
Januári ülésén tárgyalt arról a Nyárádmente Kistérségi Tár-
sulás közgyűlése, hogy közös összefogással kell fellépni a vi-
déken igen gyakori vadmotorozások ellen. Februári ülésén a
kistérséget alkotó tizenhárom önkormányzat polgármestere
felhatalmazta Dászkel László elnököt, hogy mindannyiuk kép-

viseletében küldje el beadványukat a Maros Megyei Tanács
mellett működő területi közrendészeti hatósághoz (ATOP). 
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Gligor Róbert László

A felelőtlen motorozás sok kárt okozhat a természetben, de felügyelt és szervezett keretek között civilizáltan is lehet szórakozni Fotó: Barabási Attila Csaba

Megteszik az első lépéseket

A közrendészeti hatósághoz
fordulnak a polgármesterek

Jelentősen 
megnőtt az otthoni
gondozásra 
szorulók száma
A Hifa Románia pályázatának célja az
otthoni beteggondozás biztosítása fo-
gyatékkal élőknek és krónikus bete-
geknek, akik nem tudják megengedni
maguknak az ápolási alapanyagokat,
egészségügyi segédeszközöket. 
____________2.
Kiosztották 
a pedagógus-
szövetség díjait
Jó hangulatú és egyben megható, a
járványhelyzet miatt szűk körű ünnep-
ség színhelye volt február 24-én a Bo-
lyai iskola patinás tanári szobája, ahol
a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének megyei szervezete
rótta le 2020-ból elmaradt adósságait.
____________5.
Az önkéntes 
adakozás öröme
Jelentős adománnyal érkezett nemrég
Csíkszeredába és Ádámosra az AVC
svájci segélyszervezet. A Küküllődom-
bón bejegyzett Gerschom Egyesület
közvetítésével Ádámos község önkén-
tes tűzoltócsapata profi felszerelést és
nagy kapacitású vízszivattyút kapott. A
csíksomlyói tűzvész károsultjainak és
egy másik csíkszeredai romatelep
mélyszegénységben élő lakóinak pedig
tartós élelmiszereket szállítottak.
____________6.
Eseménydús, 
izgalmas meccsen
döntetlen 
az örökrangadón
A címvédő és listavezető Ferencváros
ugyan a félidőben már két góllal veze-
tett, végül 2-2-es döntetlent játszott az
MTK vendégeként a labdarúgó OTP
Bank Liga 23. fordulójának szombati
örökrangadóján.
____________7.

Hamis optika

Vannak helyzetek, amikor a gyengeség előnyt jelent, de ha ennek a
hátterében hosszú távon hasznosnak bizonyulható tényezők vannak,
azokat is észre kellene venni, mert a rossz idők egyben lehetőséget is
hordoznak az ilyenkor felmerülő hibák kijavítására. Ha van, aki le-
vonja a következtetéseket.

Meglepte a szakikat, hogy a tavaly szép hazánk gazdasága nem zu-
hant akkorát, mint a fejlett nyugat-európai államoké. A visszaesés eny-
heségét számítva ott vagyunk az élmezőnyben, aminek az az egyik
fontos összetevője, hogy a nyugati országokhoz képest a mi gazdasá-
gunkban sokkal kisebb az idegenforgalom szerepe. Más pozitívumok,
mint hogy a nyugatiak gazdaságvédelmi intézkedéseinek hatása hoz-
zánk is begyűrűzött, illetve, hogy a pénzügyi ágazat sokkal jobban
bírta, bírja ezt a krízist, mint a 2008-ast, egyáltalán nem a mi kormá-
nyaink okos döntésein múltak.

Ha nálunk megélhetési politikusok helyett előrelátó és fejleszteni
képes döntéshozók váltogatnák egymást a kormányrúdnál, ők is ész-
revehetnék, mert világosan látszik ennek a krízisnek a nyomán, hogy
mekkora jelentősége lehet egy ország életében az okosan, jól kiépített
turisztikai ágazatnak, amihez nálunk adottak a kitűnő természeti és
kulturális értékek. Ezekre lehetne építeni, hogy jó időkben ne az ország
bruttó nemzeti össztermékének huszadát, hanem annak legalább 

Benedek István
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Tekerj egy jó célért!
A Marosszéki Közösségi Alapítvány idén is megszer-
vezi a Tekerj egy jó célért! kerékpáros jótékonysági ak-
ciót, már várják a támogatandó projekteket. Az
alapítvány illetékesei arra kérik mindazokat, akik figye-
lemre méltó, anyagi erőforrást igénylő kezdeményezé-
seket, megvalósításokat javasolnának, hogy március
15-ig nevezzék be azokat az adománygyűjtő akció in-
ternetes oldalán. Az április 17–18-ára tervezett tevé-
kenységről a www.pedaleaza.org honlapon, valamint
az esemény Facebook-oldalán lehet többet megtudni.

XIX. Nyárádszeredai Kertésznap
Március 6-án, szombaton tartják meg a nyárádszeredai
kertésznapot a művelődési házban és előterében. Az
eseményre várják a kertészeti szaporítóanyagokat, idő-
szerű kertészeti, szőlészeti, méhészeti és mezőgazda-
sági termékeket, kellékeket, kisgépeket
előállító/forgalmazó cégeket és magántermelőket. A
kertésznap keretében gyümölcs-, szőlő-, zöldségter-

mesztési, növényvédelmi és virágkötészeti tanácsadást
is igénybe vehetnek az érdeklődők. A Mentor Könyvek
Kiadó standján mezőgazdasági és más témájú könyvek
közül is válogathatnak/vásárolhatnak a látogatók. A ki-
állítófelület igénylését március 5-ig lehet jelezni a 0748-
620-908-as telefonszámon. A szervezők mindenkit az
érvényben lévő egészségügyi előírások betartására
kérnek.

Szárhegyi klasszikusok 
a Bernádyban 

Hazalátogatás címmel nyílt kiállítás a marosvásárhelyi
Bernády Házban. Az alkotótáborokat működtető Gyer-
gyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ retros-
pektív válogatással tért vissza a Bernády Galériába.
Olyan alkotások tekinthetők meg, amelyeket vásárhelyi
születésű vagy itt tanult festők, szobrászok, grafikusok
készítettek a művésztelep fennállásának első negyed-
századában. 32 jól ismert vagy részben elfeledett al-
kotó munkáival találkozhat a helyi közönség.
Huszonegyen már nem élnek, egyéniségüket a mű-
vésztelepen született műveik elevenítik fel.

IDŐJÁRÁS
Eső,havasesőlehetséges
Hőmérséklet:
max.80C
min.10C

1.,hétfő
A Nap kel 

7 óra 3 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 8 perckor. 
Az év 60. napja, 

hátravan 305 nap.

Kedden elbontják a várbeli jégpályát
Ma, hétfőn, a márciuska ünnepe alkalmából ingyenes lesz
a belépés a várban található korcsolyapályára, keddtől
azonban el kell búcsúzzanak tőle a korcsolyázást kedvelők.
A Várigazgatóság vezetősége lezárja a téli sportok idényét,
és kedden, március 2-án elbontják a jégpályát. „Köszönjük,
hogy velünk töltötték ezt az időszakot, és örömmel tölt el,
hogy boldog, jókedvvel teli pillanatokat szerezhettünk ezen
a télen” – áll a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal köz-
leményében.

Kevesebb a fertőzött a megyében
A közegészségügyi igazgatóság nyilvántartása szerint múlt
hét csütörtökén 144 koronavírussal fertőzött személyt ke-
zeltek a Maros megyei kórházakban. Egy héttel korábban
ez a szám kétszáz körüli volt. A prefektusi hivatal tájékoz-
tatása szerint február 25-éig Maros megyében a járvány
kezdete óta 17.853 koronavírussal fertőzött személyt tar-
tottak nyilván, az előző naphoz viszonyítva 52 új fertőzést
regisztráltak. Az említett időpontig Maros megyében 16.676
beteg gyógyult meg, ez a szám mind a kórházban felépült
betegek, mind az otthoni elkülönítésben kezeltek számát
tartalmazza. Ezenfelül 1.521 olyan beutalt hagyhatta el 10
nap után a kórházat, akik pozitív teszteredmény mellett tü-
netmentesek voltak, 638 személy pedig saját felelősségre
távozott a kórházból, ugyanakkor 26 fertőzésgyanús egyént
utaltak kórházba. Eddig 592 koronavírussal fertőzött sze-
mély hunyt el a Maros megyei kórházakban. Jelenleg 36
igazoltan fertőzött beteg otthoni elkülönítésben, 1179 sze-
mély pedig karanténban van lakhelyén.

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 be lehet küldeni a declaratii.salub-
rizare@tirgumures.ro e-mail-címre. A nyomtatvány letölt-
hető a polgármesteri hivatal honlapjáról.

Szombaton is lehet adót fizetni 
a hivatalban

Március 31-ig szombatonként 8–12 óra között nyitva tarta-
nak a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Ille-
tékügyi Igazgatóságának pénztárai. Így hét végén is
benyújthatók a hulladékilleték kiszámításához szükséges
nyilatkozatok, és befizethetők a helyi adók és illetékek. A
hivatal a hét közben tapasztalt zsúfoltság csökkentése ér-
dekében, valamint a késő délutánig dolgozók munkaprog-
ramja figyelembevételével döntött a a szombati
nyitvatartásról.

Gyakorlati bemutató a fametszésről 
Az RMGE Maros szervezet a Szülőföldön okosan program
keretében március 2-án, kedden 10 órától Mezőpanitban a
polgármesteri hivatal gyűléstermében elméleti és gyakorlati
bemutatót szervez a gyümölcsfák szakszerű metszéséről.
Érdeklődni lehet Kovács Béla (telefon: 0744-849-047) és
Sikó László (telefon: 0787-723-733) falugazdászoktól.

Négynapos terápiás program 
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány március 18–21. között négyna-
pos terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybe-
tegeknek és hozzátartozóknak Magyarózdon. Jelentkezni
március 12-ig lehet a 0265/254-460-as telefonszámon. A
program célja az absztinencia megkezdése, információ-
szerzés a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv elkészí-
tése, önismeret. A csoportfoglalkozások segítenek a
függőséggel való szembenézésben, az önismeretben, in-
formációkat lehet szerezni a függőségről, társfüggőségről,
ill. segítséget nyújtanak a diagnózisalkotásban és egy te-
rápiás terv elkészítésében. A felvétel előzetes interjú alap-
ján történik. A négynapos függőség- és önismereti program
bevezető a 12 napos rövid terápiás programhoz – tájékoz-
tatott Deé Lukács Éva irodavezető. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma ALBIN, 
holnap LUJZA napja.

Megyei hírek
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A járvány idején szinte megháromszorozódott az
otthoni gondozásra szorulók száma, és sok idős,
beteg, fogyatékkal élő nem tudja megengedni
magának, hogy megvásárolja a szükséges fogyó-
anyagokat, pelenkákat, kötszereket – ezt tapasz-
talja a Hifa Románia Egyesület, amely több mint
félszáz gondozásra szoruló személynek segít. Az
ingyenes ellátás mellett az egyesület szeretné az
alapápolási eszközöket is beszerezni, hogy ezál-
tal is segítse az embereket. Erre gyűjtenek már-
cius 18-án, a Marosszéki Közösségi Alapítvány
szervezte Marosvásárhelyi Adományozói Kör idei
első eseményén.

A Hifa Románia pályázatának célja az otthoni beteggon-
dozás biztosítása fogyatékkal élőknek és krónikus betegek-
nek, akik nem tudják megengedni maguknak az ápolási
alapanyagokat, egészségügyi segédeszközöket. 

Csata Éva, az egyesület igazgatója lapunknak elmondta,
a segítséget kérők száma nő, a járvány idején szinte meg-
háromszorozódott. Nagyon sok közöttük a magára maradt
idős ember, akiknek a gyerekei külföldön élnek, vagy el-
foglaltságaik miatt nem tudják ellátni hozzátartozójukat.

Csata Éva hangsúlyozta, senkit sem utasítanak el, igye-
keznek mindenkinek,  aki hozzájuk fordul, szakszerű se-
gítséget nyújtani, jelenleg 56 családot támogatnak. Az
egyesület élelmiszerrel is segíti a rászorulókat, munkatár-
saik pedig ápolói teendőket látnak el, szükség esetén für-

detik, öltöztetik a beteget, ugyanakkor a ház körüli mun-
kákból, az ügyintézésből, gyógyszerek felíratásából és ki-
váltásából is részt vállalnak. Amennyiben a betegeknek,
fogyatékkal élőknek el kell jutniuk valahová, az egyesület
gépjárműveivel elszállítják őket. Mindezek mellett beszél-
getnek az egyedül élőkkel, olvasnak nekik, ha azt kérik.
Vannak ellátottak, akik azt igénylik, hogy naponta keresse
fel őket a beteggondozó, másokhoz heti kétszer-háromszor
kopogtat be a Hifa munkatársa, illetve akadnak olyanok is,
akik csak alkalomadtán, szükség esetén veszik igénybe a
segítséget.

A Hifa Románia igazgatója szerint azt tapasztalják, hogy
folyamatosan növekszik az igény ezen szolgáltatások iránt,
hiszen nagyon sokan vannak, akik életkorukból kifolyólag,
vagy különféle egészségi problémák miatt nem tudják el-
látni magukat, és nincsen segítségük, ezért hiánypótlóak
ezek a szolgáltatások, amelyeket minden ellátott számára
ingyenesen biztosít az egyesület. A beteggondozói szolgá-
lat üzemeltetését a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
is támogatja, a Maros megyei önkormányzattól is kapnak
finanszírozást, azonban mindez messze nem elegendő.

Csata Éva rámutatott, ápolási eszközök beszerzése nem
fér bele a költségvetésükbe, ezért próbálnak az Adományo-
zói Kör eseményén gyűjteni erre. A pénzből naponta hasz-
nált ápolási segédeszközöket, sztetoszkópot, lázmérőt,
pelenkát, katétert, szondát, injekcióstűt, kötszert, külön-
böző krémeket és fertőtlenítőszereket vásárolnának. Min-
den más költséget – egyebek mellett az akadálymentes
szállítást, az alkalmazottak bérét, az üzemanyagot – az
egyesület finanszíroz.

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
34, 45, 20, 37, 2 + 18 NOROC PLUS: 7 8 7 8 0 9

22, 16, 28, 11, 15, 30 SUPER NOROC: 3 0 4 0 9 9
40, 45, 6, 39, 9, 14 NOROC:1 9 9 9 4 9 9

Alapápolási eszközökre gyűjt a Hifa Románia
Jelentősen megnőtt 

az otthoni gondozásra szorulók száma

Menyhárt Borbála



Romániában a héten 25 százalékkal több ember
tesztje mutatta ki a koronavírus-fertőzést, mint a
megelőző héten, és vasárnap – február eleje óta
először – ismét meghaladta az ezret az intenzív te-
rápián ápolt súlyos esetek száma.

A stratégiai kommunikációs törzs vasárnapi jelentése sze-
rint az utóbbi hét napon – február 22. és 28. között – 300 fer-
tőzöttet azonosítottak: ez több mint 25 százalékos emelkedés
az előző, február 15. és 21. közötti héthez képest, és több mint
33 százalékos növekedés az azt megelőző, február 8. és 14.
közöttihez viszonyítva. Az utóbbi 24 órában 2830 embernél
mutatták ki a fertőzést, ami meghaladja az utóbbi két hét egy-

napos átlagát annak ellenére, hogy – hétvége lévén – feleannyi
tesztet értékeltek ki, mint hétköznap. Ezzel vasárnap megha-
ladta a 800 ezret a járvány kezdete óta azonosított koronaví-
rus-fertőzöttek száma.

A többi mutató szintén arra utal, hogy Romániát is elérte a
járvány újabb hulláma: ismét 8000-nél több beteget kezelnek
kórházban, a nyilvántartott aktív fertőzöttek száma pedig – a
február 15-én jegyzett 34 ezres mélypontról – 41 ezer fölé
emelkedett.

Az utóbbi napon újabb 63 ember halt bele a kór szövődmé-
nyeibe, ezzel 20 350-re nőtt a járvány áldozatainak száma.
(MTI)

Jelentősen emelkedett a héten a fertőzöttek száma
az előző hetihez képest Szokványos hőmérsékletekkel

köszönt be a tavasz
A ECMWF európai szintű időjárás-előrejelzése sze-
rint a következő héten a hőmérsékleti értékek az
ebben az időszakban megszokottak lesznek, azon-
ban a csapadékmennyiség elmarad a sokéves átlag-
tól. Március második és harmadik hetében mind a
hőmérsékleti értékek, mind a csapadék mennyisége
a normál értékek közelében lesz majd. Március ne-
gyedik hetében is lesz elegendő csapadék, azonban
várhatóan melegebb lesz az ebben az időszakban
megszokottnál. Mint írják, ez a típusú időjóslás nem
alkalmas a rövid ideig tartó, extrém időjárási jelensé-
gek előrejelzésére. (Agerpres)

Nem ért egyet a diáktanács 
a tanügyminiszterrel

Arról, hogy felmerült az ötlet, miszerint a végzős (a
nyolcadikos és a tizenkettedikes) diákok akkor is jár-
janak iskolába, ha a településüket vörös zónába so-
rolják, Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter beszélt a
napokban. Az Országos Diáktanács azonban egy va-
sárnap kiadott közleményben bírálja ezt az elképze-
lést. Mint állítják, felmérést végeztek 750 oktatási
intézmény bevonásával, melyből az derült ki, hogy
ezek 50,1%-ában nem adottak a minimális higiéniai
feltételek sem: nincs folyó víz, szappan, vécépapír. A
fennálló fertőzésveszély miatt pedig „abszurdnak”
tartják azt, hogy a végzős osztályok diákjait iskolába
járásra kötelezzék a településeik vörös besorolása
esetén is. A diákszervezet úgy véli: ilyenkor egyen-
ként ki kellene kérni az érintettek véleményét. Azaz
a nagykorú diákok maguk dönthetnének, a kiskorúak
helyett pedig a szüleik határozhatnának arról, hogy
be akarnak-e járni az iskolába vagy sem. (Agerpres)

Pfizer BioNTech-oltóanyag 
érkezik

Újabb 214.110 adag Pfizer BioNTech-vakcinát hoz-
nak hétfőn Romániába. A szállítmány légi úton érke-
zik Bukarestbe, Kolozsvárra és Temesvárra – közölte
a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló orszá-
gos bizottság vasárnap az Agerpres hírügynökség-
gel. A testület emlékeztet, hogy szombattól ismét
lehet előjegyzést kérni a Pfizer BioNTech-oltásra,
melynél a jogosultak a krónikus betegek, a 65 év fö-
löttiek és a fogyatékkal élők. Az immunizálásra egyé-
nileg, illetve hozzátartozó vagy háziorvos
segítségével, a vaccinare-covid.gov.ro oldalon vagy a
021.414.44.25-ös telefonszámon lehet időpontot
kérni. Vasárnap délig 145.981 személy kért előjegy-
zést az új oltópontok valamelyikén történő immunizá-
lásra. A Pfizer/BioNTech-vakcina beadására kialakított
130 új oltópont hétfőn nyílik meg. (Agerpres)

Az újraoltások arányát tekintve
Szerbia vezet Európában

Az egymillió lakosra jutó újraoltások arányát tekintve
Szerbia minden más európai országot megelőzött, vi-
lágszinten pedig a negyedik helyen áll – közölte a
szerb kormány a legfrissebb oltási adatok alapján. A
szerbiai közszolgálati televízió vasárnap reggeli hír-
adójának beszámolója szerint az országban eddig
1.433.055 adag vakcinát használtak fel, és 511.807-
en már megkapták valamely oltóanyag mindkét dó-
zisát. Szerbiában egymillió lakosra 75.215 újraoltott
ember jut, amivel vezetőnek számít Európában. A
világ összes országát figyelembe véve Szerbia a ne-
gyedik, Izrael, a Seychelle-szigetek és az Egyesült
Arab Emírségek után. (MTI)

a kétszeresét eredményezzék, ehelyett gyakorlatilag azt
a keveset, ami van is, teljesen padlóra viszik azzal, hogy
az egy éve ígérgetett támogatásokat még mindig halo-
gatják.

Az értékesítetlen lehetőségből eredő, másokhoz ké-
pest enyhébb visszaesésben persze sikert látnak. A kö-
vetkező napokban lesz még itt bőven kérkedés ennek
kapcsán, el fogják mesélni, hogy azért volt ilyen kicsi a
visszaesés, mert ők jól gazdálkodtak, és mivel mostan-
ság téma a költségvetés, majd a beruházások fontossá-
gáról is fognak regélni. Miközben az már önmagában
egy szegénységi bizonyítvány, hogy egy olyan ország-
ban, ahol a kormányt nyugaton iskolázott volt pénz-
ügyminiszter vezeti, a naptári tavasz első napján még
nincs elfogadott állami költségvetés. Az illető, ha tovább
látna az orránál, megkeresné a fogason a kalapját, ha
van neki, föltenné, és távozna. Csak az adófizetők azzal
sem nyernének sokat, mert itt olyan legényekből van túl-
kínálat, akik a szégyellnivalót sikersztoriként tálalják,
miközben gyakorlatilag csak a pártkatonák és a meg-
vásárolható szavazóbázisként tartott állami alkalmazot-
tak boldogulásával törődnek.

Hamis optika

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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A marosvásárhelyi vegyi kombinát közel hat évtize-
des fennállása alatt a régió legnagyobb gazdasági
egységeként vált híressé, de ugyanakkor az időn-
kénti légszennyezése mellett állandó veszélyforrást
jelent a gyártás során keletkező rendkívül veszélyes
anyagok és a raktározott műtrágya miatt. Az Azo-
mureş vezetősége a megyei katasztrófavédelmi fel-
ügyelőséggel közösen tájékoztató anyagot állított
össze a lakosság felkészítése céljából az esetleges
rendkívüli helyzetekre. A csütörtökön tartott sajtó-
tájékoztatón dr. Raed Arafat belügyi államtitkár, az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője,
Mara Togănel prefektus és Soós Zoltán, Marosvásár-
hely polgármesterének jelenlétében mutatták be a
67 ezer háztartásba küldött tájékoztató füzetet.

A kombinát szakemberei elismerték, hogy a műtrágyagyár-
tás magas kockázattal járó ipari tevékenység, ahol nem lehet
kizárni a műszaki baleseteket, de a technológiai folyamatok
korszerűsítése, a megfelelően képzett szakembereknek, va-
lamint a megelőző védekezésnek köszönhetően a minimá-
lisra lehet csökkenteni a nagy balesetek (katasztrófák)
valószínűségét. Az Európai Unió 2012-ben elfogadta az ún.
SEVESO direktívát, amely előírja, hogy a lakosságot meg-
felelően tájékoztatni  kell a fennálló veszélyekről, a balese-
tek esetében a védekezés módját is ismernie kell. Amint
Raed Arafat hangsúlyozta, nagyon fontos az emberek kor-
rekt, hiteles tájékoztatása. A tények elhallgatása találgatá-
sokra, pánikkeltésre adhat alkalmat. Ezért is számít jelentős
lépésnek ez a tájékoztató füzet, amelyet országos viszony-
latban is premierként könyvelhetünk el. De nem elég a tájé-
koztató anyagok szórása, hanem rendszeres gyakorlatokon,
a veszélyhelyzetek szimulálásával kell felkészíteni mind a
katasztrófa elhárításában részt vevő szakosított egységeket,
helyi és megyei parancsnokságokat, mind a környező tele-
pülések lakosait. Sok esetben a lakosság bizalmatlan, a gya-
korlatok láttán összeesküvés-elméleteket sző. Az emberek
feltételezik, hogy valamit tudnak a hatóságok, de eltitkolják
előlük. Ezért kell nyíltan és őszintén tájékoztatni őket a valós
helyzetről.

Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán évek óta kam-
pányolt a vegyi kombinát környezetszennyezése ellen. A saj-
tótájékoztatón a városvezető elismerően szólt az ipari óriás
erőfeszítéséről ezen a téren (sz.m.: az Azomureş 2012 után
250 millió eurót fektetett a gyártási berendezések korszerűsí-
tésébe, aminek köszönhetően jelentősen csökkent a káros-

anyag-kibocsátás), de továbbra is kiállt a zéró határérték be-
tartása mellett. Annak tudatában, hogy az Azomureş jelentős
gazdasági szereplő a megye és a város életében, igen a fontos
a lakosság biztonsága is, partnerségre szólította a cég vezetőit,
arra buzdítva őket, hogy vegyenek részt a város környezetvé-
delmi terveinek megvalósításában. Egyébként a megye pre-
fektusa, Mara Togănel hasonló elképzelésekkel egészítette ki
a Soós Zoltán által mondottakat.

A Népújság kérdésére, hogy a biztonság javítása és az ese-
tenként előforduló látványos légszennyezés megszüntetése ér-
dekében folytatják-e a korszerűsítési munkálatokat, Ovidiu
Maior, az Azomureş szóvivője kifejtette, hogy erre törekednek
az európai irányelveknek megfelelően, figyelembe véve a cél-
dátumokat. Ugyanakkor nem tudják kizárni a januári regio-
nális áramkieséshez  hasonló rendkívüli eseteket, amikor
valóban nagyobb mennyiségű káros anyag került a levegőbe.
De az esettel kapcsolatban akkor is törekedtek az állampolgá-
rok hiteles, gyors informálására.

A tájékoztatási kampány ezen a héten kezdődik azzal, hogy
67 ezer marosvásárhelyi, maroskeresztúri és marosszentkirá-
lyi háztartás postaládájába juttatják el a tájékoztató füzetet
kétnyelvű levél kíséretében, amelyben felhívják a lakosok fi-
gyelmét arra is, hogy a magyar és az angol nyelvű tájékoztató
füzet elérhető az Azomureş honlapján, illetve igénylésre in-
gyen postázzák.

Az Azomureş tájékoztató kampánya
Veszéllyel jár a műtrágyagyártás

Karácsonyi Zsigmond
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A csütörtökön iktatott dokumen-
tumban az elöljárók azt kérik a tes-
tülettől, hogy a legrövidebb időn
belül minden érintett intézménnyel
együttműködve dolgozzanak ki egy
megyei akciótervet, amely szabá-
lyozná a terepmotorozási lehetősé-
geket, így előzve meg a környezeti
és egyéb károkat. A kérelmezők a
többi között a 2008. évi 46. számú
erdészeti törvény 54. cikkelyének, a
2005. évi 195. számú környezetvé-
delmi sürgősségi kormányhatározat
52. cikkelyének, valamint a 2007.
évi 57. számú sürgősségi kormány-
határozat 53. cikkelyének előírása-
ira hivatkozva szeretnék korlátozni
annak lehetőségét, hogy erdőkben
és védett területeken bármiféle jár-
művel lehessen közlekedni, kivéve
a közutakat vagy azokat a területe-
ket, amelyek tulajdonosa sporttevé-
kenység céljából ehhez bele-
egyezését adja.

Az ATOP mellett a kezdemé-
nyezők a megyei környezetvédelmi
ügynökséget, az erdőőrséget, a kör-
nyezeti őrséget, az erdészeti igazga-
tóságot, a prefektúrát, a
csendőrséget, a nyárádszeredai 5.
számú vidéki rendőrséget és a vé-
dett területekért felelős országos ha-
tóság megyei intézményét is
értesítették a kérvény benyújtásáról.

Amint arról beszámoltunk, az
évek óta tartó, a szántó- és legelő-
területeken nagy kárt okozó, az
erdők élővilágát súlyosan zavaró
törvénytelen vadmotorozás kérdé-
sében a nyárádmentiek körében az
tette fel az i-re a pontot, hogy tavaly
decemberben eddig azonosítatlan
személyek nemcsak a természetvé-
delmi területnek számító Bekecs-

hegy tetején álló kápolna udvarát
rongálták meg járműveikkel, hanem
attól sem riadtak vissza, hogy a kör-
nyék lakossága által szent helyként
tisztelt bekecsi kápolna ajtaját fel-
feszítsék.
Országos kérdésként kellene 
kezelni

A természetkárosító, törvényte-
len motorozás nemcsak helyi,
hanem országos probléma is, ezért
a helyi mellett országos szinten is
akcióterveket kellene kidolgozni,
hogy fel lehessen lépni a jelenség
visszaszorítása érdekében – muta-
tott rá Kovrig Zoltán természetvé-
delmi szakember, a Nyárád és
Kis-Küküllő vidékét néhány évvel
ezelőtt felügyelő Natura 2000
Gondnokság volt igazgatója. Abban
az időszakban több motoros egye-
sület képviselőivel kezdeményeztek
tárgyalásokat arról, hogy valahol a
Bekecs aljában létre kellene hozni
egy alternatív pályát, amelyet bizo-
nyos korlátozások között, de szaba-
don használhatnának az enduro
sportok kedvelői, de végül a kérdés
csak ötlet szintjén maradt, és né-
hány motoros felszólításán kívül
nem jutott előbbre. A terepmotoro-
zás egyre nagyobb teret hódít, és
ezzel egyre többen jelennek meg a
védett területeken is, károsítva a ter-
mészetet, és ha a hatóságok nem
dolgoznak ki helyi, megyei, regio-
nális és országos akcióterveket, ké-
sőbb egyre nehezebb lesz
visszaszorítani a motorosokat.
Ezeknek a terveknek (amelyek min-
den hatóság szerepét is meghatároz-
zák) már a nyárig meg kellene
születniük. Az ügy kezelését pedig
a környezetvédelmi minisztérium
szintjén kellene kezdeni – magya-
rázta a szakember. A védett terüle-

tek kezelőinek semmilyen eszköz
nincs a kezében, a motorosokat
pedig elég nehéz tetten érni, főleg
egy olyan nyitott vidéken, mint a
Nyárádmente, nem egyszerű elle-
nük a fellépés, de a hatóságok kellő
hozzáállásával lehet eredményeket
elérni – mutatott rá Kovrig Zoltán.
A nevelés és büntetés segíthet

Aggódva figyeli a jelenséget a
Quad Cross Kis-Küküllő motoros
egyesület egyik vezetője, Barabási
Csaba Attila is. Úgy látja, hogy a
legtöbbször a fiatalokkal van baj,
akik a beléjük szorult energiát vagy
frusztráltságot azzal vezetik le,
hogy motorokra pattanva szágul-
doznak, rongálnak, és az is gond,
hogy a legtöbben forgalomba be
nem íratott gépekkel cirkálnak,
vagy hajtási jogosítvány nélkül
használják a járműveket. A jelenség
azért is aggasztó, mert az ilyen vi-
selkedés és a rongálások miatt
előbb-utóbb a hatóságok betilthat-
ják ezt a sportot. Éppen ezért az
egyesület nagy hangsúlyt fektet a
nevelésre, periodikusan szerveznek
találkozókat és túrákat, amelyeken
a szabályok betartásával, a termé-
szetre vigyázva bárki megmutat-
hatja ügyességét. Néhány éve
szerveztek egy nagyobb akciót a
makfalvi erdészettel közösen, ami-
kor országos részvétellel háromezer
csemetét ültettek el a motorosok,
vagy éppen a szemetet gyűjtötték
össze a bözödújfalusi tó körül,
éppen abból a célból, hogy jó példát
mutassanak a motoros fiataloknak.
Barabási aggódik, és egyben el is
ítéli egyes motorosok rongáló, fele-
lőtlen viselkedését, és úgy véli,
hogy a nevelés és a büntetés révén
kell hatni azokra, akik nem hajlan-
dók betartani a szabályokat. Min-

denkinek el kell fogadnia, hogy
vannak a járművek állapotára, a
közutak, pályák használatára, a ter-
mészetvédelmi területek megőrzé-
sére, a magánterületek és a gazdák
javainak tiszteletben tartására vo-
natkozó előírások, szabályok, és aki
ezeket nem hajlandó betartani, azt
ki is zárják soraikból. Vezetőként és
quadozóként megérti a gazdák, pol-
gármesterek felháborodását, mert
egyesek tényleg csúnya dolgokat
műveltek a bekecsi kápolna körül,
amiért ő kér bocsánatot a motoros-

társadalom nevében, és továbbra is
hangsúlyosan fognak figyelni arra,
hogy a fiatalokat rávegyék az
együttélési szabályok betartására.
Egyesületük megmutatta, hogy le-
hetett Hargita megyén átvonuló mo-
toros karavánt is szervezni úgy,
hogy minden hatósági előírást és
felhívást betartottak, senkit nem za-
vartak és semmit meg nem károsí-
tottak. Közösen kell megkeresni a
kompromisszumos megoldást –
zárta gondolatmenetét Barabási 
Attila Csaba.
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A közrendészeti hatósághoz fordulnak 
a polgármesterek

Vitát váltott ki az alig egy hónappal
ezelőtt a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Minisztérium honlapján nyil-
vános vitára közzétett rendelet,
miszerint a szaktárca előirányozta,
hogy az afrikai sertéspestis terjedésé-
nek megakadályozása miatt a háztáji
gazdaságokban legfeljebb öt darab
sertést lehet tartani. Ezenfelül a gaz-
dának valamilyen jogi személyiséggel
rendelkező vállalkozói engedélyt kell
kiváltania. 

Dr. Kolcsár Károly állatorvos, az RMDSZ
Maros megyei képviselője a parlament ple-
náris ülésén – a téma szakértőjeként – je-
lezte Ioan Oros miniszternek, hogy a
rendelet – bár a szaktárca szándéka szerint
a járvány visszaszorítását célozná –, nem
kínál erre megfelelő megoldást. A képvi-
selő elsősorban azt kifogásolta, hogy a ter-
vezett rendelet nem vonatkozott a 30 kg
alatti malacok létszámára és a törzsállo-
mányra. Mivel a malacok eladását sem gá-
tolta meg, továbbra sem zárta ki azokat a
kereskedőket, akik ellenőrizetlenül juttat-
tak a piacra malacokat, így – amennyiben
az állatok be nem azonosított gócpontról
származnak –, továbbra is terjeszthetik a
betegséget. Mindezek mellett a háztáji gaz-
daságot fenntartó tenyésztőknek hat állat

esetében kereskedelmi engedélyt kell ki-
váltaniuk, ami plusz-adókötelezettséggel
jár, könyvelőt kell alkalmazni stb., ami ab-
szurdum. 

A képviselő lapunknak kifejtette, hogy a
sertéspestis terjedését az állategészségügyi
szabályok szigorú betartásával lehet megaka-
dályozni, ugyanakkor a vadállomány kordá-
ban tartásával, követésével, ugyanis a
vaddisznó is terjeszti a betegséget. 

Két héttel ezelőtt Mara Togănel, Maros
megye prefektusa meghívására a főispáni hi-
vatalban találkoztak a megyei állategészség-
ügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság, a
rendőrség és a sertéstenyésztők képviselői, és
az akkor még nyilvános vitára előterjesztett
rendelet alkalmazásának lehetőségeiről tár-
gyaltak. A megbeszélésen jelen voltak parla-
menti képviselők is, köztük Kolcsár Károly,
az RMDSZ képviselője is. Kiderült, hogy a
nagygazdák nem tartották rossznak a kezde-
ményezést, viszont azt nehezményezték, hogy
fertőzés esetén a gócpont 10 km-es körzeté-
ben – az EU jogszabályai szerint is – teljes
zárlatot, karantént rendelnek el, ami azt jelenti,
hogy 40 napig a gazda nem vihet vágóhídra és
nem hozhat be farmjára sertést, csak olyan
egységekbe, ahol hőkezeléssel (konzervgyár-
ban) dolgozzák fel a húst. Tizenkét ilyen kon-
zervgyár van az országban, ahol csak igen
alacsony áron veszik át a húst (kilogrammon-
ként 1,50 lejt fizetnek). A koronavírus-járvány
körülményeit is figyelembe véve, amikor
csökkent a forgalom, egy ilyen intézkedés
akár csődbe is vihetné a nagytenyésztőket. 

Kolcsár Károly elmondta: a mezőgazda-
sági miniszterrel való beszélgetés előtt felve-
tette a kérdést a képviselőház
RMDSZ-frakciójában, és úgy döntöttek,
hogy a többi között a korábban említett okok

miatt nem támogatják a rendelet megjelené-
sét. Ezt a Maros megyei prefektúrán tartott
gyűlésen is jelezte a jelenlevőknek. 

– Ezzel szemben támogatjuk az állategész-
ségügyi szabályok betartatását, a bírságok
szigorítását, olyan átlátható rendszer kidol-
gozását, amely lehetővé teszi az állatok (ser-
tések) követhetőségét a tenyésztőtől a
feldolgozókon keresztül a fogyasztóig. Ez el-
sősorban a malacok fülszámozásával, nyil-
vántartásba vételével kezdődik. A
nagytenyésztőket pedig azzal támogathatjuk,
ha fertőzési gócpont esetén is biztosítunk szá-
mukra egy olyan „folyosót”, ahol nagyon szi-
gorú szabályok betartásával a feldolgozásra
szánt disznót biztonságosan, direkt módon,
ellenőrizhetően el tudják szállítani a feldol-
gozóegységekhez. Erről tárgyalni kell az uni-
óval is. Ezekre kell azonnali megoldást
találnunk, hogy elsősorban ne számoljuk fel
a háztáji gazdaságokat, másrészt pedig ne jut-
tassuk a csőd szélére a nagytenyésztőket,
ugyanakkor biztosítsuk az állategészségügyi
szabályok betartását. Közbenjárásomnak kö-
szönhetően is a minisztérium visszavonta a
rendelettervezetet, az RMDSZ szakbizottsága
pedig hozzáfog egy, az említetteket szabá-
lyozó eljárás kidolgozásához – mondta töb-
bek között lapuknak Kolcsár Károly
képviselő. (v.gy.) 

Kolcsár Károly: Átgondolják a sertéstartási szabályokat 

Fotó: Barabási Attila Csaba

(Folytatás az 1. oldalról)

Forrás: RMDSZ.ro
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Jó hangulatú és egyben meg-
ható, a járványhelyzet miatt
szűk körű ünnepség színhelye
volt február 24-én a Bolyai is-
kola patinás tanári szobája,
ahol a Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének
megyei szervezete rótta le
2020-ból elmaradt adóssá-
gait. A rendezvényen a kiváló
teljesítményt elért tanítók-
nak, tanároknak és diákoknak
a 2020-as év során megítélt
ötféle díjat adták át Lászlófy
Pál, az RMPSZ tiszteletbeli el-
nöke, Burus-Siklódi Botond, a
szövetség jelenlegi elnöke és
Illés Ildikó főtanfelügyelő-he-
lyettes jelenlétében. 

Az összevont és kései díjazást
„történelmi jelentőségű” esemény-
nek nevezte Horváth Gabriella me-
gyei elnök, hiszen az eltelt 30 év
alatt az RMPSZ egyetlen rendezvé-
nye sem maradt el, és reményét fe-
jezte ki, hogy az elkövetkezőket is
sikerül időben megtartani. 

A digitálisan is követhető ünnep-
ségen a magyar tannyelvű oktatás-
ban több mint 25 évet eltöltött,
nyugállományba vonuló hét erdélyi
tanítónak, tanárnak adták át a ma-
gyarországi emberi erőforrások mi-
nisztere által adományozott
Pedagógus Szolgálati Emlékérem el-
ismerést. A díjazottak kiemelkedő
munkásságáról szóló méltatást 
Székely Emese tanárnő olvasta fel. A
kitüntetettek: Csalóka Ernő, a Ha-
vadi Általános Iskola pedagógusa,
Bíró Anna dicsőszentmártoni taní-
tónő, Deák János fizika-kémia sza-
kos tanár, a mezőpaniti Kádár
Márton Általános Iskola volt igaz-
gatója, Deák Juliánna fizika-kémia
szakos tanár, szintén Mezőpanitból,
Demeter Aranka, a Faragói Általá-
nos Iskola tanítónője, Gyarmathy
János, a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Szaklíceum szobrászatot ok-
tató tanára és Tóth Katalin, a
magyarsárosi Bandi Dezső Általá-
nos Iskola tanítónője. Több évtize-
des oktató-nevelő munkájukról
március 4-i Harmónia mellékle-
tünkben számolunk be. 

2004 óta kétévente osztják ki az
Apáczai-díjakat olyan pedagógu-
soknak, akik a közoktatásban dol-

goznak, vagy onnan mentek nyug-
díjba, és oktató-nevelő munkájuk
mellett tudományos kutatást is vé-
geznek, könyvet írnak. A díjról az
RMPSZ Országos Elnökségének
Tudományos Tanácsa dönt a ma-
gyar pedagógusok tudományos te-
vékenységének a serkentése
céljából, ugyanakkor a díj elneve-
zésével Apáczai Csere János mun-
kásságának emlékét is ápolják. 

A 9. alkalommal meghirdetett
díjra 2020-ban online lehetett szak-
könyvvel, tankönyvvel, munkafü-
zettel, település- és iskolamo-
nográfiákkal, folyóiratban megje-
lent vagy a világhálón közölt tudo-
mányos munkákkal, tudományos-
oktatási portállal pályázni a termé-
szettudományok, a humántudomá-
nyok és a pszichopedagógia
területéről. A díjnak különböző fo-
kozatai vannak, az elismerő oklevél,
a dicsérő oklevél, majd az Apáczai-
díj és annak ezüst, arany és gyémánt
fokozata, aki pedig minden fokoza-
tot elért, díszoklevélben részesül. A
szovátai Teleki Oktatási Központ-
ban tartott díjkiosztó ünnepségeken
kiállították a nyertes munkákat,
amelyek az erdélyi pedagógusok ér-
dekes és értékes kutatómunkáját
tükrözték. Jó volt belelapozni a ki-
adványokba, amelyek a reál és hu-
mántudományok széles skáláját
ölelik fel. Ezúttal is néhány munkát
megtekinthettek a résztvevők.

Országos szinten 40 pályamun-
kával jelentkeztek a pedagógusok,
megyénkből heten vették át a díj
különböző fokozatait Burus-Siklódi
Botond elnöktől. 

Az Apáczai-díj ezüst fokozatá-
ban dr. Borsos Szabolcs, a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum filozófiata-
nára részesült Alkalmazott logika és
filozófia Bolyai János gondolatvilá-
gában című könyvéért, amelynek
második, bővített kiadása a Stu-
dium Kiadó gondozásában jelent
meg. 

A szerző Bolyai János zseniális
felfedezése mögött a tragikus sorsú
tudóst is keresi, és a komplex apa-
fiú kapcsolatot szintén megvilágítja
– olvasható prof. dr. Balogh Zoltán
egyetemi tanár előszavában. A
könyv „abban különbözik a többi
Bolyai-tanulmánytól, hogy elsősor-
ban Bolyai János eszmei, filozófiai
és nem csak a matematikai hagya-
tékát tárja fel”. Előterébe az Üdv-

tan, a befejezetlen, eddig nem pub-
likált mű kerül, amely archivált szö-
vegekből és levelekből tevődik
össze. A könyv a szerző szerint Bo-
lyai Jánosnak egy boldogabb társa-
dalomról szóló elképzeléseit
tartalmazza, és azon alapul, hogy az
egyén csak boldog társadalomban
lehet boldog. Borsos Szabolcs hálá-
ját fejezte ki néhai Weszely Tibor
Bolyai-kutatónak, aki könyvírásra
bátorította éveken át, és kötetét két
helyszínen is bemutatta.

A többi hat díjazott elismerő ok-
levélben részesült. 

Deák Juliánna Jubileumi krónika
címmel iskolatörténetet írt, amelyet
2018. november 18-án a mezőpaniti
Kádár Márton iskola jubileumi ün-
nepségén mutattak be, és amelyet
folytatni kell. 

László-Fábián Júlia, az Ákos-
falvi Általános Iskolához tartozó
székelyvajai iskola tanítónője inter-
netes magazinban közölt igaz nyá-
rádmenti történeteiért kapott
elismerő oklevelet. Az igaz történe-
tek egyikében dédnagyapja és Áp-
rily Lajos barátságáról, a negyven
év utáni találkozásukról számol be.

Muresan Réka és Cseh Emőke, a
Marosvásárhelyi 6-os Számú Nap-
közi Otthon óvónői a Tiritarka erdő
lakóiról szóló mesesorozatukért
(Kukucska folyóirat) és 3–7 éves
gyermekek számára összeállított 16
oldalas feladatgyűjteményükért ré-
szesültek elismerésben.

Szabó (Menyhárt) Katalin a Gyu-
lakutai Általános Iskolához tartozó
kelementelki óvodából A hátrányos
helyzetű óvodás gyermekek szemé-
lyiségének fejlesztése vallásos neve-
lés által című munkájáért kapott
elismerő oklevelet. 

Szilágyi Mihály, a Marosvásárhe-
lyi Református Kollégium zeneta-
nára pedig a Népújság hasábjain
megjelenő sikeres rovatáért, amely-
ben nyolcvannál is több „zenélő”
embert mutatott be, akiknek külön-
böző mesterségük mellett szellemi
erőforrást jelentett a zene. 

A pedagógusok után a diákok és
felkészítő tanáraik díjazása követ-
kezett. Sajnos a járványügyi helyzet
miatt az októberi szovátai táborozás
– amelynek helyszíne nyugalmas
években a Teleki Oktatási Központ,
és nagyszerű alkalmat nyújt az is-
merkedésre, a játékra és a szórako-
zásra – elmaradt.

A Mákvirág díjat a megyék leg-
jobb eredményt elért IX., X., XI. és
XII.-es diákjai érdemlik ki, akiket
tantárgyversenyeken, művelődési
és sportrendezvényeken díjaztak,
kiválóak a tanulásban, és példás a
magatartásuk. Megyénkből 2020-
ban Barta-Zágoni Bernadett (IX.
o.), László Zsuzsanna-Csilla
(XI. o.) és a tavaly érettségizett
Jakab Etele részesült a díj bronz fo-
kozatában. A múlt tanévben X.-es
Szilágyi Botond másodszor érde-
melte ki az elismerést, ezért ezüst
fokozatot kapott. A díjakat Lászlófy
Pál tiszteletbeli elnök, a Mákvirág
díjban részesültek mentora, a díj
szellemi atyja adta át. 

Az RMPSZ 2011-ben hozta létre
a Kós Károly-díjat (emlékérem, ok-
levél, pénzjutalom) az Amerikai
Magyar Tanárok Egyesületének

anyagi támogatásával. A díjban év-
folyamonként egy diák részesülhet.
A szakmai zsűri figyelembe veszi a
jelöltnek a magyar nyelv és iroda-
lom, az anyanyelvápolás terén elért
kiváló eredményét, a nyomtatásban
megjelent saját irodalmi alkotáso-
kat, a kutatómunkát. A 2019–20-as
tanévben a négy díjból kettőt bo-
lyais diák nyert, a tavaly X.-es Nagy
Zalán és a XI.-es Bíró Sára-Gyo-
pár, felkészítő tanáruk Sikó Olga.
Valamennyien gazdag könyvcso-
magot is átvehettek. 

Évfolyamonként a legjobb mate-
matikusnak járó Bolyai Farkas-
díjak (emlékérem, oklevél,
pénzjutalom) egyikét Nagy Zsuzsa
vehette át. A Bolyai Farkas Elméleti
Líceum tavaly IX.-es diákjának a
felkészítő tanára Mátéfi István. 

Elhangzott még, hogy a Nemzet-
politikai Államtitkárság által a kül-
honi magyar óvodásoknak és
kisiskolásoknak meghirdetett Miénk
a város online játéknak a 62 erdélyi
nyertes iskolája közül 15 Maros
megyei százezer Ft értékű könyv-
csomagból és fejlesztő játékból álló
Csodasarkot nyert saját intézmé-
nyének. Ezenkívül a játékban jól
szerepelt 68 Maros megyei kisdiák
oklevelet és könyvjutalmat kapott.
Az ajándékok 2020 decemberében
érkeztek meg Szovátára, onnan ve-
hették át az iskolák, a Sakk-játszótér
elnevezésű óvodai komplex képes-
ségfejlesztő csomagot pedig négy
óvoda. 

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara Szakmasztár elnevezésű ve-
télkedőjén a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságá-
nak a támogatásával 2020-ben ne-
gyedik alkalommal vehettek részt
erdélyi szakközépiskolás diákok. A
sok szakma közül nálunk sajnos ke-
veset oktatnak. Mivel a járvány
miatt a középdöntőbe továbbjutott
tíz erdélyi diák közül csak páran
utazhattak el a helyszínre, az elő-
döntőn elért eredményeik alapján a
nyárádszeredai Bocskai István Lí-
ceum két diáklányát és a marosvá-
sárhelyi Elektromaros szakközép-
iskola egy diákját jutalmazták.

A nap díjazottjait Illés Ildikó fő-
tanfelügyelő-helyettes köszöntötte.
Értékelte a pedagógusok helytállá-
sát, a diákok teljesítményét, és azt is
megemlítette, hogy nagy veszélyben
van a magyar oktatás megyénkben. 

Egy emlékezetes korábbi ünnep-
séghez hasonlóan, az idei maratoni
díjkiosztó sem múlt el közös ének-
lés nélkül. Lászlófy Pál tiszteletbeli
elnök kezdeményezésére ezúttal a
református énekeskönyv időszerű
ismert énekét – Az úr csodásan mű-
ködik… – énekelték el közösen a
jelenlévők. 

Bodolai Gyöngyi 

Mindent, ami 2020-ból kimaradt
Kiosztották a pedagógusszövetség díjait

Fotó: Nagy Tibor
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Jelentős adománnyal érkezett
nemrég Csíkszeredába és
Ádámosra az AVC svájci se-
gélyszervezet. A Küküllődom-
bón bejegyzett Gerschom
Egyesület közvetítésével Ádá-
mos község önkéntes tűzol-
tócsapata profi felszerelést és
nagy kapacitású vízszivattyút
kapott. A csíksomlyói tűzvész
károsultjainak és egy másik
csíkszeredai romatelep mély-
szegénységben élő lakóinak
pedig tartós élelmiszereket
szállítottak.

Az AVC (Akció az Üldözött Ke-
resztényekért) svájci segélyszerve-
zet Csíkszeredába a Gerschom
Egyesület alapító tagjai kíséretében
érkezett, hozzájuk csatlakozott a Hit
és Becsület jelszó alatt működő ma-
rosvásárhelyi David&Cristian jóté-
konysági szervezet képviselője,
Sărăcuţiu Edit ügyvéd. 

A Gerschom Egyesület vezetőjét,
Jónás Dánielt a közös jótékonysági
akciókról kérdeztük.

Mint elmondta, egyesületüket
három éve jegyeztették be, a héber
eredetű Gerschom jelentése jöve-
vény, Mózes első fiának a neve. A
kétlaki életet élő küküllődombói
Jónás Dániel és felesége, Claudia, a
segélyszervezet alapítói több nyu-
gati jótékonysági szervezet önkén-
teseiként is tevékenykednek. Céljuk
egyrészt olyan szervezeteket, a ci-
vilizációtól távol eső falvakat, moz-
galmakat támogatni, önkormány-
zatok, egyházi szervezetek révén
célzottan irányítani adományokat
azoknak, akik ritkán vagy egyálta-
lán nem jutnak segélyhez. Másrészt
életfeladatuknak tartják összefogni
a magyarságot, és felekezetre való
tekintet nélkül segíteni a valóban
rászorulókat. Dániel alelnöke a
Hoffnung für eine neue Generation
(Remény Egy Új Generációnak) né-
metországi segélyszervezetnek,
ugyanakkor Svájcban is önkéntes-
kedik. Mint hangsúlyozták, nincse-
nek állandó szponzoraik, fenntartó
támogatóik. Kétlaki életmódot foly-
tatnak, így amint van pár nap sza-
badságuk, a szülőföld hangja
szólítja őket, de sosem érkeznek
üres kézzel. Vallják: ez az életfel-
adatuk és hobbijuk, kirándulásuk,
kikapcsolódásuk egyben, melyek
költségeit maguk állják, akárcsak az
egyesületük fenntartását.

Közösen örülni a csodáknak
Nemrég az Ádámos községben

megalakított önkéntes tűzoltó-ala-
kulat számára hoztak felszerelést,
védőruhákat és egy vízszivattyút,
így tűzoltás vagy áradás alkalmával
már szakszerűen tudnak beavat-
kozni a község településein. Csík-
szeredába a csíksomlyói tűzvész
károsultjai és a mélyszegénységben
élők számára juttattak tartós élelmi-
szert. 

A Németországban élő házaspár
a Jóisten gondoskodásának tartja
azt a véletlen egybeesést, amellyel
egyik napról a másikra egy svájci
partnerszervezet révén nagy nyo-
mású vízszivattyúhoz tudták juttatni
a Kis-Küküllő menti önkéntes tűz-
oltócsapatot. A téli ünnepeket Kü-
küllődombón töltötték, akkor
mesélt Miklós Tibor polgármester
és Fülöp Örs az önkéntes tűzoltó-
alakulat megalakításának felelőssé-
géről, költségeiről és a hiányos-
ságokról. Amint visszamentek, az

ádámosi tűzoltóépület-
ből hiányzó felszerelés
bemutatásáról készült
videót elküldték a
svájci partnerszervezet-
nek, amelyben vázolták
a Kis-Küküllő menti
önkéntes tűzoltók tevé-
kenységéhez szükséges
felszerelések, az
üzembe helyezéshez el-
engedhetetlen kellékek
hiányát, illetve a csík-
somlyói tűzesetet. 

A svájci segélyszer-
vezet vezetője kétséges-
nek tartotta annak
lehetőségét, hogy egy-
hamar sikerüljön tűz-
o l tó - f e l s ze re l é s se l
támogatni az ádámosi
tűzoltócsapatot, mivel
ritkán keresik meg őket
hasonló adományokkal.
Egy nap sem telt el
azonban, és örömmel
értesítette az önkénteskedő házas-
párt, hogy egy adományozó hasz-
nált, de jó állapotban lévő
vízszivattyút ajánlott fel a segély-
szervezetnek, ami elég ritkán fordul
elő. 

Ezért is csodaként, isteni gondos-
kodásként élték meg mindannyian
ezt a véletlen egybeesésnek tűnő
adományt. Így érkeztek az ádámosi
önkormányzat tűzoltóépületébe a
vízpumpa mellett védőruhákkal, vé-
dőfelszerelésekkel, sisakokkal és új
munkavédelmi bakancsokkal.
„Együtt éltük meg a csodát az itt la-
kókkal és az ott lakókkal. Ember
nem tud hasonló csodákat megren-

dezni. Mert János evangéliuma 15:7
szerint is: »Ha énbennem maradtok,
és az én beszédeim bennetek ma-
radnak, kérjetek, amit csak akartok,
és megadatik nektek«. Ha hittel és
őszinte szívvel kérünk valamit,
Isten meghallgatja azt” – fűzte
hozzá a Gerschom Egyesület veze-
tője.
„Isten küldte magukat...” 

Csíkszeredába a januári tűzvész
károsultjainak vittek hatautónyi ra-
komány tartós élelmiszert. A csík-
somlyói cigánytelepen január 7-én
este több mint 20 lakóház vált a tűz-
vész martalékává, és megközelítő-
leg 250 személy vesztette el
otthonát. 

A segélyből egy másik romatelep
lakóinak is juttattak, az adományo-
zókat rendkívül szervezetten fogad-
ták, és kivételesen minden egyes
csomagért hálásak voltak. Ugyan-
akkor az Erőss Zsolt Sportarénában
elszállásolt több száz ember szá-
mára meleg ételt készítő Caritas
konyháját is segítették alapanya-
gokkal.

Arra a kérdésre, hogy segélyszer-
vezetként előnyben részesítik-e

egyik vagy másik vallási felekeze-
tet, Jónás Dániel határozott nemmel
válaszolt.

„Nem célunk erősíteni vagy
gyengíteni egyetlen vallási feleke-
zetet sem, inkább a felekezetek kö-
zötti kapcsolat megerősítése a
célunk. Az ádámosi önkéntes tűzol-
tóság adományában személy szerint
én visszajelzést látok az imáinkra.
Igazi csoda a Jóisten részéről a ké-
résünkre azonnali válaszként érke-
zett adomány, amit nem lehet szó
nélkül hagyni. Isten ma is meghall-
gatja imáinkat, és ugyanúgy, mint
régen, ma is tesz csodákat. Ez a
mostani csoda, aminek mi közösen

tanúi voltunk, egyáltalán nem min-
dennapi” – mondta lelkesen a se-
gélyszervezet vezetője. A Hargita
megyei utunk során is feltöltődtünk,
elvégre mi ezt hivatásként éljük
meg. Egyesek a szabadságukat kül-
földi nyaralásokon töltik, mi azért
gyűjtjük össze és tartogatjuk a sza-
badnapjainkat, hogy hazajöhessünk,
és az összegyűjtött adományokat
szétosszuk a rászorulók között –
fűzte hozzá. A csíkszeredai romate-
lep lakói is folyton azt hangoztatták,
hogy „Isten küldte magukat...” –
folytatta hazai élménybeszámolóját
boldogan. „Ez is rendkívül mély
nyomot hagyott bennem, mert
egyértelmű volt, hogy rajtunk ke-
resztül Istent látták munkálkodni és
gondoskodni róluk. Az elhagyatott
sorban élők már nem is az embe-
rektől várnak segítséget. Jó volt
örülni velük, látva azt, hogy enyhít-
hettünk a keserű valóságon, még ha
csak pár pillanatra is. Volt ott öröm-
könny, örömtől csillogó szem, mo-
solygós arc, de a legfontosabb,
hogy hálásak voltak Istennek, em-
bernek egyaránt” – hangsúlyozta a
segélyszervezet vezetője.
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Szer Pálosy Piroska

Keresztény segélyakció Maros és Hargita megyében
Az önkéntes adakozás öröme

Balról jobbra: Miklós Tibor László, Jónás Dániel, Fülöp Ernő Örs

Fotók: Gerschom Egyesület
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Nagyarányú vereséget mért a
Konstancai Viitorul a Bukaresti Di-
namóra a labdarúgó 1. liga 25. for-
dulójában. A tengerpartiak 3-0-s
első félidő után 5-0-ra nyertek pén-
teken a fővárosban.

„Rémálom” – ezzel a szóval jel-
lemezte a mérkőzésen látottakat a
Dinamo edzője. Ionel Gane szerint
csapatának védelme csapnivaló
volt, de a támadósor sem jeleske-
dett, mert a másik kapunál nem tud-
tak veszélyeztetni. „Megalázva
éreztem magam, ezt a meccset na-
gyon hamar el kell felejtenünk” –
értékelt a szakvezető.

A vendégek már a nyitányon
megadták az alaphangot a későbbi,
nagy gólkülönbségű sikerhez, hi-
szen Joalisson már a 4. percben
betalált. Bő negyedóra múltán
pedig már kétgólos volt az előny,
ugyanis Ganea megduplázta az
előnyt. A félidő hajrájában Cio-
banu állította be a háromgólos kü-
lönbséget. Szünet után a Viitorul
„ráült” az eredményre, majd az
utolsó negyedórán belül előbb
ismét Ciobanu, majd Tsoumou ta-
lált be, és vitte ötgólosra a gólkü-
lönbséget.

„Nagyon sajnálom a Dinamót,
hogy ilyen helyzetbe jutottak, de ők
tehetnek róla – nyilatkozta a mérkő-
zés végén Mircea Rednic veze-
tőedző, aki játékosként a fővárosi-

aknál ért el sikereket, és a csapat
kispadján is megfordult már. – Nem
lett volna szabad olyan emberek ke-

zére adni a klubot, akiknek se
közük az egyesülethez, se pénzük a
fenntartására. Örülök a sikernek és

a vele járó három pontnak, de nem
kezdünk örömünneplésbe. Jó lenne
elcsípni egy helyet a felsőházban, s
bár nagy a pontkülönbség köztünk
és a hatodik helyezett között,
semmi sem lehetetlen. Nagyon ko-
molyan kell vennünk a Clinceni el-

leni meccset, van némi esélyünk a
felzárkózásra.”

Az 1. liga alapszakaszából még
öt forduló van hátra. A Viitorul pén-
teken este fogadja az Academicát,
míg a Dinamo mához egy hétre az
FC Voluntari vendége lesz.

Tönkreverte a Viitorul a Dinamót

Szerkeszti:FarczádiAttila

Eseménydús, izgalmas meccsen döntetlen az örökrangadón
A címvédő és listavezető Ferenc-

város ugyan a félidőben már két
góllal vezetett, végül 2-2-es döntet-
lent játszott az MTK vendégeként a
labdarúgó OTP Bank Liga 23. for-
dulójának szombati örökrangadó-
ján.

Minden sorozatot figyelembe
véve ez volt a két csapat történetének
270. egymás elleni összecsapása,
109 ferencvárosi és 101 MTK-győ-
zelem mellett a 60. döntetlen. A baj-
nokik tekintetében a 218.
mérkőzésen az 50. döntetlen szüle-
tett, 90 FTC- és 78 MTK-siker után.

Alig egy perc játék után Zubkov
bombagóljával már vezetett a baj-
nok Ferencváros, három perccel ké-
sőbb pedig Isael a kapufát talált el
fejjel. A zöld-fehérek egyértelműen
uralták a mérkőzést, az ukrán tá-
madó pedig a félidő közepén újra
betalált, és kis híján kevesebb mint
harminc perc alatt mesterhármast
ért el, de a kapufa megint megmen-
tette a hazaiakat.

Az első félidőben látottakkal tel-
jesen ellentétben az MTK kiválóan

kezdte a második játékrészt, és alig
negyedóra alatt egyenlített, előbb a
védő Nagy Zsombor élete első fel-
nőtt NB I-es gólját szerezte, majd az
exferencvárosi Varga Roland – aki
az első találatnál a gólpasszt adta –
büntetőből talált be. A kék-fehérek
lendületben maradtak, de az FTC
fokozatosan kijött a szorításból, és

nagy lehetőséghez jutott, a csere-
ként pályára lépő Robert Mak
gyenge büntetőjét azonban könnye-
dén védte a hazaiak kapusa.    

A hajrában újra az MTK futballo-
zott veszélyesebben, de még a Fe-
rencvárosnak is „maradt” labdája a
győzelemre, az eredmény viszont
nem változott.

Jegyzőkönyv
LabdarúgóNBI,23.forduló:MTKBudapest–FerencvárosiTC2-2(0-2)
Budapest,ÚjHidegkutiNándorStadion,zártkapus,vezette:Bogár.
Gólszerzők:NagyZs.(55.),VargaR.(59.,11-esből),illetveZubkov(1.,23.).
Sárgalap:Miovski(50.),Herrera(70.),Mezei(80),illetveSigér(44.),Mmaee(54.),Civic(64.),Lai-

douni(88.).
MTK Budapest: Mijatovic–Alho(Ikenne-King,60.),Perkvovic,NagyZs.,Herrera–Mezei,Kata

(Dimitrov,34.),Cseke–VargaR.(BalázsB.,91.),Miovski(Prosser,60.),Schön.
Ferencvárosi TC: Dibusz–Lovrencsics(Wingo,78.),Mmaee,Dvali,Civic–Sigér,Laidouni–Kha-

raishvili(Nguen,68.),Uzuni(Skvarka,68.),Zubkov(Mak,78.)–Isael(Baturina,85.).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 25. forduló: Bukaresti Dinamo – Konstancai 

Viitorul 0-5 (0-3)
Bukarest,Dinamo-stadion,zártkapus.Vezette:Cojocaru.
Gólszerzők:Joalisson(4.),Ganea(16.),Ciobanu(44.,81.),Tsou-

mou(79.).
Sárgalap:Răuţă(51.).
Dinamo: Eşanu–Radu,Ehmann,Bejan,Filip–Nepomuceno(46.

Bani),Anton,Achim(46.Răuţă),Fabbrini(90.Borduşanu)–Mor-
say(46.Stere)–Gueye.

Viitorul: Cojocaru–Benzar,Mladen(75.Gaztanaga),Dobrosav-
levici,Boboc–Matei(46.Babunski),Artean,Ciobanu–Grădinaru
(67.Pitu),Ganea(67.Andronache),Joalisson(75.Tsoumou).

Eredményjelző
* 1. liga, 25. forduló: BukarestiDinamo–KonstancaiViitorul

0-5,MedgyesiGazMetan–AradiUTA1-2,AcademicaClinceni–
GyurgyevóiAstra1-1,ChindiaTârgoviște–CSUCraiova1-0.

* 2. liga, 16. forduló: PetrolulPloiești–BukarestiMetaloglobus
1-0;17. forduló: BodzavásáriGloria–BukarestiRapid0-0,Kolozs-
váriUniversitatea–CSMSlatina2-1,UnireaSlobozia–Temesvári
ASUPolitehnica0-0,BukarestiMetaloglobus –BákóiAerostar
3-0,CSMioveni–LénárdfalviACSFotbal1-1,ResicabányaiCSM
–DunăreaCălăraşi0-1,TemesváriRipensia–FKCsíkszereda1-1,
KonstancaiFarul–ZsilvásárhelyiViitorulPandurii1-0.Az élcso-
port: 1.UniversitateaCraiova30pont/14mérkőzés,2.Temesvári
ASUPolitehnica28/16,3.PetrolulPloiești27/16.

Abajnokságállása
1.FCSB 24 16 3 5 49-21 51
2.KolozsváriCFR24 15 6 3 31-12 51
3.CSUCraiova 25 13 8 4 28-14 47
4.SepsiOSK 24 8 13 3 37-24 37
5.Botosán 24 10 7 7 35-29 37
6.Clinceni 25 8 12 5 23-21 36
7.UTA 25 8 9 8 24-32 33
8.Târgoviște 25 8 8 9 21-22 32
9.FCArgeș 24 7 9 8 24-28 30
10.Viitorul 25 6 11 8 34-31 29
11.Astra 25 7 8 10 34-37 29
12.Medgyes 25 8 4 13 30-37 28
13.Dinamo 25 7 5 13 23-33 26
14.Nagyszeben 24 4 10 10 22-33 22
15.Voluntari 24 5 6 13 26-37 21
16.Jászvásár 24 4 5 15 23-53 17

Atabella
1.Ferencváros 23 16 6 1 47-14 54
2.PuskásAFC 23 12 3 8 33-30 39
3.MTK 23 9 7 7 33-30 34
4.FehérvárFC 22 9 6 7 44-28 33
5.Paks 22 9 5 8 45-40 32
6.Mezőkövesd 23 8 7 8 25-29 31
7.Kisvárda 23 8 7 8 22-30 31
8.Budafok 23 7 5 11 29-42 26
9.ZTE 22 7 4 11 40-41 25
10.Újpest 22 7 4 11 26-48 25
11.Honvéd 23 6 7 10 34-34 25
12.Diósgyőr 23 6 3 14 28-40 21

AMagyarKupábanaFehérvárkiejtetteaFerencvárost
AbajnokságbancímvédőéslistavezetőFerencvároshazaipályán

2-1-esvereségetszenvedettalegutóbbiidénybenezüstérmesMOL
FehérvárFC-tőlalabdarúgóMagyarKupaszerdainyolcaddöntő-
jénekrangadóján.AvendégekNikolicsNemanjarévénszereztek
vezetéstmáranyolcadikpercben,denemsokkalkésőbbStopira
öngóljávalegyenlítettekaszezonbanBajnokokLigájacsoportkörös
zöld-fehérek.Ötperccelazelsőfélidővégeelőttazöngóltvétőfe-
hérvárivédőjóvátettehibáját,éseldöntötteatalálkozót.

Magyar Kupa, nyolcaddöntő: FerencvárosiTC–MOLFehérvár
FC1-2(1-2),SzombathelyiHaladás(NBII)–KisvárdaMaster
Good0-1(0-1),DebreceniVSC(NBII)–BFCSiófok(NBII)2-1
(1-0,1-1,1-1)–hosszabbításután,PuskásAkadémiaFC–Újpest
FC1-2(0-1),ZTEFC–BudapestHonvéd2-1(0-1,1-1,2-1)–hosz-
szabbításután,PaksiFC–BudafokiMTE2-4(2-3),TállyaKSE
(NBIII)–MTKBudapest1-4(0-2),MezőkövesdZsóryFC–Diós-
győriVTK2-0(2-0).

A negyeddöntő párosítása: MOLFehérvárFC–BudafokiMTE,
MezőkövesdZsóryFC–ÚjpestFC,KisvárdaMasterGood–Za-
laegerszeg,MTKBudapest–DebreceniVSC.

Varga Roland, az MTK (k), valamint Dibusz Dénes (b) és Dvali Lasha (j), az FTC játékosa. 
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Térden a bukaresti kapus: Eșanu ötöt kapott a konstancaiaktól. Fotó: DigiSport

Eredményjelző
LabdarúgóNBI.,23.forduló:BudafokiMTE–KisvárdaMaster

Good2-0,PuskásAkadémiaFC–BudapestHonvéd1-2,MTKBu-
dapest–FerencvárosiTC2-2,DiósgyőriVTK–MezőkövesdZsóry
FC2-2.
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Kiütötte a Prágai Slavia a Leicester Cityt
A Leicester City nem jutott a legjobb 16

közé a labdarúgó-Európa-ligában, miután
csütörtökön a nyolcaddöntőbe jutásért ren-
dezett párharc hazai visszavágóján 2-0-ra
kikapott a Prágai Slaviától. Az első mérkő-
zésen gól nélküli döntetlen született, és az
angliai találkozó első félidejében sem esett
gól. Aztán a szünet után a csehek kétszer is
eredményesek voltak, hazai részről viszont
nem érkezett válasz.

A Manchester United a hazai visszavá-
gón döntetlent játszott a Real Sociedaddal,
vagyis bőven kitartott a négygólos előnye.
A hazaiaknál a 17 éves és 23 napos Shola
Shoretire a legfiatalabb játékos lett, aki va-
laha pályára lépett az MU-ban európai ku-
pamérkőzésen.

Az AS Roma magabiztosan, kettős győ-
zelemmel búcsúztatta a portugál SC Bragát,
amelynél a 2-0-ra megnyert az első mérkő-
zés után otthon 3-1-re bizonyult jobbnak.
Az olaszok első találatát a 2015 nyarán iga-
zolt bosnyák Edin Dzeko szerezte, akinek
ez volt a 29. gólja római színekben az eu-
rópai kupaporondon – a selejtezőket nem
számítva –, és ezzel Francesco Tottit meg-
előzve a klubtörténet legeredményesebb já-
tékosa lett.

Az AC Milan hazai környezetben sem
bírt a visszavágó hetvenedik percétől em-
berhátrányban játszó Crvena zvezdával, de
idegenben szerzett több góljukkal az ola-
szok jutottak tovább.

Manchester United – AC Milan a nyolcaddöntőben
Pénteken kisorsolták a labdarúgó-Európa-liga nyolcad-

döntőjének párosításait. A kör slágermeccseinek a Manches-
ter United és az AC Milan összecsapásai ígérkeznek.

A párosítások: AFC Ajax – Young Boys, Dinamo Kijev –
Villarreal, AS Roma – Sahtar Donyeck, Olimpiakosz – Ar-
senal, Zágrábi Dinamo – Tottenham Hotspur, Manchester
United – AC Milan, Prágai Slavia – Rangers FC, Granada
CF – Molde FK.

Az első mérkőzéseket március 11-én, a visszavágókat
pedig egy héttel később rendezik.

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágók:
* Manchester United (angol) – Real Sociedad (spanyol) 0-0, továbbjutott

a Manchester United 4-0-s összesítéssel
* PSV Eindhoven (holland) – Olimpiakosz (görög) 2-1 (2-0), továbbjutott

az Olimpiakosz 5-4-es összesítéssel
* Bayer Leverkusen (német) – Young Boys (svájci) 0-2 (0-0), továbbjutott

a Young Boys kettős győzelemmel, 6-3-as gólkülönbséggel
* Zágrábi Dinamo (horvát) – FK Krasznodar (orosz) 1-0 (1-0), továbbjutott

a Zágrábi Dinamo kettős győzelemmel, 4-2-es gólkülönbséggel
* AS Roma (olasz) – SC Braga (portugál) 3-1 (1-0), továbbjutott az AS

Roma kettős győzelemmel, 5-1-es gólkülönbséggel
* Leicester City (angol) – Prágai Slavia (cseh) 0-2 (0-0), továbbjutott a Prá-

gai Slavia 2-0-s összesítéssel
* AC Milan (olasz) – Belgrádi Crvena Zvezda (szerb) 1-1 (1-1), továbbju-

tott az AC Milan 3-3-as összesítéssel, idegenben szerzett több góllal
* Club Brugge (belga) – Dinamo Kijev (ukrán) 0-1 (0-0), továbbjutott a

Dinamo Kijev 2-1-es összesítéssel
* Arsenal (angol) – Benfica (portugál) 3-2 (1-1), továbbjutott az Arsenal

4-3-as összesítéssel
* AFC Ajax (holland) – Lille OSC (francia) 2-1 (1-0), továbbjutott az Ajax

kettős győzelemmel, 4-2-es gólkülönbséggel
* Sahtar Donyeck (ukrán) – Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 1-0 (0-0), tovább-

jutott a Sahtar kettős győzelemmel, 3-0-s gólkülönbséggel
* SSC Napoli (olasz) – Granada CF (spanyol) 2-1 (1-1), továbbjutott a Gra-

nada 3-2-es összesítéssel
* TSG 1899 Hoffenheim (német) – Molde FK (norvég) 0-2 (0-1), tovább-

jutott a Molde 5-3-as összesítéssel
* Villarreal CF (spanyol) – RB Salzburg (osztrák) 2-1 (1-1), továbbjutott a

Villarreal kettős győzelemmel, 4-1-es gólkülönbséggel
* Rangers FC (skót) – Royal Antwerpen (belga) 5-2 (1-1), továbbjutott a

Rangers kettős győzelemmel, 9-5-ös gólkülönbséggel
* Tottenham Hotspur (angol) – Wolfsberger AC (osztrák) 4-0 (1-0), tovább-

jutott a Tottenham kettős győzelemmel, 8-1-es gólkülönbséggel

A román Stanciu is próbára tette az angolok kapusát. 

A Puskás Arénában is folytatta menetelését 
a Manchester City

A Manchester City 2-0-
ra nyert a házigazda Bo-
russia Mönchengladbach
ellen a labdarúgó Bajno-
kok Ligája nyolcaddöntő-
jének szerdai első
mérkőzésén a Puskás Aré-
nában.

A találkozót azért ren-
dezték Budapesten, mert a
koronavírus-járvány alatt
bevezetett szigorú német
beutazási szabályok miatt
a Mönchengladbach nem
tudta otthonában fogadni a
Premier League listaveze-
tőjét.

A Manchester City az
első perctől fogva hatal-
mas mezőnyfölényben fut-
ballozott, a németek
láthatón csakis a kontráik-
ban bíztak, de legtöbbször
már saját térfelük közepén
véget értek a támadásaik. Az angol listavezető nyomása
a 29. percben törte meg a „hazaiakat”, a 173 centiméte-
res Bernardo Silva fejelt a hálóba.

A fordulást követően gyorsan eldönthette volna a
meccset a City, de Gabriel Jesus óriási helyzetben sokat
teketóriázott. A 63. percben kis híján egyenlített a Mön-
chengladbach, de Pléa csodálatos sarkazása nem sokkal
mellément. Két perccel később viszont már megdup-
lázta előnyét a City, Gabriel Jesus ezúttal nem hibázott.

A találkozó hátralevő részét a City magabiztosan fut-
ballozta végig, igaz, éppen a lefújás előtti pillanatban
kimaradt egy német ziccer – az egyetlen a meccsen –,
amely esélyt adhatott volna a visszavágóra.

Josep Guardiola együttese sorozatban a 19. tétmér-
kőzésén diadalmaskodott, összességében pedig 26 ta-
lálkozó óta nem talált legyőzőre. A visszavágót március
16-án rendezik.

MLSZ: Budapest kicsit 
az európai labdarúgás 

fővárosa lett
A Puskás Arénában rendezett mindhárom nemzetközi kupamérkőzés-

nek pozitív visszhangja volt, és további budapesti meccsekre lehet szá-
mítani a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szóvivője szerint.

„Az kétségtelenül kijelenthető, hogy Budapest kicsit az európai labda-
rúgás fővárosa lett az utóbbi időszakban, hiszen jelentős mérkőzéseket
rendeztünk, olyan topcsapatok érkeztek, mint a Liverpool, a Tottenham
vagy a Manchester City” – mondta Sipos Jenő.

Előbb a Bajnokok Ligájában a Lipcse – Liverpool, az Európa-ligában
pedig a Wolfsberger – Tottenham, majd a Mönchengladbach – Manchester
City BL-találkozónak adott otthont a Puskás Aréna. Hozzátette, a mostani
meccsekhez kitűnő ajánlólevél volt a tavaly szeptemberi európai Szuper-
kupa-mérkőzés, amely után kiváló értékelést kapott Magyarország az eu-
rópai szövetségtől, az UEFA pedig így jó szívvel ajánlotta fel a budapesti
lehetőséget azoknak a csapatoknak, melyek a pandémia miatt kialakult
helyzetben saját pályájukon nem tudják, nem tudták fogadni riválisaikat.

A szóvivő szerint a találkozókat komoly előkészületek előzték meg,
minden érintett csapat elküldte szakembereit, akik ellenőrizték a körül-
ményeket, többek között a pálya állapotát, az öltözőket, a VIP-szektort és
a szálláshelyeket. A szervezésben, rendezésben az MLSZ is részt vett.
Hangsúlyozta, hogy a mérkőzések rendkívül hasznosak az ország számára
is, mivel a Budapesten járt sztárcsapatoknak az egész világon vannak ra-
jongóik, így világszerte terjed Budapest és az ország jó híre.

„Azt gondolom, hogy lesznek még mérkőzések – jegyezte meg a szó-
vivő, aki azt is elárulta, hogy március 10-én női Bajnokok Ligája-meccset
játszanak Magyarországon. – A tapasztalatok azt mutatják, hogy akár a
topcsapatok, akár bármelyik európai csapat szívesen választja vagy vá-
laszthatja Magyarországot, mi pedig szívesen látjuk őket. Az pedig fel-
emelő érzés, amikor ezek a legendás edzők úgy nyilatkoznak, hogy
remekül érezték magukat Magyarországon, kiválóak voltak a körülmé-
nyek.”

Ruben Dias, a Manchester City (b) és Lars Stindl, a Borussia Mönchengladbach (j) játékosa. Fotó:
MTI/Szigetváry Zsolt

A Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőben rendezett, Lipcsei RB – Liverpool volt az első a nemzetközi
kupameccsek közül, amelyet Budapestre hoztak. Fotó: MTI /Illyés Tibor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1.

mérkőzés: Borussia Mönchengladbach (német) –
Manchester City (angol) 0-2 (0-1)

Budapest, Puskás Aréna, zárt kapus, vezette:
Artur Dias (portugál).

Gólszerzők: Bernardo Silva (29.), Gabriel
Jesus (65.).

Borussia Mönchengladbach: Sommer – El-
vedi, Zakaria, Ginter – Lainer (63. Lazaro), Ne-
uhaus, Kramer, Hofmann (86. Wolf), Bensebalni
– Pléa (63. Thuram), Stindl (74. Embolo).

Manchester City: Ederson – Walker, Rúben
Días, Laporte, Joao Cancelo – Gündogan, Rodri,
Foden (80. Torres) – Sterling (69. Mahrez), Gab-
riel Jesus (80. Agüero), Bernardo Silva.

A Real Madrid Bergamóban győzött
Nem volt könnyű helyzetben a Real Madrid, Zinedine Zidane vezetőedző ugyanis kilenc játékosára sé-

rülés miatt nem számíthatott az Atalanta elleni, idegenbeli találkozón.
Ennek ellenére támadólag lépett fel a 100. egyenes kieséses BL-mérkőzését játszó királyi gárda, aminek

eredményeként a Ferland Mendyt utolsó emberként buktató svájci Remo Freulert kiállította a játékvezető
a 17. percben. Támadásban maradt az emberelőnyben játszó Real, de gól nem született az első játékrész-
ben.

A fordulás után is a madridiak birtokolták többet a labdát, és többször is eljutottak Pierluigi Gollini ka-
pujáig, a hősiesen védekező Atalanta azonban a hajráig megőrizte kapuját a góltól. A 86. percben aztán
Mendy egy 20 méteres tekeréssel betalált, megnyerve a találkozót a 13-szoros BL-győztesnek.

Eredmény: Atalanta (olasz) – Real Madrid (spanyol) 0-1 (0-0)



A magyar és a román bajnok
számára is a nyolcaddöntő jelen-
tette a végállomást a futsal Bajno-
kok Ligájában. A Berettyóújfalu
múlt szombaton 5-0-s vereséget
szenvedett a Benfica vendégeként,
míg a United Galac a Kajrat Al-
mati otthonában maradt alul 6-1-
re.

A Berettyóújfalu a novemberi
első fordulóban 4-3-ra győzött a
grúziai Tbiliszi State University
otthonában, majd január 16-án a
ciprusi Omonia Nicosia vendége-
ként 2-0-ra diadalmaskodott. Lisz-
szabonban azonban pillanatig sem
volt partiban a vendéglátó portugál
gárdával, amely hat perc elteltével
már kétgólos előnyt szerzett. A

szünet után tovább növelte előnyét
a Benfica, így magabiztosan jutott
a nyolcas döntőbe.

A galaci gárda is két ellenfelet
búcsúztatva jutott el a nyolcaddön-
tőig. Előbb az izraeli Ashdod
Dolphinst múlta felül a United 
1-0-ra, majd a lengyel Rekord Bi-
elsko-Biala fölött diadalmaskodott
6-3-ra.  A 16-szoros kazah bajnok,
14-szeres kazah kupagyőztes és
kétszeres UEFA Futsal Cup-győz-
tes Almatival azonban nem tudott
mit kezdeni a román gárda, amely
a magyar bajnokhoz hasonlóan öt-
gólos különbséggel maradt alul.

A nyolcas döntőt Minszkben
rendezik, április 28-a és május 3-a
között.

Méretes zakóval búcsúztak 
a futsalosok

Nagy ruhát kapott a Marosvásárhelyi CSM teremlabdarúgó-együt-
tese az idényzáró mérkőzésen. Miután a másodosztályban harmadik
helyen végzett  négycsapatos csoportjában, a megyeszékhelyi együttes
lelombozó vereséggel köszönt el a mezőnytől: a Románia-kupa első
körében a Székelyudvarhelyi FK-tól megsemmisítő vereséget szenve-
dett.

A sorozat címvédőjének otthonában rendezett találkozó első félide-
jében még (úgy ahogy) tartották magukat Kovács János tanítványai,
hiszen szünetben a házigazdák „csak” 4-1-re vezettek, ám a második
félidőben nem kevesebbszer mint egy tucatszor vették be a CSM ka-
puját. Erre egy góllal sikerült válaszolni, a 16-2-es végeredmény pedig
önmagáért beszél. A marosvásárhelyi csapat góljait Jakab Artúr és Fe-
renczi Szilárd szerezte.

Nos, ez az a különbség, amely jelenleg a marosvásárhelyi teremfocit
az 1. liga rájátszásától elválasztja, és még nem is a három legjobbról
van szó. Emlékeztetőül: a marosvásárhelyi együttes (igaz, nem a CSM,
hanem a City’us, amelyet politikai hátszéllel az utolsó tégláig „sikerült”
lerombolni) hétszer nyert országos bajnokságot, háromszor került be
Európa legjobb 16 klubja közé.

Innen kell nekiállni és visszaépíteni, amit leromboltunk, és ez sokkal
nehezebb lesz, mint a korábbi rombolás, ahhoz egyetlen idény is ele-
gendőnek bizonyult.

Most már csak az a kérdés, mennyi erő és kitartás lesz az újabb épít-
kezéshez, milyen támogatásra lehet számítani, ugyanis ha kizárólag a
városi költségvetésre támaszkodik a csapat, még akkor is, ha ennek a
nagysága csak nagyobb lehet, mint az utóbbi években, aligha lesz elég
arra, hogy újra az élvonal dobogóját ostromolják. Az eredményekhez
hozzászoktatott marosvásárhelyi szurkolókat pedig kevesebbel nem
biztos, hogy ki lehet elégíteni.

Néhány napja írtuk meg, hogy noha nem számíthat
jelentős támogatásra a város részéről, a Marosvásár-
helyi CSM női labdarúgócsapata a feljutást célozza
annak reményében, hogy ősztől nemcsak stabilizált
városi sportköltségvetésre számíthat, hanem egy ma-
gántámogatóra is. Jelenleg azonban az a veszély fe-
nyeget, hogy a klub teljesen megvonja a támogatást a
csapattól. Erről várhatóan a keddi igazgatótanácsi ülé-
sen döntenek.

„Valamennyi csapat, amely beiratkozott a bajnok-
ságba, be fogja fejezni az idényt” – ezt Szászgáspár
Barnabás, a városi sportklub alelnöke jelentette ki azon
a sajtótájékoztatón, amelyet néhány hete Soós Zoltán
polgármester részvételével tartottak a víkendtelepi
sportakadémia épületében. Most azonban úgy tűnik, a
női labdarúgókra ez nem feltétlenül vonatkozik. Arra
hivatkozva, hogy a csapat nem elég erős, arról próbál-
ják meggyőzni Székes Károly menedzsert, hogy lép-
jenek vissza a bajnokságból. 

Ha a CSM valóban visszalépne, az azt eredmé-
nyezné, hogy két évig a klub nem iratkozhatna be a
bajnokságba, utána pedig a legalacsonyabb szinten,
azaz a 3. ligában kezdhetné újra. Leghamarabb tehát
öt év múlva lehetne ismét az első osztályban, miköz-
ben a jelenlegi felállásban már idén ősszel. 

Megkérdeztük Soós Zoltán polgármestert is, hogy
valóban meg akarják-e szüntetni a női labdarúgócsa-
patot. A következő választ kaptuk: „A marosvásárhelyi
sportklub, a CSM tudomásom szerint figyelembe
vette, és van edző, aki ezzel foglalkozzon, de ezt első-
sorban Szászgáspár Barnabástól kell megkérdezni. Én
az utolsó megbeszélésen azt kértem, hogy a női fut-
ballt támogassuk, hiszen nem olyan népszerű a
sportág, mint mondjuk a férfifutball vagy a kosárlabda,
és ezért úgy gondoltam, hogy fontos, hogy a város se-
gítse ennek a sportágnak a fejlődését. Elvileg meg kell
legyen a lehetőség egy edző foglalkoztatására és nyil-
ván a városi sportpályák használatára.”

Jelenleg tehát van egy polgármesteri támogató nyi-

latkozat, és van egy néhány hete elhangzott ígéret. Vajon
ellentmond-e ezeknek az igazgatótanács keddi döntése?

Addig is szombaton a csapat barátságos mérkőzést
játszott a Kolozsvári Olimpia második együttesével,
amely jelentős részben az U19-es román válogatottal
azonos. A meccsen erősen érezhető volt, hogy a ma-
rosvásárhelyi játékosok több mint egy éve nem léptek
pályára, míg a kolozsváriaknak csak a téli szünet „esett
ki”. A helyi alakulatból több tapasztalt játékos hiány-
zott munkahelyi kötelezettsége miatt (egy fityinget
sem kapnak a klubtól, máshonnan kell biztosítaniuk a
megélhetésüket), a két kapus sem tudott jönni, így a
kolozsváriak kölcsönöztek egyet. A kezdő csapat a
szünetig azonban így is helytállt, ekkor 3-2-re vezetett
az ellenfél. Szünet után a legfiatalabbak és az abszolút
kezdők is pályára léptek, így az Olimpia 9-3-ra nyert.
Az első félidőt megtekintette a klub alelnöke, Szász-
gáspár Barnabás is. 

Bálint Zsombor
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A teqballról 

a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma17.05órátólaMarosvásárhelyiTVRSípszó után című

sportműsorábanamagyartalálmánynakszámítóúj,feltörőben
lévősportágról,ateqballrólleszszó.SzucherErvinmeghívottja
Szántó Lóránt marosvásárhelyi játékvezető, a Román
Teqballegyesületvezetőségitagja.

Eredményjelző
Teremlabdarúgó-Románia-kupa, buborékrendszerben ját-

szottnyolcad-ésnegyeddöntők:
*Gyergyószárhegy:MetropolitanIșalnița–BodzavárásiLu-

ceafărul2-8,GyergyószentmiklósiInter–SimándiȘoimii5-4;
Bodzavásár–GyergyószentmiklósInter6-2.
* Csíkszereda:Temesvári CFR –Kolozsvári Clujana 6-1,

CsíkszeredaiImperialWet–JászvásáriFutsalPoli14-1;Csík-
szereda–Temesvár5-3.
* Foksány: SportulCiorăști –KézdivásárhelyiKSE 10-6,

GyergyóremeteiKereszthegy–DévaiAutobergamo2-6;Ciorăști
–Déva2-8.
*Székelyudvarhely:SzékelyudvarhelyiFK–Marosvásárhelyi

CSM16-2,GalaciUnited–KarácsonkőiCeahlăul16-0;Székely-
udvarhely–Galac4-2.

BL: Kiesett a Berettyóújfalu
és a Galac is

Mind a lányok, mind a fiúk versenyében a ma-
rosvásárhelyi tekézők bizonyultak a legjobbaknak
az ifjúsági teke Románia-kupa döntőjén, amelyet
Kolozsváron, a györgyfalvi sportkomplexumban
rendeztek.

Miután a felnőtteknél a Románia-kupában a leg-
jobbaknak bizonyultak, a Romgaz-Elektromaros
női tekézői az ifjúságiaknál is az élen végeztek. A
dobogó második fokát is marosvásárhelyi csapat,
a CSM foglalta el, a bronzérmes Bukaresti Rapid
előtt. A versenyen kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tott Seres Bernadett, aki nemcsak csapatban,
hanem egyéniben és párosban is aranyérmet szer-
zett, utóbbiban Szabó Júlia Emesével együtt. Az
egyéni számokban a marosvásárhelyi tekézők to-
vábbi három éremmel, egy ezüsttel és két bronzzal
gazdagodtak.

A lányok mellé ezúttal a fiú tekézők is felsora-
koztak a CSM csapata révén,  elhódították a serle-
get, megelőzve a Vajdahunyadi Siderurgica és a
Kézdivásárhelyi KSE csapatát. Egyéniben a fiúk
két ezüst- és egy bronzérmet szereztek. (bálint)

Marosvásárhelyi tekézők uralták az ifjúsági
Románia-kupát

Elveszítheti a város támogatását 
a női labdarúgócsapat

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: GSP

Bálint Zsombor

Eredményjelző
TekeifjúságiRománia-kupa,lányok:
*csapat:1.MarosvásárhelyiRomgaz-Elektromaros,2.

MarosvásárhelyiCSM,3.BukarestiRapid
*egyéni:1.SeresBernadett2184fa(Romgaz-Elektro-

maros),2.BudoiNoemi2164fa(VajdahunyadiSiderur-
gica),3.FeketeRéka2141fa(Romgaz-Elektromaros)
*páros:1.SeresBernadett/SzabóJúliaEmese4314fa

(Romgaz-Elektromaros),2.MariaCiobanu/FeketeRéka
4269 fa (Romgaz-Elektromaros), 3. Jánosi Halmágyi
Kriszta/RoxanaBordianu4142fa(MarosvásárhelyiCSM)
TekeifjúságiRománia-kupa,fiúk:
*csapat:1.MarosvásárhelyiCSM,2.VajdahunyadiSi-

derurgica,3.KézdivásárhelyiKSE
*egyéni:1.LáposiRoberto2288fa(KolozsváriCFR),

2.SzászTiborLevente2228fa(MarosvásárhelyiCSM),3.
BenkeZoltán2226fa(MarosvásárhelyiCSM)
*páros:1.LáposiRoberto/DanielRad4503fa(Kolozs-

váriCFR),2.SzászTiborLevente/BenkeZoltán4454fa
(MarosvásárhelyiCSM),3.RaulChiș/FlaviusOtvos4254
fa(VajdahunyadiSiderurgica)



„Mintegy 1000 nagy teljesítményű videó-
kamerát tervezünk felszerelni a város terüle-
tén a következő négy évben. A projekt már
idén elkezdődik, amikor mintegy 200 kamerát
szerelünk fel a város legfontosabb útkereszte-
ződéseiben és közterületein, valamint a város-
széli területeken, különösen az erdők és
beépítetlen területek mellett” – ismertette
Soós Zoltán polgármester heti sajtótájékozta-
tóján.

A kamerarendszer segítségével hatéko-
nyabban követhető és azonosítható az illegális
hulladék törvénytelen elhelyezése az erdők-
ben és a várost övező területeken. Ugyanak-
kor azáltal, hogy a kamerákat intézmények,
emlékművek, szobrok vagy játszóterek, isko-
lák, parkok környékén szerelik fel, nagyobb
védelmet lehet majd biztosítani a létesítmé-
nyek számára.

Továbbá a nagy forgalmú övezetekben
felszerelt kamerák hozzájárulnak a közúti
forgalom normalizálódásához is, mert a
videókamerák jelenléte a közlekedési sza-
bálysértések jelentős csökkenéséhez
vezet.

Soós Zoltán a tervezett vállalkozói inkubá-
torház projektjét is ismertette, amelyet a helyi
tanács a legutóbbi ülésén jóváhagyott, és

amely a választási program egyik pontja volt.
„Azt szeretnénk, hogy a marosvásárhelyi

vállalkozások lendületet vegyenek, megfelelő
ütemben fejlődhessenek, célunk pedig a vál-
lalkozói szellemiség újjáélesztése a városban
és a vállalkozások támogatása üzleti inkubá-
torházak létrehozása által” – mondta a város-
vezető.

A vállalkozói klaszterek elsődleges célja a
kutatás, a fejlesztés és az innováció ösztön-
zése az üzleti környezetben.

Ugyanakkor a polgármester bejelentette,
hogy a prefektúrával közösen minden intéz-
ményes intézkedést meghoznak annak érde-
kében, hogy mihamarabb elszállítsák a Tudor
negyedbeli Negoj és Posada utcák környékén
észlelt medvét.

Ezért a helyi tanácsi határozat szerint a vá-
rosvezetés szolgáltatási szerződést köt, amely
alapján beavatkozhatnak és elszállíthatják a
medvét, amennyiben az állat a település bel-
területére téved, illetve intézkednek, hogy
megszerezzék a Környezetvédelmi, Vízügyi
és Erdészeti Minisztérium kivételezési jóvá-
hagyását, hogy a medvéket befoghassák átte-
lepítés vagy áthelyezés céljával.

Apolgármesterihivatalbel-
éskülkapcsolatiosztálya

Bekamerázzák a város közterületeit
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A marosvásárhelyi önkormányzati
képviselők a 2021. február 27-i, csü-
törtöki soros ülésen több módosítást
hagytak jóvá a háztartási fogyasztó-
kat érintő köztisztasági különadó be-
vezetési és kezelési szabályzatában,
amelyek célja a magánszemélyek tá-
mogatása.

Eszerint a köztisztasági különadó befize-
tése alól több kiszolgáltatott társadalmi cso-
port mentesül. Az első kategóriába a háborús
veteránok, a háborús özvegyek és a háborús
veteránok nem újraházasodott özvegyei tar-
toznak. A következő kategóriába a
118/1990-es törvényerejű rendelet és a
105/1999-es kormányrendelet hatálya alá
eső személyek tartoznak, vagyis az 1945.
március 6-tól hatalomra jutott diktatúra által
politikai okok miatt zaklatott, külföldre de-
portált vagy fogva tartott személyek, illetve
azok, akiket az 1940. szeptember 6. és 1945.
március 6. közötti romániai totalitárius rend-
szerek etnikai okok miatt zaklattak – kül-
földi gettókba és koncentrációs táborokba
deportáltak, fogdákban vagy koncentrációs
táborokban megfosztották őket a szabadsá-
guktól; más településre menekültek, 
kiutasították vagy kitelepítették, kényszer-
munkatáborokban voltak, a halálvonatok túl-
élői, etnikai okok miatt, illetve
kisebbségellenes tömegmészárlás során
meggyilkolt vagy kivégzett személy házas-
társa, ha később nem házasodott újra –, vagy

akiket kilakoltattak a lakásukból. A harma-
dik kategóriába, akiknek nem kell szemétdíjat
fizetniük, a súlyos (grav) vagy fokozott (ac-
centuat) fogyatékossággal élők és az I-es rok-
kantsági fokozatúak tartoznak.

Az adómentességet az igazoló okiratok
benyújtását követő hónap elsejétől alkalmaz-
zák, és nem feltétel, hogy az illető ingatlan-
tulajdonnal rendelkezzen.

Ugyanakkor a köztisztasági különadó ki-
számítására vonatkozó nyilatkozatok be-
nyújtási határidejét meghosszabbították
2021. március 31-ig az összes magánsze-
mély adófizető számára.

Ugyanazon az ülésen továbbá a tanácso-
sok határozatot fogadtak el arról, hogy köz-
beszerzési szerződés során kiszervezik a
köztisztasági szolgáltatásokat – háztartási
hulladék összegyűjtése és elszállítása – és a
vonatkozó dokumentációról: Célszerűségi
tanulmány, Feladatfüzet, Szervezési és mű-
ködési szabályzat, valamint Típusszerződés
közbeszerzési szerződéses szolgáltatás-ki-
szervezéshez. 

A szerződés időtartama 2 év, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy abban a pillanatban lezárul,
amikor az ADI Ecolect Maros által a városi
háztartási hulladék összegyűjtésére és elszál-
lítására szervezett közbeszerzési eljárás
során nyertest hirdetnek.

Apolgármesterihivatalbel-
éskülkapcsolatiosztálya

A köztisztasági különadó befizetésére 
vonatkozó kedvezmények!

Csütörtökön a minisztérium által alá-
írt 50 új finanszírozási szerződésből
kettő Maros megyébe érkezik.

Az országos regionális operatív program
keretében Cseke Attila, a fejlesztési és köz-
igazgatási miniszter által csütörtökön aláírt

támogatói szerződés értelmében Szováta
14.047.808,80 lej támogatásban, Radnót
pedig 15.490.833,39 lej támogatásban része-
sül. Ebből a keretből felújításra kerülnek
kultúrotthonok, valamint szociális lakások
és gyalogosövezetek is.

Maros megye két városa is fejlesztési
támogatásban részesül

„A Minority SafePack elutasítása kapcsán
felmerül a gyanú, hogy az Európai Bizottság
egyszerűen a könnyebb utat választotta, ahe-
lyett hogy intézkedéseket javasolt volna az
Európai Unió kulturális és nyelvi sokfélesé-
gének védelmében, és elindított volna egy
valódi párbeszédet a kisebbségi jogokról
mint alapvető emberi jogokról, valamint vi-
tába szállt volna a kisebbségi kérdésben vo-
nakodó tagállamokkal” – mondta Vincze
Loránt az Európai Parlament (EP) kulturális
bizottságának csütörtöki ülésén. A CULT bi-
zottság az MSPI elutasítását követően kez-
deményezett eszmecserét az EB képviselői
és a képviselők között.

Winkler Gyula, az RMDSZ EP-képvise-
lője, a művelődési bizottság tagja arra hívta
fel a figyelmet, hogy a döntés aláássa a rész-
vételi demokrácia eszközét: „Az Európai
Parlament nagy igyekezettel készül az Eu-
rópa jövőjéről szóló vitára. Ennek a vitának
a középpontjában az európai polgárok kell
legyenek, állampolgári agorákat akarunk lét-
rehozni. De mi is igazán a Minority Safe-
pack, ha nem egy állampolgári agora?
Ráadásul egy olyan agora, amelynek 1,2
millió résztvevője van! Ha az Európai Bi-
zottság valóban komolyan veszi a polgárok
akaratát, akkor felül kell vizsgálja a Minority
SafePack polgári kezdeményezésre adott vá-
laszát. Új és konkrét elemeket tartalmazó vá-
laszt kell kidolgozzon.”

A bizottság tagjai, illetve a többi érintett
szakbizottság képviselői egyaránt elítélték az
EB döntését. Megalapozatlannak nevezték
az MSPI kilenc pontjára adott válaszát, va-
lamint figyelmeztettek, hogy a döntés szem-
bemegy 1,2 millió uniós polgár igényeivel,
több tagállam és regionális kormánytámo-
gató határozatával, a parlamenti bizottságok
álláspontjával, illetve az Európai Parlament
nagy többséggel elfogadott határozatával.

Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő
a petíciós és az alkotmányos ügyi bizottsá-
gok képviseletében szólalt fel, rámutatva: az
EB 22 oldalas válasza az MSPI-ben megfo-
galmazottakra a jelenlegi intézkedések felü-
letes felsorolása, amelyek közül számos
egyáltalán nem kapcsolódik a kisebbségvé-
delmi kezdeményezéshez. Példának azt
hozta fel, hogy az MSPI kéri egy nyelvi
sokféleségi központ létrehozását, amely a
legkisebb és legveszélyeztetettebb nyel-
vekre fókuszálna. Az EB válasza szerint
ezzel az Európai Modern Nyelvek Köz-
pontja foglalkozhatna. Az Európa Tanács
által működtetett központnak azonban
nincs illetékessége a kisebbségi és regioná-
lis nyelvek terén, és 26 éves története során
soha nem is foglalkozott velük. „Az ilyen tí-
pusú hibák és felületes megközelítések
megbocsáthatatlanok, amikor az unió alap-
értékeiről van szó” – figyelmeztetett Vincze
Loránt. (közlemény)

Az EP kulturális bizottságában elítélték 
a Minority SafePack elutasítását



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kukoricavető gép, nyulak.
Tel. 0745-616-016. (10971-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogos-
munkát, szigetelést, csatornakészí-
tést és bármilyen javítást. Tel.
0759-467-356. (10600)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőké-
szítést bármilyen anyagból, bármi-
lyen kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádo-
gosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0758-880-600. (10883-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből, ácsmunkát, 
teraszkészítést, garázsfelújítást, csa-
tornajavítást, bármilyen kisebb javí-
tást. Tel. 0747-508-707, Misi.
(10796-I)

FAMETSZÉST, permetezést válla-
lok. Tel. 0770-621-920. (10900-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékeztünk február
27-én id. ADORJÁNI 
GYULÁRA halálának 10. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Emlékét
szívünkben őrizzük. Fia, Gyuszi
és menye, Ildikó. (10975-I)

A szerető édesanyára, bőkezű
nagymamára, bölcs dédnagyma-
mára, üknagymamára, a csíkfalvi
özv. MIHÁLY BÁLINTNÉRA emlé-
kezünk és emlékeztetünk már-
cius 1-jén, halálának 6.
évfordulóján. Isten nyugtassa
békében, emléke legyen áldott!
Szerető családja. (10921-I)

Könnyes szemmel nézünk az
égre, kérjük a Jóistent, nyugtas-
son békében. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden
könnycsepp nyugtassa álmodat.
Számunkra nem vagy halott,
örökké élni fogsz, mint a csilla-
gok. Útjaink elváltak, nincs mit
tenni, mi maradunk, neked
pedig el kellett menni. Úgy tűnik,
mintha csak tegnap történt
volna, de sajnos már három év
telt el azóta.
Fájó szívvel emlékezünk 
BAJNOCZKI ILONÁRA március
1-jén, halálának harmadik évfor-
dulóján. Jóságát és szeretetét
soha nem feledjük. Emlékét szí-
vükben őrzik: bánatos férje,
gyermekei és azok családja. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! (10874-I)

Emlékezünk március 1-jén CSEH
LEVENTÉRE halálának évfordu-
lóján. Nyugodjon csendesen!
Szerettei. (10895)

Bennünk él egy arc, egy meleg

tekintet, egy simogató kéz, egy

sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a

múlt, egy végtelen szeretet, amit

tőlünk soha senki el nem vehet.

Egy a reményünk, mely éltet és

vezet, hogy egyszer még találko-

zunk veled. 

Soha el nem múló fájdalommal

emlékezünk drága jó nagyma-

mánkra, a magyarzsákodi 

BAJNOCZKI ILONÁRA (Ilka) már-

cius 1-jén, halálának harmadik

évfordulóján. Nyugodjál béké-

ben, Mama! Szeretett unokái.

(10874-I)

Soha el nem múló fájdalommal

emlékezünk és emlékeztetünk

március 1-jén drága gyerme-

künkre, dr. KOVÁCS LÓRÁNT

egyetemi tanárra halálának 4. év-

fordulóján. Bánatos szülei, test-

vére és szerettei. (10844)

„Ha lelkünkben lehull egy csillag, 

nyomában égő seb fakad,

de vér-rubintól fényes útja 

örökre fáj a fény alatt.” 

(Wass Albert)

Szomorú szívvel emlékeztünk

február 27-én a nyárádszentbe-

nedeki id. BERECZKI FERENCRE

halálának 15. évfordulóján. Akik

ismerték és szerették, gondolja-

nak rá kegyelettel. Gyászoló fele-

sége és két fia családjukkal.

(10972) 

Váratlanul ért halálod, búcsú nél-

kül mentél el, aludd szépen örök

álmod, soha nem felejtünk el. 

Fájó szívvel emlékezünk szere-

tett édesanyánkra, SCHUSTER

ILONÁRA halálának első évfor-

dulóján. Emlékét őrzik szerettei.

(10959-I)

Múlnak az évek, de akiket szeret-

tünk, azokra életünk végéig

könnyes szemmel emlékezünk.

Március 1-jén már három éve

annak, hogy nincs közöttünk a

drága férj, szerető édesapa,

SZABÓ ALBERT. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei. (10973-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
1-jén BOGDÁN IRÉNRE szül. 
Kilyén, a szeretett édesanyára,
nagymamára, dédmamára és ro-
konra halálának ötödik évfordu-
lóján. Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott! Lánya, Mónika és
családja. (10974-I)

ELHALÁLOZÁS

„Te vagy az oltalmam, megóvsz

a bajtól, körülveszel a szabadu-

lás örömével.” 

(Zsolt 32,7)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, apa, nagytata, após, testvér,
rokon és apatárs,

id. BERECKI SÁNDOR
életének 74. évében átadta lelkét
a Teremtőnek.
Temetése 2021. március 2-án 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben.
Emlékét őrzik a feltámadásba ve-
tett hit reménységével: felesége,
gyermekei és családjuk. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
a Pállfy családnak GYUSZI TATA
elvesztése miatt. Nyugodjon bé-
kében, Gyuszi tata! Babi, Kati,
Noémi és Nóra. (-I)
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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)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel.  
Köszönetnyilvánítások: 
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából. Márton
Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült az
üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyította
férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta barátnőjét.
Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta Régenből
hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült elveszettnek
hitt gyermeke.  
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA asszonyt,
aki 100%-osan garantálja a sikert. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Szomorú szívvel emlékezünk és emlékeztetjük mindazokat,
akik ismerték és szerették MOLNÁR MÁRTONT és MOLNÁR
MÁRIÁT, hogy március 1-jén 20 éve, és március 9-én 22 éve
távoztak el közülünk. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk
csendes! 
Gyermekeik és azok családja. (10965-I)

Szomorúan emlékezünk március 1-
jére, amikor már 17 éve, hogy elvesz-
tettük drága jó édesanyámat, IMREH 
JULIANNÁT  (Ercseiné), a régi nagykli-
nika transzfúziós nővérét. Egész élet-
ében az egyetlen leányáért és az
unokáiért aggódott. A drága Jóisten
nyugtasson békében,  amíg élünk,
soha nem feledünk el!
Marika és Pali. (10976-I) 

Az idő elmúlhat, szállnak az évek, míg
élünk, velünk lesz szeretett emléked.
Elmentél közülünk, mint lenyugvó
nap, de szívünkben élsz és örökké
megmaradsz. Szomorú szívvel emlé-
kezünk március 1-jén SZABÓ 
SÁNDORRA halálának 19. évforduló-
ján. 
Áldott emlékét őrzi felesége, Margit,
lánya, Edit, veje, Péter, unokái: Barna
és Előd. (10963)
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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


