroskeresztúri
régi vasúti híd

A közel három évtizede felszámolt
keskeny nyomtávú vasútvonal Maroson átívelő maroskeresztúri hídja évek
óta életveszélyes állapotban van.
Ennek ellenére sok gyalogos és biciklis használja, hiszen így jelentősen lerövidítik a munkahelyükre vezető utat.

____________2.
Bálint-napi
kérdezgető

Névtelen levelek, titkos ajándékok,
padba rejtett rózsa, plüssmaci – nem
is olyan régen még ilyen és hasonló kifejeződései voltak a
tinédzserkori szerelemnek. Bálint-napkor ezek a – tárgyakkal és gesztusokkal közvetített – üzenetek különösebb hangsúlyt kaptak, főleg, ha a
fiatal ez alkalommal szerette volna feltárni érzelmeit választottja előtt.

A téli szünetet követően újrakezdték az A3-as erdélyi
autópálya Marosvásárhely–Nyárádtő szakaszának, valamint
a bekötőút építésének a munkálatait. A Cserged–Nyárádtő–Lőrincfalva közötti szakaszon a munkálatok
25–30%-ánál tartanak, a tervek szerint év végéig átadják a
forgalomnak.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

Marosvásárhely és Nyárádtő között egy 4,5 km-es szakaszt építenek,
amely az A3-as autópálya része lesz, a bekötőút pedig 4,7 km, amely a
Metro áruház környékével kapcsolja össze a gyorsforgalmit. A két csomópont megépítésével Marosvásárhely bekerül az épülő gyorsforgalmi
úthálózat vérkeringésébe, ugyanakkor a nyárádtői körforgalmat mentesítenék. Egyelőre az út alapozásával, a két megyei úti felüljáró vasbeton
(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

____________6.
Oracle: a digitális
megoldásoknak
döntő szerepe van
Közép-Kelet-Európa
fejlődésében
Megjegyezték azonban, hogy a
közép-kelet-európai régió számos
szervezete nem tudja hasznosítani az
összegyűjtött adatokban rejlő lehetőségeket, mert elárasztja őket a kezelendő adatmennyiség.

____________11.

Emlékműmázolás

Pénteken ismeretlen tettesek megrongálták Marosvásárhelyen a
Székely vértanúk emlékművét – tette közzé a közösségi médiában a hírt
az RMDSZ. Az emlékműre a román nemzeti színeket festették fel. Az
RMDSZ gyalázatosnak nevezte, ahogyan a román és magyar közösség
között konfliktust próbálnak gerjeszteni. Miközben az RMDSZ felelős
módon nyugalomra intette Marosvásárhely lakosságát, arra kérte,
hogy ne dőljön be a provokációnak, az egyik városi tanácsos azt találgatta, hogy vajon nem Soós Zoltán korábbi nyilatkozatának az eredménye-e az emlékműfestegetés? Claudiu Maior Facebook-oldalán
emlékeztet a városvezető kijelentésére, a „kék sarokra”. Marosvásárhely polgármesterének arra a nem túl szerencsés nyilatkozatára utalt,
miszerint figyelembe kell venni jövőre, hogy a román közösség ízlése
más, mint a magyar közösségé, ezért a főtéri világítás egy része más
jellegű kell hogy legyen. Olyan, ami közelebb áll a románok ízléséhez.
Hozzátette, tudja, hogy a román közösség szereti a kék színt például,
ez egy sajátosság. „Akkor jövőre ki kell találni egy sarkot, ahol vannak
kék színek is. Érzékenynek kell lenni a közösség problémája iránt” –
mondta a városvezető, aki a későbbiekben bocsánatot kért fenti kijelentései miatt. Emberként, polgármesterként követte meg azokat a polgárokat, akik sértőnek érezhették a nyilatkozatát.
A román nyelvű helyi sajtó persze nem kímélte, még a kiegyensúlyozottabbnak tartott sem. Claudiu Maiornak pedig gondja van rá,
hogy a „kék sarok” gondolata a közbeszéd tárgya maradjon.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 37 perckor,
lenyugszik
17 óra 37 perckor.
Az év 39. napja,
hátravan 326 nap.

Ma ARANKA,
holnap ABIGÉL és ALEX
napja.
IDŐJÁRÁS
Borús, esős idő

Hőmérséklet:
max. 11 0C
min. 5 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

15, 40, 20, 41, 3 + 11
5, 13, 32, 29, 30, 12
41, 49, 5, 20, 14, 1

NOROC PLUS: 3 7 0 5 1 6

SUPER NOROC: 4 2 4 0 6 7
NOROC: 7 8 7 9 4 7 9

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Lomtalanítás Ádámos községben

Hétfőtől, mától lomtalanítást hirdettek Ádámos község településein. Február 8–11. között elszállítják a lakosság
által a gyűjtőpontokba kihelyezett nagy méretű hulladékot:
a feleslegessé vált bútorokat, matracokat, ajtókat, fürdőszoba-berendezéseket stb. A gyűjtőpont Ádámoson a kultúrház udvarán lesz, Sövényfalván az ortodox templom
előtti parkolóban, Királyfalván a volt óvoda előtti téren, Küküllődombón az unitárius templom alatti területen. A hulladék elszállításával megbízott cég figyelmezteti a
lakosságot, hogy tilos veszélyes anyagokat – azbesztlemezt, festékanyagot, oldószert, vegyi anyagot, akkumulátort, elemet, olajhulladékot, kiselejtezett elektromos
hulladékot – tenni az elszállításra szánt nagyobb háztartási
szemét közé.

Helyigénylés márciuskaés virágárusításra

A márciuska- és a nőnapi vásár idei megszervezése alkalmából a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 15-ös terembe várja
február 12-éig azoknak a vállalkozásoknak a képviselőit és
magánszemélyeket, akik helyet igényelnek márciuska- és
virágértékesítésre. Az iratokat a biroul.unic@tirgumures.ro
címre online is el lehet küldeni. A helyeket február 18-án
12 órától sorsolják ki a Mihai Eminescu Kulturális Központban. Márciuska és vágott virág értékesítése: február 26. –
március 1. között; nőnapi vásár, cserepes és vágott virágok
értékesítése: március 2–8. között.

Dicsőszentmártoni borverseny

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

Összeállítják az oltásra váró
mozgásképtelen személyek listáját

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság összeállítja a
mozgásképtelen és fekvő betegek jegyzékét, akik Marosvásárhelyen és a város vonzáskörzetében élnek. A beoltásra váró személyek, gondozóik (ha van ilyen), és a velük
egy háztartásban élő családtagjaik kerülnek fel a jegyzékre. Ennek érdekében együttműködnek a családorvosokkal. Az oltáskampányra vonatkozó, saját felelősségre
tett jelentkezési típusnyilatkozat és a hozzájárulási űrlap
megtalálható a hivatal www.tirgumures.ro honlapján, a
„Szociális” gombra kattintva. A dokumentumok letöltés után
benyújthatók a registratura.das@tirgumures.ro e-mailcímen is, a „Persoană imobilizată/nedeplasabilă” megjegyzéssel. További információkért a 0365-430-859-es
telefonszám hívható. Ezzel egy időben folytatják a 65 év
felettiek, a fogyatékkal élők és a krónikus betegségben
szenvedők előjegyzését a védőoltásra.

Fakivágás a Jeddi úton

A marosvásárhelyi volt Petru Maior Egyetemhez – Jeddi
út, szám nélkül – vezető lépcsők melletti közterületen levő
nyárfák kivágását kezdik el a következő időszakban. A
munkálattal a Melegházak, Parkok és Zöldövezetek Igazgatóságát bízták meg. A tevékenység zökkenőmentes lebonyolítása és a javak biztonsága érdekében megkérik a
polgárokat, hogy ne parkoljanak ott – tájékoztatott Dániel
Lajos igazgató.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

_________________________________________ 2021. február 8., hétfő

Életveszélyes a maroskeresztúri régi vasúti híd

A közel három évtizede felszámolt keskeny
nyomtávú vasútvonal Maroson átívelő maroskeresztúri hídja évek óta életveszélyes állapotban
van. Ennek ellenére sok gyalogos és biciklis használja, hiszen így jelentősen lerövidítik a munkahelyükre vezető utat. Tekintettel arra, hogy a híd
területileg Maroskeresztúrhoz tartozik, Kovács
Edit polgármestert kérdeztük, mit tesznek, hogy
elkerülhető legyen az esetleges baleset, illetve
azért, hogy a hidat legalább gyalogosforgalom
számára használható állapotba hozzák.

Mezey Sarolta

– A Maroson átívelő, elhanyagolt vasúti híd az osztrák–
magyar hatóságok által 1912–1914 között épített kisvasúthálózat része. Sajnos, az 1990-es évekig személy- és
teherszállításra használt vasútvonal nagy része megsemmisült. A SAAF (vasúti vagyonkezelő vállalat) adminisztrálásában lévő híd megrongálódott, elemeit az évek során
majdnem mind ellopták, így életveszélyessé vált. Bárki lezuhanhatott volna róla a Marosba. Nem is ajánljuk a használatát. Ennek ellenére nagyon sokan közlekednek a hídon,
főként a szennyvíztisztítónál dolgozó csittszentivániak.
Csoda, hogy eddig nem történt baleset – részletezte Kovács
Edit polgármester, aki azt is elmondta, hogy a híd nem képezi sem Maroskeresztúr, sem Marosszentkirály tulajdonát.
A polgármester többször kezdeményezett tárgyalást a
vasút vagyonkezelő vállalatával, de a megbeszélést mindig
elnapolták. Pedig az önkormányzatnak szándékában volt
átvenni és megjavíttatni a fémszerkezetű hidat, amelyen
egysávos autóforgalom is haladhatna.
Tekintettel arra, hogy a közelmúltban az arra járók jelezték, hogy a híd teljesen járhatatlanná és életveszélyessé
vált, s az adminisztrátora semmit sem tett, a maroskeresztúri önkormányzat úgy döntött, elővigyázatosságból meg-

Fotó: Kovács Edit polgármester Facebook-oldala

javíttatja, pontosabban az egyik „sávját”. A község karbantartási osztályának munkatársai a jobb oldalon maradt fémlemezekből néhányat áthelyeztek a bal oldalon hiányzó
szegmensek pótlására. Ez csupán balesetmegelőző célt
szolgál.
A keskenyvágányú vasútnak ezen a részén teljesen felszedték a síneket. A nyomvonal és a híd jövőbeni rendeltetéséről van elképzelés, kerékpársávot alakítanának ki
mellette, miután a terület a Maros Megyei Tanács kezelésébe kerül.

Szavazott a marosvásárhelyi tanács

Elindítják a Közigazgatás és Turizmus Kft. elleni
egyszerűsített csődeljárást

Azt követően, hogy január végi soros ülésén a
marosvásárhelyi tanács nem szavazott a Közigazgatás és Turizmus Kft. elleni egyszerűsített
csődeljárás elindításáról, csupán arról döntött,
hogy felbontja az önkormányzat cége és a város
közötti társulást, a kft. ügyvezető igazgatója,
Hermann Mark Christian péntekre összehívta a részvényesek közgyűlését, aminek napirendjén a
csődeljárás elindítása szerepelt.

Antalfi Imola

Az ülés nem volt sajtónyilvános. A tanács RMDSZ-frakciójának vezetője, Frunda Csenge megkeresésünkre elmondta, a részvényesközgyűlés ezúttal megszavazta (egy
tartózkodás mellett), hogy a Közigazgatás és Turizmus Kft.
ellen elindítják az egyszerűsített csődeljárást.
– Ez azt jelenti, hogy amennyiben a tanács döntése nyomán a cég ügyvezetője leteszi a csődeljárási kérelmet, a
továbbiakban már nincs szó átszervezésről, gyakorlatilag

RENDEZVÉNY

Mezőség mosolya

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

felszámolják a Közigazgatás és Turizmus Kft.-t. Azért nem
döntött a tanács a legutóbbi ülésén arról, hogy elindítja az
egyszerűsített csődeljárást, mert jogilag meg kellett lépni,
hogy a kft. használatában levő, a város tulajdonát képező
egyes ingatlanok használati jogát először visszavegyük.
Az ügyvezető feladata a pénteki részvényesközgyűlés
döntése alapján az, hogy elindítsa az egyszerűsített csődeljárást, aminek sürgősen meg kell történnie. A városi tanácsnak a továbbiakban ezzel az üggyel kapcsolatosan
egyéb feladata nincs. Végig az volt a célunk, hogy a
csődeljárást úgy indítsuk el, hogy a város vagyonát megvédjük, azon ingatlanok használati jogát, amelyek eddig
ennek a cégnek át voltak engedve, visszavegyük. Jogi
stratégia volt, megalapozott, jogászok által eldöntött lépésrend, amit a városi tanács betartott, és eszerint dolgozott. Az ügyet a speciális bíróság gyorsított eljárással fogja
elbírálni, várhatóan csődbiztost neveznek ki, aki majd ezeket a végrehajtási ügyeket intézi – nyilatkozta lapunknak
Frunda Csenge.

A Bekecs néptáncegyüttes előadásai

A nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes ebben a hónapban a nyárádmenti településeken lép fel. Február
13-án Dózsa György, 14-én Szentgerice, 19-én Nyárádszereda, 27-én Nyárádmagyarós, 28-án Márkod művelődési otthonában vendégszerepel a Reliktum című
műsorral. A héten, pénteken este pedig a búzásbesenyői
Rátoni János kultúrotthonban mutatja be az előadást. A
fellépések a járványügyi korlátozások betartásával, csökkentett nézőszámú közönséggel zajlanak, ezért előzetes
helyfoglaláshoz vannak kötve, a telefonszámokat az
együttes közösségi oldalán lehet megtalálni.
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Ismeretlen tettesek megrongálták
a marosvásárhelyi Székely vértanúk emlékművét

Ismeretlen tettesek pénteken megrongálták a marosvásárhelyi Székely vértanúk emlékművét – közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) hírszolgálata.

Az RMDSZ által közölt fényképen az látszik, hogy az
1854-ben Habsburg-ellenes felkelés szítása miatt kivégzett
székely vértanúk vesztőhelyén állított obeliszk egyik oldalára
a román nemzeti színeket festették fel.
Az RMDSZ sajnálatosnak tartja, hogy „ilyen gyalázatos
módon próbálnak a román és a magyar közösség között konfliktust szítani fél évvel azután, hogy összefogtunk Marosvásárhely jövőjéért”.
Az RMDSZ közölte: elítél minden szélsőséges megnyilvánulást. Egyben arra kérte Marosvásárhely lakóit, hogy ne dőljenek be a provokációnak, maradjanak higgadtak. Azt is
közölte, hogy feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, a városrendészet pedig már dolgozik a rongálás kijavításán.
Szerdán a Székely Figyelő Alapítvány sérelmezte, hogy az
ügyészség és a bíróságok nem tekintik uszításnak a nyilvánvalóan magyarellenes üzenetet hordozó mázolásokat. Az alapítvány azt az ügyet elevenítette fel, amikor 2020 januárjában
egyetlen éjszakán Csíkszereda, Székelyudvarhely, Máréfalva,

Székelyszentlélek és Hármasfalu bejáratánál fújták le fekete
festékszóróval a magyar nyelvű helységnévfeliratokat. A székelyudvarhelyi rendőrség a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosított egy autót, majd annak rendszáma alapján
azonosította az elkövetőt, egy 30 éves bákói férfit, aki beismerő vallomást is tett.
A férfira csak rongálás miatt szabtak ki csekély bírságot, és
az ügyészség nem indított eljárást ellene etnikai uszítás miatt.
Ezt az ügyészségi határozatot támadta meg a bíróságon a Székely Figyelő Alapítvány. A Székelyudvarhelyi Bíróság azonban az elmúlt napokban kikézbesített ítéletében jogosnak
találta az ügy ejtését. A bíróság elismerte a gyűlöletkeltés tényét, de mégsem tartotta indokoltnak a vádemelést az elkövető ellen, mert szerinte hiányzott a tömeg, amely ellen az
uszítást elkövették.
Tavaly az Active Watch bukaresti emberi jogi szervezet figyelmeztetett arra, hogy Romániában általában nem kerülnek
bíróság elé a gyűlölet által vezérelt bűncselekmények: közel
700 ilyen ügyből, amelyet 2014 és 2018 között vizsgált meg
az ügyészség, csupán kilencből lett bírósági ügy, a többi esetben az ügyészek nem tartották megalapozottnak a panaszt.
(MTI)

Nem kell negatív RT PCR-tesztet felmutatniuk
az országba érkezéskor a beoltott személyeknek

Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) múlt
csütörtökön meghozott határozatában rögzítette
azokat a kivételeket, amelyek esetében a magas
járványügyi kockázatot jelentő országokból Romániába érkezőknek nem kell felmutatniuk a belépés
előtt legtöbb 72 órával elvégzett negatív RT PCRtesztet.

A határozat a CNSU 6-os számú határozatának 2. cikkelyét
egészíti ki, a benne leszögezettek február 12-én nulla órakor
lépnek hatályba.
Kivételt képeznek tehát a háromévesnél kisebb gyermekek;
azok a személyek, akik legalább 10 nappal az országba érkezés előtt megkapták a koronavírus elleni második adag oltást
is, és erről felmutatják az oltásigazolást; azok, akik orvosi papírokkal tudják igazolni, hogy az elmúlt 90 napban átestek a
koronavírus-fertőzésen, de a fertőzés óta eltelt legalább 14
nap; a 2,4 tonnánál nagyobb áruszállító gépkocsik vezetői; a

9 férőhelyesnél nagyobb személyszállító járművek sofőrjei;
az áru- vagy személyszállító sofőrök, akik munkavégzés érdekében a lakhelyül szolgáló országból egy más európai uniós
országba utaznak; a pilóták és a repülőgépek személyzete; a
Bukarestben akkreditált diplomáciai képviseletek tagjai és
családtagjaik; a tengeri és folyami hajózási személyzet tagjai;
a Romániával szomszédos országokban lakó, de Romániában
dolgozó személyek, a Romániából a határ menti településekre
ingázó munkavállalók.
A CNSU csütörtök este aktualizálta a sárga övezet országainak lajstromát, amelyekből a Romániába érkező személyeknek karanténba kell vonulniuk. A lista hatvanhat országot
és területet tartalmaz, köztük Spanyolországot, Olaszországot
és az Amerikai Egyesült Államokat. A sárga övezetből érkezőknek a belépés előtt legtöbb 72 órával elvégzett negatív RT
PCR-tesztet kell felmutatniuk és 14 napos karanténba kell vonulniuk Romániában. (Agerpres)

Osztrák kancellár: az EU-s gyógyszerfelügyelet is
felelős a vakcinahiányért

Az osztrák kancellár szerint a gyártási nehézségek
mellett az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is felelős azért, hogy nem
megfelelő az ellátás az EU-ban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni védőoltásokból.

Sebastian Kurz egy vasárnapi német lapinterjúban kiemelte,
hogy jó megoldás a közös vakcinabeszerzés, és a tárgyalásokat a gyártókkal a tagországok megbízásából folytató Európai
Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen megbízható partnere
a tagállami kormányoknak.
„Az viszont problematikus, hogy milyen lassú és bürokratikus az EMA” – tette hozzá az osztrák kormányfő a Welt am
Sonntag című lapban közölt interjúban, hozzátéve, hogy „az
EU-n kívül sokkal gyorsabb volt az engedélyeztetés”.
Arra a felvetésre, hogy a brüsszeli bizottságban szokás „ol-

tóanyag-nacionalizmust” emlegetve elutasítani a beszerzés
körüli bírálatokat, azt mondta, hogy szerinte mindenekelőtt az
„engedélyeztetés sebessége” és a gyártók szállítási nehézségei
miatt „szuboptimális” a vakcinaellátottság az EU-ban.
Sebastian Kurz arról is szólt, hogy beadatna magának orosz
vagy kínai fejlesztésű védőoltást, „ha az oltóanyagokat engedélyezték Európában”. Aláhúzta, hogy „az oltóanyagoknál
csak a hatékonyság, a biztonságosság és a gyors hozzáférhetőség a fontos, és nem a geopolitikai küzdelmek”.
Kifejtette, hogy egész biztosan megpróbálnának osztrák cégeknél gyártókapacitást biztosítani orosz vagy kínai vakcina
előállításához, ha a fejlesztő megszerzi a szükséges EU-s engedélyeket. Mint mondta, ugyanígy járnának el máshonnan
származó vakcinák esetében is, mert „az a lényeg, hogy lehetőleg gyorsan beszerezzünk sok biztonságos oltóanyagot,
mindegy, hogy melyik országban fejlesztették ki őket”. (MTI)

Nagy István: állatvédelmi társadalmi párbeszéd indult

Állatvédelmi társadalmi párbeszéd indult, online
kérdőív formájában várják a lakosság véleményét –
mondta Nagy István magyar agrárminiszter vasárnap
a NOÉ Állatotthonban. A kérdőívet vasárnaptól egy
hónapon át lehet kitölteni az allatvedelem.kormany.hu oldalon.

A tárcavezető ismertette: a kormány és az Agrárminisztérium (AM) törekszik arra, hogy minden rendelkezésre álló
eszközzel elősegítse az állatok jólétének javítását és a felelős
állattartás térnyerését a lakosság körében. Ebben a szellemben
indítják el a társadalmi párbeszédet is, amelynek célja, hogy
biztosítsák az információcserét, a szorosabb együttműködést
az ágazatot érintő jogszabályok előkészítésében, az átfogó
programok és stratégiai dokumentumok megalkotásában.
Nagy István kiemelte, az állatvédelem ügye az egész társadalmat érinti.
Ismertette: már hosszú évek óta dolgoznak az állatok védelme érdekében; felléptek az állatkínzás ellen: ma már az
ezzel kapcsolatos bűncselekmények büntethetőségéről Magyarországon a törvények egyértelműek, és európai viszonylatban is a szigorúbb szabályozások közé tartoznak.
Nagy hangsúlyt fektettek az edukációra, évről évre biztosítanak pályázati forrásokat és támogatásokat. A központi
költségvetésben 2017 óta az agrártárca kezdeményezésére
külön forrás áll rendelkezésre, amely 100 százalékban állatvédelmi célokra fordítható – közölte a miniszter.

Kitért arra, hogy emellett figyelmet fordítottak az ivartalanításra is: 2019-ben a kormány 100 millió forintot biztosított
az ezzel kapcsolatos programra.
Törekvéseik folytatásaként pedig tavaly az állatvédelem tematikáját miniszteri biztosi szintre emelték az AM-ben – tette
hozzá Nagy István.
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott elmondta, hogy az
állatvédelemi online felmérés március 7-ig tart, így vasárnaptól egy hónapig várják a véleményeket, az allatvedelem.kormany.hu oldalon.
Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy
a felmérés 13 kérdést tartalmaz, két fő gondolati kör mentén
épül fel: az első az állatvédelemhez kapcsolódó jogszabályi
környezet, a második pedig a felelős állattartás helyzete.
A témák egyaránt érintik a társállatok és a gazdasági haszonállatok helyzetét. A felelős állattartáshoz kapcsolódóan
kíváncsiak a lakosság véleményére a civil szervezetek támogatási rendszerével, az oktatással, a kóbor állatok helyzetével,
a bántalmazást elszenvedő haszonállatokkal kapcsolatban is.
A jogszabályi környezet felülvizsgálatával kapcsolatban
várják a véleményeket a nem megfelelő állattartással szembeni fellépésről, az állatkínzás büntetéséről, a tiltott állatviadal
szabályainak szigorításáról, a pirotechnikai eszközök használatáról és cirkuszi vadállatok helyzetéről is – fűzte hozzá.
(MTI)

Ország – világ
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Oltóanyag-szállítmányok érkeznek

Az AstraZeneca által kifejlesztett, koronavírus elleni
oltás első szállítmánya vasárnap érkezett meg a fővárosi Cantacuzino intézetbe, és már ugyanazon a
napon meg is kezdték a szétosztását az országban.
Az oltáskampányt koordináló országos bizottság
(CNCAV) közleménye szerint Kolozsvárra 23.400,
Craiovára 15.300, Iaşi-ba 25.200 és Temesvárra
17.100 dózist visznek. Ezt a vakcinát 2 és 8 Celsius
fok között lehet tárolni és szállítani. Az oltást 18 és
55 év közötti személyek immunizálására ajánlják, a
második dózist nyolc héttel az első után adják be.
Hétfőn légi úton érkezik a bukaresti, kolozsvári és temesvári reptérre a nyolcadik Pfizer-BioNTech-szállítmány. Az oltást a következőképpen osztják szét:
Bukarest 53.820 dózis, Brassó 19.890 dózis, Kolozsvár 23.400 dózis, Konstanca 16.380 dózis, Craiova
16.380 dózis, Iaşi 22.230 dózis és Temesvár 11.700
dózis. A tervek szerint a következő fuvar február 15én érkezik. (Agerpres)

Beoltották az államfőt

Megkapta pénteken Klaus Iohannis államfő a koronavírus elleni oltás második dózisát – tájékoztat az
Államelnöki Hivatal. Az államfő január 15-én kapta
meg az első dózist a Carol Davila katonai kórházban.
(Agerpres)

El lehet térni a forgatókönyvtől

Indokolt esetben, helyileg el lehet térni a piros, sárga
és zöld forgatókönyvtől – mondta Sorin Cîmpeanu
tanügyminiszter, Vlad Voiculescu egészségügyi miniszterrel közösen tartott pénteki sajtóértekezletén. A
tárcavezető szerint azokban a konkrét esetekben, ahol
több tanár megfertőződik, vagy ahol nincs folyóvíz,
vagy egyéb szempontból hiányos az infrastruktúra,
helyi szinten, a tanfelügyelőség beleegyezésével, a
két minisztérium által kiadott közös rendelettől eltérő
megoldásokat is alkalmazni lehet. (Agerpres)

Közzéteszik a 2021–2022-es
tanév szerkezetét

A következő tanévtől az első félév a téli ünnepekig
tart – mondta Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter. A
2021-2022-es tanév struktúráját hamarosan közzéteszik. Vlad Voiculescu szerint a tanulók elvárásainak
megfelelő, logikus elosztása lesz az iskolai évnek,
egy 14 hetes első és egy 20 hetes második félévvel
(ebből egy hét az „iskola másképp”), és három vakációval: télen, tavasszal és nyáron. A végzős és a
szakiskolai osztályok esetében az iskolai év hossza
néhány héttel eltérhet. (Agerpres)

Szaharai eredetű porfelhő
éri el Romániát

Egy szaharai eredetű porfelhő éri el Romániát – tájékoztat az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A szakemberek szerint február 6-a és 9-e között a túlnyomórészt déli légáramlat kedvez annak, hogy egy
szaharai eredetű porszemcsékkel telt légtömeg
Észak-Afrika felől Közép- és Délkelet-Európa felé
sodródjék, így Romániát is elérje. Bár ebben az időszakban a tőlünk nyugatra és délnyugatra fekvő országokban jelentős csapadék hull, ami tisztítja a
levegőt, a porfelhő Romániát is eléri. Ennek következtében szaharai eredetű por lerakódására számíthatunk, különösen hétfőre virradóra, leginkább az
ország nyugati és északi régióiban, valamint a hegyekben, majd a hét első napjaiban az ország más
részein is. Hasonló jelenségre az elmúlt esztendő közepén került sor – emlékeztet az ANM. (Agerpres)

Korlátozások
a Bulgáriába utazóknak

Csak a Giurgiu–Ruse, a Calafat–Vidin és a Vama
Veche–Durankulak határállomáson léphet be Romániából Bulgáriába az a személy, akinek negatív PCR
koronavírustesztet kell felmutatnia – hívja fel a figyelmet a külügyminisztérium. A dokumentum szerint
azok, akik mentesülnek a negatív teszteredmény felmutatásának kötelezettsége alól, bármelyik határátkelőn beléphetnek Bulgáriába. A külügy felidézi, hogy
a negatív teszteredmény bemutatása nem kötelező
a Bulgárián áthaladó személyeknek; a nemzetközi
személyszállítással foglalkozó buszsofőröknek; nemzetközi árufuvarozást végző kamionvezetőknek; a
hajók személyzetének; a repülőterekre érkező és
onnan induló repülőszemélyzet tagjainak és a velük
egyenértékűnek számító műszaki személyzetnek; a
kishatárátkelős munkavállalóknak. A külügy azt javasolja a Bulgáriába indulóknak, hogy alaposan tájékozódjanak az utazás előtt. (Agerpres)

Emlékműmázolás

(Folytatás az 1. oldalról)
A januári tanácsülésen az Erdélyi Iskola szoborcsoport
helyszíne kapcsán borzolta a kedélyeket, felemlegetve a
történteket. Most pedig a Székely vértanúk emlékművének megrongálása okán a közösségi médiában találgat
provokatív módon.
Marosvásárhely lakossága nem szeretné újra átélni
a 30 évvel ezelőtti hangulatot, nem kívánja feltépni a
régi sebeket. A város közössége előre tekint, élhető várost akar. Ezt kell megérteniük mindazoknak, akik valamilyen cél érdekében ismét konfliktust, ellenséges
indulatokat szítanak.
Az emlékművet időközben letisztították. Reméljük,
hogy a rendőrség teszi a dolgát, és kellő gyorsasággal
előállítja a szobormázoló(ka)t.
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Év végéig szeretnék befejezni

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
szerkezetével is jól haladnak, már
a gerendák is a helyükre kerültek.
A téli időjárási körülmények között
mindenekelőtt talajfúrásokat végeznek és alapozó oszlopokat öntenek. Egy rövid, kísérleti
szakaszon aszfaltréteget is húztak,
amit tesztelnek. Nehézséget a közművezetékek áthelyezése jelent,
többek között a vegyi kombinát vezető tápkábeléé, ami megzavarhatja az ipari létesítmény
tevékenységét is.
A kivitelezési szerződést tavaly
május végén írta alá az osztrák útépítő cég, a Strabag Kft. vezérigazgatója és a Közúti Infrastruktúrát
Országos
Társaság
Kezelő
(CNAIR) vezérigazgatója. A munkálatok megkezdését 2020. július
22-én szignálták, a szerződés értelmében az átadásra 2022-ben kerül
sor. Összesen 9,2 km-t kell megépíteni a Brassó–Marosvásárhely–
Kolozsvár–Nagyvárad épülő autó-

Örökre beléjük vésődött a lángoló torony képe

Egy éve történt a héderfájai tűzeset

Egy évvel ezelőtt, a február 8ára virradó hajnalon gyulladt
ki és égett le a héderfájai református harangtorony. A közösségben mély nyomott
hagyott, amit egy falubeli fiatal tett azon az éjszakán, s
bár dolgoznak a helyreállításán, most ők maguk is tapasztalják: nemcsak Isten malmai
őrölnek lassan, hanem az
igazságszolgáltatásé is.

Gligor Róbert László

Vasárnap az istentisztelet keretében csendes megemlékezést tartott
a református gyülekezet az évforduló kapcsán, beszámolva az akkor
történtekről és az azóta eltelt időszakról. Nem heverte ki a gyülekezet a csapást, még mindig vannak
megválaszolatlan kérdések. Úgy
érzik, sohasem fogják elfelejteni azt
az éjszakát, amikor lángba borult a
harangtorony. „A kormos gerendák
szívszorító látványa még most is kísért” – vallotta be Nagy Csaba lelkész.
A hatóságok még az eset napján,
néhány óra alatt őrizetbe vettek egy
helyi fiatalembert, aki bevallotta,
hogy ő követte el a szörnyűséget, s
bár tavaly júniusban elkezdődött az
egyházközség által indított per, érdemleges előrelépés még nem történt, ezért a lelkész nem is kívánt az
ügy részleteiről beszélni, ehelyett
inkább azt vettük számba, hol tart
az újjáépítés.
Az eredeti mását építenék fel
A megyei RMDSZ anyagi támogatásával elkészült a terv a harangtorony
újjáépítésére.
Ennek
birtokában kiváltották a területrendezési bizonylatot, ez pedig újabb
engedélyek beszerzését írta elő: a
megyei kataszteri és környezetvédelmi hivatal, a villamos- és gázművek
beleegyezése
mellett
földtani tanulmány is szükséges.
Csak ezek birtokában kérelmezhetik az építési engedély kibocsátását,
így biztos, hogy május előtt egy kapavágást sem tehetnek.
A harangok a magyar állam támogatásával már tavaly nyár elejére
elkészültek, a harangtorony újjáépítésének ezután következik a neheze.
Egy tavalyi ácstalálkozón a lelkész
megismerkedett a székelyvarsági
Benczédi Ferenc mesterrel, aki

pálya-szakaszon ahhoz, hogy a megyeszékhelyről feljuthassanak a járművek a sztrádára, illetve
leszállhassanak, és a városi forgalomban folytassák útjukat.
Az osztrák tulajdonban lévő Strabag útépítő vállalattal aláírt szerződés összértéke 1.823.730.674,94 lej
a Brassó–Marosvásárhely–Kolozsvár–Nagyvárad épülő autópálya
Marosvásárhely–Marosugra–Aranyosgyéres szakaszán. A beruházást
vissza nem térítendő európai uniós
forrásokból is finanszírozzák. Az
uniós támogatás 1.286.102.486 lej,
kedvezményezett a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR).
Csomópont Nyárádtő
és Lőrincfalva között
Ugyanakkor a bekötőút meghosszabbításával a Nyárádtő–Ákosfalva 151D megyei úton közlekedő
járművek is felszállhatnak az A3-as
autópályára. A Nyárádtő és a Dózsa
György községhez tartozó Lőrinc-

A gyülekezet nem maradt sokáig
nélküle, nem várt segítség nyomán
két héttel a tűzvész után ismét harang hívogatta a templomba a híveket. Amikor az új harangok
öntésének ügyében Székelyudvarhelyen tárgyaltak, Lázár Imre öntőmester ideiglenesen egy 78
kilogrammos kisharangot ajánlott
fel a gyülekezetnek használatra,
amíg a két új harang elkészül. A
következő lépésre már nem is kellett várni: Szakács Béla polgármester egy ideiglenes kis haranglábat
készíttetett Hídi Andrással. A leégett harangtorony helyét benőtte a
fű, a kívülálló nyomát sem látja az
egy évvel ezelőtt történteknek, de
aki részese volt, az nem felejti el.
Sokan megálltak ott megpihenni a
temetőbe vagy a templomba
menet, a fiataloknak kedvenc találkozóhelye volt a faépítmény, és
Nagy Csaba lelkész is elismerte:

falva közötti csomópont megépítésével remélhetőleg megszűnnek a
nyárádtői körforgalomnál gyakorta
kialakuló forgalmi dugók. A forgalom csökkenésére a község lakói
nem számíthatnak, Nyárádtő és Keresztúr azonban valószínűleg mentesül a forgalomtól.
Az új szakasz két csomópontot és
összesen kilenc hidat, felüljárót foglal magában, az övezetben található
patakok és a Nyárád miatt. Az építési munkálatok összköltsége 192
millió lej, a kivitelezési határidő 18
hónap, a jótállási idő kilenc év.
Ennek az autópálya-szakasznak a
munkálatai során három hidat és felüljárót kell építeni a bekötőút, és
hat hidat az autópálya számára. A
meglévő országúthálózathoz való
csatlakozást pedig két körforgalom
kialakításával valósítja meg a vállalkozó, amely év végére át is adná
a forgalomnak – tájékoztatott a
Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság sajtóosztálya.
sokszor ment fel a toronyba, ahonnan beláthatta a Kis-Küküllő völgyét és mellékvölgyeit. A helynek
volt egy megfogalmazhatatlan kisugárzása, nem véletlenül választották az ősök erra a célra, továbbá
innen mindenhová eljutott a hívogató harangszó. Ezért a gyülekezet
ugyanitt fogja felépíteni az új harangtornyot.
Mintha valaki közülük távozott
volna el, mintha nem is faépítmény,
hanem ember lett volna – így érezték az emberek, amikor a torony
helye mellett elhaladtak. Ezért a
gyülekezet egy emlékeztető jelet
fog állítani az új torony mellé: Sándor János székelyszentistváni mesterrel a leégett torony egyik
használható gerendájából kopjafát
faragtattak, amelyet az új építmény
felszentelésével együtt fognak átadni a közösségnek, örök figyelmeztetésül.

Egy évvel ezelőtt semmisült meg a falu jelképe Fotó: Gligor Róbert László (archív)

templomtornyokon és -tetőzeteken
dolgozik, ő vállalta a torony újjáépítését. Jelenleg a faanyagot vágják ki
Alsósófalván, így ha a nyár elején
elkészül az alap – a fa száradásától
függően –, a nyár végén, az ősz kezdetén elkezdhetik az építkezést. A
tornyot olyannak szeretnék látni,
amilyennek eredetileg épült: négy
fiatoronnyal és zsindelytetővel, hiszen ami a tavaly leégett, egy 20.
századi beavatkozás után másképpen mutatott, a gyülekezet pedig
néhány évvel ezelőtt megerősítette
a szerkezetét. Most olyannak építik,
mint amilyen Debreczeni László
korabeli rajzain látható – részletezte
a tiszteletes.
Sokba kerül
A terv költségvetése szerint a harangtorony újjáépítése 220 ezer
lejbe fog kerülni, de Nagy Csaba
szerint ez az összeg távolról sem
lesz elég. Ugyanis már a faanyag
ára a tervezők által számolt érték ötszörösére (!) rúg, és legalább 24
köbméter tölgyfa anyagra lesz szükség: a harangszékig 14, azon felül
további 5 köbméter szükséges, a
borítódeszkából 7 köbméter. Továbbá a költségvetés nem tartalmazza
a
villámhárítót,
a
villanyszerelést, a vaselemeket, az
alapozáshoz szükséges követ, munkavezető szakmérnököt is szerződtetniük kell, és előre nem látható
költségek is lesznek. A toronysisak
fenyőfából készül, de belső deszkaborítása és a zsindely elkészítése,
felrakása tovább növeli a költsége-

ket. Így a lelkész legkevesebb 300
ezer lejre becsüli a kiadást. Ennek
az összegnek alig egyharmadával
rendelkeznek jelenleg, a többit pályázatokból, adományokból kell
összegyűjteniük. A biztosító 82 ezer
lejt fizetett a leégett építményért, viszont a járvány által előidézett gazdasági visszaesés a héderfájaiakat
sem kímélte, a tavaly jól indult adományozás kifulladt.
Történelmi lépések
1732-ben említik először a héderfájai haranglábat, azt követően
gyakran szerepel az esperesi látogatások jegyzőkönyveiben, hiszen
zsindelytetőzete gyakran megrongálódott, emiatt az építmény anynyira tönkrement, hogy 1862-ben
újat építettek helyébe. Az ugyancsak zsindelyfedésű torony azonban
kilencven év után megint nagyobb
beavatkozást igényelt, 1952-ben lebontották a fiatornyait, és a zsindelytetőt bádogborításra cserélték.
A gyülekezet legutóbbi, 150 kilogrammos kisharangja Segesváron
készült 1832-ben, a nagyobbikat
2012-ben öntötték újra és 350 kilogrammot nyomott. Mindkettőt az
egy évvel ezelőtti tűz semmisítette
meg, csak a tartószerkezetük maradt meg, a harangtestek és az ütők
megolvadtak. Két nappal az esetet
követően a magyar kormány támogatást ajánlott fel két új harang
megöntésére; négy hónap múlva
meg is érkeztek, egyik 210, a másik
290 kilogrammos, azonban csak az
új toronyban fogják felszerelni őket.

Így nézett ki az 1862-ben épült, 1952-ben módosított harangláb Fotó: Lisztes László (archív)
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Diákjaink külföldön V.

„Sokat köszönhetek az egyetemnek”

Idegenben az első napok a
legnehezebbek, hiszen akkor
jövünk rá, hogy egyedül vagyunk, és a magunk urai lettünk. Azonban ez nem csak a
szórakozásról szól, hanem komoly és olykor könyörtelen
lépéseket jelent. Ilyenkor
fontos, hogy kitartsunk, és ne
adjuk fel, hiszen csak így fejlődhetünk.

Nagy-Bodó Szilárd

Krivosik Adorián, Hollandiában
tanuló diák mesélte el tapasztalatait,
és hasznos tanácsokat is megosztott
velünk.
– Hogyan jött az ötlet, hogy külföldön tanulj?
– Nem volt szándékomban, hogy
külföldön tanuljak tovább, érdekelt,
hogy milyen a hazai felsőoktatás, ki
szerettem volna próbálni. A líceum
utolsó évében, az egyetemi nyílt
napok alkalmával el is látogattam
két erdélyi felsőoktatási intézménybe, egy kolozsvári és egy marosvásárhelyi egyetemre. Negatív
élmény volt, úgy éreztem, hogy a
tanárok számomra nem megfelelő
módon viszonyulnak a diákokhoz.
Példaként elmondom, hogy Kolozsváron az egyik egyetemen bevezényeltek egy amfiteátrumba, ahol
egy informatikatanár tartott órát nekünk, érdeklődőknek. Ezen részt
vett körülbelül 100 17-18 éves diák,
az ország különböző részeiről. Komoly informatikai feladatokat írtak
fel a táblára. Ezzel nem lett volna
gond, csakhogy a tanár találomra
felszólított diákokat, és aki nem
tudta a választ, azt megszidta, és kijelentette, hogy akik nem tudnak
válaszolni a kérdésekre, nincs amit
keressenek ezen a szakon. Engem
ez az eset meggyőzött arról, hogy
nem szeretnék egy ilyen közösségben tanulni. Ezt követően odaálltam
a szüleim elé, és elmondtam nekik,
hogy nem szeretném itthon folytatni
a tanulmányaimat. Megértették, elfogadták, és biztattak, hogy válaszszak külföldi egyetemet. Nem
sokkal később az Alexandru Papiu
Ilarian Főgimnáziumban szerveztek
egy eseményt, amelyre meghívták
25-30 külföldi egyetem képviselőjét. Én az angoltanárnőmnek köszönhetem, hogy eljutottam a
rendezvényre. Itt született meg bennem az ötlet, hogy külföldre menjek
tanulni, hiszen azok az emberek,
akik eljöttek bemutatni az egyetemeket, egy teljesen más hangulatot
varázsoltak a terembe. Éreztem,
hogy szeretnék, hogy az ő egyetemüket választanám és részese lennék az ottani oktatási rendszernek.
Innen nem volt ami megállítson.
Természetesen segítségre is szükségem volt a jelentkezésnél, hiszen
fogalmam sem volt, miként zajlik

Twente egyetem, belső rész

ez a folyamat. Az Edmundo nonprofit szervezet segítségével számos
hollandiai
egyetemre
jelentkeztem. Ezek közül a Twente
egyetemet választottam, ahova felvételt is nyertem. Így jutottam el
Hollandiába, Enschedébe.
– Milyen volt egy teljesen ismeretlen országba távozni?
– Nem volt sok elvárásom, mivel
nehéz volt megemészteni a gondolatot, hogy szeptembertől kiköltözöm Hollandiába, méghozzá
teljesen egyedül. A gondolat végig
ott volt a fejemben, és elképzeltem
bizonyos dolgokat, de konkrét elvárásom nem volt. Ahogy megérkeztem, egy leírhatatlanul nagy
kulturális sokkot kaptam, amitől bizonyos mértékben meg is ijedtem.
Az első nehéz pillanat az volt, amikor a szüleim és a barátnőm hazamentek, ők ugyanis elkísértek
engem, és pár napot együtt töltöttünk még. Én pedig egyedül ottmaradtam a kempingben – akkor még
nem találtam albérletet, pedig sokat
kerestem, csak ott nem egyszerű találni. Ekkor jöttem rá, hogy minden
tőlem függ. Segítség nem volt, és ez
volt a legnehezebb.
– Hogy ment a beilleszkedés, és
mennyi időbe telt?
– Ez a folyamat még négy év
után sem zárult le, még most is próbálok beilleszkedni. Azonban
egyértelműen az első év volt a legnehezebb. Elsősorban egy új nyelven kellett tanulnom, angolul, ami
nagyon nehéz volt, mert reál tantárgyakat tanultam, és meg kellett tanulnom, meg kellett értenem a
szakkifejezéseket. Tudtam angolul,
de a beszédem nem volt fejlett, hiszen otthon nem volt, akivel angolul
társaloghattam
volna.
Másodsorban óriási volt a kulturális
különbség. Meglepő volt, hogy az
emberek életstílusa és viselkedése
mennyire eltérő attól, amit megszoktam. Harmadsorban azt is nehezen viseltem, hogy távol voltam
a barátnőmtől és a családomtól. Azt
lehet mondani, hogy ez volt a legkönyörtelenebb, a nyelvet és a kulturális különbségeket az ember egy
idő után megszokja, és beilleszkedik.
– Könnyebb vagy nehezebb volt,
mint amilyennek képzelted?
– Ahogy már említettem, nem
volt sok elvárásom, de talán nehezebb volt, mint ahogy elképzeltem.
Ameddig be nem ugrottam a mélyvízbe, és nem tapasztaltam meg,
hogy mit kell csinálni, hogy képes
legyek fejlődni, fogalmam sem volt,
melyek lesznek az igazán nehéz lépések. Még most sem könnyű, de
valahol örülök is, hogy az elején
egyedül voltam, mert sokkal több
dolgot meg tudtam tapasztalni a
saját bőrömön, ez pedig az előnyömre vált vagy fog válni.

Krivosik Adorián

– Mi az, ami a legjobban hiányzik itthonról?
– Ha ezt a kérdést három és fél
évvel ezelőtt tették volna fel, azt
mondtam volna, hogy minden. Az
elején nagyon hiányoztak a nagyszüleim, a szüleim, a barátnőm, a
barátaim, a város és az egész környezet, ahol felnőttem. Még a rutin
is hiányzott, amitől akkoriban menekültem volna. Azonban jelenleg
már csak a személyek hiányoznak,
a nagyszüleim és a barátaim, mivel
a családom többi része már nem él
Romániában.
– Milyen tudással és tapasztalattal lettél gazdagabb?
– Megtanultam folyékonyan angolul, és megtanultam helyesen románul beszélni, mivel első évben
egy bukaresti román fiúval laktam
együtt az albérletben. Ezenkívül az
egyetem révén rengeteg tapasztalattal lettem gazdagabb, és ezalatt nem
csak az elméleti tudást értem. Az elsajátított tudás 75-80%-a gyakorlati. Azonban a legfontosabb az,
hogy megismerhettem egy más
perspektívát. Most már más nézőpontból látom az itteni és az otthoni
életet. Sokkal objektívebben szemlélem a világot.
– Milyen útravalót kaptál Marosvásárhelytől, Erdélytől?
– A legfontosabb útravaló számomra az volt, hogy megtapasztaltam az otthoni emberekben levő
empátiát és közelséget. Ez itt sok
esetben nincs meg. Teljesen más nézetei vannak egy nyugati országban
élő embernek és egy keleti, illetve
mediterrán térségben élőnek.
Mások a szokások, mások a rutinok.
Nekem Marosvásárhely megadta a
pörgést, megtanultam, hogy milyen
egy olyan közösségben felnőni,
ahol ott vannak melletted a barátaid,
akik bármikor önzetlenül segítenek.
Megtapasztaltam, hogy milyen,
amikor valakire számíthatsz, a közeli embereken kívül is. Ezt itt még
nem tapasztaltam. Azt mondhatom,
hogy Marosvásárhelytől a közelséget és a segítőkészséget kaptam. És
van ennél fontosabb?
– Hogyan tudnád leírni a hollandiai diákéletet?
– Az otthoni egyetemi diákéletet
főleg a barátaim történeteiből isme-

Forrás: utwente.nl

Twente egyetem

rem, és ennek fényében azt tudom
mondani, hogy a hollandiai teljesen
más. Az itteni diákélet az egyetemek campusaiban zajlik, és nehéz
beilleszkedni, mivel a bentlakásokban élő diákok 95%-a holland. Aki
itt szeretne tanulni, és az igazi diákélet részese szeretne lenni, jó, ha
legalább alapszinten tud hollandul,
mivel másképp nehezen fogadják
be. A külföldi diákok egy másik
körhöz tartoznak. Tehát vannak a
hollandok, és vannak a külföldiek.
Az otthonihoz hasonló diákélettel
nem igazán lehet találkozni, mert az
egyetem szinte az összes időnket leköti, és a szórakozóhelyek nagyon
drágák. A házibulik már nagyobb
arányban vannak jelen, amikor valakinél néhányan összegyűlünk,
ezek anyagi szempontból sokkal elérhetőbbek.
– Nem gondolkoztál azon, hogy
itthon tanulsz tovább, otthagyod az
egyetemet, és hazaköltözöl?
– Amikor ide kiköltöztem, voltak
kétségeim, de meghoztam a döntést.
Tudtam, ha kiköltözöm, és nekifogok tanulni, azt végig kell csinálnom.
Ennek
némiképpen
ellentmond, hogy első év után szakot váltottam, informatikáról kreatív technológia szakra. Azért
döntöttem így, mert úgy éreztem,
így jobban ki tudok bontakozni, viszont feladni soha nem akartam,
mert amit elkezdtem, azt végig akarom vinni.
– Mi kell ahhoz, hogy valaki nekivágjon a külföldi tanulásnak?
Mire kell számítania?
– Elsősorban óriási lelkierőt igényel mind a kiköltözés, mind pedig
a külföldön töltött idő. Az egyetem
sokkal nehezebb, mint ahogy azt
otthon hallottam. A tanév nincs
félévekre osztva, amit szessziók
zárnak le, itt egész tanévben vizsgáztatnak, folyamatosan komoly
projektek vannak. Ez a különbség
rengeteg nehézséget szül, mivel a
diákoknak nincs szabad hetük. Állandóan kell készülni az órákra, a
vizsgákra és a projektekre. Másodsorban, ha egy elsőéves diák nem
éri el a 45 kreditpontot a 60-ból,
akkor eltanácsolják az egyetemről
(ez csak az elsőévesekre érvényes).
Azt ajánlom a diákoknak, hogy
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nagy lelkierővel és lendülettel álljanak hozzá, és legyenek kitartóak, illetve bízzanak saját magukban.
Továbbá azt ajánlom, hogy aki külföldre akar menni, fél évvel azelőtt
fogjon neki lakást keresni, tudakolja
meg, milyen iratok szükségesek a
bérléshez, és mennyibe kerül, hiszen az ár minden városban változik.
– Tudod javasolni másoknak is,
hogy külföldön tanuljanak?
– Igen. Itt a tanulás nem csak az
egyetemet jelenti, aki kijön, komoly
élettapasztalatot is szerez. Elhagyni
a szülői fészket egy óriási lépés, és
komoly próbák elé állít mindenkit.
Ott van a honvágy, az, hogy egyedül kell boldogulni, nincsenek a
megszokott helyek és események,
amennyiben ezeket valaki megtapasztalja, és keresztülmegy rajtuk,
akkor nagyban hozzá fogják segíteni ahhoz, hogy az élet nehéz helyzeteiben helyt tudjon állni. Tanulási
szempontból pedig ismét csak a
gyakorlati tudást emelem ki. Negyedévenként van egy csoportos
projekt, amit nem elég egyszerűen
elkészíteni, dokumentációt is kell
írni hozzá, illetve – mivel technikai
szakról van szó – bizonyos esetekben prototípust is készítünk. Én jelenleg
az
egyetem
egyik
laboratóriumában dolgozom, és elmondhatom, hogy alkalmazottként
kizárólag az egyetemen tanultak
révén tudom végezni a munkámat.
Ezzel azt szeretném hangsúlyozni,
hogy az egyetemen tanultak valóban nagy segítséget jelentenek
akkor, amikor elkezdünk dolgozni.
– Mennyibe kerül az egyetem, és
mennyi pénz szükséges egy hónapra?
– Ha az Európai Unió országaiból jön valaki, az évi egyetemi tandíj 2000 euró. Ha nagyon
különleges szakot választ, ez felmehet akár 4000 euróra is, ez a plafon.
Részletfizetésre is van lehetőség, öt
részletben. Ami a megélhetést illeti,
havi 1000-1100 euró mindenképpen
kell az alapszinthez, ha azonban valaki egy kicsivel többet meg szeretne engedni magának, 1500-1600
euró az ideális összeg.
– Miután befejezed az egyetemi
tanulmányaidat, mi a terved, kint
maradsz, vagy hazaköltözöl?
– Nem szeretnék hazamenni a
tanulmányaim befejezése után,
mivel úgy érzem, hogy a tanulás
nem áll meg az egyetem után, tovább kell folytatnunk önmagunk
fejlesztését. Úgy érzem, ha most
hazamennék, nem tudnám a legtöbbet kihozni magamból. Jelen
pillanatban azt gondolom, hogy
10-15 évig biztosan nem fogok hazaköltözni.
– Milyen terveid vannak a jövőre
nézve?
– Különösebb terveim nincsenek,
megragadom azokat a lehetőségeket, amelyek kínálkoznak. Nem
szeretném lekötni magam tervekkel, ameddig nincs konkrét életcélom.

Forrás: utwente.nl
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Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

„A költészet is önkifejezés, akárcsak a zene”

Mészáros Gréta művészete

Mészáros Gréta gyönyörű
énekhangja és gondolatai
megdobogtatják a szívet.
Több saját dalt és számos
verset tudhat a magáénak,
melyek mély üzeneteket hordoznak. Iskoláról, zenei pályáról, lehetőségekről beszélgettünk a 17 éves budapesti diáklánnyal.

Szabó Blanka

– Milyen iskolába jársz, és milyen lehetőségeket kínál a középiskolád az éneklésre?
– Ének tagozatra járok, ahol egy
nagyon jó pedagógus, Karikáné
Domán Magdolna képez bennünket. A 36 fős osztályközösségből
nyolcan tartozunk az ének tagozathoz. Olyanok vagyunk, mint egy kis
család, jó kapcsolatot ápolunk egymással. Leginkább az iskola kórusában énekelünk, de mióta tart az
online oktatás, a tananyag elmélyítésére kerül nagyobb hangsúly.

– Mikor kezdtél el az énekléssel
komolyabban foglalkozni?
– Kiskoromtól kezdve az életem
része az éneklés. Az általános iskolában is ének tagozatos voltam. Iskolai rendezvényeken engem kértek
meg, hogy énekeljek, illetve kórustag is voltam. Fél éve kezdtem el
magántanárhoz, Mikó Zsófihoz
járni. Előtte édesapám segítségével
képeztem magam, neki nagyon jó
érzéke van a zenéhez.
– Mit jelent számodra énekelni?
– Ez a művészeti ág nagyon önkifejező és bensőséges. A dalok fő
üzenetét átadjuk, de a legmélyebb
tartalmát csak a dalszerző értheti
igazán.
– Az ORFK-OBB és DUE Médiahálózat Dalíró Pályázaton a 4. helyet nyerted el. Mi inspirál a
legjobban a dalok és a dalszövegek
írásában?
– Rengeteg téma és érzés foglalkoztat, ezekből születnek a dalok. A
dalírópályázatot az irodalomtanárom, Hegedűs Klára ajánlotta. A dal

Bálint-napi kérdezgető

Változatok a nagy Ő-re

Névtelen levelek, titkos ajándékok, padba rejtett rózsa,
plüssmaci – nem is olyan
régen még ilyen és hasonló kifejeződései voltak a
tinédzserkori szerelemnek.
Bálint-napkor ezek a – tárgyakkal és gesztusokkal közvetített – üzenetek különösebb hangsúlyt kaptak,
főleg, ha a fiatal ez alkalommal szerette volna feltárni érzelmeit választottja előtt.

Persze, a vicces meglepetések,
,,behúzások”, más nevében írt vallomások sem hiányozhattak egy középiskolás közösség február 14-i
délelőttjéből, délutánjából (a tanítás
idejétől függően). Mennyire tulajdonítanak jelentőséget a mai tizenévesek a szerelmesek napjának, mit
gondolnak a ,,mindent elsöprő”,
nagy érzelemről, és milyennek képzelik azt a személyt, akivel ezt szívesen átélnék? – egy lány és két fiú
válaszaiból igyekszünk megrajzolni
korosztályuk belső valóságának néhány körvonalát.
,,Legyenek álmai és tervei”
Eszter: – A Bálint-nap számomra
nem csak a párkapcsolatban lévők

ünnepe. Szerelmes lehet bárki, nyíltan vállalva, vagy titokban tartva,
álmodozva, vagy két lábbal a földön állva. Szeretetre viszont mindenkinek szüksége van, és a
szeretetet ugyanolyan jó adni, mint
kapni. A pároknak viszont nem csak
ezen a napon kell szeretniük egymást. Ez lehet esetleg az a nap, amikor újra átélik a régi, szép
pillanatokat, emlékeket, és megbizonyosodnak arról, hogy ugyanolyan boldogok együtt, mint
bármelyik átlagos hétköznapon.
Véleményem szerint, ha szeretünk
valakit, akkor arra nem kell egy
külön napot megjelölni, még akkor
sem, ha a másik egy egész világot
jelent számunkra.
– A te számodra milyen a nagy
Ő?
– Ritkán ítéltem meg külseje
alapján egy fiút, és hamar meg is
változott a véleményem, ha szóba
állhattam vele. Hiszen lehet a legelragadóbb a mosolya, lehet a legmenőbb a kinézete, ha nem tud
illedelmesen viselkedni, és komolyan venni a társait. Számomra inkább az a fontos, hogy egy fiúnak
milyen a lelke, képes-e szeretni és

Forró-Bathó Eszter-Anna

Elefántporcelán

címe: Figyelj oda. Nagyon fontosnak tartom a témáját, mert sok
olyan fiatal van, aki nem igazán figyel az utcán, a telefonja kijelzőjét
bámulja, a saját testi épségét kockáztatva. A pályázat nyertese, Pink
Edvárd (Pink and the Panthers) is
rengeteg tanáccsal látott el.
– A saját dalaid milyen stílust
tükröznek?
– Vannak pop stílusú dalaim, a
karácsonyi dalom viszont a dzsessz
hangzásvilágát képviseli. Még nem
találtam meg, hogy igazán melyik
stílus az én utam, de úgy vélem,
idővel ez is kialakul.
– Részt vettél a Caramel – Mesterakadémia kurzuson. Milyen érzés
volt egy elismert zenésztől tanulni?
– Rendkívül örültem a lehetőségnek, amit születésnapi ajándékként
kaptam. Caramel olyan tanácsokkal
látott el, amelyeket a későbbiekben
is hasznosítani, alkalmazni tudok.
Nagyon jó érzés volt részt venni a
tanfolyamon.
– Volt már saját fellépésed?
– Igen, egy bölcsőde családi
napján gyerekdalokat énekeltem. A
gyerekek nagyon aranyosak voltak, sokat táncoltak. Tanítónő szeretnék lenni, a gyerekek ugyanis
nagyon közel állnak a szívemhez.
– Kik a kedvenc előadóművészeid? Szeretnél színpadra lépni
egy elismert zenésszel?
– Szekeres Adrienn munkásságát emelném ki, rajta kívül Szakács Gergő és a Follow the Flow is
nagy kedvencem, a külföldi előadóművészek közül pedig Norah
Jones. Mostanában hajlok a török
zenei világ felé is. Nagy álmom,
hogy közösen énekeljek egy népszerű, sikeres előadóval.
– Hogy látod, jelenthet-e életpályát számodra a zene?
– Sokat gondolkodtam azon,
hogy zenész legyen-e belőlem, erre
fókuszáljak-e teljesen. Hiszek az
álmokban, úgy gondolom, valóra
válhat minden, amit nagyon szeretnénk. Viszont elsősorban tanítónő
szeretnék lenni, mert ez biztos pont
lehet az életemben. Ha úgy hozza a
sors, örömmel fogok a zenével is
foglalkozni. Fontos, hogy kitűzzünk
magunk elé célokat, legyenek terveink.
– Szerinted a járvány mennyire
fogja megváltoztatni a kultúrafogyasztási szokásainkat?
– Nagyon sok otthonról nézhető,
online koncertet szerveztek az

utóbbi évben. Jó tudni, hogy nincs
elveszve a zene ebben a helyzetben
sem. Ez feltölti a közönséget, de
hosszú távon az embereknek szükségük van arra, hogy személyesen
vegyenek részt koncerteken, mert
semmivel sem pótolható, amikor
százak, ezrek együtt rajonganak az
előadóért, közösen éneklik a dalszövegeket. Ez nagyszerű érzés.
– Még milyen hobbid van?
– Tavaly márciusban kezdtem el
verseket írni az irodalomtanárom
egyik pályázatára. Ezután csak jöttek a gondolatok, és további pályázatokra neveztem be. Nem baj,
hogy nem sikerült helyezést elérnem, hisz jó volt a folyamat, amely
során megszülettek az írások.
Édesapám már régóta ír verseket,
dalszövegeket, lehetséges, hogy
tőle örököltem ezt a készséget. A

költemények írásában az motivál a
legjobban, hogy szorosan kapcsolódik a dalszövegíráshoz. Egy
versből születhet dal is, erre nagyon jó példa a Red Bull Pilvaker
munkássága, ők sok verset zenésítenek meg. Különleges érzés egy
témát jól megfogalmazott, mélyebb tartalommal átadni. A költészet is önkifejezés, akárcsak a
zene.
– Milyen egyéb terveid, céljaid
vannak?
– A húgommal elkezdtünk írni
egy könyvet. Elképzeléseink szerint
három részből fog állni, több szerelmi szálon átívelő, szórakoztató
nyári olvasmánynak mondanám.
Ezenkívül szeretnék újabb saját dalokat, és érettségi után természetesen továbbtanulni. Aztán meglátjuk,
merre visz az utam…

tisztelni másokat, és ki tudja-e mutatni a barátságát, a szerelmét a
nehéz napokban is. Teljesen mindegy, hogy szőke vagy barna, sportos
vagy kissé teltebb az alakja, ha nem
tud őszinte lenni, nyíltan beszélni
akkor is, ha minden gyönyörű, és
akkor is, ha baj van. Ha szeretek valakit, akkor a hibáival együtt is szeretni fogom. A páromnak legyen
önbizalma, álmai és tervei, és legyen képes kiállni mellettük,
ugyanakkor fogadja el az én életcéljaimat is. Álljon ki mellettem és
értem, akárcsak saját magáért, és ne
hagyja, hogy bárki rossz szándékkal

befolyásolni tudja, se a család, se a
barátok.
Kihívó öltözet helyett
mély gondolatok
Tamás: – Szerintem túl nagy a
hűhó a Bálint-nap körül. Számomra
ez annyit jelent, hogy a párok az év
többi napján nem tesznek egymásért semmit, ezen a „csodálatos”
napon pedig bepótolják a mulasztást. Úgy gondolom, a lányok többsége talán kicsit túlságosan is
„várja” ezt a napot, de hát ez van.
Én a lányokat általában barátként
közelítem meg, mert így a legegyszerűbb megismerni bárkit. Főként

azok a lányok tetszenek, akik nem
öltöznek kihívóan, összetetten gondolkoznak, és természetesen talál
kettőnk között a szó, másként
ugyanis eléggé „kínos” vagy csendes egy beszélgetés.
– Megleptél-e már valakit egy
váratlan ajándékkal Bálint-napkor?
– Erre, sajnos, még nem volt alkalmam.
,,Lehessen vele jókat nevetni”
Hunor: – Már az óvodában érdekeltek a lányok, nem szégyelltem
játszani velük, és ők rendszerint jó
néven is vették a közeledésemet.
Később, az iskola első éveiben is
több lány barátom volt, mint fiú.
Azt hiszem, igazán szerelmes még
nem voltam, legalábbis azokat a bizonyos pillangókat még nem éreztem a gyomromban, de tetszeni
sokan tetszettek. Bálint-napkor nem
igazán szoktam ajándékot adni,
március 8-án viszont minden lány
haveromat meglepem egy-egy csokor hóvirággal. Nagyon szoktak
örülni, és ettől én is feldobódom.
– Szerinted milyen az a lány, aki
majd a pillangókat is ,,elhozza”?
– Ezt előre nem tudhatom, mindenesetre azt hiszem, váratlanul jön
majd az érzés. Annyit elárulhatok,
hogy a sportos, laza lányok társaságában érzem igazán jól magam,
akikkel jókat lehet hülyéskedni, akik
mindig vevők a vicceimre. (n. sz. i.)

Elefántporcelán.
Kívül erős, szilárd alkat.
De roppanástól való félelme
Sose nyer nyugalmat.
Meg nem formált szíve
Csendben, lassanként megreped.

Az út, mely vár rá, tökéletes.
Szeme fénye mégis fájó.
Lélek nélküli lelkében
Egyetlen ékszer. Én. A nagyravágyó.
Első lépés/én, határozott. Vége.
Ekkor kezdett repedezni az elefántporcelán szíve.
Fújjad, üssed, verjed, dobjad!
Dobjad ki az em-lékét!
Akard, szorítsd, szeresd, titkold!
Titkold szerelmed! Ragyogó szemét.
Biztasd, ösztökéld a jóra,
Ne hallgasson ékszered a hamis szóra!
Összetörik a szíved, elefántporcelán.
Elefántporc elán. -el láng. Elefántpor celán. -Cellám.
Börtönödbe zártad magad, és börtönödbe zársz,
De most még mindig rám vársz.
Elefántporcelán. Kívül erős, szilárd alkat,
De lelkének gyöngye nem lel többé nyugalmat.
Nem lelek többé nyugalmat. Nyug-almot.
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Szerkeszti: Farczádi Attila 1173.

FTC-siker a rangadón, kieső helyen az Újpest

A címvédő és éllovas Ferencváros magabiztosan, 4-0ra nyert Újpesten a labdarúgó
OTP Bank Liga 19. fordulójának szerdai játéknapján. A
vesztes házigazdák kieső
helyre kerültek a tabellán.
Az első félidőben a Ferencváros – Isael révén, a 24.
percben – egyetlen veszélyes
akcióját gólra tudta váltani. A
fennmaradó időben viszont
önmagához képest lassúbb
tempó mellett rengeteg átadási hibát követett el a vendégcsapat,
amely
így
támadni és veszélyeztetni
sem tudott. Az Újpest jól
megszervezte a védekezését,
igyekezett, hogy ne adjon területet ellenfelének. Ez viszont a 15. perc után
erőteljesen kihatott a támadójátékára, amely teljesen
erőtlenné vált.
Tallo öngóljával kezdődött a második felvonás – az
újpesti center szöglet után a rövidről csúsztatott saját
kapujába, senkitől sem zavartatva –, az ettől megzavarodott házigazdák csak percek múlva tértek magukhoz.
Utána viszont támadásba lendültek, ám a védekezéssel
és az eredmény tartásával megelégedő Ferencvárostól
kis erőbedobás is elég volt, hogy hatástalanítsa a hazai
akciókat, mielőtt azok veszélyessé váltak volna. A 76.
percben Uzuni biztosította be a vendégek sikerét, akik

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 19. forduló: Újpest FC – Ferencvárosi TC 0-4
(0-1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, zárt kapus, vezette: Iványi.
Gólszerzők: Isael (24.), Tallo (47 – öngól), Uzuni (76.), Vécsei
(90.).
Sárga lap: Kutrumpisz (5.), Tallo (25.), Kastrati (80.).
Újpest: Banai – Pauljevic (71. Kastrati), Kutrumpisz, Baosic,
Antonov (89. Katona) – Simon (62. Mucsányi), Csongvai, Mitrovic
(62. Szakály P.), Onovo, Stieber Z. (62. Beridze) – Tallo.
Ferencváros: Dibusz – Wingo (74. Lovrencsics), Blazic, Botka,
Heister (80. Civic) – Haratin, Somália (80. Vécsei) – Isael (74. Boli),
Nguen, Uzuni – Baturina (64. Sigér).

Eredményjelző
NB I, 19. forduló: Puskás Akadémia FC – Diósgyőri VTK 2-0, Budapest Honvéd – Paksi FC 1-1, Budafoki MTE – ZTE FC 3-1, Újpest FC – Ferencvárosi TC 0-4, Kisvárda Master Good – MTK
Budapest 0-2, MOL Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC 0-0; 20.
forduló: Diósgyőri VTK – Kisvárda Master Good 2-0, Mezőkövesd
Zsóry FC – Budapest Honvéd 2-1, MTK Budapest – Újpest FC 1-3.

Fotó: MTI

onnantól fölényben játszottak a hitehagyott hazaiakkal.
A végeredményt Vécsei megpattanó lövéssel állította
be a 90. percben.
Az Újpest 2014 szeptembere óta nem tudja legyőzni
otthon a Ferencvárost, amely azóta vendégként három
döntetlen mellett negyedszer kerekedett föléje. Az Újpest sorozatban hatodszor kapott ki a zöld-fehérektől,
és egymást követő ötödik mérkőzésen maradt gólképtelen ellenük. Az FTC a bajnoki idényben tizedik idegenbeli fellépésén három döntetlen mellett hetedszer
győzött.

1. Ferencváros
2. Fehérvár FC
3. Puskás AFC
4. MTK
5. Mezőkövesd
6. Kisvárda
7. Paks
8. ZTE
9. Újpest
10. Honvéd
11. Budafok
12. Diósgyőr

19
19
19
20
20
20
19
19
20
20
19
20

14
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
5

Egy biztos: nem fulladnak unalomba a Sepsi OSK meccsei

Bálint Zsombor

Bonyolult időszakot él át a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1. ligás
labdarúgóklub, amely két hete folyamatosan kényszerpályán mozogva kénytelen összeállítani a
csapatot a tömeges koronavírusos
fertőzések miatt. Mi több, múlt kedden el sem tudott elutazni Piteşti-re,
így a meccset jövő keddre halasztották. Ilyen helyzetben vesztett
újabb pontokat hazai pályán, miután – akárcsak a Voluntari ellen –
szünetben két góllal vezetett. És
hogy ez még jobban fájjon a szurkolóknak, az egyenlítő gólt az ötödik
hosszabbításpercben,
gyakorlatilag a jászvásári ellenfél
utolsó akciója során kapta.
A háromszéki alakulat öt olyan
játékossal lépett pályára Jászvásár
ellen, akik egy nappal előtte hagyták el a karantént (helyettük mások
kerültek elszigetelésbe), mert más
nem állt rendelkezésére az ugyancsak alig visszatért Leo Grozavu
edzőnek. Nevek alapján ugyan nem
nézett ki rosszul a csapat, azonban
Eder például a számára szokatlan
védekező középpályás poszton játszott, és az összefércelt középpályának végül fontos negatív szerep
jutott. Fofana és Mitrea eltiltás
miatt nem szerepelhetett, így bemutatkozott a nemrég érkezett, társait
alig ismerő szlovák hátvéd, Ňinaj
is. A kapuban továbbra is Fejér volt
az egyetlen választás, bár a Nyíregyházától három meccsre hazatérő
hálóőr igen sokat bizonytalankodott
ezen a mérkőzésen is, és adott pillanatban akár büntetőt is ítélhetett
volna a játékvezető az egyik rossz
ütemű kimozdulása után.
Igaz, az ellenfél Jászvásár sincs
csúcsformában az utóbbi időben, és

az első félidőben úgy tűnt, ez a hirtelen összekapott csapat is elég lesz
a sikerhez. Annak ellenére, hogy a
meccs gyakorlatilag 0-1-ről indult,
miután Vega, akire a védők nem
léptek ki időben, nagyon eltalált 20
méterről egy labdát (0-1). A Sepsi
OSK azonban két perc alatt fordított: a 16. percben Petrila beadását

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

kézzel vette át Onea, és a büntetőt
Fülöp Loránd némi szerencsével értékesítette (1-1). (Az OSK tizenegyesrúgói – Fülöp István, Vaşvari,
Mitrea – közül egyik sem lehetett a
pályán.) Alig kezdték újra középről,
a következő OSK-támadás újabb
gólt ért: Golofca a jobb oldalon forgolódott, majd a hosszú sarokra ér-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 22. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Jászvásári CSM Politehnica 3-3 (3-1)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, zárt kapus. Vezette: George
Găman (Craiova) – Adrian Popescu (Craiova), Tunyogi Ferenc
(Zilah). Tartalék: Viorel Flueran (Craiova). Ellenőr: Sajtos László
(Nagyszeben).
Gólszerzők: Fülöp Loránd (17 – büntetőből), Šafranko (18.), Golofca (42.), illetve Vega (2.), Calcan (77.), Gaitan (90+5.).
Sárga lap: Šafranko (62.), Eder (76.), ştefănescu (89.), Fejér
(90+1.), illetve Onea (16.), Passaglia (25.), Buşu (87.), Vega (89.).
Sepsi OSK: Fejér – Deljanidisz, Bouhenna, Ňinaj, ştefănescu,
Achahbar (71. Nouvier), Eder, Fülöp Loránd, Golofca (74. Dumiter), Šafranko, Petrila (46. Tamás Nándor).
Poli: Brînză – Onea, R. Popa, Mihalache, Buşu, Moisa (1. Vanzo,
64. Žajmović), Gaitan, Passaglia, Popadiuc (73. Calcan), Vega, D.
Flores (65. Pakszevanosz).

A tabella
4
6
3
5
4
7
5
4
4
7
5
2

kező beívelését Šafranko közelről
a hálóba bólintotta (2-1). Szünet
előtt két perccel Achahbar indította
Golofcát, aki 12 méterről a felső
léc segítségével hatalmas gólt lőtt
(3-1).
A teljes értékű Sepsi OSK innen
aligha vesztett volna pontot, azonban a Voluntari elleni lidércnyomás
megismétlődött. A szünet után
előbb Šafranko, majd Achahbar hagyott ki hatalmas lehetőséget, aztán
lassan elfogyott a házigazdák középpályája: sem erőnlétileg, sem –
az improvizált összeállítás okán –
taktikailag nem tudta tartani a lépést, és noha Jászvásár sem mutatott valami nagy támadóerőt, lassan
beszorította kapuja elé a hazai csapatot. A meccset meghatározó cse-

1
4
7
7
8
6
7
9
10
8
9
13

40-10
42-21
24-25
29-27
21-25
20-24
36-36
35-37
25-45
30-29
23-33
23-36

46
33
30
29
28
28
26
22
22
22
20
17

rének Calcan bizonyult, aki a 77.
percben kapásból, ballal a 11-es
pont környékéről a hosszúba lőtt
egy jobb oldali beívelést (3-2),
majd a 90+5. percben ő és Pakszevanosz érthetetlenül üresen kapták
a tizenhatos vonalán. Utóbbi lövése
lecsúszott ugyan, és úgy tűnt, oda a
nagy lehetőség, azonban a védők a
berobbanó Gaitanról is lemaradtak,
aki közelről a hálóba pöckölt, és
ezzel megszerezte az egyenlítő találatot (3-3).
A Sepsi OSK-nak most egy hete
van arra, hogy megpróbáljon rendet
rakni a szétesett társaságban. Viszszatér Mitrea és Fofana, és talán
lesznek még, akik szabadulnak a
karanténból. Legközelebb ugyanis
szombaton, a Dinamo otthonában
játszik a csapat. És még 8-9 pontra
van szüksége ahhoz, hogy biztos legyen a felsőházba jutásban.

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, 21. forduló: Jászvásári CSM Politehnica –
CSU Craiova 0-3, Nagyszebeni Hermannstadt – Medgyesi Gaz
Metan 1-1, FC Voluntari – Gyurgyevói Astra 1-3, Bukaresti Dinamo
– Bukaresti FCSB 0-1, Academica Clinceni – Aradi UTA 0-3, Chindia Tîrgovişte – Botosáni FC 2-3, Kolozsvári CFR – Konstancai Viitorul 2-1; 22. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Jászvásári
CSM Politehnica 3-3, Gyurgyevói Astra – FC Argeş Piteşti 0-2, CSU
Craiova – Bukaresti Dinamo 1-0, Aradi UTA – Nagyszebeni Hermannstadt 1-1.
1. FCSB
2. CFR
3. CSU Craiova
4. Sepsi OSK
5. Botosán
6. Clinceni
7. Tîrgovişte
8. UTA
9. Viitorul
10. Dinamo
11. Medgyes
12. FC Argeş
13. Astra
14. Nagyszeben
15. Voluntari
16. Jászvásár

21
21
22
21
21
21
21
22
21
22
21
21
22
22
21
22

A bajnokság állása
15
3
3
14
5
2
12
7
3
8
10
3
8
6
7
7
9
5
7
7
7
7
7
8
5
10
6
7
4
11
7
4
10
5
8
8
5
7
10
3
10
9
4
5
12
4
4
14

48-19
29-10
27-13
36-23
31-27
21-20
19-19
21-30
29-29
23-26
27-32
21-27
28-34
21-32
25-36
21-50

48
47
43
34
30
30
28
28
25
25
25
23
22
19
17
16
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Bővülhet a Bajnokok Ligája-mezőny

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA)
2024-től megújítaná a
Bajnokok
Ligáját,
amelynek mezőnye a jelenlegi tervezet szerint
32-ről 36 csapatosra bővülne, a lebonyolításban
megszüntetnék a csoportkört, a mérkőzésszámot pedig növelnék.
A főtáblán szereplő
együttesek az eddigi hat
helyett legalább tíz találkozót vívnának, azaz a
csapatok nem találkoznának minden riválisukkal.
Az egyetlen tabella alapján a legjobb nyolc kvalifikálná
magát
a Az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke, Aleksander Ceferin a Bajnokok Ligája-serleggel. Fotó: Getty
nyolcaddöntőbe, míg a
A pluszhelyeket illetően annyit tudni, hogy egyet
9-16. helyezettek a 17-24. helyezettekkel játszanának
a francia bajnokság kapna, így a Ligue 1 a másik négy
a 16 közé kerülésért.
A tervezet ismeretében az európai bajnokságokat nagy liga, a spanyol, az olasz, a német és az angol
összefogó szervezet rendkívüli közgyűlést tartott pén- szintjére emelkedne. A Reuters brit hírügynökség forteken, amelyen „erős aggályának” adott hangot, hogy rásai szerint a kisebb bajnokságok képviselői azért
az amúgy is sűrű versenynaptár még telítettebbé válna aggódnak, hogy a fennmaradó helyeket sem ők kapa plusz játéknapoktól. Az UEFA ennek a problémának nák meg, hanem a Serie A, a Premier League, a La
a megoldását abban látja, hogy húszról 18 csapatosra Liga és a Bundesliga növelhetné tovább a képviselekellene csökkenteni az élbajnokságok mezőnyét, vala- tét.
Az UEFA a héten mutatja be az új szisztémát az 55
mint ahol létezik, ott megszüntetni a Ligakupát, az
élcsapatok pedig később kapcsolódnának be a nemzeti nemzeti szövetségnek, miközben szorosan együttműködik az európai klubokat képviselő szervezettel is.
kupaküzdelmekbe.

Szoboszlai Dominik bekerült a Lipcsei RB tavaszi BL-keretébe

Fotó: RB Leipzig

Az UEFA hivatalos honlapján tette közzé a Bajnokok Ligájában még versenyben lévő 16 csapat
keretében történt változásokat. A klubok maximum három új játékost nevezhettek a tavaszi BLkeretbe, a határidő február 2. volt.
A csoportkörben még a Red Bull Salzburg színeiben futballozó, majd a Bundesliga téli átigazolási időszakának legdrágább játékosaként a
Lipcsei RB-hez igazoló Szoboszlai Dominik bekerült a lipcseiek keretébe, tehát akár tavasszal is
láthatjuk futballozni a Bajnokok Ligájában, akárcsak válogatott klubtársait, Gulácsi Pétert és Willi
Orbant.
Szoboszlai még nem mutatkozott be a Lipcsében, jelenleg sérülésből lábadozik, ügynöke, Esterházy Mátyás szerint rehabilitációja jól halad, és
a nevezése is arra utal, hogy Julian Nagelsmann
vezetőedző számol a magyar válogatott középpályással.
A Lipcse a Liverpoollal találkozik a nyolcaddöntőben, az első mérkőzést, amelynek helyszíne
egyelőre nem tisztázott, február 16-án rendezik.

Elkezdődött
a klubvilágbajnokság

A mexikói UANL és a dél-koreai Ulszan Hyundai elődöntőbe jutásért kiírt mérkőzésével csütörtökön megkezdődött a koronavírusjárvány
miatt
decemberről
elhalasztott
labdarúgó-klubvilágbajnokság, amelynek döntője jövő csütörtökön
lesz.
A negyeddöntőt a mexikói gárda harcolta ki, amely 2-1-re nyert
ázsiai riválisa ellen. Az Ulszan szerzett vezetést Ki Hi Kim révén a
24. percben, ám a Tigres még a szünet előtt fordított az Európa-bajnoki ezüstérmes André-Pierre Gignac duplájával (38., 45+5. – a másodikat büntetőből).
A két nagy esélyes, a Bajnokok Ligája-győztes Bayern München
és a Libertadores Kupa-címvédő Palmeiras kiemeltként csak a tegnapi
és a mai elődöntőben lép pályára a tornán, amelyet 2019 után másodszor rendeznek Katarban. A bajorok 1976-ban, 2001-ben és 2013-ban
hódították el a trófeát, míg ez a brazil klubnak egyszer sem sikerült,
1999-ben alulmaradt a Manchester Uniteddel szemben.
A tornán a szokottnál eggyel kevesebb mérkőzést rendeznek, mivel
Óceánia képviseletében az új-zélandi Auckland City visszalépett, így
a házigazdaként résztvevő al-Duhail elleni selejtező elmaradt. A hét
találkozót az Ahmed bin Ali Stadionban és az Education City Stadionban játsszák le, mindkettő a jövő évi világbajnokság egyik helyszíne.
A klub-vb 2005-ben váltotta fel a klubvilágkupát, amelyen kizárólag Európa és Dél-Amerika legjobb együttese csapott össze. A klubvilágbajnokságon a hat kontinens legrangosabb klubsorozatának
győztese, valamint a házigazda szerepel. A megváltozott rendszer ellenére továbbra is kizárólag Dél-Amerikából és Európából került ki
a győztes, olyan is csak négyszer – 2010-ben, 2013-ban, 2016-ban és
2018-ban – fordult elő a kongói Mazembe, a marokkói Raja Casablanca, a japán Kashima Antlers és az egyesült arab emírségekbeli alAin révén, hogy más kontinenst képviselő csapat került fináléba.
A jogelőd klubvilágkupát is beleszámítva az eddigi 58 kiírásból
33-szor európai, 25-ször dél-amerikai diadal született. Az elmúlt
években viszont nyomasztó az európai résztvevők fölénye: az előző
hét kiírást egyaránt a BL-győztes nyerte, ahogy az elmúlt 13 alkalomból 12-szer.

A 95 éve született Grosics Gyulára emlékezett az Aranycsapat Testület

Az Aranycsapat kapusára, Grosics Gyulára emlékezett múlt héten,
szerdán az Aranycsapat Testület
abból az alkalomból, hogy a Fekete
Párducnak is nevezett labdarúgó
február 4-én lett volna 95 éves.
Az Olimpia parkban az ötkarikánál megtartott eseményen az
Aranycsapat Testület elnöke, Lomnici Zoltán beszédében azt emelte
ki, hogy a nemzet sportolójának is
megválasztott kiváló kapus sokat
tett a hazájáért, mégis számos megaláztatás érte, a kommunista diktatúra idején kémkedés vádjával le is
tartóztatták.
A testület alelnöke, Bajkai István
felidézte Grosics Gyula játékos-,
majd sportvezetői pályafutását. Emlékeztetett rá, hogy a magyar labdarúgó-válogatott
kapuját
86
alkalommal védte, és ezekből csak
13 volt vesztes mérkőzés. Hozzátette: Grosics tagja volt az 1952-ben

Helsinkiben olimpiai aranyérmes
magyar együttesnek, 1953 novemberében védett az évszázad mérkőzésén, az angolok elleni 6-3-as
diadal során, valamint az 1954-es
berni világbajnokságon, ahol ezüst-

érmet nyert. Megemlítette azt is,
hogy Grosics 1957-ben, 1959-ben
és 1961-ben is szavazatot kapott a
France Football Aranylabda-szavazásán. Hangsúlyozta, hogy haláláról
a eurosport.com-tól kezdve a The

Kleinheisler több mint egy év után zörgetett ismét
a horvát élvonalban

Guardianig megemlékezett a világ,
kiemelve, hogy a mágikus magyar
válogatott, „a nagybetűkkel írt
LABDARÚGÁS sarokköve” távozott.
„Grosics Gyula emléke örökké él
bennünk, ő olyan csillag az égen,
akit az elkövetkezendő generációk
példaképként követnek, hiszen tőle
megtanulhatják az alázatot, a kitar-

Fotó: AFP

tást, a hazaszeretetet, a becsületet és
a szerénységet” – fogalmazott Bajkai, aki szerint Grosics igazi magyar ember, igazi klasszis, igaz
keresztény lélek volt.
A legendás hálóőr leánya, Grosics Edina elmondta, elsősorban hazaszeretetet tanult édesapjától, aki
mindig büszke volt arra, hogy magyar.

Holender Filip újra betalált a szerb első ligában

A magyar válogatott Holender Filip egy góllal és egy gólpasszal járult
hozzá a Partizan Belgrád 3-0-s sikeréhez a Napredak Krusevac ellen a
szerb labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának szombati játéknapján. A
meccset végigjátszó Holender a 14. percben adott gólpasszt, majd a 40.
percben maga is betalált – némileg kiszorított helyzetből, körülbelül 11
méterről volt eredményes. Az október elején igazolt válogatott csatárnak
ez volt a negyedik gólja a szerb élvonalban. Csapata továbbra is a tabella
második helyén áll.
Fotó: MTI

Kleinheisler László góllal járult hozzá a listavezető Eszéki NK 2-0-s hazai győzelméhez a Hajduk Split
ellen a horvát labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának szombati játéknapján. A válogatott játékos kezdőként 73
percet töltött a pályán, és az 59. percben egy visszahúzós cselt követően körülbelül 18 méterről a kapu hosszú
oldalába bombázott. A 26 éves középpályás két éve igazolt Eszékre, és azóta ez volt az ötödik – a mostani
idényben az első – gólja a horvát élvonalban. Legutóbb 2019 decemberében volt eredményes.
A Hajduk Splitben az ugyancsak válogatott Gyurcsó Ádám kezdőként 56 percet kapott.

Vida Kristopher győztes gólt szerzett Lengyelországban

A Piast Gliwice – Vida Kristopher 90+4. percben szerzett góljával –
4-3-ra nyert a Krakkói Wisla otthonában a lengyel labdarúgó-bajnokság
15. fordulójában.
A házigazda krakkóiak a huszadik percben 3-0-ra vezettek, ám a szünetben már 3-2 volt az állás. A második félidőben további két gólt szereztek a vendégek, a győztes találat a 61. percben pályára lépett Vida
jóvoltából esett a végjátékban.
A 25 éves csatár tavaly február végén igazolt Dunaszerdahelyről a
Piast Gliwicéhez, amelynek színeiben ez volt az első gólja az élvonalban. Eddig csak – egy alkalommal – a Lengyel Kupában volt eredményes.
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Futsal-Eb-selejtező:
Magyarország nyert,
Románia ikszelt

Daniel Cheşa a Marosvásárhelyi TVR-ben

9

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja Daniel Cheşa. A
Koronkán élő marosvásárhelyi hegymászóval Szucher Ervin az Ararát hegye 5137 méteres csúcsának meghódításáról beszélget.

Módosíttatná a szponzorálási törvényt
a sportminiszter. De hogyan?

Bálint Zsombor

Fotó: MLSZ

A magyar futsalválogatott 2-1-re nyert Budapesten a fehéroroszok
ellen múlt héten, szerdán az Európa-bajnoki selejtezősorozat második
fordulójában. Románia 2-2-re játszott Észak-Macedóniával, Szkopjéban.
Turzó József együttese nagyszerű védekezéssel és fegyelmezett játékkal, Rábl János és Pál Patrik góljainak köszönhetően fontos három
pontot szerzett.
A román csapat hátrányból fordítva győzelemre állt Felipe Oliveira
és Savio Valadares góljainak hála, azonban a házigazdák a hajrában lehozták a kapust, és a plusz mezőnyjátékost kihasználva egyenlítettek.
A magyar csapat decemberben a kazahok otthonában elszenvedett
5-0-s vereséggel kezdett, míg Románia hazai környezetben ugyancsak
döntetlenre játszott Szerbiával.
Ebben a szakágban először zajlik oda-visszavágós rendszerű csoportokban a kvalifikációs sorozat, a magyarok még az izraeliekkel szerepelnek egy négyesben, a románok további ellenfele Bosznia (amely
vezeti is a 4. selejtező csoportot).
A nyolc kvartett első helyezettje, valamint a hat legjobb második kivívja az Eb-szereplést, a két legrosszabb csoportmásodik pedig novemberben rájátszásban dönt az utolsó Európa-bajnoki helyről.
A 2022-es kontinensviadalnak Groningen és Amszterdam ad otthont
január 19. és február 6. között. A hollandok rendezőként automatikusan
résztvevők.
Eredményjelző
Futsal-Eb-selejtező, 2. forduló:
* 4. csoport: Észak-Macedónia – Románia 2-2 (1-1), gólszerzők: Dandan (13.) és Rangotov (38.), illetve Oliveira (14.) és Ribeiro (32.)
* 5. csoport: Magyarország – Fehéroroszország 2-1 (1-0), gólszerzők: Rábl (5.), Pál (30.), illetve Szilivoncsik (27.)

Hosszabb interjút adott a Digi24 hírtelevíziónak Novák Eduárd sportminiszter,
amelyben terveiről, a romániai sport újjáélesztésének lehetőségeiről beszélt.
A tárcavezető megismételte korábbi elképzelését arról, hogy néhány sportágat kiemelten szeretnének támogatni, hogy
Románia ismét a legjobb 15 éremgyűjtő
nemzet közé kerüljön az olimpiai játékokon.
Mivel a sportteljesítmény szintje és az erre
fordított pénz között egyenes arányú összefüggés mutatható ki, szerinte azokat a sportágakat kell támogatni, amelyekben a
legnagyobb az esély az éremszerzésre. Ezek Novák Eduárd a Digi24 stúdiójában.
Fotó: Digi24
között megemlítette a birkózást, a vívást, a
hasznosíthatnák a helyhatóságok, amelyeknek a terücselgáncsot, az evezést, továbbá kiemelte az atlétika, letén találhatók, hiszen európai és fejlesztési minisza torna és az úszás támogatásának fontosságát, ame- tériumi forrásokhoz juthatnak, hogy megfelelő
lyek jelenleg nincsenek a legjobb állapotban. Beszélt színvonalon működtethessék őket – vélte. Ezért már
a kerékpársportról is, amelynek a szövetségét vezette javasolta is a miniszterelnöknek – jelentette be –,
mindaddig, amíg ki nem nevezték miniszternek. hogy készítsenek elő kormányhatározatot, amely leEnnek kapcsán elmondta, a brit sportági szövetség 35 hetővé teszi a létesítmények átadását, akár telekmillió eurós költségvetésből gazdálkodik a tokiói könyv hiányában is. Marosvásárhely vonatkozásában
olimpia előkészítése során, ezzel kell felvennie Ro- a ligeti sportcsarnokról, a leendő fedett uszodáról és
mániának a versenyt. Hozzátette, a brit kerékpársport a műjégpályáról lenne szó.
a manchesteri velodrom megépítése után kezdett látNovák ugyanakkor arról is beszélt, hogy a miniszványosan fejlődni.
tériumi alárendeltségű klubokról egyelőre nem monEzzel pedig rá is térhetünk a romániai sportinfra- dana le, legalábbis addig, amíg pontra nem teszik ezek
struktúra siralmas állapotára. Jelenleg több sportág működési keretét, és meg nem változtatják a szponversenyzői, kerékpározók, sízők, korcsolyázók, bobo- zorálási törvényt, amely a sport támogatását magasok, szánkózók stb. külföldre járnak edzeni, sőt az or- sabb szintre emelné. A miniszter elképzelése azonban
szágos bajnokságot is külföldön szervezik, itthon nem tetszik majd a csapatjátékok kedvelőinek, hiszen
ugyanis hiányoznak a megfelelő létesítmények – szá- pontosan azoknak a sportágaknak a támogatását öszmolt be. Mindez annak ellenére, hogy a sportminisz- tönözné, amelyeknek nincs akkora vonzereje a közöntérium
leltárában
jelenleg
300-nál
több ség számára, de amelyeket a polgármesterek szerinte
sportlétesítmény található, ennek jelentős része azon- vélhetően elsorvasztanának, ha a klubokat a jelenlegi
ban – a miniszter megfogalmazása szerint – romhal- állapotban a helyhatóságok átvennék.
maz. Sok létesítményt még csak nem is telekeltettek.
Hogy mi lesz a csapatjátékok szponzorálásának
Márpedig ezeket a létesítményeket sokkal jobban elősegítésével, arról sajnos nem esett szó.

Chema Rodriguez felfedte a sikeressé vált magyar válogatott titkát

A magyar kézilabda-válogatott
legnagyobb erőssége magában a
csapatban rejlik, hiszen kialakult
egy olyan keret, amelynek minden
tagja ugyanolyan keményen dolgozik, véli a csapat 41 éves spanyol
másodedzője. José María Rodríguez Vaquero – sportági becenevén
Chema – 2019 júliusa óta segíti Gulyás István szövetségi kapitány, valamint Nagy László, a szakmai stáb
tagja, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) alelnöke munkáját.
Irányításukkal a válogatott tavaly a
svédországi Európa-bajnokságon
kilencedik, idén az egyiptomi világbajnokságon ötödik lett.
Lehetünk olyan erősek,
mint a spanyolok?
Chema Rodriguez szerint a szakmai stábnak elég mély a merítési lehetősége, a fiatalok szenzációs
teljesítményt tudnak nyújtani, és
már most rengetegen szeretnének
bekerülni a válogatottba, nem könynyű a dolog, mert nagyon sok a tehetség, és kemény feladat a
keretszűkítés.
Hangsúlyozta, a legtöbbet talán
azért kellett dolgozniuk, hogy a játékosok higgyenek magukban,

Sokaknak feltűnt, hogy időkéréskor nem Gulyás István szövetségi kapitány (j2), hanem Chema
Rodriguez másodedző (j3) magyaráz a játékosoknak. Fotó: MKSZ

abban, hogy igazán jó csapatot alkotnak, hogy amit csinálnak, az jó,
és hogy a legjobbakkal is felveszik
a versenyt.
„Nem volt könnyű minden játékosnak megadni a kellő önbizalmat,
azt, hogy higgyen a saját képességeiben, tudásában. Szerencsére az
utóbbi időben ez is megváltozott, a
tavalyi Európa-bajnoksághoz képest nagyon sokat fejlődtek a játékosok ezen a téren. Most már lassan
képesek elhinni, hogy lehetünk

olyan erősek, mint a spanyolok, a
németek, a dánok vagy a franciák”
– vélekedett.
A másodedző úgy véli, talán forgathatták volna jobban a csapatot a
januári, egyiptomi tornán, használhattak volna több játékost, mert biztosan felnőttek volna a feladathoz.
„Most már nyilvánvaló, hogy többet kellett volna pihentetni Lékait,
Bánhidit vagy Miklert. Legközelebb erre is jobban figyelünk majd.
A cél az, hogy a keret minden játé-

kosa szerepet kapjon, és hozzá tudjon tenni valami pluszt a csapat teljesítményéhez” – szögezte le.
Minden döntést hármasban hoznak
meg
A spanyol edző elárulta, a jövő
januári, magyar–szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság végéig
szól a szerződése, de a magyar szövetség mindig számíthat rá, amikor
és ameddig csak szeretné. „Nagyon
hálás vagyok, hogy megkaptam a
bizalmat, ráadásul úgy, hogy korábban edzőként az égvilágon semmit
nem tettem le az asztalra” –
mondta.
Arról, hogy milyen szerepet tölt
be a szakmai stábban, kifejtette:
nincs olyan, hogy valaki kimondottan ezért, más meg azért felel. „Ha
valamiben talán többet teszek be a
közösbe, akkor az a taktikai felkészítés, a megfelelő taktika kiválasztása, de ezt sem egyedül csinálom.
Nincs olyan döntés, amelyet ne hár-

masban, közösen hoznánk meg, az
egyetlen olyan szituáció, amikor
jobban elkülönülnek a feladataink,
az maga a mérkőzés. Ha hárman
beszélnénk, jegyzetelnénk, irányítanánk, az elég kaotikus lenne, így
viszont minden tiszta a játékosok
számára” – magyarázta, hogy miért
ő az, aki időkéréskor magyaráz a játékosoknak.
Rodríguez szerint a rendszer
azért is működik, mert a munkakapcsolaton kívül nagyon jó barátok is egyben a szakmai stáb tagjai,
ez megkönnyíti a dolgokat. „Ez
nem is csak hármunkra vonatkozik,
hanem a teljes stábra, a segítőktől
az orvosi stábon át a videóelemzőig, a médiafelelőstől a kapusedzőig mindenki mindenkivel nagyon
szoros és jó kapcsolatban van.
Ennél jobb légkört a munkához elképzelni sem lehet. Olyan, mintha
egy nagy család lennénk” – mesélte.

Rövid szakmai önéletrajz
A játékosként világbajnoki arany- és bronz-, illetve Európa-bajnoki ezüstérmes Chema Rodríguez 2012 és 2017 között a Telekom
Veszprémet erősítette, és csak tavaly, 40 éves korában vonult viszsza. A magyar nemzeti együttes edzői posztján kívül a Benfica vezetőedzői tisztségét is betölti.
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Románia és az európai zöld megállapodás
Az Európai Bizottság 2019. december
11-én közzétette az európai zöld
megállapodásról szóló közleményét,
amely az ilyen irányú európai irányelveket vázolja fel az unió és polgárai
számára. A Bizottság e közleménnyel
megerősíti elkötelezettségét az éghajlat- és környezetvédelmi kihívások
kezelése iránt, válaszként az utóbbi
időben tapasztalt, évről évre érzékelhető éghajlatváltozásra. Az egyezmény
mellékleteként
cselekvési
tervet is elfogadtak, amelyet 2020-tól
a tagállamoknak követniük kell, hogy
elérjék a megállapodásban foglalt célkitűzéseket. Ehhez Romániának is
igazodnia kell, azonban még nagyon
távol állunk attól, hogy minden pontját teljesítsük.

Vajda György

A zöld megállapodás dióhéjban

Az egyezmény többoldalas dokumentum,
amely megoldást keres az utóbbi évtizedben
tapasztalt környezetvédelmi kihívásokra, és
részletesen taglalja az EU hosszú távú éghajlatvédelmi törekvéseit. Megemlíthetjük közülük a tiszta, megfizethető és biztonságos
energiaellátást, amely előtérbe helyezi az alternatív (nem fosszilis alapú) energiatermelést és használatot. Az egyezmény
szorgalmazza a környezetbarát, körforgásos
gazdaság meghonosítását. Ez azt jelenti, hogy
úgy kell előállítani egy terméket – a tervezéstől a gyártási folyamaton keresztül a fogyasztóhoz való eljuttatásáig –, hogy minél több
eleme újrahasznosítható legyen. Fontos, hogy
minél környezetkímélőbb módszerekkel történjen az előállítása, egyebek mellett a saját
energiaforrások újrahasznosításával. Az
egyezmény továbbá felkarolja az energia- és
erőforrás-hatékony építést, illetve az épületek
ilyen irányú korszerűsítését. Ez az energiatakarékos, ún. zöldházak építésére, vagy a
meglévő épületek energiahatékony átalakítására vonatkozik. Egy külön fejezet tárgyalja
a fenntartható és intelligens mobilitásra való
átállás felgyorsítását. Ez a környezetbarát tömegközlekedés (elektromos autóbuszok stb.)
bevezetését, az alternatív eszközök (kerékpár
stb.) használatának megkönnyítését jelenti,
ugyanakkor hozzájárul a közlekedési rendszer
hatékonyságához.
Prioritásként
kell kezelni, hogy a szárazföldi áruszállításban a közúti áruforgalom jelentős része átkerüljön a vasútra és a belvízi utakra. Be kell
vezetni az intelligens forgalomirányító rendszereket. Mivel az unió nem támogatja a
fosszilis tüzelőanyagok használatát, kilátásba
helyezték az ártámogatás megszüntetését.
Az egyezmény alapján a tagországoknak
intézkedniük kell a méltányos, egészséges és
környezetbarát élelmiszerrendszer kialakítására a termelőtől a fogyasztóig. Többek között a rossz étrend a felelős az elhízásért és
bizonyos betegségek, például a rák kialakulásáért. Ezért ki kell használni az új lehetőségeket, az új technológiákat és a tudományos
felfedezések eredményeit. Népszerűsíteni
kell a környezet- és egészségtudatos fogyasztást a fenntartható élelmiszerek iránti kereslet
növelésével. Az egyezmény szerint „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia hozzá fog já-

Repülés szárnyak nélkül

rulni a körforgásos gazdaság megvalósításához is.
Egy következő célkitűzés az ökoszisztémák
és a biológiai sokféleség megóvása és helyreállítása. Olyan, a biodiverzitási stratégia megvalósítását célzó intézkedéseket irányoznak
elő, mint például a Natura 2000 hálózat kiterjesztése a nagy biodiverzitású, védett területekre. A tagállamoknak meg kell erősíteniük a
határokon átnyúló együttműködést, hogy eredményesebben tudják megóvni és helyreállítani
a Natura 2000 hálózathoz tartozó területeket.
Továbbá javítani kell az EU erdőterületeinek
minőségét és növelni a mennyiségét, hogy az
EU klímasemlegességet érhessen el és egészséges környezete legyen.

Finanszírozási és akcióterv

Az említettek eléréséhez finanszírozásra
van szükség, így a zöld megállapodás külön
fejezetben foglalkozik azzal, hogy honnan és
miként lehet anyagi forrásokat előteremteni
a fenti beruházásokra. Az Európai Bizottság
becslése szerint a 2030-ra kitűzött éghajlatés energiapolitikai célok megvalósításához
évi 260 milliárd euró pótlólagos beruházásra
lesz szükség, ami a 2018. évi GDP mintegy
1,5%-ának felel meg. Ezt a szintet tartósan
fenn kell tartani. Ez az állami és a magánszektor mozgósítását egyaránt szükségessé
teszi. A Bizottság a pótlólagos finanszírozási
szükségletek fedezésére előterjeszti a Fenntartható Európa beruházási tervet, amely segíti a zöldberuházásokat. Ugyanakkor a
projektgazdákat technikai segítséggel és tanácsadással segítik a projektek előkészítésében, valamint a finanszírozási forrásokhoz
való hozzáférésben. Több kulcsfontosságú
bevételi forrást jelöltek meg a környezetvédelmi beruházások, projektek támogatására,
egyik az újrafeldolgozatlan műanyag csomagolásból származó hulladékon alapul. Másik
bevételi forrásként az jöhetne szóba, hogy az
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer árveréseiből származó bevétel 20%-át az uniós
költségvetés kapja. Létrehozzák az InvestEU
alapot, amelynek legalább 30%-a hozzá fog
járulni az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. A Bizottság együttműködik majd az Európai Beruházási Bankkal (EBB), a nemzeti
fejlesztési bankokkal, valamint más nemzetközi pénzügyi szervezetekkel, hogy 2025-re
megduplázza, vagyis 25%-ról 50%-ra emelje
az éghajlattal kapcsolatos célszámát. A nemzeti költségvetések is kulcsszerepet játszanak
az átállásban. A környezetbarát költségvetés
eszközeinek szélesebb körű alkalmazása segíteni fog abban, hogy a közberuházásokat, a
fogyasztást és az adópolitikát a káros támogatásoktól a környezetbarát prioritások felé
irányítsák a tagállamoknak. A hosszú távú
környezetvédelmi megvalósításokban szükség van a kutatások, az innováció támogatására, a tiszta, új technológiák, a fenntartható
megoldások alkalmazására. Ezért az EU költségvetése legalább 35%-ával olyan új éghajlatpolitikai megoldásokat fog finanszírozni,
amelyek fontosak a megállapodás szempontjából.
A zöld megállapodás mellékleteként egy
olyan cselekvési tervet is csatoltak, amelynek
gyakorlatba ültetésével, az egyezményben leírtak alapján, az erőforrások hatékony felhasználásával, a tiszta, körforgásos
gazdaságra való átállás által, a biológiai sokféleség helyreállításával és a környezetszeny-

A Kelemen Nemzeti Park. Az egyezmény fontos fejezete a természetvédelem

nyezés mértékének csökkentésével az EU
2050-re klímasemlegessé válna. Ezért az EU
pénzügyi és technikai támogatást nyújt azoknak, akik átállnak a zöldgazdaságra. Az ún.
méltányos átállási mechanizmus legalább
100 milliárd eurót fog mozgósítani a 2021–
2027-es időszakban a leginkább érintett régiók megsegítésére.
Az ütemterv kulcsfontosságú intézkedései
a környezetbarát technológiákba való beruházásra, az innováció előmozdítására az iparban, a tisztább, olcsóbb és egészségesebb
közlekedési formák bevezetésére az egyéni
és a tömegközlekedésben, az energiaágazat
szénmentesítésére, az épületek energiahatékonyságának növelésére, a világszintű környezetvédelmi
szabványok
javítása
érdekében a nemzetközi együttműködések,
partnerkapcsolatok létrejöttére, működtetésére vonatkoznak. A tavaly nyárig az EB-nek
javaslatokat kellett megfogalmaznia a kibocsátáskereskedelmi rendszerről (szén-dioxidmennyiség), az erre vonatkozó jogalkotási
intézkedések, a közös kötelezettségvállalások
felülvizsgálatáról, a földhasználati jog és az
erdőgazdálkodási elv megváltoztatásáról, a
személygépkocsik és kisteherautók szén-dioxid-kibocsátási teljesítményére vonatkozó
szabályozásokról. Az idén egyebek mellett
felül kell vizsgálni az energiaadó-irányelvet,
ki kell dolgozni az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásra vonatkozó új uniós stratégiát, az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló irányelvet, felül kell vizsgálni a
transzeurópai hálózatok részét képező transzeurópai szállítási infrastruktúráról szóló rendeletet. Kezdeményezni kell a vasutak és a
belvízi utak kapacitásának növelését. Meg
kell szigorítani a belső égésű motorral felszerelt gépjárművek légszennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó előírásokat. Ki kell
dolgozni az EU-nak „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiája célkitűzései alapján a nemzeti stratégiai terveket, s olyan jogalkotási
intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek
jelentősen csökkentik a növényvédő szerek,
a műtrágyák és antibiotikumok használatát.
Az idén intézkedéseket kell hozni a biológiai
sokféleség megőrzése és védelme érdekében,
és meg kell jelenjen az új uniós erdőgazdálkodási stratégia is. Ugyancsak 2021-ben felül
kell vizsgálni a nagy ipari létesítmények által
okozott szennyezések kezelését célzó intézkedéseket, és be kell vezetni a fenntarthatósági szempontok érvényesítését minden uniós
szakpolitikába.

A lehetőségektől a hazai valóságig

A szomorú valóság

Nemrég Ursula Gertrud von der Leyen, az
Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy
az EU 2021–2027-re vonatkozó pénzügyi keretében már előirányoztak alapokat az európai
zöld
megállapodásban
foglalt
környezetvédő programok bevezetésére a
tagországokban, mint a környezetbarát üzemanyag (repceolaj) előállításának szorgalmazása, az üvegházhatású gázokat termelő
fosszilis energiaforrások visszaszorítása. Az
EB elnöke szerint az európai zöld megállapodás utat mutat számunkra ahhoz, hogyan tehetjük fenntarthatóvá Európa gazdaságát. Ez
csak akkor fog sikerülni, ha az éghajlati és
környezeti kihívásokat lehetőségként kezel-

Fotó: Vajda György

jük minden szakpolitikai területen, és ha gondoskodunk róla, hogy a gazdasági átállás
mindenkihez igazságos legyen, ne legyenek
vesztesei a folyamatnak.
Frans Timmermans, az Európai Bizottság
alelnöke, bel- és igazságügyi együttműködésért felelős biztosa szerint kulcsfontosságú,
hogy az átállási mechanizmus úgy biztosítsa
a gazdaságok klímasemlegességét, hogy a folyamatban senki ne maradjon le. Az EB
2021–2027 között legkevesebb 150 milliárd
eurót kell az érintett régiók, Európa szénbányász- és kőolaj-kitermelő (fosszilis üzemanyagot termelő) vidékeinek fejlesztésére
fordítania. A kiírásra egy számítógépes platform segítségével a tagországok érintett régióiban levő önkormányzatok, ipari egységek
pályázhatnak. Az elérhetőségen minden szükséges útmutatás megtalálható. Az előírásokat
2030-ig kell teljesíteni. Többek között új
munkahelyek létesítésére, szakmai átképzésekre, energiahatékony épületek felhúzására,
átalakításra, alternatív energiaforrásokra,
nem fosszilis energiát felhasználó ipari egységek termelési technológiájának „zöldítésére”,
környezetkímélő
közszállítási
rendszerek kiépítésére, nem szénalapú, foszszilis üzemanyag előállítására, használatának
bevezetésére lehet pályázni. Ehhez a tagországoknak is meg kell teremteniük a jogi,
pénzügyi rendszert – tette hozzá a politikus
az EB egyik közleményében.
Tánczos Barna környezetvédelmi, víz- és
erdőgazdálkodási miniszter szerint Románia
is tesz majd az európai zöld megállapodás alkalmazása érdekében.
– Nekünk is intézkedéseket kell foganatosítanunk ezen a téren. Azonban az ilyen megközelítéskor hazai viszonylatban sokszor úgy
érzem magam, mint amikor a legmodernebb
számítógépről, mobiltelefonról beszélünk valakivel egy olyan házban, ahol be van szakadva a tető, ki vannak törve az ablakok, és
a családnak nem az új számítógép vagy mobiltelefon a gondja, hanem hogy mit lehet
tenni azért, hogy ne essen be az eső vagy fújjon be a szél a házba. Az egész terület ezer
sebből vérzik. Hiányoznak az alapkövek. Ez
olyan, mint amikor mindenki szeretné feltenni a díszt a karácsonyfa tetejére, de még a
tartót sem sikerült megfelelően rögzíteni.
Olyan dolgokról beszél Európa, amiről még
álmodni sem merünk. Ezek ambiciózus célkitűzések, de abban az országban, ahol több
százezer lakásban esély sincs más tüzelőanyagra, mint fosszilisra (földgáz vagy fa), és
mi elkezdünk beszélni az alternatív energiaforrásokról, olyan, mintha a Holdra szállást
terveznénk, de még repülni sem tudunk. Persze lesznek erre irányuló intézkedések, mint
a zöldház- vagy az elektromos járművek
használatát ösztönző program. De ennél sokkal sürgetőbb, égetőbb és számunkra a valósághoz közelebb álló gondokat kell mielőbb
megoldanunk, mint a légszennyezés csökkentése, a szelektív hulladékgazdálkodás halaszthatatlan bevezetése, az erdőgazdálkodási
rendszer átalakítása. Természetesen minden
intézkedésünkkel azon leszünk, hogy kövessük a zöld megállapodást, hiszen tagországként előbb vagy utóbb nekünk is meg kell
valósítanunk az előirányzottakat – nyilatkozta lapunknak a miniszter.

2021. február 8., hétfő __________________________________________ HIRDETÉS – KÖZÉLET ___________________________________________ NÉPÚJSÁG

Oracle: a digitális megoldásoknak döntő szerepe
van Közép-Kelet-Európa fejlődésében

A digitális megoldások alkalmazásának felgyorsítása döntő szerepet játszhat a középkelet-európai szervezetek túlélésében és
fejlődésében az IDC által az Oracle megbízásából készített, nyolc ország digitális beruházásait vizsgáló kutatás szerint.

A kutatásban Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Görögország, Horvátország és Szerbia közszférájának, illetve piaci
szektorának képviselőit kérdezték. A döntéshozók számára a digitális alkalmazásoknál a legfontosabb az üzleti teljesítmény javítása (72 százalék), a
költségcsökkentés (71 százalék), a vásárlói igények hatékonyabb kiszolgálása (71 százalék), a biztonság és
kiberbiztonság (69 százalék), valamint a munkaerő fejlesztése (62 százalék).
Răzvan Savu, az IDC régiós szenior tanácsadója
szerint az első három üzleti cél közel azonos fontossággal bír a válaszadók számára, ami azt mutatja,
hogy sokszor inkább a rövid távú, az üzletmenet védelmére fókuszáló célok közül választanak az olyan
befektetések helyett, amelyek hosszú távon gondoskodnának a szervezet jólétéről. Hozzátette: az IT –
különös tekintettel a felhőre, az adatkezelésre és az
adatelemzési megoldásokra – egyre fontosabb szerepet játszik az üzleti életben. Mutatja ezt az is, hogy a
közép-kelet-európai régióban egyre növekvő mértékben választanak felhőalapú megoldásokat a vállalatok
és intézmények: a cégek felismerték a felhőalapú
megoldások előnyeit, és egyre magabiztosabban viszonyulnak a területhez – tették hozzá.
Reményi Csaba, az Oracle Hungary ügyvezető
igazgatója szerint a magyar vállalatok az üzleti telje-

sítmény növelését és a vásárlói igények hatékonyabb
kiszolgálását nevezték meg legfontosabb céljukként,
amelyek eléréséhez kiemelten kezelik az üzleti alkalmazásokat, az adatmenedzsmentet és az autonóm
rendszereket. Szembetűnőnek nevezte, hogy a költségek csökkentésén túl egyre inkább az üzleti folyamatok egészének modernizálása áll a középpontban, és
mindenütt felbukkan az ügyfelek jobb kiszolgálásának
szükségessége is. A kutatásban a válaszadók csaknem
háromnegyede (72 százalék) az adatkezelési megoldásokat nevezte meg a legfontosabbnak ahhoz, hogy
a szervezet elérje céljait, mivel ezek segítik a gyorsabb
és pontosabb üzleti döntéshozatalt – emelték ki. Megjegyezték azonban, hogy a közép-kelet-európai régió
számos szervezete nem tudja hasznosítani az összegyűjtött adatokban rejlő lehetőségeket, mert elárasztja őket
a kezelendő adatmennyiség. A felmérésből kiderült az
is, hogy a szervezeteknél az elavult infrastruktúra, az
egymástól elkülönítve tárolt adatok, a nem megfelelő
vagy manuális folyamatok gátolhatják az innovációt.
Az IDC azt tanácsolja a döntéshozóknak, hogy mérlegeljék, milyen szerepet tölthet be a vállalkozás egy
megosztáson alapuló gazdaságban, helyezzék a technikai lemaradások csökkentését a teendők elejére, célozzák meg egy intelligens központ kiépítését,
egyszerűsítsék a folyamatokat, és építsenek ki egy
olyan infrastruktúrát, amely megfelel a dinamikus üzleti elvárásoknak. Fontosnak nevezték azt is, hogy fektessenek hangsúlyt a megbízhatóságra, valamint azt,
hogy a vállalkozás minden szintjén váljon a döntéshozatali folyamat részévé az elemzés. Aláhúzták: a digitalizációt minden szervezetnek üzleti prioritásként
kellene kezelnie. (MTI)
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Az utazóközönség
figyelmébe!

2021. február 8-tól kezdődően, amint Marosvásárhelyen folytatódik
az iskolai tevékenység, érvénybe lép az új közlekedési program, amely
a közszállítási társaság honlapján van feltüntetve, a
http://www.transportlocal.ro/linii-urbane/ címen, és rövidesen az autóbusz-megállókban is ki lesz függesztve.
Ugyanakkor bevezettük az 1 és a 2E vonalakat, amelyek kizárólag a diákok közlekedését szolgálják.
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a közszállítási vállalat minden intézkedést meghozott a diákok védelme érdekében a SARSCOV-2 vírussal való megfertőződés elkerüléséért, beleértve az
autóbuszok fertőtlenítését, a szállítóeszközök fertőtlenítőszerrel
való felszerelését, valamint a maszkviselés kötelezettségének látható
helyen való feltüntetését.
A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat vezetősége

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

Módosítani fogják azt a nyilatkozatot, amellyel a szülők
hozzájárulhatnak, hogy gyerekeiket koronavírusra teszaz
iskolában
–
teljék
nyilatkozta a Realitatea Plus
szombat késő esti műsorában
a tanügyminiszter.

Sorin Cîmpeanu elmondta: a nyilatkozathoz még információkat kell
hozzáadni, hogy azok összhangban
legyenek a jogszabályokkal. Hozzátette: „valaki sietett”, és az egészségügyi minisztérium honlapján és
Facebook-oldalán megjelent formanyomtatványból információk maradtak ki. Hangsúlyozta: a szülőket
nem kötelezik, nem is kötelezhetik
arra, hogy aláírjanak egy ilyen nyilatkozatot, és arra sincs semmilyen
szabály, hogy a nyilatkozatot az
első iskolai napon be kell nyújtani.
Kifejtette: amennyiben a szülő
nem járul hozzá, hogy a gyerekét
teszteljék az iskolában, akkor a családorvoshoz viszi, aki majd eldönti,
hogy mi a teendő.
Az egészségügyi minisztérium
pénteken közölte, hogy honlapjára
és Facebook-oldalára is feltöltötték
azt a formanyomtatványt, amivel a
szülők kinyilváníthatják belegyezé-

„Jézus azt mondta neki: »Én vagyok a föltámadás és az élet,

aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog, és mindaz, aki
él és hisz bennem, nem hal meg soha.«”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

(Jn. 11,25-26.)

RADNÓTHI-SZAKÁCS ALBERT
római katolikus lelkipásztor

életének 45., papságának 19. évében, 2021. február 5-én

örökre megpihent. Az elhunyt lelki üdvéért a gyászmise 2021.
február 7-én, vasárnap 16 órakor az érmihályfalvi plébániatemplomban volt bemutatva.

Földi maradványait a feltámadás reményében 2021. február

8-án, hétfőn 14 órakor Görgényüvegcsűrön helyezzük örök

nyugalomra, a temetési szertartás a görgényüvegcsűri plébániatemplomban lesz.

Emlékét szeretettel őrzi édesapja, testvérei, testvéreinek

süket, hogy a gyereküket koronavírusra teszteljék az iskolában.
Vlad Voiculescu tárcavezető emlékeztetett: a tesztet kizárólag a
szülő előzetes írásos beleegyezésével lehet elvégezni.
Voiculescu azt mondta, hogy az
iskolák már kaptak, vagy a közeljövőben kapnak megfelelő számú antigén gyorstesztet, hogy a
vizsgálatokat elvégezhessék.
A tesztelést az iskolaorvosok
végzik, akik kötelesek legtöbb 24
órán belül jelentést tenni a fertőzéses esetekről.
Tesztelni kell azokat a tanulókat
is, akik a pozitív teszteredményű
diák kontaktszemélyei voltak (ha
van erre szülői engedély), illetve
azokat a tanárokat, akik a gyerekkel
érintkeztek. Amennyiben nincs írásos szülői engedély a gyerek tesztelésére, fel kell venni a kapcsolatot
a családorvossal.
A miniszter szerint létfontosságú,
hogy ha egy esetre fény derül,
minél gyorsabban és operatívabban
le tudják tesztelni a többi tanulót,
ezért azt ajánlotta, hogy a szülők
adják beleegyezésüket, hogy mintát
vehessenek
a
gyerektől.
(Agerpres)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk mindazok-

kal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett édesanya, nagymama, leány és testvér,

PÁSZTOR (SERBÁN) EMMA

2021. február 3-án, életének 53.
évében, méltósággal viselt be-

tegsége után örökre megpihent.

A gyászszertartásra hétfőn, február 8-án 11 órakor a marosszentgyörgyi

új

temető

ravatalozójában kerül sor, itt he-

lyezzük őt végső nyugalomra.

Édesanya Lelke él.

gyermekei, sógorai, nagynénje és családja, szerető unoka-

Isten velünk van, és Általa min-

Mindig szeretni fogunk. (-I)

„…és olyan leszel, mint a megön-

testvérei, rokonai, barátai, minden kedves ismerőse és hívei.

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK

tetőjavítást,

bádogos-

munkát, szigetelést, csatornakészítést
és bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk február

8-án id. BALOGH MIHÁLYRA ha-

lálának 7. évfordulóján. Özvegye,

gyerekei

(10652-I)

és

azok

családja.

dig együtt leszünk.

tözött kert, és mint vízforrás,
amelynek vize el nem fogy.”

Szomorú szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk id.
JÁNOSI BÉLÁRA február 8-án,
halálának 2. évfordulóján.
Kedves emléke, jóságos szíve,
szeretete mindig bennünk marad!
Aki ismerte, szerette, szenteljen
egy percet emlékének.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Bánatos szerettei.
„Gondolj arra, hogy én akkor már
ott leszek melletted, csak a szemeddel nem láthatsz.
Ott leszek a tulipánok színében,
a kis almafa rügyeiben, a virágillatban s a szellőben, mely megborzolja néha a hajadat.”
(Wass Albert) (sz.-I)

(Ézsa. 58,11)

Gyászoló szerettei. (10700-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

tata, testvér, após, apatárs, nagy-

bácsi, rokon, szomszéd és barát,
FÉNYA PÉTER

72 éves korában, 2021. február 5én örökre lehunyta szemét.

Temetése 2021. február 8-án, hétfőn 13 órakor lesz a megyei kór-

ház mögötti temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

Válságos időkben is
hűséges társ

Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.
Fizessen elő online
(a nepujsag.ro honlapon),
a lapkihordóknál
vagy a postahivatalokban!

