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Kertészvásár járványhelyzetben

Kevesebb standdal, de nem kevesebb érdeklődővel

Pedagógusszemmel a végzős
diákokról

Pontosan egy hónapja tért vissza a diákok egy része a virtuális osztálytermekből az iskola fizikai valóságába.
Mint ismeretes, a járványhelyzet sárga
forgatókönyve szerint a tanév második
félévétől az elemi osztályok és a végzős évfolyamok vehetnek részt ,,élőben” az oktatásban.

____________5.
Értékes leletekre
bukkantak
Gyulakután

A virágárusok sem kellett hazavigyék a vásárra hozott termékeiket

Nagy érdeklődés övezte idén is a nyárádszeredai kertészeti
vásárt. A szervezők kevesebb standot helyeztek ki, de a látogatók száma ezúttal sem volt kevesebb, mint az előző
években. A vetőmagvak hiányoztak az idei vásárból, így a
legtöbben a gyümölcsfacsemete-árusítókhoz fordultak.

Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László

Két dolog rögtön feltűnt a vásárba érkezőknek: az eddigieknél kevesebb stand volt jelen, és hiányoztak a vetőmagvak. Míg az előbbi a közegészségügyi előírásoknak tudható be, az utóbbiról kiderült: az időjárási
viszonyok miatt a bejelentkezett csíkszeredai cég nem tudott útnak indulni Nyárádszeredába, így sokaknak csalódniuk kellett amiatt, hogy a
jól bevált tavaszi magvakat idén nem tudják itt beszerezni.
(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

Lapunkban beszámoltunk már arról,
hogy nagyszabású felújítási munkálat
kezdődött a gyulakutai református
templomnál: a falak nedvesedésének
megszüntetése érdekében vízelvezető
rendszert építenek ki; falkutatás történt, elkezdték az orgona felújítását,
tervezik a kazettás famennyezet restaurálását is, ám mindezekhez minisztériumi engedély és előzetes régészeti
ásatás szükséges.

____________6.

Párhuzamok

Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) vezetőjének,
Raed Arafatnak legutóbbi nyilatkozatai arra engednek következtetni,
hogy ismét korlátozások bevezetésére készülnek, az intézkedések pedig
elsősorban a vendéglátós vállalkozásokat érintenék. Arafat szerint
ugyanis „egyes” éttermekben nem tartják be a járványügyi szabályokat, emiatt „nem lehet azt mondani, hogy ezek az éttermek nem fertőzési források”. Az IGSU-főnök úgy véli, az újabb fertőzöttek a
járványügyi ankét során nem vallják be, hogy korábban étteremben
tartózkodtak, mert attól tartanak, hogy „előveszik” őket a szabályok
megszegése miatt. Ugyanakkor a szóban forgó éttermek működtetőit
is felelősnek tartja a nagyszabású összejövetelek megszervezéséért,
akiket az sem riaszt el, hogy a hatóságok egy-két hónapra elrendelik
az étterem bezárását.
Innen már csak egy lépés, hogy ismét elrendeljék a korlátozásokat,
a járványügyi szempontból vörös övezetnek számító helységekben egészen biztosan, de ha a fertőzöttek száma hangsúlyosan növekedni fog,
biztosan számíthatunk tavalyihoz hasonló restrikciókra. Vasárnapra
3200 új fertőzöttet jelentettek, Bukarestben a legtöbbet, de ha a megyéket tekintjük, Temes vezet, követi Ilfov, Kolozs és Brassó.
Miközben Raed Arafat célozgat az újabb korlátozások bevezetésének lehetőségére, párhuzamot von Románia „nagyvonalú” járványkezelési módszere és a többi országok (például Franciaország) szigorú
intézkedései között. Valahogy úgy jön ki, hogy örüljünk annak, hogy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 50 perckor,
lenyugszik
18 óra 18 perckor.
Az év 67. napja,
hátravan 298 nap.

Ma ZOLTÁN,
holnap FRANCISKA
és FANNI napja.

Fülöp László Zsolt: Mérföldkőhöz érkeztünk

Kulturális központot és parkot létesít
Szováta önkormányzata

IDŐJÁRÁS
Többnyre borús idő

Hőmérséklet:
max. 5 0C
min. -6 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
NOROC PLUS:
086429

14, 18, 1, 31, 24 + 2
rendkívüli: 19, 22, 42, 36, 34 + 20
20, 5, 21, 7, 38, 28
rendkívüli: 34, 27, 33, 18, 5, 16
27, 3, 10, 29, 5, 9
rendkívüli: 1, 17, 27, 19, 44, 9

SUPER NOROC: 1 6 9 2 1 3
NOROC: 3 2 2 2 7 3 1

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

Kincses Elemér regényének
bemutatója

Március 9-én, kedden 18 órától a marosvásárhelyi Spectrum Színházban mutatják be Kincses Elemérnek a Mentor
Könyvek Kiadó gondozásában megjelent Anna a művésznevem című regényét. A szerzővel Kiss Éva Evelyn beszélget. Közreműködik Czikó Juliánna színnűvésznő.

Meghosszabbították a határidőt

Március 31-ig hosszabbították meg a köztisztasági illeték
megállapításához szükséges nyilatkozatok benyújtásának
határidejét, a zsúfoltság elkerülése, a járványügyi előírások
betartása és a várakozási idő csökkentése érdekében. A
nyilatkozatokat online is el lehet küldeni a declaratii.salubrizare@tirgumures.ro e-mail-címre. A nyomtatvány letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról.

Négynapos terápiás program
szenvedélybetegeknek

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

Három projektet lehet támogatni

Március 18-án kerül sor a Marosszéki Közösségi Alapítvány
által kezdeményezett Adományozói Kör idei első rendezvényére. A pályázati folyamatban három projektet választottak ki, amelyeket adományokkal lehet támogatni. Az első
a marosvásárhelyi 7-es általános iskoláé, ahol egy kültéri
osztálytermet, valamint egy szenzoriális ösvényt alakítanának ki. A második a Iot 4 Nature terv, amely révén a Maros
vizének minőségét tesztelnék, az ipari zónák által szennyezett kutak, források vizét vagy a Marosvásárhely környéki
tavak vizét. A harmadik projekt a HIFA Románia Egyesületé, amely mozgássérült, krónikus betegségben szenvedő
vagy idős személyek otthoni gondozását látja el. Az egyes
projekteket a https://www.fcmures.org/cercde-donatori/hu
oldalon lehet támogatni.

Fakivágás miatt előzetesben

Március 4-én a bándi rendőrőrs járőrei azonosítottak és 24
órára őrizetbe vettek egy illegális fakivágással gyanúsított
28 éves mezőgerebenesi férfit, aki a község területéről vágott ki és értékesített negyven fát. Az okozott kár értéke
hozzávetőleg 8.770 lej. Az ügyet a Marosvásárhelyi Törvényszéki Ügyészség vizsgálja.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Szováta polgármestere, Fülöp László Zsolt a múlt
hét végén Bukarestben aláírta azt a több mint 14
millió lej értékű finanszírozási szerződést, amely
lehetővé teszi egy kulturális központ és egy park
létesítését a város központjában, a régi iskolaműhely helyén.

Mózes Edith

A Népújság kérdésére Fülöp László Zsolt elmondta,
hogy az országos regionális operatív program (POR) keretében megvalósuló projekt célja a szovátai lakosság életszínvonalának növelése. A több funkciót ellátó kulturális
központ létesítésével a város önkormányzata bővíteni kívánja a kulturális-szabadidős és nevelő jellegű szolgáltatásokat, a városközpontban kialakítandó zöldövezettel
pedig egy élhetőbb, emberbarát városképet kíván teremteni. Fő céljuk a fiatalok itthon tartása.
– Hová tervezik a kulturális központot? Milyen beruházásról van szó?
– A tervezett létesítmény helyszínéül szolgáló területet
Szováta önkormányzata a helyi képviselő-testület támogatásával 2020-ban vásárolta meg. A finanszírozási szerződés
14 millió lej értékű. Uniós alapokból sikerült pályázni a
POR 13/1-es tengelyen a romos állapotban lévő épületek,
illetve közterek felújítására. Az önkormányzat mögött található volt iskolaműhelynek – amely évek óta nem üzemel
– próbálunk új rendeltetést adni. Ezt a vasbeton szerkezetű
csarnokot, amelynek a szerkezete kitűnő, csak az utóbbi
időben nem volt használva, kibővítenénk és többfunkciós
teremmé alakítanánk. Lenne egy nagy kultúrterem, ahol
színházi előadásoktól kezdve bármit lehet majd tartani,
gasztronómiai kiállításokra is alkalmas lesz, de akár autókiállításoknak is helyet tud adni. Ugyanakkor alkalmas
lenne konferenciák megszervezésére is.

RENDEZVÉNYEK

A Maros Művészegyüttes
nőnapi műsora

A nők nemzetközi napjának tiszteletére március 8-án,
ma 19 órától rendhagyó műsorral készül a Maros Művészegyüttes. A Vallomás című előadás különlegessége, hogy a színpadon kizárólag férfiak fognak
fellépni. Meghívott vendégek: Bogdán Zsolt színművész, Szász Csanád László, a Fölszállott a páva tehetségkutató
döntős
versenyzője,
a
Maros
Művészegyüttes férfitánckara, zenekara és ifjú zenészei, valamint Czerán Csaba és Görög István, az Öves
együttes tagjai. Jegyek a helyszínen kaphatók, de előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon 9–13 és 17–19 óra között. A helyfoglalás az
érkezés sorrendjében történik. A teremben kötelező az
egészségvédelmi szabályok betartása, emiatt is a helyek száma korlátozott.

Tekerj egy jó célért!

A Marosszéki Közösségi Alapítvány idén is megszervezi a Tekerj egy jó célért! kerékpáros jótékonysági akciót, már várják a támogatandó projekteket. Az
alapítvány illetékesei arra kérik mindazokat, akik figye-

Fotó: Fülöp László Zsolt

Jelenleg a járványügyi intézkedések miatt ezeket a tevékenységeket kissé mellőzik, de meggyőződésünk, hogy
az élet lassan visszaáll a normális kerékvágásba. Városunkban erre nagy igény volt, és mi önellátóvá tudnánk
tenni ezt az épületet. Tudjuk, hogy a kulturális rendezvényeket mindig támogatni kell, gazdasági szempontból nem
jövedelmezőek, de meggyőződésünk, hogy egy ilyen teremmel ki tudnánk termelni azt a pénzösszeget, amely fedezné a költségeit. Ebben az épületben ugyanakkor több
kis terem is helyet kapna, ahol táncpróbákat lehetne tartani,
de akár képkiállítást, állandó tárlatot is lehet majd berendezni.
Ezzel együtt az önkormányzat mögött található területre,
amelyet az utóbbi években vásároltunk, egy főteret terveztünk, amelyen szökőkút, illetve több szobor is helyet kap.
Meggyőződésünk, hogy ez teljesen más arculatot fog adni
a városközpontnak. Ugyanakkor üzenete is lesz: a tér egyik
oldalán az önkormányzat épülete, amely hamarosan kibővítésre kerül, a másik felén pedig ez a multifunkcionális
terem, amely második esélyt kap az életre, és amely kulturális rendezvényeknek ad otthont.
– Szovátának nincs is igazi főtere…
– Ez lesz a főtér. Ezt a projektet 2017-ben kezdtük el,
de nagyon sok akadályba ütköztünk. Ezúton is szeretném megköszönni kollégáimnak, partnereinknek és a
képviselő-testületünk tagjainak, akik fáradságot nem ismerve, hittel dolgoztak tervünkön. Úgy érzem, mérföldkőhöz érkeztünk, végre lesz méltó főtere és kulturális
központja településünknek. Hiszem, hogy ez az előrelépés nagymértékben meghatározza azt a fejlődési
irányt, amely felé Szováta tart. Azt mondom, sikertörténet, hogy eljutottunk idáig, remélem, minél hamarabb
megtörténik a versenytárgyalás. Szeretném, ha még
ebben a mandátumban sikerülne befejezni, és átvághatnánk a szalagot.
lemre méltó, anyagi erőforrást igénylő kezdeményezéseket, megvalósításokat javasolnának, hogy március
15-ig nevezzék be azokat az adománygyűjtő akció internetes oldalán. Az április 17–18-ára tervezett tevékenységről a www.pedaleaza.org honlapon, valamint
az esemény Facebook-oldalán lehet többet megtudni.

A lányok angyalok – nőnapi
musical- és operettgála

A lányok angyalok című nőnapi online musical- és operettgálával kedveskedik a hölgyeknek március 8-án, ma
20 órától a kolozsvári Operettissimo együttes. A virtuális
térbe költöztetett gálaműsoron a legszebb és legismertebb, nőknek, illetve nőkről szóló musical- és operettrészletek csendülnek fel. Díszvendégek Rétyi Zsombor
és Peti Tamás Ottó énekművészek. Az esemény jegyvásárláshoz kötött, jegyet az előadás napjáig lehet vásárolni az alábbi linken: https://www.eventim.ro/…
/a-lanyok-angyalok…/event.html. A csatlakozási jegy
35, a hölgyeknek szóló, személyes üzenetet tartalmazó
jegy 55, a támogatói jegy 100 lejbe kerül. A jegy készülékenként értendő, tehát az egy háztartásban élőknek
elég egy jegyet vásárolni. Az előadás a kezdési időponttól 4 órán át lesz elérhető. Bővebb tájékoztatás az
esemény Facebook-oldalán.

2021. március 8., hétfő _________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Részleges zárás Bukarestben, vesztegzár Temesváron

Regionális szigorításokat vezetnek be Romániában
az ismét felerősödő koronavírus-járvány miatt: hétfőtől Bukarestben bezárnak a vendéglátó- és rendezvénytermek,
Temesvárt
és
a
bánsági
nagyvárossal összenőtt négy szomszédos községet
pedig vesztegzár alá helyezik két hétre.

A bukaresti részleges zárásról szóló döntést – alig másfél
hónappal a január 20-i újranyitás után – a fővárosi járványügyi
operatív törzs hozta meg vasárnap, miután a város „vörös zónába” került, vagyis az előző két hétben diagnosztizált fertőzöttek száma már harmadik napja meghaladta a lakosság 3
ezrelékét.
A testület elrendelte a mozik, színházak, koncerttermek, játéktermek és vendéglők beltéri részeinek bezárását is a fővárosban. A kerthelyiségek nyitva maradhatnak, a szállodákban
működő vendéglők pedig zárt térben is kiszolgálhatják szállóvendégeiket.
Az eddigi szabályozás szerint a 3 ezrelék feletti fertőzési
arány a bukaresti végzős diákokat is megfosztotta volna az
óralátogatás lehetőségétől, a vörös forgatókönyvben ugyanis
eddig csak az alsó tagozatos kisdiákok járhattak be az iskolába. A főváros vörös zónába kerülését követően azonban péntek este az országos járványügyi operatív törzs enyhített a
szabályozáson: a nyolcadikosok és tizenkettedikesek immár
országszerte látogathatják az órákat, és csak akkor kényszerülnek távoktatási rendszerben folytatni a tanévet, ha a tele-

pülésen az utóbbi két hét fertőzési rátája meghaladja a lakosság 6 ezrelékét.
A módosítást az utóbbi napokban Sorin Câmpeanu oktatási
miniszter követelte a leghangosabban, arra hivatkozva, hogy
a nyolcadikosok felmérő és a tizenkettedikesek érettségi vizsgáit sem online rendezik, ezért fontos, hogy a felkészítő időszakban is személyesen jelen lehessenek az órákon.
Romániában az utóbbi hónapban több mint másfélszeresére
emelkedett az újonnan kimutatott koronavírus-fertőzések heti
átlaga. A legrosszabb a helyzet Temes megyében, amely a február eleji mélypont idején sem került ki a vörös zónából, azóta
pedig a fertőzési ráta már 5,6 ezrelékre nőtt.
A vesztegzár alá vont Temesváron vasárnap éjféltől kezdődően két hétig a lakosok csak a legszükségesebb esetben mehetnek ki az utcára, ennek okáról pedig saját felelősségre
megírt nyilatkozatot vagy munkáltatói igazolást kell felmutatniuk, ha igazoltatják őket. Bezárnak a piacok, vendéglátóhelyek és a kulturális intézmények. Az üzletek – a
gyógyszertárak és benzinkutak kivételével – legfeljebb este
nyolcig tarthatnak nyitva, és befogadóképességük 30 százalékára kell korlátozniuk a bent tartózkodó vásárlók létszámát.
Hétvégén csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak maradhatnak nyitva a karantén idején.
Temesváron vasárnap már valamelyest csökkent, de továbbra is a lakosság 7,36 ezrelékét teszi ki az utóbbi két hétben diagnosztizált koronavírus-fertőzések aránya. (MTI)

Hétvégi tömeges oltás francia megyékben

„Egyértelmű, hogy ez nem elegendő” – mondta a tárcaveTömeges oltást rendelt el hétvégére a francia kormány azokban a megyékben, ahol fokozottan ter- zető, ezért pénteken minden egészségügyi dolgozó kapott egy
jednek a koronavírus fertőzőbb variánsai. A több levelet, amelyben az oltás felvételére ösztönözte őket a korszáz alkalmi oltóközpontban a 75 éven felülieknek mány.
A napi új esetszám továbbra is 20-25 ezer között stagnál, a
adhatják be a koronavírus-elleni oltást.

„Mobilizációs hétvége az oltásért az egész országban. Orvosok, ápolók, tűzoltók, önkormányzati képviselők és dolgozók: mindenki a gáton” – írta a Twitteren Olivier Véran
egészségügyi miniszter, aki szerint szombaton 220 ezren kapták meg az oltást. Ez majdnem háromszorosa az előző szombaton beoltottaknak, és hasonló számot tervez a kormány
vasárnapra is.
A Párizs környéki Ile-de-France régióban több mint száz
alkalmi oltóközpont nyílt a hétvégére 50 ezer dózis beadására.
Országszerte négy nagy katonai kórház is részt vesz a hétvégi
oltási kampányban, de van, ahol tornacsarnokokat vagy önkormányzati dísztermeket alakítottak át oltóközponttá.
A miniszter vasárnap egy átmeneti oltóközpontban elmondta: a kormány nem kíván állandó jelleggel óriási oltóközpontokat nyitni, ahova órákat kellene idős embereknek
utazniuk a hidegben, hanem inkább megpróbálja közel vinni
mindenkihez az oltást.
A kormány célja, hogy április közepéig 10 millióan, május
közepéig 20 millióan, nyár végére pedig minden felnőtt francia megkapja az első dózist.
Eddig csaknem 3,7 millióan kapták meg az első dózist, és
2 millióan már mindkét adagot felvették.
Az orvosi kamara arra kért vasárnap minden egészségügyi
dolgozót, hogy „sürgősen vegye fel az oltást és mutasson példát”.
Olivier Véran egészségügyi miniszter korábban azt közölte,
hogy az idősotthonok dolgozóinak csak negyven, a kórházak
és egyéb egészségügyi intézmények dolgozóinak pedig alig
harminc százaléka kérte az oltást.

kórházban ápoltak száma lassan csökken, de az ellátórendszer
továbbra is terhelt, jóllehet nem közelíti meg az egy évvel ezelőtti időszak szintjét.
A jelenleg kórházban ápolt 24 625 fertőzött közül 3689-en
vannak intenzív osztályon. A járvány kezdete óta az elhunytak
száma meghaladta a 88 ezret.
A kormány csütörtökön három újabb megyét helyezett
„szoros megfigyelés” alá, így a százból már 23 olyan megye
ismert, ahol a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma meghaladta a 250-et. Ezek közül azonban csak az északi Pas-de-Calais-ban rendeltek el olyan lakhelyelhagyási tilalmat a
következő három hétvégére, amilyen már a megye egyik városában, Dunkerque-ben és a francia Riviéra 62 tengerparti
településén érvényben van.
A hétvégi lezárás északon mintegy 2 millió, a déli országrészben kevesebb mint egymillió embert érint a több mint 66
millió lakosú országban.
A nagyobb városokban, Párizsban, Lyonban, Marseille-ben
– jóllehet megfigyelés alá került megyékben vannak – a városvezetők tiltakozása miatt nem rendeltek el a prefektúrák
lakhelyelhagyási tilalmat. Párizsban és Bordeaux-ban viszont
a rendőrség megtiltotta hétvégén a köztéri alkoholfogyasztást
a belvárosi kerületekben.
Párizsban szombat délután egyébként a rendőrség teljesen
kiürítette a Szajna menti rakpartokat, ahol a napsütésben kisebb csoportokban üldögéltek az emberek. Múlt hétvégén is
voltak hasonló jellegű rendőri akciók, de csak a délután 6 órakor kezdődő éjszakai kijárási tilalom kezdete előtti félórában.
(MTI)

Kína és az Európai Unió kapcsolatai rugalmasnak és
életerősnek mutatkoztak a válságok és kihívások
közepette – jelentette ki Vang Ji kínai külügyminiszter vasárnap a kínai parlamenti ülésszak ideje
alatt megrendezett éves nemzetközi sajtótájékoztatóján.

tetett reformtervezet alapján a kormányzót is megválasztó
hongkongi bizottság választaná meg a város törvényhozóinak
egy részét. Vang szerint a reformok megvédik Hongkong
lakói, valamint a külföldi befektetők érdekeit egyaránt.
Vang Ji vasárnapi sajtótájékoztatóján elutasította azokat a
vádakat, miszerint Peking népirtást követ el az északnyugatkínai Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület zömében muszlim
vallású kisebbségei – elsősorban ujgurok és kazakok – ellen.
Nemzetközi jogvédő szervezetek szerint Hszincsiangban több
mint egymillió embert – főként ujgurokat – tartanak akaratuk
ellenére átnevelő táborokban. Peking a kezdetektől tagadja a
vádat, és azt állítja, hogy a radikalizáció veszélyének kitett
emberek számára biztosít szakképzést a területen kialakított
központokban. A kínai külügyminiszter a népirtás vádját abszurdnak nevezte, olyan Kína-ellenes erőknek tulajdonítva a
felvetést, akiknek a célja Kína fejlődésének aláásása.
A mianmari puccsal kapcsolatos kérdésre válaszolva Vang
elmondta: Mianmar szuverenitását és a mianmariak akaratát
tiszteletben tartva Kína minden érintett féllel hajlandó egyeztetni annak érdekében, hogy építő szerepet töltsön be a feszültségek enyhítésében. A kínai külügyminiszter ismét
hangsúlyozta, hogy Peking nem foglal állást a kialakult helyzettel kapcsolatban, és alaptalannak nevezte azokat a sajtóhíreszteléseket, miszerint Kína részt vett volna a katonai puccs
előkészítésében. A koronavírus elleni oltóanyagok nemzetközi
elosztásáról szólva Vang elmondta: Kína ellenzi a „vakcinanacionalizmust” és minden olyan törekvést, amely politikai
kérdést csinálna az oltóanyagokkal kapcsolatos együttműködésből. A kínai külügyminiszter elmondta: Kína összesen 69
fejlődő országnak biztosít ingyenesen oltóanyagokat, és 43
országba exportálja saját fejlesztésű vakcináit. (MTI)

Kína és az Európai Unió kapcsolatai rugalmasak
és életerősek

Vang kiemelte: a Peking és Brüsszel által decemberben
véglegesített befektetési megállapodás mindkét fél szükségleteit kiszolgálja. Hangsúlyozta: Peking tartani fogja magát a
kétoldalú tárgyalások során tett ígéreteihez a megállapodást
illetőn. Kína együtt kíván működni az Európai Unióval egyebek mellett a gazdasági helyreállás és a klímaváltozás terén,
továbbá a nemzetközi kapcsolatok stabilitásának elősegítésében – tette hozzá.
A kétórásra nyúlt eseményen a kínai külügyi tárca vezetője
számos, Kína külkapcsolatait, nemzetközi szerepét és belügyeit érintő témáról is szót ejtett.
Az amerikai–kínai kapcsolatokról szólva Vang arra kérte a
Joe Biden elnök vezette amerikai kormányzatot, hogy hagyjon
fel a Donald Trump korábbi amerikai elnök által Tajvan irányába mutatott támogatás „veszélyes gyakorlatával”. A kínai
külügyi tárca vezetője szerint a kérdésben „nincs helye a
kompromisszumnak”, „a Tajvani-szoros két oldalának egyesülnie kell, és egyesülni is fog”.
Vang Ji ugyanakkor üdvözölte, hogy az Egyesült Államok
visszatért a párizsi klímaegyezménybe, és sürgette, hogy
Washington mielőbb térjen vissza az iráni atomalkuhoz is.
A kínai külügyminiszter védelmébe vette a Hongkong választási rendszerének Peking által tervezett reformjait, amelyek egyes megfigyelők szerint a különleges státusú város
autonómiájának további aláásását jelentik. A pénteken ismer-
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Tüntetés Bukarestben

Százak tüntettek vasárnap a parlament épülete előtt,
a többi között csecsemő- és gyermekkorban beadandó védőoltások kötelezővé tételét szorgalmazó,
parlamenti vita alatt álló jogszabálytervezet ellen tiltakoznak a résztvevők. A tiltakozó akciót a Szülők
Egyesülete szervezte. A törvénytervezet szerint bírságokat rónának ki azokra a szülőkre, akik megtagadják, hogy gyerekeik megkapják a kötelező
védőoltásokat. Vasárnap délután több más városban
– például Nagyszebenben és Nagyváradon – is szerveztek hasonló tüntetéseket. (Agerpres)

„Kőbe vésett bérrács”

Jó lenne, ha senki nem táplálna ábrándokat, mert az
idei bérrács kőbe van vésve – jelentette ki Raluca
Turcan munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint a
vonatkozó törvényes keret módosítása hosszú folyamat, nem várható, hogy idén elkészül, hisz több mint
kétmillió ember fizetéséről van szó, ami maximális felelősséget kíván. (Agerpres)

Közel 200 ezren kaptak segélyt

2021 januárjában országszerte 176.736 személy részesült szociális segélyben, a legtöbb rászoruló
(11.233) Dolj, Bákó (9608) és Buzău (9023) megyében volt – derül ki az Országos Szociális Felügyeleti
és Kifizetési Ügynökség (ANPIS) központosított adataiból. A minimális alapjövedelem átlagösszege
265,77 lej volt idén januárban, az állam által kifizetett
teljes összeg 46,971 millió lejt tett ki. A minimális
alapjövedelmet a 2001/416-os törvény szabályozza,
célja a szegénység felszámolása és a társadalmi beilleszkedés elősegítése. (Agerpres)

Maszk nélkül a tornaórákon

A szabadban tartott tornaórákon való maszkhasználat felszámolása fontos intézkedés az oktatási folyamat szempontjából – szögezte le szombat este Sorin
Câmpeanu oktatási miniszter. Az oktatási és az
egészségügyi minisztérium szombaton kiadott, a járvány idején zajló iskolai tevékenység szabályait módosító közös rendelete kimondja, hogy a védőmaszk
viselése nem kötelező az óvodások számára, és a
szabadban tartott iskolai tornaórákon sem. (Agerpres)

Földrengés volt Buzăuban

A Richter-skála szerinti 4,1-es erősségű földrengés
volt vasárnap pár perccel dél előtt Buzău megyében,
a vranceai szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet. A földmozgás 11 óra 52 perckor
következett be, 145 kilométeres mélységben, intenzitása II-es fokozatú volt az epicentrumban. Epicentruma Brassótól 66, Ploieşti-től 84, Bákótól 109,
Galactól 126, Bukaresttől 136 kilométerre volt. Ebben
a hónapban négy földmozgást regisztráltak Romániában, ezek a Richter-skála szerinti 2,3 és 4,1 közötti
erősségűek voltak. (Agerpres)

Párhuzamok

(Folytatás az 1. oldalról)
eddig nálunk nem „keményítettek be”. Valóban így van,
és aggodalommal figyeljük például a magyarországi
járványhelyzet alakulását is, a magyar kormány intézkedéseit, vagy például az Anglia által bevezetett ultraszigorú utazási feltételeket.
De ha már párhuzamokat vonnak, azt is el kellene
mondani, hogy nálunk nincs szigorú kontaktkövetés, elsősorban azért, mert a közegészségügyiek túlterheltek,
az emberek meg belefáradtak a pandémiába. A turisztikai és vendéglátóipar egyévnyi korlátozások után szinte
padlón van, már csak a „kegyelemdöfés” hiányzik
ennek az ágazatnak. És azt is meg kellene nézni, hogy
mennyire fertőzési forrás például az ügyintézés a közintézményekben, ahol a folyosókon egymást érik az emberek, milyen a tömegszállítás a városokban és főleg
azokon kívül, esetleg a vásárlási láz a nagyáruházakban
(elmaradt már rég a bevásárlókosarak különválasztása
és fertőtlenítése, gyakran a testhőmérséklet-mérés, a
maszkhasználatra való figyelmeztetés, a vásárlók figyelmének felhívása a járványügyi szabályok betartására).
Hány hatósági személy ült fel például a peremtelepülések és a megyeszékhely között közlekedő zsúfolt minibuszokra, és rendeltek-e el ennek megfelelően
járatszámnövelést?
A legegyszerűbb a könnyebb utat választani, azt, ahol
nem kell rendszerszintű átalakításokkal bajlódni.
A katasztrófavédelmi felügyelőség főnöke végezetül
arra buzdított, hogy minél többen oltassák be magukat,
hiszen ez az egyetlen megoldás a járvány megállítására.
Arról persze nem nyilatkoznak az illetékesek, hogy az
oltáselőjegyzési platformon nincsenek szabad helyek,
az emberek csak hetekkel később kapnak időpontot, lakóhelyüktől távol. És ez még inkább így lesz, ha március
15-től a 3. oltási szakaszban sorra kerülők is feliratkozhatnak, és áprilistól indítják az oltásukat.
Oltási kedv tehát van, az oltóanyag döcögve érkezik,
a fertőzöttek száma gyorsuló ütemben növekszik. A beoltottak száma elérte az egymilliót, lassan a pozitív tesztek száma is eléri a 900 ezret. Versenyfutás ez az idővel.
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Kertészvásár járványhelyzetben

(Folytatás az 1. oldalról)
Ettől függetlenül nem volt foghíjas
a kínálat, és a vásárlók is egész délelőtt betöltötték a művelődési ház
előterét és környékét. Az eddigieknél bővebb volt a felhozatal gyümölcsfacsemetékből, amelyekből a
hagyományos fajtáktól (mint a pónyikalma vagy piros belű vackor)
a legújabb függő gyümölcsfákig
minden fogyott, a vásár végére alig
maradt néhány csemete, és a termelők már most feljegyezték maguknak, hogy jövőben miből kell
többet hozniuk. A bogyós termésűek szaporítóanyagaiból is mindent lehetett találni, a málnától a
jóstán át az áfonyáig, ugyanúgy a
bokor- és futórózsából is, nemkülönben díszcserjéket, magnóliát,
lila akácot, de fokhagymát, friss
zöldhagymát és csicsókát is kínáltak. Mindemellett helyi termelők
és kézművesek is helyet kaptak a
vásárban, a méhésztermékektől és
mézespogácsától kezdve a cukormentes szörpökig, házi csokoláés
gyümölcsszeletekig
déig
mindenféle finomság kapható volt,
továbbá horgolt játékokat, ékszereket, szőtteseket, díszgyertyákat
és virágkompozíciókat is hoztak.
A dicsőszentmártoni Seprődi borászat nedűit is hamar elkapkodták.
Az egyik helyi könyvesbolt által
kínált mindenféle olvasmány, valamint a Sapientia EMTE és a Székely Gazdaszerverzetek Egyesületének szóróanyagai iránt is többen érdeklődtek. A gazdák tápanyagokat és növényvédő szereket
is vásárolhattak, majd előadásra is
beülhettek, ahol Putnoki Csicsó
Barna növényorvos, a marosvásárhelyi Sapientia egyetem kertészmérnöki tanszékének tanársegédje
tartott előadást a biológiai növény-

védelem, az ökotermelés alapkövetelményeiről, az engedélyezett növényvédő szerekről és a helyes
agrotechnikákról.
S mivel a hétvége nem telhetett
el úgy, hogy a férfiak be ne szerezzenek egy-egy virágot, amivel kedveskedhetnek a szebbik nem
képviselőinek, a főtéren több helyen lehetett vásárolni nemcsak primulát, jácintot, cikláment, hanem
árvácskát és muskátlit is.
Mindenkinek szüksége van rá
A cserefalvi Bartha Jenő szinte
állandóan jelen van termékeivel a
kertészeti vásáron. Idén a gazdaságának egyik alapját képező szamócából kínált ültetésre kétszer és
folyton termő fajtákat. Ezúttal csicsókát is hozott eladásra, amelyet
egykor a szegények eledelének tartottak, de ma bizonyított gyógyhatása miatt keresik, kimondottan
ajánlott a cukorbetegeknek, és a
bélflórát is rendbe teszi. Ami a vásárt illeti, az alsó-nyárádmenti termelő elégedett a látogatottsággal,
hasznosnak találja tavasz elején ezt
az alkalmat, és reméli, továbbra is
megszervezik.
A nyomáti György Anna tejkrémekkel kínálta a látogatókat. A sűrített tehéntejhez cukrot, kakaót,
kávét adagolva ötféle édes és kétféle diabetikus krémet készítenek
már öt éve. Csak vásárokon értékesítik, mivel a termelési kapacitásuk
nem enged meg ennél többet: egyelőre konyhában készítik, de terveznek egy feldolgozóegységet is.
A legtöbb vásárló is elégedetten
távozott a térről. A nyárádszeredai
Fülöp Attila szerint ez a vásár a helyiekért van, ezért fel kell karolni
a termelőket azzal, hogy tőlük és
itt vásárolnak az emberek. Ő minden évben itt szerzi be az udvar,

kert, háztáj szépítéséhez szükséges
hozzávalókat, tavaly gyümölcsfacsemetékkel, idén rózsatövekkel
tért haza. A havadi lelkész sem
hagyta ki a vásárt az utóbbi tizenkét évben, különösképpen szereti
ezt az alkalmat, bár most kissé
csalódott, amiért hiányoztak a
magvak. Ettől eltekintve Nagy Attila hasznos és jó rendezvénynek
tartja a vásárt, amelynek léte motiválja a környékbeli embereket,
hogy vásároljanak és gazdálkodjanak.
Folytatni kell
A kertészvásárt az anyaországi
Szent István, majd Corvinus egyetem egykori nyárádszeredai kertésztagozata
kezdeményezte
és
működtette. A kihelyezett kart hoszszú ideig vezető dékán, a közel 90
éves dr. Jakab Sámuel a mai napig
szemmel tartja a vásárt, évről évre
jelen van. Ő is hiányolta a zöldségés virágvetőmagvakat, de az előző
évekhez képest jóval gazdagabbnak
találta a gyümölcsfakínálatot és nagyobbnak látja az érdeklődést, ami
kimondottan örvendetes dolog, és
reméli, hogy jövő évben jubilálhat
a rendezvény.
Hasonlóképpen vélekedik a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének alelnöke, a helyi Szabó Árpád
mérnök is. Szervezetük már harmadik éve besegít a rendezésben a kertészmérnöki tagozatot egykor
működtető helyi Bocskai-alapítványnak. A lassan két évtizedes
kezdeményezést folytatni kell, mert
sok szempontból hasznos a térség
számára: itt találkozhatnak a gazdák, vásárlók a termelőkkel, szakemberekkel, akikkel tapasztalatokat
cserélnek és szakmai tanácsot kapnak tőlük, de itt vannak termékeikkel a volt kertészmérnöki kar

Hiányoztak a tavaszi vetőmagvak, de az érdeklődés az idén is nagy volt a vásár iránt

egykori hallgatói is. Nem szabad elfelejteni, hogy a nyárádszeredai tagozaton
461-en
szereztek
kertészmérnöki oklevelet az évek
során, és nagy többségük ma is itthon él, és ebben a szakmában dolgozik – hangsúlyozta a kertésztagozat egykori oktatója, aki szerint
továbbra is meg kell tartani a vásárt.
Az ideit befolyásolta az időjárás, de
a járványügyi helyzet is, ennek ellenére minden megfelelően működött, a kínálat és a vásárlátogatók
száma nem volt sem kevés, sem túl
sok – vonta le a következtetést a
szakember.
Megújult a háttérszervezet
A nyárádszeredai Bocskai István
Alapítvány hosszú lajstromot tudna
felmutatni arról, hogy mi mindent
szervezett Nyárádszeredában a közművelődés támogatására és a néptáncoktatás
újjáindítására
a
rendszerváltás után, ám az elmúlt
huszonhét évben a legmaradandóbbat azzal alkotta, hogy felvállalta az
erdélyi kertészmérnöki oktatás kez-

deti intézményes kereteit és működtetését. Huszonhárom évnyi sikeres
működés során azonban az alapítvány tagjai lassan megöregedtek,
meghaltak vagy elköltöztek, csak
három alapító tagja maradt, ezért a
szervezetet a megszűnés valós veszélye fenyegette – tudtuk meg
egyik alapítótól és „húzóembertől”.
Szakács Etelka a kertészvásár
szervezési kérdései helyett inkább a
háttérszervezetet érintő őszinte tényekről beszélt lapunknak. Mivel a
tagság megfogyatkozott, és egyéb
adminisztratív dolgok is megváltoztak, alapos újításra volt szükség,
amit csak háromévnyi stagnálás és
kétévi utánajárás (meg egy talpraesett szovátai ügyvédnő) révén sikerült véghez vinni. Örvendetesen
egész fiatal helyi csapat kezébe került a szervezet vezetése, akikben
meg is bíznak a még élő alapító
tagok, akik továbbra is támogatják
a háttérből az alapítvány működését.

Románia elegendő megújuló Romániában halnak meg a legtöbben méhnyakrákban
energiaforrással rendelkezik – Évente több mint háromezer nőnél fedezik fel
is tartozik, 66 ezer ingyenes szűrővizsgálatot végeztek
véli a lakosság 65%-a
el, és a nők mintegy hét százalékánál fedeztek fel el-

A Fenntartható Románia projekt keretében végzett szociológiai kutatás felméri a
közvélemény viszonyulását a
zöldenergia-forrásokhoz, és
azt, hogyan értékelik az emberek az energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférést. A
mutatók Románia fenntartható fejlődési stratégiájának
7. fenntartható fejlődési célkitűzésére, a tiszta és megfizethető
energiára
vonatkoznak.

A fogyasztók nagy része, 89%-a
nagyon elégedett vagy elégedett az
áramellátással. Egy másik érdekes
szempont, hogy az embereket foglalkoztatja az energiafogyasztás
csökkentése, különösen a kiadások
csökkentése szempontjából. Ennek
érdekében 83%-uk energiatakarékos izzókat és háztartási gépeket
használ.
A felmérés eredményei szerint a
megkérdezettek többsége nyitott a
tiszta és/vagy a megújuló energia
használatára, és hajlandó lenne
ezekre az energiaforrásokra való áttérésre. Sőt, az állampolgárok 65%a úgy véli, hogy az ország elegendő
megújuló energiaforrással rendelkezik, és 33%-a szívesebben használja a napenergiát. Szintén a
felmérésből derül ki, hogy a lakások 63%-a hőszigetelt.

Románia fenntartható fejlődési
stratégiája céljai és célkitűzései
révén ösztönzi a megújuló energiaforrásokra való áttérést és az innovációt ezen a területen, mivel ez az
egyetlen módja annak, hogy társadalmunk fenntartsa a technológiai
haladást, és ugyanakkor védje a természetet és enyhítse a klímaváltozás hatásait.
Románia a 10. helyet foglalja el
Európában a zöldenergia-fogyasztás területén, és korábban elérte, sőt
5 évvel meghaladta az Európai
Unió által 2020-ra kitűzött célt a
megújuló energiaforrások felhasználási mértékének tekintetében.
Másrészt az európai szén-dioxidkibocsátás 55%-os csökkentése
2030-ig nemzeti szintű erőfeszítéseket igényel, mivel az energiarendszer továbbra is nagyrészt fosszilis
tüzelőanyagokon alapszik.
A közvélemény-kutatást a SIPOCA 613 Fenntartható Románia –
A Románia 2030-ig szóló, fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzeti
stratégiájának megvalósításához
szükséges stratégiai és intézményi
keretrendszer fejlesztése – keretében készítették, és a kormányon
belül működő Fenntartható Fejlődés Főosztály valósította meg.
A felmérés eredményei megtekinthetők a http://www.romaniadurabila. gov.ro linken.

Az Európai Unióban Romániában szedi a legtöbb áldozatát a méhnyakrák. Az országban
a nők körében ez a második leggyakoribb halálos kimenetelű daganatos megbetegedés a
mellrák után. Március 4-ét a méhnyakrákot
okozó humán papillómavírussal (HPV) való
megfertőződés veszélyének a tudatosítását
célzó napként tartják számon, amikor a
nőket sújtó daganatos megbetegedés veszélyeire, az éves szűrővizsgálatok, valamint a
védőoltás fontosságára próbálják felhívni a
figyelmet.

Menyhárt Borbála

Romániában évente több mint 3300 nőt diagnosztizálnak méhnyakrákkal, és az esetek több mint felében sajnos a páciens életét veszti a betegség
következtében – derül ki az Egészségügyi Minisztérium március 4-én, a világnap alkalmával közzétett
figyelmeztetéséből. Az Országos Közegészségügyi
Intézet honlapján fellelhető információk szerint európai viszonylatban Romániában a legmagasabb a méhnyakrák előfordulási, valamint halálozási aránya. Az
új esetek előfordulási gyakorisága körülbelül 3,5-szer
nagyobb az uniós átlagnál, az Európai Unió országaiban diagnosztizált összes új méhnyakrákos eset
7,5%-át romániai nőknél igazolják. Évente mintegy
1740 romániai nő hal meg méhnyakrákban. A magas
elhalálozási számok hátterében a szakemberek szerint
az áll, hogy az esetek nagy részében már a betegség
előrehaladott stádiumában állítják fel a diagnózist.
Ezért nem győzik hangsúlyozni, hogy a rendszeres
szűrés életmentő lehet, hiszen a méhnyakráknak a
korai stádiumban nincsenek tünetei, és minél előbb
ismerik fel a betegséget, annál nagyobb a gyógyulás
esélye.
Romániában 2012 óta létezik hivatalos országos
szűrőprogram – a maga hiányosságaival, ugyanis voltak évek, amikor igencsak akadozott az erre szánt finanszírozás –, amelynek keretében a 25–64 év
közötti, tünetmentes nők jogosultak az ingyenes szűrésre, mégis az elmúlt években a nők alig 12%-a élt
ezzel a lehetőséggel. 2012–2017 között, öt év leforgása alatt a központi régióban, ahová Maros megye

változásokat a méhnyakon. A nők első lépésben a családorvosnál érdeklődhetnek, onnan irányítják majd
tovább őket a helyszínekre, ahol lehetőség van a mintavételre.
Az adatok sajnos igen lehangolóak, főként vidéken,
nagyon sok a negyvenes-ötvenes éveiben járó nő,
akik soha nem jártak nőgyógyásznál, nem vettek részt
szűrővizsgálaton. Vagy azért, mert nincsenek tudatában annak, hogy ez mennyire fontos lenne, vagy
pedig félreeső kis településen élnek, és nem hajlandók, vagy nem engedhetik meg maguknak, hogy elmenjenek a legközelebbi rendelőig, ahol adott a
lehetőség a mintavételre.
Negyvenezer adag oltóanyag beszerzését tervezik
A nemzetközi nap alkalmából a szaktárca leszögezte, hogy az országos oltási program keretében idén
is folytatódik a kislányok HPV elleni beoltása, a minisztérium idén mintegy negyvenezer adag oltóanyagot akar beszerezni, amit azok a 11–14 év közötti
lányok kaphatnak meg ingyenesen, akiknek a szülei
ez irányú kéréssel fordultak a családorvosukhoz a
2019, valamint a 2020-as év folyamán.
Tavaly, az év elején az Egészségügyi Minisztérium
elkezdte a méhnyakrákot okozó humán papillómavírus elleni oltási kampányt, január közepén osztották
szét az első 20 ezer adag vakcinát a megyei közegészségügyi igazgatóságok között. Ebből első körben azokat a 11–14 év közötti lányokat tervezték beoltani,
akiknek a szülei a 2017-es, a 2018-as év folyamán
kérelmezték ezt, akkor is, ha a szóban forgó lányok
időközben meghaladták a 14 éves kort. Mint ismeretes, az Egészségügyi Minisztérium által évekkel ezelőtt kezdeményezett humán papillómavírus elleni
oltási kampány kudarcba fulladt a megfelelő felvilágosítás és tájékoztatás hiánya miatt. Adott volt a
szükséges pénzkeret, rendelkezésre állt az oltóanyag,
de a szülők nem bíztak benne, és az oltóanyagok szavatossága lejárt anélkül, hogy felhasználták volna
őket. Az utóbbi években valamelyest nőtt a szülők
körében az oltási kedv, 2019-ben Maros megyében
több mint ezer lány szülei jelezték a családorvosuknál, hogy szeretnék beoltatni gyermeküket a humán
papillómavírus ellen.
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Virtuálisból a valósba

Pedagógusszemmel a végzős diákokról

Pontosan egy hónapja tért
vissza a diákok egy része a
virtuális osztálytermekből az
iskola fizikai valóságába. Mint
ismeretes, a járványhelyzet
sárga forgatókönyve szerint a
tanév második félévétől az
elemi osztályok és a végzős
évfolyamok vehetnek részt
,,élőben” az oktatásban.

Nagy Székely Ildikó

A nyolcadikosok és a tizenkettedikesek számára az újabb váltás a
vizsgákra való jobb felkészülést
szolgálja. De vissza tudtak-e zökkenni az otthoni komfortzónából az
iskolai élet ritmusába, vagy lelkileg,
szellemileg még magukon viselik a
képernyő előtt töltött hosszú idő
nyomait a tizenévesek? – tettük fel
a kérdést az ügyben illetékes pedagógusoknak.
Szétszórtabbak, de önállóbbak is
Kádár Andrea Noémi, a Dr. Bernády György Általános Iskola magyar szakos tanára úgy véli, a
diákélet természetes közegétől való,
több hónapos távollétnek igen öszszetett hatása volt a diákokra.
– Az online oktatás megviselte a
gyerekeket, az elszigeteltség, a magány nekik sem tett jót. A vírus
előtti időkben arra igyekeztünk
megtanítani őket, hogy kooperatív
módszerrel dolgozzanak csoportban. Ez megszűnt, mint ahogy az is,
hogy a tanári magyarázaton túl egymásra is számíthattak. Az online világban a vizuális képességük is
romlott, mert bizonyos dolgokban
az osztálytermi tábla nem pótolható. Dekoncentráltabbak lettek, de
bizonyos tekintetben önállóbbak is.
– Hogyan segíthet a pedagógus a
végzősöknek felvenni a tempót?
– Minden tanár érezte, hogy
miből lehet elmaradás, és visszatérve azt igyekszünk pótolni, begyakorolni. Sajnos annyira féltünk,
hogy ez a visszatérés rövid lesz,
hogy elmaradtak a beszélgetések
arról, hogy hogy vannak valójában
a diákjaink. Úgy látom, sokan érettebbek lettek, komolyabbak, érzik a
közelgő vizsga súlyát és jelentősé-

gét. Figyelnek, dolgoznak, rákérdeznek dolgokra. Ha valaki nem ért
valamit, az egyik osztálytárs azonnal a segítségére siet, és gyakran
olyan szakszerű magyarázatot ad,
hogy az valóban célhoz ér. Persze
mintha minden pillanatot sokszorosan szeretnénk kihasználni, sokkal
gyorsabb a tempó. Tesszük ezt úgy,
tanulók és tanárok, hogy rajtunk a
maszk. Ez magával hozza azt, hogy
a diákok hamar elfáradnak. Máskor,
ha ezt láttam, valamilyen formában
megpihentünk kicsit. Most erre
nincs lehetőség. Amikor egy nap lenyomunk három magyarórát, azt
mindenki megérzi. Egészében véve
úgy látom, mindkét fél felelősségteljesebben tért vissza. Részemről
igyekszem pótolni, haladni és készülni a próbavizsgára is, közben
pedig figyelni arra, hogy egy nagy
létszámú osztályban is eljusson
mindenki a táblához, hogy kiderüljön, érti-e a tanultakat. Nehézséget
okoz, hogy ez az első évfolyam,
amelyik az új vizsgatételekből vizsgázik. Persze, követjük a tantervet,
oldjuk a meglevő kevés tesztet. Próbálom megértetni a tanítványaimmal, hogy a mechanikus tudás
mellett gondolkodjanak, és akkor is
próbálkozzanak, ha elsőre nem
értik, hogyan kell válaszolni.
Eltűnt a motiváció
Crăciun Melinda román szakos
tanárnő, a Traian Săvulescu mezőgazdasági középiskola egyik tizenkettedik osztályának osztályfőnöke
a hagyományos oktatás ingerszegényebb eszközeit érzi az egyik legnagyobb akadálynak az online
tantermekből való visszatérésben.
– A mostani fiatalok számára a
vizuális információ fogadható be a
legkönnyebben, és az – iskolaidőben is – számítógép előtt töltött hónapok erre csak rásegítettek. Az
online tanórák alatt képek álltak
rendelkezésükre, az iskolába viszszatérve azonban – kivetítő és számítógép hiányában – legfeljebb
nyomtatott lapokat és könyveket tehetek eléjük. A klasszikus tanulási
formához való visszatérés sok diákot próbára tesz, az ábrák összekötésére vonatkozó feladatokkal is

Forrás: BBC.com

gondjaik vannak. Kérik az elmúlt
hónapokban megszokottá vált vizuális szemléltető anyagot, illetve azt,
hogy továbbra is tegyem fel a leckét
a classroomba (online tanterembe).
Ugyanakkor sokkal kevesebb a motiváció, mint a korábbi végzős évfolyamoknál, és erre a szülőknek
sincs megoldásuk. A legtöbb diákot
csak a sofőrvizsga érdekli. Emellett,
persze, örülnek egymásnak, annak,
hogy végre kijöhetnek a házból, de
a tanórák közötti szüneteken kívül
másért, ami az iskolát illeti, nem
igazán lelkesednek. Egyértelműen
kijelenthetem, hogy a virtuális világból visszatérő diákok nagy része
még nincs felébredve.
– Volt-e mégis valamilyen pozitív
hozadéka az internetes oktatásnak?
– Az biztos, hogy bevezetett minket, tanárokat, a 21. századba, a diákoknak pedig megmutatta, hogy
nem csak butaságokra lehet használni az internetet. A befelé forduló,
gátlásos tanulók, akik az ,,élő” iskola zajos, pörgős világában háttérbe szorultak, és nem tudtak
érvényesülni, az otthoni védett környezetből határozottan jobban teljesítettek. Az extrovertált, társas

Tanóra a járvány előtt

érintkezést igénylő diákoknál azonban egyáltalán nem bizonyult hatékonynak ez a tanulási forma, a
szobájukban ülve ugyanis a legkisebb inger is elvonta a figyelmüket
az órákról. Pozitívumként említhetem viszont a bentlakásos és az ingázó diákok helyzetét, akiknek az
online iskola mindenképpen nagy
könnyítést jelentett, mind költség-,
mind időmegtakarítás szempontjából. Az is érdekes volt számomra,
hogy amíg a tanintézetek be voltak
zárva, több tanuló elkezdett magánórákra járni, a napi programjából
ugyanis ez is kitelt. De természetesen kevésbé szerencsés esetekről is
beszámolhatok. Van olyan diák, aki
két-három testvérrel összezárva töltötte az internetes iskola hónapjait,
és be is ismerte, hogy képtelen volt
figyelni. Kétségtelen, hogy amin
ezek a gyermekek és fiatalok átmentek, korántsem egyszerű, de ez
valahogy a háttérben marad. Rendszerszinten egyetlen olyan programot sem láttam, ami arról szólna,
hogy a diákokat megkérdezik, hogy
vannak, és mit szeretnének kezdeni
az elkövetkezőkben az életükkel.
Látásromlás, telefonfüggőség
Csíki Andrea, a Maros Megyei
Neveléslélektani Központ pszichológusa – aki több tantárgyat, egyebek mellett szociális nevelést is
tanít – azt tapasztalta, hogy a hibrid
módszer, azaz az internetes és a hagyományos iskola váltakozása – pl.
két nap online, három nap élő jelenlét – segíti a klasszikus rendszerbe
való visszaszokást. A kétféle oktatási formáról több nyolcadikossal
beszélgetett, az elmondottakból
pedig leszűrte az előnyöket és hátrányokat.
– Nem egy diáktól hallottam,
hogy az elmúlt hónapokban romlott
a látása, ez számomra nagyon figyelemre méltó jelzés, egyesek
pedig arról számoltak be, hogy telefonfüggők lettek. Az otthon töltött
hónapok több esetben a családon
belüli kapcsolatokat is megváltoztatták, nem feltétlenül kedvező
irányban. Voltak, akik arról panaszkodtak, hogy a szüleik ingerlékenyebbek lettek, nagyobbak az
elvárásaik. Szintén a negatívumok
sorában említhetem az online órákról való hiányzásokat, illetve az
emiatt
lehúzott
magaviseleti
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jegyeket. Ez bizonyos esetekben
csak a félév végén derült ki, további
otthoni konfliktushelyzetet generálva. Természetesen kedvező
szempontjai is vannak az otthon tanulásnak. Egy diáklány előnyként
említette, hogy az online iskola nem
olyan zajos, mint a hagyományos,
és mivel a tanároknak sem kell anynyit fegyelmezni, határozottan
stresszmentesebb. A társasági életet
igénylő diákok, persze, ezt egészen
másképp élték meg. Ők sokkal
könnyebben vissza is tudnak szokni
a valós iskolai környezetbe, mint a
szorongó típusúak.
– Érzékelhető-e lelki, szellemi
változás az iskolapadba visszaülő
diákoknál az otthon töltött közel egy
év után?
– Ez egy furcsán nyomasztó időszak volt, ami később megmutatkozó lelki elváltozásokat is okozhat.
Ami a szellemi teljesítményt illeti,
számos diák elmondta, hogy nem
tud úgy összpontosítani, mint korábban, és a motivációja sem a régi.
Ezen több módszerrel is lehet segíteni. Egyrészt fontos a napi program megtervezése, amiben a
képernyőtől távol töltött tevékenységekre is kell szánni időt. Másrészt
az online iskola után legalább másfél, két óra pihenésre van szükség.
Az is nagyon hasznos lehet, ha a
diák a tanulási időt kisebb szünetekkel tagolja, és nem akar egy szuszra
,,átesni” minden tantárgyon.
– Találkoztál-e olyan esettel,
hogy a korábban ,,kijárogatós,”
társasági életet élő fiatal a pandémia idején otthonülővé vált, baráti
kapcsolatai ugyanis felbomlottak
vagy áttevődtek a virtuális térbe?
– Ilyen konkrét esetet nem tudnék felidézni, de az tény, hogy sokkal több időt töltenek a gyermekek,
fiatalok a képernyő előtt, mint egy
évvel korábban. Ami a barátságok
ápolását illeti, ez nem mindig a gyereken múlik, lehet, hogy éppen a
szülők tiltják az élő találkozásokat
egy veszélyeztetett kategóriához
tartozó, beteg vagy idős családtag
miatt. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a hideg téli hónapok
alatt mindenki szívesebben húzódott be az otthonába. Remélhetőleg
az elkövetkező hetekben ezen a
téren is tapasztalhatunk kedvező
változást.

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Sok mindent átírnak az új ismeretek

Értékes leletekre bukkantak Gyulakután

Lapunkban
beszámoltunk
már arról, hogy nagyszabású
felújítási munkálat kezdődött
a
gyulakutai
református
templomnál: a falak nedvesedésének megszüntetése érdekében vízelvezető rendszert
építenek ki; falkutatás történt, elkezdték az orgona felújítását, tervezik a kazettás
famennyezet restaurálását is,
ám mindezekhez minisztériumi engedély és előzetes régészeti ásatás szükséges.
Februárban a szakemberek
már két ásatást is elvégeztek,
amelyek során igen értékes
tárgyi leleteket hoztak felszínre a talajból.

Négy gyűrű került elő a kriptából, köztük a Bethlen Zsófiáé is

Gligor Róbert László

Az első ásatási szakaszra február
elején került sor: a Maros Megyei
Múzeum három szelvény feltárását
rendelte el, a gyülekezet egy negyediket is kért, ugyanis a szájhagyomány arról beszélt, hogy az
orgonakarzat alatt kripta van. A
László Keve régész által vezetett ásatások számos új információt szolgáltattak, így mintegy két évszázadnyi,
kezdeti helytörténeti korra is rávilágítottak: kiderült, hogy a falu első
temploma egy kis fakápolna lehetett,
amelynek helyére a 14. századra kőtemplom épült. Ennek alapköveit is
feltárták, de a falkutatások során
megtaláltak eredeti, később befalazott gótikus kőablakokat is. Ezt a
templomot a 15. században kibővítették, így nyerte el mai méreteit.
Ugyanakkor az egyik szelvényben egy 10-11. századi sírra bukkantak. Innen nemcsak teljes
emberi csontvázak kerültek elő,
hanem egy S végű hajkarika is,
amilyenek a honfoglalás kori magyar női sírokból szoktak előbukkanni, továbbá egy ezüstszálakkal
átszőtt szövetdarab is felszínre került, ami azt bizonyítja, hogy gazdag személyeket temettek el itt, az
első templom falain kívül.
Az eredetileg kéthetesre tervezett
ásatást öt nap alatt végezte el két régészcsoport, munkájukat hatékonyan segítette egy helyi vállalkozó
munkacsoportja is.
Feltárult a kripta is
A negyedik szelvényt annak reményében kezdték feltárni, hogy
megtalálják a helyi patrónusok, a
Lázár grófok és Szövérdi Gáspár
János (Bethlen Gábor bizalmasa és
konstantinápolyi nagykövete) családi
kriptáit. Hamarosan falra is bukkantak, amelyről kiderült, hogy valóban

A feltárt nyomok egyértelműen mutatják, hogy a jelenlegi templom már a harmadik építmény
Fotó: Gligor Róbert László

egy kriptáé. Ennek alapos vizsgálatára és feltárására a február utolsó hetében végzett második ásatáskor
került sor, amelyet a Maros Megyei
Múzeum egy másik munkatársa, Gál
Szilárd régész, antropológus vezetett.
Két napig keresték a kripta bejáratát,
mígnem két boltíves falrész került
elő, majd egy tégla eltávolításával
bevilágítottak az építménybe, így derült ki, hol volt a kripta bejárata az
utolsó, végső befalazás előtt. A bejárat felnyitásakor egy halom csont fogadta a régészt a 3 méter széles, 5
méter hosszú és 2 méter magas kripta
közepén. Az építményt többször elöntötte a víz, amely a koporsók egykori fa tartószerkezetét, majd a
koporsókat is megrongálta, és a csontokat egy halomba sodorta. A csontok
kiemelése során csodaszámba menő
leletre is akadtak: négy aranygyűrű
került elő, egyiken a Bethlen Sofi felirat egyértelműen egykori tulajdonosára, Bethlen Zsófiára, Szövérdi
Gáspár János második feleségére
utal, és egyben azt is valószínűsíti,
hogy a Szövérdi család kriptájáról
van szó, amelybe vélhetően két férfi,
három nő és négy-öt gyerek volt eltemetve. A csontokat a kriptában
hagyták, de mintát vettek belőlük,
hogy DNS-vizsgálatnak vessék alá

őket. László Keve a „kripták templomának” nevezte a gyulakutai istenházát, hiszen vélhetően még további
két-három sírkamra is lehet a talajban
(ugyanis a szájhagyomány szerint
Lázár grófokat is temettek el a templom alatt), de a gyülekezetnek egyelőre nincs tervében további
ásatásokat végeztetni. A feltárt kriptát
viszont látogathatóvá teszik, lejáratot
építenek ki, és a rendelkezésükre álló
információkat szakemberek segítségével elérhetővé teszik az érdeklődők, látogatók számára is.
Mit takarnak a mészrétegek?
Az első ásatással egy időben végzett falkutatást a templomnál Kiss
Loránd marosvásárhelyi restaurátor
és csapata. A már eddig is ismert két
falfestmény mellett mások is előbukkantak a mészrétegek alól:
egyik vélhetően a Heródes király
által elrendelt betlehemi gyermekgyilkosságot ábrázolja, a szószékkel szemben az okos és a balga
szüzek példázatát látjuk, míg a szószék mellett a kezében Bibliát tartó
és irányt mutató Jézust ábrázolja a
freskó, és egy festett oltár részletei
is előbukkantak.
A szakemberek véleménye egybehangzó: ezeket a falképeket érdemes megőrizni és restaurálni, hogy

Múlt héten tárták fel a templom alatti kriptát, amely valószínűleg Szövérdi Gáspár János és családja nyughelye volt

Fotó: Máté Melinda

fennmaradjanak az utókor számára.
Azokat a falrészeket, ahol érdemleges festménynyomokra nem bukkantak, a szakemberek visszaállítják, majd a templombelsőt az
idén teljesen kimeszelik. Ugyanakkor rábukkantak az egykori sekrestyeajtóra is, bár ennek egy részét
Szövérdi Gáspár János emléktáblája
borítja. Ezt is feltárják, restaurálják
és bemutatják – részletezte Kulcsár
Rabocskai Levente lelkész.
Még sok munka vár rájuk
Kiss Loránd útmutatása szerint a
falakat kívül-belül egy bizonyos
magasságig megszabadították a vakolattól, hogy az átnedvesedett téglák kiszáradhassanak. Tavasszal a
vizsgált falrészeket restaurálják, pótolják az eltávolított vakolatot, majd
egy fehér mészréteget visznek fel a
falakra. A falak belső oldalán elkezdték a szelvények visszatemetését, a talajban vízelvezető rendszert
alakítanak ki, de az új villamos huzalok is a földbe kerülnek. Ezt követően homokágyba helyezett
téglákkal visszaépítik a templom
hagyományos, több évszázada
használt padlózatát.
A templom jelenlegi falának
külső oldalán is végeztek egy próbaásást, és alig két méter mélyen itt
is sírra bukkantak, ami azt bizonyítja, hogy az utolsó templombővítéskor egy középkori temetőre
építkeztek rá, ezért a külső vízelvezető rendszer kialakítása előtt itt is
kötelezően régészeti ásatásokat kell
végezni a tavasz folyamán. A külső
és belső munkálatokat egyaránt be
kell fejezni júniusban, szeretnék, ha
a gyülekezet a jelenlegi ideiglenes
hajlékából, a kultúrotthonból a nyár
folyamán visszatérhetne a templomba. Addig is a meggyengült
templompadokat szintén ki kell javítani, és a fűtésrendszer korszerűsítését is tervezik. Ugyanis a nagy
gyülekezet számára nem elegendő a
padok elektromos fűtése a hideg
időszakokban, hanem egy új rendszert kell alkalmazni, amely legalább 12 °C állandó hőmérsékletet
biztosít a templomban. Erre a feltárt
falképek és a restaurálandó kazettás
mennyezet állagának megóvása érdekében is szükség van.

Fotó: Máté Melinda

Nemrégiben elkezdődött a templomi orgona felújítása is, erre a
román kormánytól 28 ezer lejt kaptak, amit még 19 ezerrel kell megpótolniuk. Pozsár Róbert kolozsvári
orgonaépítő mester elbontotta a
hangszert, amelybe olyan rendszert
épít be, amelyre nem lesz hatással a
hőmérséklet ingadozása, és többé
nem fog az orgona lehangolódni.
Villámhárítóval is szeretnék ellátni a templomot, ezért a külső vízelvezetés során már ezt is el kellene
helyezni a talajban. A torony felújítására is pályázatot nyújtottak be a
tavaly ősszel a magyar kormányhoz, erre is várják a választ, és kedvező
elbírálás
esetén
a
toronyfeljárókat is feljavítanák, és
új ajtót is szerelnének.
Utolsó lépésben a gyülekezet az
1625-ben épült kazettás famennyezetet újíttatná fel, addig is meg kell
szerezniük az ehhez szükséges minisztériumi engedélyeket. A munkára a szovátai Mihály Ferenc
restaurátort kérték fel, aki akár már
az idén leszerelné a faszerkezetet,
hogy felújítsa és újrafesse.
Továbbra is várják
a felajánlásokat
A lelkész elmondta: már az első
régészeti leletek hírére megmozdult
a gyülekezet, az emberek megértették az elkezdett összetett munkálatok szükségességét és értékét,
hiszen 1860 óta hasonló beruházás
nem történt, és ha a jelenlegit befejezik, akkor ismét két-három évszázadig nem kell ekkora lélegzetű
beavatkozást végezni a templomnál.
A gyülekezet tagjai, a falu más felekezetű lakói, de külső lelkes személyek is elkezdtek jelentkezni
önkéntes adományokkal, és már
nemcsak helyből és a vidékről,
hanem az ország más részeiből, sőt
külföldről is érkeztek felajánlások.
Ezeknek köszönhetően fedezni tudták a két ásatás költségeit, de az orgonajavítás, falkutatás ellenértékének kiegyenlítése még hátravan.
Ezért a gyülekezet a továbbiakban is
szívesen fogad bármilyen adományt,
legyen szó a hívek önkéntes felajánlásáról vagy egyéb, magánszemélyek, cégek, intézmények részéről
érkező támogatásról.

A templom alatt és a templomkertben középkori sírhelyek vannak Fotó: Gligor Róbert László
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Nem született gól Diósgyőrben

A sereghajtó Diósgyőr gól nélküli
döntetlent játszott a vendég MTK
Budapesttel a labdarúgó OTP Bank
Liga 25. fordulójának péntek esti
nyitómérkőzésén.
Jó iramú első félidőt produkáltak
a csapatok, és bár gól nem esett,
mindkét oldalon több veszélyes
helyzet alakult ki. A hazaiak egy
lesgólig, a jól kontrázó vendégek
pedig egy kapufáig jutottak az első
45 percben.
A szünet után hosszú percekre
beszorította ellenfelét a Diósgyőr, ki
is alakított egy ziccert, de Ivanovski
közelről melléfejelte a labdát. Rövid
időre aztán kijött a szorításból az
MTK, amely egy újabb kapufával
„válaszolt”, de a hajrához közeledve
ismét a hazaiak birtokolták többet a
labdát. Az utolsó percekben mindkét csapatnak volt lehetősége arra,
hogy megszerezze a győztes találatot – a nagyobb helyzetek a fővárosiak előtt adódtak –, de végül
maradt a 0-0.

Szerkeszti: Farczádi Attila 1177.

Fotó: A diósgyőri klub honlapja

Eredményjelző
NB I., 24. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – ZTE FC 2-0, Újpest
FC – Budafoki MTE 2-0, MOL Fehérvár FC – Paksi FC 2-2;
25. forduló: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC 2-2, Puskás Akadémia FC – Újpest FC 2-1, Diósgyőri VTK – MTK Budapest 0-0.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I., 25. forduló: Diósgyőri VTK – MTK Budapest 0-0
Diósgyőri Stadion, zárt kapus, vezette: Iványi.
Sárga lap: Ivanovski (22.), illetve Herrera (21.), Perkovic (54.), Dimitrov (56.).
Diósgyőri VTK: Malenica – Grgic, Milovic, Hegedűs, Pikk – Zivulic, Max – Drazic, Suljic (90+1. Iszlai), Grozav (69. Roshi) – Ivanovski (81. Vanecek).
MTK Budapest: Mijatovic – Ikenne-King, Nagy Zsombor, Perkovic (67. Varju), Herrera – Kata,
Mezei (58. Cseke), Dimitrov (76. Prosser) – Varga R., Miovski (76. Bíró), Schön.

Betlizett az OSK, még várnia kell a biztonságra

Bálint Zsombor

Váratlan vereséget szenvedett
hazai pályán a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK a labdarúgó 1. liga 26.
fordulójában a Chindia Târgoviștétől. Ezen a mérkőzésen is jól
látszott, hogy a fociban milyen fontos szerepet játszik a csapat lélektani állapota. A találkozót ugyanis
az a fél nyerte, amelynek sokkal
fontosabb volt a három pont, miközben a szentgyörgyiek, a felsőházi részvétel szinte biztos
tudatában, nem koncentráltak
eléggé. A teljes biztonságra azonban így még várniuk kell.
Újabb furcsa felállásban küldte
pályára együttesét Leo Grozavu a
Chindia ellen, ezúttal három védővel és öt középpályással. Hiába
azonban a számszerűleg megerősített halfsor, nem tudta megtartani a
labdát a meccs elején az OSK, így
nem is jutott Aioani kapujának közelébe. Igaz, az ellenfél sem volt
túlságosan veszélyes, így az első
félidőben nemigen jegyezhettünk le
helyzeteket egyik oldalon sem. Az
OSK részéről talán Petrila betörését
említhetjük, ő azonban nem tudta
lekezelni Achahbar átadását, így az
ötösön szerelték.
Szünet után némileg jobban öszszekapta magát a hazai középpályás
sor, a Chindia sokat futó és egymást
azonnal duplázó játékosai azonban

Fotó: A Sepsi OSK közösségi oldala

elbarikádoztak minden rést a saját nyedén rázta le Ștefănescut, majd
kapujuk felé, miközben az OSK já- elegánsan átemelte a cselre elmoztékosai rutinból, túlságosan fölé- duló Mitreán, az ötös sarkából
nyes
attitűddel
próbáltak pedig a rövid sarokba lőtt (0-1).
összehozni valamit. Így pedig elég
Az előjelek nélküli vendéggólt
volt egyetlen villanás is a vendégek követően három cserével próbált
részéről, amikor Neguț igen köny- változtatni Grozavu, ám már nem
Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 26. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Chindia Târgoviște 0-1 (0-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Radu Petrescu (Bukarest) – Radu Ghinguleac
(Bukarest), Adrian Popescu (Craiova). Tartalék: Florin Andrei (Marosvásárhely). Ellenőr: Costin Toma
(Karácsonkő).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (57. Deljanidisz), Tincu, Mitrea, Ștefănescu, Golofca (78. Rapp),
Achahbar (57. Ňinaj), Eder (74. Fofana), Purece (57. Aganović), Petrila, Šafranko.
Chindia: Aioani – Căpușă, Pițian, Celea, Dinu, Iacob, Rață (89. Diaz), Dulca, Dumitrașcu, Neguț,
Berisha (57. Neicuțescu, 85. Fomba).
Gólszerző: Neguț (53.).
Sárga lap: Golofca (32.), illetve Dulca (29.), Celea (59.).

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

24
25
24
25
25
25
25
24
24
24
24
25

17
14
10
9
9
9
9
8
7
7
7
6

A tabella
6
3
7
8
8
7
4
7
7
5
4
4

1
8
7
8
8
9
12
9
10
12
13
15

48-14
36-31
48-30
35-33
29-31
50-47
32-51
22-31
37-36
29-44
40-45
28-41

7

57
45
37
35
35
34
31
31
28
26
25
22

Dzsudzsák góljával és gólpasszával nyert a DVSC
A Debreceni VSC házigazdaként 2-0-ra legyőzte a Kaposvárt a
labdarúgó NB II. 28. fordulójának szombati nyitómérkőzésén.
Az első gólt a csereként beállt Dzsudzsák Balázs szögletéből
Tischler Patrik szerezte fejjel a 84. percben, a másodikat pedig a
108-szoros válogatott játékos lőtte a rendes játékidő utolsó percében. Dzsudzsáknak ez volt az első gólja, amióta tavaly szeptemberben visszatért Debrecenbe.
A somogyiak immár kilenc mérkőzés óta nyeretlenek idegenben
a másodosztályban.
A 28. forduló további mérkőzéseit tegnap, lapzárta után játszották.
A 27. (hétközi) forduló eredményei: Vasas FC – BFC Siófok 1-0,
FC Ajka – Debreceni VSC 2-1, Kaposvári Rákóczi FC – Budaörs
1-1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Szolnoki MÁV FC 3-2,
Nyíregyháza Spartacus FC – Békéscsaba 1912 Előre 4-1, DEAC –
Gyirmót FC Győr 1-1, Dorogi FC – Aqvital FC Csákvár 1-1, WKW
ETO FC Győr – Kolorcity Kazincbarcika SC 3-0, Pécsi MFC –
Szombathelyi Haladás 0-0, Soroksár SC – Szentlőrinc 2-1.
Az élcsoport: 1. DVSC 57 pont/28 mérkőzés, 2. Vasas 55/27, 3.
Gyirmót 51/27.
tudta kibillenteni a csapatát abból a
lélektani csapdából, amelybe az
belesodródott. Mitrea a sorfalba
rúgta a Golofca buktatásáért 18
méterre kapott szabadrúgást, Ňinaj
beadása kissé túl magasra érkezett
Šafrankónak, majd Fofana hagyta
ki a 75. percben a legnagyobb lehetőséget, amikor öt méterről egy
szöglet után kapásból a kapu fölé
küldte a lasztit.
A mérkőzés utolsó perceiben bemutatkozott a frissen igazolt svájci
csatár, Rapp is, ám egyetlen lövőkísérlete elakadt a védelem falában.

Ezzel a vereséggel a Sepsi OSK
40 ponttal maradt, aminek normális
körülmények között elégnek kell
lennie a felsőházhoz, hiszen a maradék négy forduló előtt kétgyőzelemnyi az előnye az üldözőkkel
szemben. Kijózanító volt azonban
látni, hogy a jelentősebb tét hiánya
mennyit el tud venni a teljesítőképességből.
A Sepsi OSK a következő fordulóban jövő hétfőn Botosánba látogat, ahol újabb esélyt kap arra, hogy
matematikailag is biztosítsa a helyét
a felsőházban.

Eredményjelző
* 1. liga, 25. forduló: Jászvásári CSM Politehnica – FC Voluntari
0-2, Kolozsvári CFR – FC Argeș Pitești 5-0; 26. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Chindia Târgoviște 0-1, Konstancai Viitorul
– Academica Clinceni 1-1, CSU Craiova – Botosáni FC 1-0, Aradi
UTA – Kolozsvári CFR 0-1.
* 2. liga, 17. forduló: Concordia Chiajna – Universitatea Craiova
0-0; 18. forduló: CSM Slatina – Konstancai Farul 1-1, Bákói Aerostar – Zsilvásárhelyi Pandurii Lignitul 1-1, Bodzavásári Gloria –
Unirea Slobozia 2-0, Bukaresti Rapid – FK Csíkszereda 1-3. Az élcsoport: 1. Universitatea Craiova 31 pont/15 mérkőzés, 2. FK Csíkszereda 28/16 (22-14), 3. Temesvári ASU Politehnica 28/16 (16-11).
* Románia-kupa, negyeddöntő: Kolozsvári Universitatea – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 1-3, Petrolul Ploiești – Gyurgyevói
Astra 0-3, Dunărea Călărași – Bukaresti Dinamo 1-3. Korábban
már közölt eredmény: Chindia Târgoviște – CSU Craiova 0-1. A
győztes csapatok továbbjutottak az elődöntőbe.
1. CFR
2. FCSB
3. CSU Craiova
4. Sepsi OSK
5. Botosán
6. Clinceni
7. Târgovişte
8. UTA
9. FC Argeş
10. Viitorul
11. Astra
12. Medgyes
13. Dinamo
14. Voluntari
15. Nagyszeben
16. Jászvásár

26
25
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
24

A bajnokság állása
17
6
3
17
3
5
14
8
4
9
13
4
10
7
9
8
13
5
9
8
9
8
9
9
7
9
9
6
11
8
7
8
10
8
4
13
7
5
13
6
6
13
4
10
11
4
4
16

37-12
51-21
29-14
39-26
35-32
24-22
22-22
24-33
24-33
35-32
34-37
30-37
23-33
28-37
23-35
23-55

57
54
50
40
37
37
35
33
30
29
29
28
26
24
22
16
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Szoboszlai nem lesz bevethető a márciusi vb-selejtezőkön

Paulo Sousa keretet hirdetett a magyarok ellen

Fotó: M4 Sport

A lengyel labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Paulo Sousa
pénteken kihirdette bő keretét a márciusi világbajnoki selejtezőmérkőzésekre. A névsorban szerepel a Juventus kapusa, Wojciech Szczesny,
a Napoli középpályása, Piotr Zielinski, a Bayern München támadója,
Robert Lewandowski és az Olympique Marseille csatára, Arkadiusz
Milik is.
A csapat március 15-én kezdi a közös felkészülést, és a portugál edző
aznap hozza nyilvánosságra szűkített keretét.
A lengyel válogatott bő kerete:
* kapusok: Dragowski (Fiorentina), Fabianski (West Ham), Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus)
* védők: Bednarek (Southampton), Bereszynski (Sampdoria), Dawidowicz (Verona), Glik (Benevento), Helik (Barnsley), Kedziora (Dinamo Kijev), Piatkowski (Czestochowa), Puchacz (Poznan), Reca
(Crotone), Rybus (Lokomotiv Moszkva), Walukiewicz (Cagliari)
* középpályások: Augustyniak (FK Ural), Grosicki (West Bromwich
Albion), Józwiak (Derby County), Kapustka (Legia), Karbownik
(Brighton), Klich (Leeds), Kowalczyk (Szczecin), Kozlowski (Szczecin), Krychowiak (Lokomotiv Moszkva), Linetty (Torino), Moder
(Brighton), Placheta (Norwich), Slisz (Legia), Szymanski (Dinamo
Moszkva), Zielinski (Napoli)
* támadók: Kownacki (Düsseldorf), Lewandowski (Bayern), Milik
(Marseille), Piatek (Hertha), Swiderski (PAOK)
A lengyelek március 25-én a Puskás Arénában a magyarok ellen kezdik a világbajnoki selejtezősorozatot, majd Andorrát fogadják Varsóban, március 31-én pedig Angliával találkoznak Londonban.

Marco Rossi szövetségi kapitány
szerint a magyar labdarúgó-válogatott egyik legjobbja, Szoboszlai Dominik nem lesz bevethető a
márciusi világbajnoki selejtezőmérkőzéseken.
Az olasz szakvezető az M4 Sport
Sporthíradójában elmondta, pénteken hirdet keretet a soron következő
három vb-selejtezőre, de a korábbi
alkalmakhoz képest kellemesebb
gondokkal küzd, mert a futballisták
többsége játékban van.
A kivételek között említette a
télen a Salzburgtól a Lipcséhez igazolt Szoboszlait, aki ágyéksérülése
miatt idén még nem lépett pályára.

Ibrahimovic visszatér
a svéd válogatottba

Zlatan Ibrahimovic visszatér a svéd
labdarúgó-válogatottba, amelyben már
a márciusi világbajnoki selejtezőkön pályára lép – írta az Expressen című lap
szombati száma Janne Andersson szövetségi kapitányra hivatkozva.
A szakvezető a hónap közepére ígérte
a kerethirdetést, és bár konkrét bejelentést nem tett, sejtetni engedte, hogy az
AC Milan 39 éves csatára öt év szünet
után ismét magára ölti a nemzeti együttes szerelését.
„Zlatan nem mondott nemet a találkozónkon. Jót beszélgettünk, még folytatódik a párbeszédünk, és hogy mi
kerekedik ki ebből, mindenki megtudhatja március 16-án, amikor a névsor
nyilvánosságra kerül” – nyilatkozta
sokat sejtetően Andersson.
A jövő évi katari világbajnokság selejtezősorozatát a svéd válogatott hazai pályán,
Georgia ellen kezdi március 25-én, majd Koszovóban
szerepel három nappal később. A hónap utolsó napjára egy barátságos meccs jut, amelyen az észt válogatott lesz az ellenfél.
A sokadik virágzását élő Ibrahimovic az olasz baj-

Megemlékezés Hidegkuti Nándor szobránál

Hidegkuti Nándorra, az Aranycsapat csatárára emlékeztek múlt héten, szerdán, születésének 99. évfordulóján. A világhírű támadó 1922. március 3-án
született, ebből az alkalomból az MTK – együttműködve az Aranycsapat Testülettel és a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesülettel – megemlékezést tartott az
Új Hidegkuti Nándor Stadion VIP-páholyánál lévő
szobornál.
Az Aranycsapat Testület elnöke, Lomnici Zoltán felidézte, hogy 2002-ben Buzánszky Jenő mondott beszédet Hidegkuti Nándor temetésén, mivel nemcsak
csapattársa, hanem jó barátja is volt az elhunytnak. A
ravatalára pedig azt a futballcipőt helyezte, amelyet a
80. születésnapjára szánt neki, ám Hidegkuti nem élhette meg az ajándékozást, mivel nem sokkal előtte
meghalt.
„Amikor az Aranycsapat tagjairól megemlékezünk,
arról is beszélnünk kell, hogy milyen tulajdonságok
kellettek ahhoz, hogy a csúcsra jussanak” – mondta az
Aranycsapat Testület alelnöke. Bajkai István hozzáfűzte: „Hidegkuti Nándor életét a szerénység és az alázat jellemezte. Teljes életet élt, mindent teljes szívvel,
a legmagasabb hőfokon tett. Életútja egyenes vonal a
mélyszegénységtől az MTK-ig, a válogatottig, a csa-

Rossi ugyanakkor hozzátette, a
nemzeti együttes a tavaly őszi mérkőzései során bebizonyította, hogy
bárkit pótolni tud, még ha ez nem is
könnyű feladat.
„Robert Lewandowski megállítását jószerivel senki nem tudta megoldani, mert mindig betalál. Az
elmúlt évben mindent megnyert a
klubcsapatával és egyénileg is” –
beszélt Rossi a lengyelek elleni nyitómeccs kulcsjátékosáról és a rivális Bayern Münchenben futballozó
legjobbjáról.
Az 56 éves tréner azt emelte ki a
folytatásban következő San Marinó-i és andorrai fellépésről, hogy

ládig, az unokákig. Egész életében csapatban és nemzetben gondolkodott, magát egy nagy egész részének
tekintette.”
Móré Imre egykori csapattárs, az MTK örökös tiszteletbeli tagja kiemelte, hogy „bár Nándit sokan zárkózott embernek hitték, társaságban mindig megnyílt,
jó humora volt, mindent a jó oldaláról tudott nézni,
sokat viccelt”.
A Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület elnöke, Takács Tibor felidézte, hogy gyerekként a rádióközvetítésekből ismerte meg és csodálta Hidegkuti Nándort,
aztán felnőttként többször találkozhatott is vele. Az
„Öreg” becenevű Hidegkuti Nándor a legendás
Aranycsapat csatáraként olimpiai bajnok volt 1952ben, majd az 1954-es világbajnokságon ezüstérmes
lett. A magyar válogatott mezében 1945 és 1958 között
69 alkalommal szerepelt, és 39 gólt szerzett, az 1953as londoni 6-3-as mérkőzésen mesterhármast ért el. Az
MTK játékosaként három bajnoki címet nyert, és 302
mérkőzésen 202 gólt lőtt.
Edzőként az olasz Fiorentinával Kupagyőztesek Európa Kupája-győztes lett 1961-ben. Hidegkuti Nándor
2002. február 14-én hunyt el, az MTK labdarúgócsapatának a Hungária körúti stadionja az ő nevét viseli.

Az Aranycsapat Testület alelnöke, Bajkai István, a szervezet elnöke, Lomnici Zoltán, az MTK egykori labdarúgója, Móré Imre és a Nagy Béla
Hagyományőrző Egyesület elnöke, Takács Tibor (b-j) az Új Hidegkuti Nándor stadionban 2021. március 3-án. Az Aranycsapat tagja 1922. március
3-án született, ebből az alkalomból az MTK – együttműködve az Aranycsapat Testülettel és a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesülettel – megemlékezést tartott a stadion VIP-páholyánál lévő szobornál
Fotó: MTI/Kovács Tamás

nem szabad lebecsülni egyik csapatot sem, már csak a korábbi kellemetlen tapasztalatok miatt sem, de
kötelező megnyerni mindkét találkozót ahhoz, hogy valóra váltsák az
álmukat.
A magyar válogatott március 25én a Puskás Arénában fogadja a lengyel gárdát, majd három nappal
később San Marino, március utolsó
napján pedig Andorra vendége lesz.
A nemzeti együttes nyáron a részben
hazai rendezésű Európa-bajnokságon
szerepel, amelyen június 15-én a
címvédő portugálokat, majd 19-én a
világbajnok franciákat látja vendégül
a Puskás Arénában, aztán 23-án a
csoportkör zárásaként Münchenben
Németország csapatával küzd meg.

Fotó: AFP

nokság jelenlegi szezonjában 14 mérkőzésen 14 gólt
szerzett milánói klubcsapatában. A svéd válogatottban 2016-ig 116 mérkőzést játszott, és 62-szer volt
eredményes. Ezzel ő a nemzeti csapat történetének
gólkirálya. Szülőhazájában 11 alkalommal választották meg az év legjobb futballistájának.

Zárt kapus lesz a magyar–román
meccs az U21-es Eb-n

Az új Bozsik Arénát kevéssel az Európa-bajnokság előtt avatják. A képen a létesítmény
makettje
Fotó: MLSZ

Nézők nélkül rendezik meg a magyar–szlovén közös rendezésű U21es labdarúgó-Európa-bajnokság márciusi csoportmérkőzéseit.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a jelenleg érvényes szlovén és magyar járványintézkedések figyelembevételével döntött így –
közölte a magyar sportági föderáció. A júniusi egyenes kieséses szakasz
vonatkozásában később születik döntés.
A csoportkört március 24. és 31. között rendezik, a kieséses szakasz
pedig május 31. és június 6. között lesz. A négy csoportból az első kétkét helyezett jut a negyeddöntőbe. Magyarországon Gyirmót, Székesfehérvár, Szombathely és a kispesti Bozsik Aréna lesz a helyszín, míg
Szlovéniában Celje, Koper, Maribor és Ljubljana, a finálét a szlovén
fővárosban rendezik.
A magyarok március 24-én a németek ellen kezdenek Székesfehérváron, majd három nappal később a Bozsik Arénában találkoznak a románokkal, március 30-án pedig Székesfehérváron zárják a csoportkört
a hollandokkal. Románia első meccsét Hollandia ellen játssza március
24-én a sóstói stadionban, majd a magyarok elleni összecsapást követően március 30-án a németekkel mérkőzik meg, ugyancsak Székesfehérváron.

A további csoportösszetételek

* B csoport: Szlovénia, Spanyolország, Csehország, Olaszország
* C csoport: Oroszország, Izland, Franciaország, Dánia
* D csoport: Portugália, Horvátország, Anglia, Svájc
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Már csak a csodában bízhatnak!

Bálint Zsombor

Már csak valami nagy csoda folytán kerülheti el a kiesést a Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabdacsapata. Pitești-en nyernie
kellett volna ahhoz, hogy versenyben maradjon
a bennmaradásért, azonban – kritikán aluli teljesítménnyel – sima háromjátszmás vereséget
szenvedett.
Pedig nem így indult az idény. Az első négy
fordulóban két győzelmet aratott az alakulat,
játszott két szoros meccset jobban jegyzett ellenfelek ellen, aztán beütött a koronavírus, és a
visszatérés után már nem tudták elkapni a fonalat. A teljesítési kényszer egyre görcsösebbé
tette a játékosokat, ami ezen a mérkőzésen is
megmutatkozott. Így például az első szettben
18-14 után egyetlen pontot sem szereztek, a
másodikban 16-16 után omlottak össze, míg a
harmadikban 18-17-es vezetés után hat pontot
vesztettek ismét zsinórban.
Jelenleg a CSU Medicina az utolsó, 12. he-

lyen áll, 6 ponttal, hét ponttal kevesebbel, mint
az utolsó bennmaradó helyen álló Galac. Mivel
a rájátszásba a csapatok magukkal viszik a pontokat, nehezen hihető, hogy ezt a hátrányt be
lehet még hozni.
Vasárnap este még játszott egy mérkőzést
ebben a felállásban a csapat a bajnok Balázsfalva ellen, ezt követően azonban a klub vezetőségének erősen el kell gondolkodnia, hogy
van-e értelme a drága légiósokat tovább foglalkoztatni a biztosnak tűnő kiesésig, vagy inkább
a fiatalokkal kellene befejezni a bajnokságot,
hiszen ők sem veszíthetnek nagyobb arányban,
mint 0:3. És el lehet gondolkodni azon is, hogy
miként tudtak ennyire gyenge képességű keretet összeállítani arra a bajnoki idényre, amely
az élvonalba való visszatérést és megkapaszkodást kellett volna jelentse. Amikor a csapat
három éve kiesett, annak anyagi okai voltak.
Most azonban ismereteink szerint nincsenek
pénzgondok a klubnál. Szakmaiak azonban, a
jelek szerint, igen nagyok.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: FC Argeș Pitești – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0 (25:14,
25:20, 25:20)
Pitești, Trivale-csarnok, zárt kapus. Vezette: Tudorel Arbunea (Brăila), Cristian Dumitrescu (Craiova). Ellenőr: Marian Stoica (Bukarest).
FC Argeș: Doskova, Jakić, Komlenović, Varbanova, Smith, Brletić. Liberó: Tucmeanu.
Csere: Ionescu.
CSU Medicina: Axinte, Alsten, Cvijović, Mitrovic, Jovanović, Ioan. Liberó: Witt (K.
Murariu). Cserék: Pavlović, Fl. Murariu, Gerçek.
Eredményjelző
Az első nap eredményei a kilencedik buboréktornán:
* Voluntari: CSO Voluntari – Lugosi CSM 3:2
* Pitești: FC Argeș Pitești – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0
* Bákó: Bákói Știința–CSM Târgoviște 0:3
* Galac: Galaci Belor – Bukaresti Dinamo 1:3

Balázsfalva a Challenge-kupa döntőjében
A Balázsfalvi CSM Volei Alba kétszer is legyőzte a Kaposvár csapatát, így nagyon
könnyen kvalifikált a női röplabda Challenge-kupa döntőjébe. Másfél hete, a marosvásárhelyi első összecsapáson a románok 3-0-ra diadalmaskodtak, majd a szerdai visszavágón, Magyarországon 3-1-re nyertek riválisuk ellen. A fináléban a török Sistem9
Yesilyurt Istanbullal találkoznak.
Challenge Kupa, elődöntő:
* 1. mérkőzés: Balázsfalvi CSM Volei Alba – 1. MCM-Diamant Kaposvár 3-0 (13, 18,
16)
A legeredményesebb játékosok: Baciu 16, Malkova, Aleksic és Celic 10, illetve Helic 9,
Harcsenko 8.
* visszavágó: 1. MCM-Diamant Kaposvár – Balázsfalvi CSM Volei Alba 1-3 (23, -18,
-25, -21)
A legeredményesebb játékosok: Harcsenko, Klisura 18-18, Helic 12, illetve Baciu 24,
Milenkovic 15, Celic 12.

Férfiröplabda-Eb: Kijelölték a rendező városokat és a pontos időpontot
Az Európai Röplabdaszövetség (CEV) bejelentette az idei férfi-kontinensviadal pontos
időpontját és a négy házigazda ország rendező városait.
A tornát szeptember 1. és 19. között tartják, a csoportmérkőzéseket Tamperében, Tallinnban, Krakkóban és Ostravában játsszák, a nyolcad- és negyeddöntőket a csehországi
helyszín mellett Gdanskban rendezik, míg az elődöntőket és az éremcsatározásokat egy
másik lengyel városban, Katowicében játsszák.
A 24 válogatottat felvonultató Eb-n négy hatcsapatos csoportban küzdenek majd a
résztvevők, mindegyikből az első négy jut a nyolcaddöntőbe.

Haszontalan tanácsok: szakmai oka lehet a marosvásárhelyi röplabdacsapat várakozáson aluli szereplésének.
Fotó: a CSU Medicina közösségi oldala

Megoldást találtak
a jégcsarnok befejezésére

9

Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

Marosvásárhely önkormányzata lemond a ligeti műjégpálya alatti terület
ügykezelési jogáról. Ez a feltétele annak,
hogy a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium az Országos Befektetési Vállalat (CNI) révén befejezhesse a
kivitelezést, adta hírül közösségi oldalán
a megyeszékhely polgármestere.
Soós Zoltán emlékeztetett: idén lesz 13.
éve, hogy elkezdték a műjégpálya átalakítását. A munkálatok mindeddig 70%-ban
készültek el, 2013-ban ugyanis leálltak.

„Abban állapodtunk meg Novák Károly Eduárd miniszter úrral, hogy lemondunk
a létesítmény alatti telek
ügykezelési jogáról, ameddig a munkálatok tartanak, majd azok befejeztével
kérni fogjuk, hogy a telek és az építmény
is a városháza tulajdonába kerüljön. Mindent megteszünk azért, hogy fiataljaink
itthon sportolhassanak! Amint működőképes jégpályánk lesz, a városunk újra
felkerül a sporttérképre” – áll a bejegyzésben.

Bálint Zsombor

Ha a bizottság tagjait nézzük, elsőre feltűnik, hogy a tárcavezető a hozzá közel állókból válogatott elsősorban, így mellette
négyen csíkszeredaiak vagy fogadott csíkszeredaiak: Ábrahám Előd-Lajos korábbi
cselgáncsozó, sporttanácsadó, Tófalvi Éva,
volt kiváló sílövő, a Marosvásárhelyről
Csíkszeredába igazolt Trandafir Norbert
volt olimpikon úszó, jelenleg menedzser, illetve Cristiano Valloppi olasz kerékpáredző, aki öt éve Novák kontinentális
kerékpáros csapatának a menedzsere, és a
miniszter edzője paralimpiai pályafutása
során. Egy másik kategória a minisztériumban talált bürokraták sora: Daniela Janeta
Pricină, a Sportpolitikai Igazgatóság vezetője, Ramona Ceamuru, az országos edzőképző és továbbképző központ vezetője,
Radu Bidiugan, az országos sportkutató
központ igazgatója, valamint Ingrid Vasilica Istrate, a CSM Onești klub elnöke.
Utóbbi jelenléte azért meglepő, mert 2016ban három hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték érdekellentét miatt az adott
sportklub elnöki minőségében, ám azóta is
ugyanabban a tisztségben dolgozik, és az
összes minisztériumi alárendeltségű klub
közül pontosan ő az, aki ebbe a bizottságba
bekerült.
További tagok: Simona Amânar, volt
olimpiai és világbajnok tornász, Narcisa
Lecușanu, egykori kiváló kézilabdázó,
Gyöngyössy Zsolt atlétikaedző, Szabo
Gabriela férje és volt edzője, Alexandru Pădure, a (doppingvétségek miatt az olimpiáról
való
kizárással
fenyegetett)
súlyemelő-szövetség főtitkára, Ciprian
Anton teniszező parasportoló, akinek a jelenléte szintén a miniszter parasportok
iránti érzékenységét mutatja. Két további
tagról, Cristian Sanduról és Alexandru Popescuról annyit tudunk, hogy a minisztérium munkatársai, utóbbi az előző
ciklusban államtitkárként dolgozott.
Ha valamit nem tudsz megoldani, hozz
létre egy bizottságot – hangzik Murphy
egyik jól ismert törvénye. Reménykedjünk,
hogy ebben az esetben nem ilyesmiről van
szó, noha bizonyosságot erről csak néhány
év múlva, a visszatekintés távlatából nyerhetünk.

Mi fán terem
a bizottság az élsportért?

Az élsportot támogató szakmai bizottságot hozott létre Novák Eduárd sportminiszter. A testület 15 tagból áll, edzőkből,
sportstratégákból, kutatókból, élsportolókból és jogászokból. Célja, hogy kidolgozza
a szövetségek és sportklubok tevékenységének és teljesítményének elemzésére
használt kritériumrendszert, hogy optimizálják a költségvetési források elosztását.
Továbbá, hogy rögzítse a sportklubok működési rendszerét, irányítsa és tanácsolja
ezeket, illetve elkészítse sportszövetségek
és egyesületek projektjeinek ellenőrzési és
nyomon követési módszertanát.
A tárca közleményében így fogalmaztak:
„Nekünk minél hamarabb fel kell zárkóznunk azokhoz az országokhoz, amelyek
már kidolgozott sportstratégia szerint terveznek, működnek. Nagyon sok olyan elemet fedeztünk fel a sportban, amely gátolja
a fejlődést és mérgezi a közhangulatot.”
Hogy Románia sportja mély válságban
van, amely a központi (és legtöbb esetben
úgyszintén a helyi) politikai vezetés teljes
nemtörődömsége miatt már csak a 20-30
évvel korábbi eredményekkel nosztalgiázhat, szabad szemmel látható. A gödörből
való kikászálódást pedig valahol el kell
kezdeni. Csupán a mikéntről tudunk nagyon keveset. Novák Eduárd kinevezésekor már meglengette, hogy elsősorban az
olimpiai eredményességet tekinti a minőség fokmérőjének, ami olyan szempontból
rendben van, hogy az átlagszurkolók legnagyobb hányada a legtöbb sportágban
csak az olimpiai játékokat követi. Ugyanakkor a napi-heti rendszerességgel sportot
„fogyasztó” szurkoló az olimpiák közötti
időszakban leginkább a csapatjátékokat követi, ezekben drukkol a kedvenceinek, legyen szó (legnagyobbrészt) labdarúgásról,
kosárlabdáról, kézilabdáról vagy egyébről.
És a csapatjátékok fejlesztése – különösen,
hogy ezek csak nagyon kis valószínűséggel
hoznak olimpiai érmet – valahol elsikkadni
látszik. Pedig, mint említettük, a mindennapokban ezek a népszerűbbek, és a gyerekek közösségi nevelésében is jelentős
szerepet játszanak.
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A hölgyek ünnepe

Mit is képvisel manapság a nők napja?

Illusztráció

Szokás mondogatni, hogy az ünnepek
már nem a régiek, elveszítették a
hangulatukat, és már csak az ajándékokról szólnak. Pedig ez nem igaz!
Minden esetben többet ér a szeretet,
a figyelmesség és a szívhez szóló üzenet, mint az ajándékok. Most is ünnep
van, a nők ünnepe. Nem kell nagy és
drága ajándékokat vásárolni, elég egy
szál virágot venni, vagy egy apró figyelmességgel kedveskedni a számunkra fontos hölgyeknek. Azonban
fontos, hogy ne csak ezen az egy
napon legyünk kedvesek és figyelmesek, hanem az év összes többi napján
is figyeljünk a szebbik nemre, hiszen
egy nap alatt semmit sem lehet bepótolni.

Nagy-Bodó Szilárd

Nőnapi összeállításunkban fiatal hölgyeket
kérdeztünk meg arról, hogy mit is jelent számukra ez a jellegzetes nap, de a férfiak véleményét is meghallgattuk!
Simó Franciska, az Erdélyi Magyar Televízió munkatársa: A nők napja számomra
különleges

Simó Franciska

Fotó: Dászkel János

A nők napja számomra mindenképpen egy
jelentéssel bíró alkalom, egy különlegesebb
nap. Azonban ez nem mindig volt így, gyermekkoromban ez az alkalom mindig kimerült abban, hogy édesanyámnak vittünk
virágot a nővéremmel. Viszont amikor elkezdtem felnőni és nővé válni, akkor már
megfogalmazódott bennem ennek a napnak
a jelentősége, és bizonyos értelemben különlegesnek érzem a nők napját, illetve azt
gondolom, hogy ez a nap a nőkről kell szóljon. Fiatalként nem volt akkora súlya ennek
a napnak, akkoriban inkább az volt a fő
apropója a nők napjának, hogy valami ajándékot tudjak készíteni nagymamámnak és
édesanyámnak. Láttam, hogy őszintén örülnek neki, de ekkor még nem tudtam azonosulni ezekkel az érzésekkel. Ezen talán az
változtatott, hogy felnőtté váltam, egyre
több munkát vállaltam el, és megértettem,
hogy milyen és mennyi kihívással találkozik

Forrás: Infostart.hu

egy nő. Azóta én is különleges napként élem
meg.
Nőnapon nagyon jóleső érzéssel tölt el, ha
a munkatársaim virágot hoznak, nagyon megható látni az igyekezetüket, azt, hogy mindenkit megpróbálnak meglepni egy szál
virággal vagy egy kedves szóval. Ez szerintem bőven elég. Nem kellenek nagy ajándékok, a figyelmesség a lényeg. Magamból
kiindulva úgy gondolom, hogy a nők nem is
várják el a nagy ajándékokat.
A mai világban a nők is rengeteg területen
kell helytálljanak, legyen szó a munkáról, az
otthoni tevékenységekről, az anyaságról vagy
éppen a mindennapi feladatokról, pont ezért
érzem, hogy megérdemeljük a figyelmességet, és nők napján valahogy ez különösen jól
is esik számunkra. Továbbá szívmelengető
látvány, hogy ezen a napon minden férfinak
virág van a kezében, amit bizonyára egy számára fontos hölgynek visz.
Most, a koronavírus miatt, próbálunk
minél kevesebb emberrel találkozni, de úgy
gondolom, hogy a nők napjára a járvány sem
nyomhatja rá a pecsétjét. A koronavírus minden ember életét befolyásolta valamilyen
módon, de a nők napját nem kellene befolyásolja, hiszen ez a nap a figyelmességről szól
a nők irányába, ezt pedig a világjárvány sem
tudja elrontani.
Miclos Hanga-Aliz Krisztina egyetemi
hallgató: Hagyjanak békén az egésszel!
Bármennyire is furcsán hangzik, számomra semmit sem jelent a nők napja. A családban édesanyám és a nővérem miatt tartjuk,
őket felköszöntöm március 8-án, azonban
nekem nem ad hozzá semmit az életemhez.
Senkitől nem várok semmit ezen a napon.
Visszagondolva, számomra soha nem is bírt
jelentőséggel ez a nap, teljesen hidegen hagyott mindig, hogy kapok-e bárkitől valamit
vagy sem. Az egyedüli szempont ezen a
napon, ahogy már említettem, a családom.
Nem látom nagy értelmét annak, hogy legyen egy olyan nap, ami külön a nőkről szól,
ahogy azt sem, hogy ilyenkor elvárjuk a férfiaktól a virágot és azt, hogy különösképpen

Miclos Hanga-Aliz Krisztina

kerüljünk a középpontba. A férfiak napján
nincs ekkora felhajtás, kevesen vannak, akik
vesznek ajándékot a számukra fontos férfiaknak, sőt szerintem sokan vannak, akik nem is
hallottak a férfiak napjáról. Meglátásom szerint a nők napja bizonyos helyzetekben egy
felesleges konfliktusforrás lehet.
Fel szokták hozni a nők napja kapcsán az
egyenjogúság kérdését, azonban ez nem
ebben a formában kellene megnyilvánuljon.
Nem csak az év egyik napján kell odafigyelni
a nőkre, és a többi napokon mást gondolni.
Nekem az a fontos, hogy összességében
nézve hogyan viszonyulnak hozzám, nem az,
hogy az év egy adott napján mit csinálnak
vagy mit nem.
Ha szóba jön a tökéletes nőnap kérdése,
akkor nekem csak egy kérésem van: hagyjanak békén az egésszel! Családi körben elrendezem, amit kell, és ennyi. Még csak
üzenetbéli köszöntést sem várok el. Ez lenne
számomra a tökéletes nőnap.
Nagy Enikő, az Erdélyi Online Iskola megálmodója és az Erdélyi Magyar Televízió
munkatársa: A nők napjának mindig meglesz
a hagyománya!

Nagy Enikő

Mondhatnám azt, hogy számomra a nők
napja egy átlagos nap, azonban mégis van különbség közte és a többi között. Ezen a napon
megemlékezünk arról, hogy mennyire fontos
szerepet töltenek be a hölgyek a társadalomban, a családokban, a munkahelyeken vagy
bárhol a világban. Fontos az is, hogy ne csak
a nőket ünnepeljük, a férfiak is megérdemlik
a külön figyelmességet a férfiak napján (november 19. – szerk.), hiszen mindenkinek
jólesik, ha elismerik a munkáját. Nők napján
jólesik nekünk, nőknek, ha kapunk egy kis figyelmességet, de ez nem azt jelenti, hogy túlzásokba kell esni. Elég egy kedves szó, egy
szép gesztus vagy egy szál virág, ami nem is
kell üzleti legyen. Én úgy gondolom, hogyha
valaki az út széléről leszakít egy virágot, és
azt adja oda egy számára
kedves hölgynek, akkor
azzal megmutatja, hogy
gondolt rá, és fontos számára. Személy szerint ezt
tartom fontosnak, a kicsi,
de szép gesztusokat.
Be kell vallanom, hogy
egészen addig nem tulajdonítottam nagy jelentőséget
a nők napjának, ameddig
meg nem ismertem a történetét. Aztán utánaolvastam,
azóta másképpen tekintek
erre a napra. Hiszek benne,
hogy ez a jellegzetes nap
túl fogja élni a rohanó világot, és nem fog lemorzsolódni. Azért is gondolom
így, mert sok nő dolgozik,
sok nő került olyan pozícióba, ami elismerést érde- Tőkés Hunor

mel, és mindig is büszkék kell legyünk a
nőkre, ahogyan a férfiakra is. Manapság már
egyáltalán nem ritka, hogy egy nő eltart egy
családot, ugyanúgy ahogy egy férfi, nyilvánvalóan ez helyzettől is függ.
Tőkés Hunor, a Transindex közéleti
újságírója: Egyenlőség, szeretet és egymásra
figyelés!
Már az elején leszögezném, hogy március
8. nem a virágadás ünnepe, hanem nemzetközi nőnap. Százhatvannégy évvel ezelőtt,
1857-ben ezen a napon sztrájkolt negyvenezer textilmunkásnő New Yorkban az egyenlő
bérekért és a munkaidő-csökkentésért.
A női egyenjogúságért folytatott politikai
küzdelem napja ez, amelyet az ENSZ 1977ben tett tematikus emléknappá. Pontosabban
a női egyenjogúság és a nemzetközi béke
napjává.
Ezek az eredmények azonban, ha előrelépésnek is tekinthetőek, egyáltalán nem jelentik azt, hogy ezt követően a nők társadalmi
helyzete megoldódott volna. Ez inkább csak
egy folyamat kezdetét jelentette, és még napjainkban is számos (elsősorban kulturális és
gazdasági) eltérés fedezhető fel a két nem
képviselői között. Bár a nők társadalmi
egyenlőségének kérdése túlmutat a formális
jogegyenlőségen, még ennek elérését is komoly szervezeti munka előzte meg. Viszont
felmérések, jelentések és tanulmányok százai ismertetik évente, hogy a nők társadalmi
egyenlősége még mindig egy olyan cél,
amelyért legalább annyit kell a különböző
társadalmaknak dolgozniuk, amennyit dolgoztak a mai alapjogok egyenlőségének eléréséért.
Mindezek tudatában úgy gondolom, hogy
vegyünk virágot, ha erre igény van, DE ne legyen az, hogy ezzel bárki is beéri! Se az, aki
kapja, se az, aki adja. Helyette inkább az arra
való törekvést látom fontosnak ezen a napon
és máskor, hogy egyenlő félként kezeljük a
nőket, ami számtalan téren megnyilvánulhat.
Itt hangsúlyoznám, hogy a különböző törekvések akkor lesznek hitelesek, ha ezzel nemcsak március 8-án kísérletezünk, viszont már
azzal is előbbre lennénk, ha valaki látja ennek
a hiányát, érzi ennek a szükségét, és tesz egy
lépést efelé.
Nem tudom, hogy kinek mire van igénye,
ezt mondják meg a nők, azonban úgy vélem,
sok esetben a témáról való párbeszéd is sokat
segíthet abban, hogy a közvetlen és a közvetett környezetünkben lévő nők közelebb kerüljenek egyéni és kollektív céljaik
megvalósításához.
Megjegyzem, ha a párkapcsolatokban a
férfi is szerepet vállal a hétköznapi feladatokban, számos „fontos teendője” mellett, akkor
talán több idő marad a szeretetre és az egymásra való odafigyelésre is.
*Akit mélyebben érdekel a téma, ajánlom
figyelmébe az alábbi mélyrehatóan őszinte
írást: https://plakatmagany.transindex.ro/nemondd-tobbe-hogy-meg-tudom-csinalni-nonapra/

Fotó: Márkos Tamás
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2021. március 5-én kelt
69. számú rendelet
A Maros Megyei Tanács nyilvános rendkívüli ülésének
összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
Teljesültnek tekintve a Maros Megyei Tanácsnak az utólag módosított és kiegészített 115/2019. sz. határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzatának 685. cikkelye tartalmában megjegyzett
feltételeket,
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (2) bekezdése, a 179.
cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, az (5) bekezdés
a), a^1) és a^2) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja 2021. március 10-én 13 órától a Maros Megyei Tanács
plénumát nyilvános rendkívüli ülésre, amely videokonferencia keretén belül fog
lezajlani.
(2) A rendkívüli ülés napirendjének javasolt tervezete a jelen rendelet szerves
részét képező mellékletben található.
2. cikkely (1) A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.
(2) Az utólag módosított és kiegészített 2019. évi 115. sz. Maros megyei tanácsi
határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzatának IV. fejezetébe foglalt „A Maros Megyei Tanács működése 61. szakasz –
Speciális szabályok előírásai” alkalmazhatóvá válnak.
3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes
oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a
Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.
Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2021. 03. 05-i 69. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács 2021. március 10-i rendkívüli ülésének

NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozóan „A repülőtér biztonsági berendezési rendszerének beszerzése és a tűzoltószertár építésének kivitelezése” projekt európai alapokból való megvalósításának érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet „A 153A –153-as jelzésű megyei út Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útszakasz felújítása” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan.
Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
3. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (22443-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe részmunkaidőben, napi 4 órára. INDLACTO MURES
KFT., Prut utca 10. szám. Érdeklődni a Prut 10. szám alatt, a cég székhelyén. (sz-I)

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

ADÁSVÉTEL
újakat

és

használtakat.

Helyben fizetjük. Tel. 0740-280-126.
(11033)

MINDENFÉLE
BÁRMILYEN

tetőfedést,

kisebb

munkát vállalunk. Tel. 0720-313-818.
Misi (10994)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?

Ázik be a háza? Ha minőségi munkát

szeretne, válasszon minket! Cégünk
bármilyen típusú munkát vállal garanciával. Tel. 0742-344-119. (10988-I)
tetőfedést

bármilyen

anyagból, cserépforgatást, ácsmunkát,
házak felújítását. Az anyagot biztosítjuk.
Tel. 0759-660-136. (10992)

ILONÁRA, akik az otthon bizton-

ságát, az elnéző szeretet melegét

jelentették gyermekeiknek, uno-

káiknak. Nyugodjanak békében,
emlékük legyen áldott! Szerető

családjuk. (10921-I)

Szomorú szívvel emlékeztünk

javításokat, szigetelést, külső, belső

VÁLLALUNK

Szeretettel emlékezünk haláluk

évfordulóján a nyárádszentmár-

toni KISS LAJOSRA és KISS

VÁSÁROLUNK lemezeket, CD-ket és
kazettákat,

MEGEMLÉKEZÉS

március 7-én a drága jó édes-

anyára, nagymamára, testvérre,

a mezőkölpényi születésű GÁLFI

MARGITRA (szül. Simon) halálának 13. évfordulóján. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei. (11030-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik

drága

halottunk,

HORVÁTH MIHÁLYNÉ temetésén

részt vettek. A gyászoló család.
(11043-I)
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Azomureş-tájékoztató

Március 10-től kezdik el a helyi közösség körében az Azomureş ipari platform működésének részleteit bemutató tájékoztatási anyag terjesztését. A vállalat azért tartja ezt
fontosnak, hogy tájékoztassa a helyi közösséget a folyamatban
levő tevékenységekről, a sürgősségi esetekben előállható kockázatokról, és ilyen esetekben az állampolgárok által foganatosítható intézkedésekről. A füzet formájú tájékoztató anyag a
Maros megyei Horea katasztrófavédelmi felügyelőséggel partnerségben készül.
Az utóbbi években az Azomureş jelentős összeget, több mint
250 millió eurót fektetett be a létesítmény korszerűsítésébe.
Következésképpen a kombinát tiszteletben tartja az európai
környezetvédelmi normákat. Az eredmények ebben a pillanatban nyilvánvalóak, és a hatóságok, valamint a független monitorozók jelentős javulást mutatnak a környezetre gyakorolt
hatás 2012-ben mért adataihoz képest. A beruházások másfelől
nagyobb megbízhatóságot biztosítanak a berendezések működésében, magas fokú biztonságot nyújtanak.
Fejlett riasztórendszerek állnak rendelkezésre az emberi tényezőtől független funkciók normál paramétereken kívüli működésének megakadályozására. Ugyanakkor a platformon
dolgozó emberek szakképesítésébe is beruháztak, hogy minimálisra csökkentsék a termelésben az emberi hibákat. Az Azomureş prioritása a biztonság!
Ma a kombinát platformján 2500, a saját és a családjuk, valamint a helyi közösség biztonsága iránt elkötelezett személy
dolgozik. Mindannyiuk számára biztosítva van a munkanap
biztonságos elkezdéséhez és befejezéséhez szükséges műszaki
támogatás. A vállalat elsőrendű célja a BIZTONSÁG, az alkalmazottak, a felszerelések és a helyi közösség biztonsága.
A tájékoztató füzet mellé egy román és magyar nyelvű magyarázólevelet is csatolnak, amit Marosvásárhely, Maroskeresztúr és Marosszentkirály összes postaládájába beletesznek.
A tájékoztató anyag a www.azomures.com honlapon is elérhető román, magyar és angol nyelven.

