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Hat új oltóközpont a megyében

Huszonötezren a várólistán
Méltánytalan
finanszírozás,
lekezelő bánásmód
A Gecse utcai református egyházközség gyülekezeti termében megszervezett találkozón mintegy tizenöt Maros
megyei civil szervezet képviseltette
magát.

____________4.
Tagkártyával járó
előnyök

A múlt év végén létrejött Marosi
Gazda Kft.-n keresztül segítik a gazdákat, hogy előnyösen szerezzék be a
szükséges mezőgazdasági inputokat.

Április elején a koronavírus terjedésének megfékezésére hat
új oltóközpontot nyitnak megyénkben. Eddig a közegészségügyi igazgatóság (DSP) 13 ilyen egységet működtetett, közülük kettőben dupla oltópont várja a jelentkezőket. Az új
központok Erdőszentgyörgyön, Marosszentgyörgyön, Dédán,
Marosszentkirályon lesznek, és még kettő Marosvásárhelyen
nyílik – tájékoztatott Nagy Zsigmond alprefektus.

Vajda György

Fotó: Vajda György

Az oltóközpontok helyét a közegészségügyi igazgatósággal és a polgármesteri hivatalokkal közösen jelölték ki, arányos területi elosztás
alapján. Az volt az elv, hogy a megye egész területét fedjék le, a már ismert kistérségekhez tartozó központok szerint. „Nem gondoltuk, hogy
bizonyos oltóközpontok környékén kevesen érdeklődnek a megcélzott
helyiek közül, így a megnyitásuk után lehetőség teremtődött arra, hogy
ahol hely volt az online programozáskor, az ország bármelyik területéről
jelentkezzenek emberek” – mondta az alprefektus, hozzátéve, hogy így
(Folytatás a 2. oldalon)

____________6.
Folytatnák
a hagyományt
Marosvásárhelyen

Március 18-án délelőtt a Petry bisztróban öt labdarúgóklub írt alá együttműködési szerződést a marosvásárhelyi
labdarúgás fellendítéséért.

____________9.

Fordulat sztrádaügyben

Benedek István

Beleszólt a bíróság a csődeljárás alatt levő sztrádaépítő és az autópálya-társaság válásába, azaz első fokon felfüggesztették a szerződésbontás folyamatát. Kérdés, hogy ez mennyivel tolja tovább a
Maroskece és Aranyosgyéres közti pályaszakasz elkészülésének idejét, de annyi biztos, hogy ez a bukás már a jelenlegi szerződés aláírásakor biztosra vehető volt. Azt ugyanis ép ésszel senki nem vehette
komolyan, hogy egy csődhatáron lavírozó építő az elvi költségkeret
harmadáért sikeresen kivitelezhetne egy ilyen munkát. És ha nem
változtatnak a szabályokon, nem ez lesz az utolsó az ilyen csúfos bukások sorában.
A gond alapja ott van, hogy a hasonló beruházások pályázati
rendszerében túl nagy a szerepe az árnak, vagyis az nyeri el a kivitelezési jogot, aki a legkevesebb pénzért hajlandó elvégezni a munkát. Szó se róla, az árak felett minden komoly üzletben lehet tárgyalni
és alkudni. Azonban annak kéne egy határt szabni, hogy egy kész kivitelezési terv költségbecslésének mekkora hányadáig lehet itt elmenni. Mert ebben az adott esetben a cég, amikor megnyerte a
licitet, már a csőd határán volt. Tehát alapvető érdeke volt megrendeléshez jutni, viszont nem volt abban az anyagi helyzetben, hogy
mondjuk az esedékes nyereség töredékéért is elvállalhatta volna a
munkát. És ilyen körülmények mellett az elvi ár egyharmadáért vállalta fel a kivitelezést, ezzel az ajánlattal nyert és kapott megbízást
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 19 perckor,
lenyugszik
18 óra 40 perckor.
Az év 83. napja,
hátravan 282 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GÁBOR és KARINA,
holnap IRÉN és ÍRISZ napja.
IRÉN:az Iréneusz férfinév
(görög eredetű, jelentése: békés)
női párja.
ÍRISZ: görög mitológiai eredetű
női név, eredeti jelentése: szivárvány, újabb jelentése nőszirom.

Változékony időjárás
Hőmérséklet:
max. 50C
min.-50C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. március 23.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8888

4,1136
1,3337
230,1267

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Segítenek bejelentkezni az oltásra

Az RMDSZ egy éve nyújt segítséget a járvánnyal kapcsolatos magyar nyelvű tájékoztatásban, mostantól pedig az
oltással kapcsolatos regisztrációból is kiveszi a részét – tájékoztat a szövetség közleménye. Ezért első körben a járványnak leginkább kitettek két csoportját, a 65 év felettieket,
valamint a krónikus betegeket várják az RMDSZ helyi székházaiba, illetve az Eurotrans Alapítvány irodáiba, ahol segítenek az online regisztrációban. Maros megyében
Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám alatt, a
földszinten, hétfőtől péntekig 9-15 óra között várják az érdekelteket, akik a 0265-264-442, 0752-668-949 telefonszámokon is érdeklődhetnek.

Meghosszabbították a nyugdíjasok
buszbérletének érvényességét

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a városban élő nyugdíjasokat, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, a helyi közszállítási vállalattal
egyeztetve a március 31-éig szóló bérletek érvényességét
egyelőre június 30-ig automatikusan meghosszabbítják,
majd ezt a járványügyi helyzet alakulásának a függvényében tovább hosszabbíthatják. Az intézkedés célja az időskorúak védelme, a zsúfoltság elkerülése az új
nyugdíjasbérletek kibocsátásánál – áll a polgármesteri hivatal közleményében

Közelednek a próbavizsgák

A próbaérettségi már elkezdődött, 24-én, ma a tizenkettedikesek a választott tantárgyból, 25-én anyanyelvből próbavizsgáznak A kisérettségire készülő nyolcadikosok
március 29-én román nyelv és irodalomból, 30-án matematikából, 31-én anyanyelvből adhatnak számot felkészültségükről. A megmérettetések célja, hogy a diákok tisztában
legyenek azzal, mennyire állnak készen a valódi vizsgákra,
illetve milyen hiányosságokat kell bepótolniuk.

Szombaton is lehet adót fizetni

Március 31-ig szombatonként 8-12 óra között nyitva tartanak a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi 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 érdekében, valamint a késő délutánig dolgozók munkaprogramja figyelembevételével döntött a szombati nyitvatartásról.

Húsvéti nyelvtáborok

Az Outward Bound angol és német outdoor tábort szervez
a tavaszi vakációkban, április 6-10. és május 4-8. között VVIII.-os gyerekek számára. A táborba középhaladó angolosok és németesek jelentkezését várják, akik fejleszteni
szeretnék nyelvtudásukat. A program tevékenységei: interaktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás iránytű és térkép
segítségével, hegyi túrák, kötélkerti tevékenységek. A programot hazai és külföldi oktatók vezetik, élménypedagógiai
módszerek alkalmazásával. A hangsúlyt arra helyezik, hogy
a gyerekek merjenek beszélni. Érdeklődni és iratkozni az
info@outwardbound címen vagy a 0769-224-290-as telefonszámon lehet.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Huszonötezren a várólistán

(Folytatás az 1. oldalról)
alakult ki az országban az ún. vakcinaturizmus.
Az áprilisban megnyíló központokba már elkezdődött a jelentkezés,
azonban gyorsan beteltek a helyek,
ugyanis jelenleg Maros megyében a
várakozási listán több mint 25.000-en
szerepelnek.
A központok kijelölésének legfontosabb kritériuma az volt, hogy az
adott településeken a polgármesterek
vállalják a költségeket, hiszen a helyiségeket be kellett rendezni a rendeltetésnek megfelelően, és ez a jelenlegi
szegényes költségvetési keretek között
nem kevés áldozattal jár. Az egészségügyi minisztérium utólag megtéríti
ezeket a kiadásokat, mint ahogy az orvosi és kiszolgáló személyzet illetményét is.
Mint ismeretes, a közegészségügyi
igazgatóság osztja be a szakszemélyzetet (iskolaorvosok, háziorvosok,
szakorvosok, asszisztensek, sürgősségi mentőszolgálati asszisztensek),
valamint a polgármesteri hivatalok kisegítő személyzetét (iskolabuszsofőrök stb.), akik bér ellenében vállaltak
munkát az oltóközpontokban.
Maros megyében is elmaradtak a
juttatásokkal, de a szaktárca ígérete
szerint ezen a héten átutalják a pénzt.
Az alprefektus tudomása szerint elégedetlenkedtek ugyan az érintettek, de
nem tagadták meg a munkát, mint más
megyékben. Marosvásárhelyen a két
oltóközpont felállításánál volt gond;
Görgényszentimrén nehezen kaptak
személyzetet, de mindhárom helyen
sikerült megoldani a helyzetet. Tudni
kell még, hogy az oltóközpontok személyzeti létszámát törvény szabja
meg, nem dolgozhatnak sem kevesebben, sem többen, mint amennyi a pro-

tokollban szerepel. Így egy vakcina
beoltási idejét sem lehet csökkenteni.
A központok naponta 12 órát működnek, és minden oltás után 15 percet
kell várni. A számítógépes program is
csak ennyi idő alatt bocsátja ki az igazolványt. A vakcinaközpontok felelősének neve és telefonszáma nyilvános.
Jó tudni, hogy bármilyen, oltással kapcsolatos kérdéssel hozzá is lehet fordulni. A közegészségügyi igazgatóság
szerint az új központok megnyitásához biztosítják a megfelelő vakcinaadagot, így a szérumellátással nem
lesz gond.
A járvány kitörése óta nem volt
probléma a megye polgármesteri hivatalaiban, Nyárádkarácson kivételével;

a faluban ugyan tavaly tavasszal fertőző gócpont alakult ki, de nem kellett felfüggeszteni a tevékenységet.
A járvány idejére vonatkozó rendeleteknek megfelelően kialakították az
online platformokat, beütemezték az
ügyfélfogadást, és igyekeztek az
egészségvédelmi szabályoknak megfelelően csökkenteni a közvetlen fizikai kapcsolatot az alkalmazottak és a
lakosok között, így eddig a járvány
miatt nem kellett bezárni polgármesteri hivatalokat. A hatóságok felhívják
a figyelmet az egészségvédelmi szabályok betartására, ugyanis sajnos országos szinten a mutatók felfelé
ívelnek, így húsvétkor is fokozzák az
ellenőrzéseket. Erről tegnap egy videókonferencián tájékoztatta a miniszterelnök és a belügyminiszter a prefektusokat.

Köszönetnyilvánítás

A Csűrszínházi Egyesület köszöni mindazoknak, akik
március 6-án részt vettek a faültetési akción, külön az önkormányzatnak, a Maros Megyei Múzeumnak, a vendégeknek és a mikházi lakosoknak.
A támogatók, hozzájárulók, adományozók nevét meg-

örökítettük a fényképen látható táblán, amelyet kifüggesztünk a Csűrszínház falára. A vírusjárvány után továbbra is
számítunk az Önök segítségére, jelenlétére rendezvényeinken.
Szélyes Ferenc, a Csűrszínházi Egyesület elnöke

Március 31. az adófizetés határideje

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az adófizető természetes és jogi személyeket, hogy a
2021. évi épület-, terület- és járműadó
befizetésének első határideje 2021.
március 31.
Az említett adóknak a március 31éig történő teljes mértékű kifizetése
esetén a marosvásárhelyiek 10 százalékos kedvezményben részesülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az épületadóra vonatkozó felértékelési jelen-

RENDEZVÉNYEK

téseket, valamint a köztisztasági nyilatkozatokat március 31-éig kell benyújtani.
Javasoljuk az elektronikus fizetési
lehetőségek
igénybevételét,
a
ghiseul.ro vagy az elektronikus adóügyi szolgáltatások portálja révén, a
www.tirgumures.ro honlap – Adók és
illetékek online ügyfélablak megnyitásával.
Ezenkívül a helyi adókat és illetékeket készpénzzel, illetve bankkártyá-

val is ki lehet fizetni a polgármesteri
hivatal ügyfélablakainál és a Tudor lakónegyedi adóbegyűjtő irodában.
A helyi adókra és illetékekre vonatkozó valamennyi típusnyomtatvány, a
szükséges iratok, a fizetési kötelezettségnek megfelelő IBAN-számlák, valamint egyéb hasznos információk az
intézmény www.tirgumures.ro honlapján, az ADÓK, ILLETÉKEK ÉS
BÍRSÁGOK menüpont alatt érhetők
el. (közlemény)

máncművészek Társaságának tagja. Számos egyéni
tárlata volt itthon, Németországban, Spanyolországban, Oroszországban, Magyarországon.

Elekes Gyula tűzzománc-kiállítása A Vándor Miska az Arielben
Székelyudvarhelyi művész a Bernády Galéria új vendége. Az Örökség című tűzzománc kiállítása nemrég
nyílt meg a marosvásárhelyi Bernády Házban. A kiállító Marosvásárhelyen a művészeti líceum diákja volt,
a tűzzománc technikával 1980-ban kezdett el foglalkozni, azóta is folyamatosan tovább képezte magát
német, spanyol magániskolákban és alkotóműhelyekben, valamint a Kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelyben. Az utóbbi alkotótelepen
díjakkal is elismerték munkásságát. A Magyar Zo-

Március 26-án, pénteken 18 órától a Vándor Miska
című bábjátékra várják a gyermekeket és felnőtt kísérőiket a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház nagytermébe. Az előadás live stream
változatát (élő közvetítés) szórványban élő gyermekeknek ajánlja fel a színház, a kezdeményezést a
Bethlen Gábor Alap támogatta. Az előadáson a helyek
száma korlátozott, előzetes helyfoglalás szükséges a
0740-566-454-es telefonszámon (naponta 9–13 óra
között).

2021.március24.,szerda _______________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Áprilistól az oltóanyag ismeretében lehet majd
regisztrálni oltásra

Április elsejétől az egyes oltóközpontok által használt oltóanyagot
és a becsült várakozási időt is feltüntetik a koronavírus elleni oltáskampány internetes előjegyzési oldalán – jelentette be keddi
sajtóértekezletén Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, a kampány koordinátora.

Ezzel elkerülhetővé válik, hogy a várakozási listákra feliratkozott jelentkezők adott esetben többhetes sorban állás
után lépjenek vissza, miután a konkrét
időpontok lefoglalása során azzal szembesülnek, hogy az illető oltóközpontban
nem az általuk preferált oltóanyagot
használják – magyarázta Gheorghiţă.
Hozzátette: kezd egyébként helyre-

állni a bizalom, és napról napra többen
iratkoznak fel az AstraZeneca-oltásra is
az Európai Gyógyszerügynökség
(EMA) múlt heti megnyugtató állásfoglalása után. A regisztráció alkalmával
feltüntetett hozzávetőleges várakozási
idő növekedhet, amennyiben az illető oltóközpontban elsőbbséget élvező jelentkezők – idősek, krónikus betegek –
iratkoznak fel a várólistára.
Az oltáskampány koordinátora szerint
Romániában április végén kezdődhet
meg az oltás az AstraZeneca és a Johnson&Johnson vakcinával a családorvosi
rendelőkben: ezekre nem az országos
előjegyzési portálon, hanem az adott
rendelőben lehet majd időpontot foglalni. Ugyancsak áprilisban megnövelik

a mobilegységek számát, amelyek a nagyon fertőzött, illetve családorvos nélküli településeken segítik a lakosság
immunizálását.
Romániában jelenleg 779 oltóközpont
működik: 515-ben a Pfizer, 76-ban a
Moderna, 188-ban pedig az AstraZeneca
oltóanyagát használják. Az előjegyzési
portálon 1 millió 237 ezer felhasználónak van foglalt időpontja, és további 775
ezren iratkoztak fel várólistára.
Gheorghiţă azt ígérte: áprilisban napi
80 ezerre – az eddigi mintegy másfélszeresére – növelik az immunizáció ütemét.
Eddig csaknem 1 millió 770 ezer embert
oltottak be koronavírus ellen, közülük
majdnem 800 ezer mindkét dózist megkapta. (MTI)

Bukarest vesztegzár alá helyezését
próbálják elkerülni a hatóságok

Romániában a keddi adatok is a
koronavírus-járvány terjedésének
gyorsulását jelzik, a fővárosban
meghaladta a lakosság 6,2 ezrelékét az utóbbi két hétben megfertőződöttek aránya, de a hatóságok továbbra is próbálják elkerülni Bukarest vesztegzár alá
helyezését.

A hatezrelékes fertőzési ráta felett
dönthetnek a helyi hatóságok egy-egy
település vesztegzár alá helyezéséről,
amennyiben a fertőződések üteme növekszik, magas az idősek aránya, és az

egészségügyi rendszer nem győzi a terhelést.
Bár a kétmilliós fővárosban és az azt
övező Ilfov megye nagy részén minden
korábban meghatározott érv a karantén
mellett szól, Florin Cîţu miniszterelnök
kedden is úgy nyilatkozott: a teljes karantén Bukarestben nem megoldás. A
kormányfő több ízben is jelezte, a gazdaságot nem szabad leállítani, mert a
zárlat megfosztaná az államot a járvány
elleni küzdelemhez szükséges erőforrásoktól. Bukarestben most már az ország
valamennyi megyéjénél gyorsabb ütem-

ben terjed a járvány, a kéthetes fertőzési
ráta napokon belül meghaladhatja a tavaly december 11-én feljegyzett 7 ezrelék feletti csúcsot.
A stratégiai kommunikációs törzs
keddi adatai szerint az utóbbi napon
6149-cel nőtt az azonosított fertőzöttek
száma, amely a napokban lépte túl a 900
ezret. Kedden az utóbbi két hét átlagánál
csaknem kétszer több, 174 halálesetet jelentettek, és újabb rekordot döntve 1367re emelkedett a Covid-kórházak intenzív
terápiás osztályain ápolt súlyos esetek
száma. (MTI)

pedig minden tagországnak ratifikálnia
kell.
A kétkamarás parlamentben múlt
szerdán kellett volna szavazni az európai
sajátforrás-rendeletről, az ülést azonban
elnapolták: mint később kiderült, azért,
mert a szociáldemokraták bojkottot helyeztek kilátásba, márpedig támogatásuk
nélkül nincs meg a ratifikáláshoz szükséges kétharmados többség.
A PSD azt követeli: rendezzenek parlamenti vitát a tervről.
„Ez az egyedüli korrekt eljárás a románokkal szemben. Ne feledjék: itt
nemzeti helyreállítási tervről beszélünk,
nem a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
helyreállítási tervéről, amelynek első
változata elégtelen osztályzatot kapott
Brüsszelben, és nem is a Mentsétek Meg
Romániát Szövetség (USR) helyreállítási tervéről” – hangoztatta a PSD szóvivője. Kifejtette: a PNRR nem a

kormánypártok magánügye, mindenképpen szükséges a parlamenti jóváhagyás,
mert parlamenti ciklusokon átnyúló reformokról, nemcsak a közpénzek elosztásáról van benne szó.
Újságírói kérdésre válaszolva Oprea
hétfőn megerősítette: a PSD mindaddig
nem szavazza meg a sajátforrás-rendelet
ratifikálását, amíg Florin Cîţu nem hozza
a parlament elé a PNRR-t.
A múlt heti halasztás után Cîţu úgy reagált: „nem működik a PSD zsarolása”,
a nemzeti helyreállítási terv a kormány
jogköre, egyetlen országban sem szavazott erről a parlament. Ha Románia nem
ratifikálja a rendeletet, akkor az Európai
Unió nem vehet fel hitelt, és a PSD az
egész európai helyreállítási terv megvalósítását ellehetetleníti, és erről majd
számot kell adnia az EU és az európai
szocialista párttársai előtt – mondta a miniszterelnök. (MTI)

Belpolitikai csatározások akadályozhatják az európai
helyreállítási terv megvalósítását

Az ellenzékben lévő PSD meg
fogja akadályozni az európai
uniós Tanács sajátforrás-rendeletének bukaresti ratifikációját, ha
a Florin Cîţu vezette jobbközép
koalíciós kormány nem mutatja
be a parlamentben a nemzeti
helyreállítási tervet (PNRR) – erősítette meg hétfőn Radu Oprea, a
PSD szóvivője.

A koronavírus-járvány okozta válság
következményeinek felszámolását, a
tagországok ellenálló képességének növelését célzó európai uniós alapból 30
milliárd eurónyi (közvetlen támogatásból, illetve kedvezményes kölcsönből
származó) forrás jut Romániának. Az új
uniós alap – az úgynevezett helyreállítási
és rezilienciaépítési eszköz (RRF) – létrehozásához a tagországi hozzájárulások
növelésére van szükség, az Európai
Unió Tanácsának erről szóló rendeletét

Politikai vita a bírák és ügyészek számára
előirányzott „mentelmi jogról”

A koalíciós pártokat is megosztó
éles politikai vitává terebélyesedett az igazságszolgáltatás szereplői által elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló ügyészi részleg (SIIJ) felszámolását
előirányzó törvénykezdeményezés: kedden a Hotnews.ro hírportál közölte több mint ezer bíró és
ügyész ezzel kapcsolatos állásfoglalását, akik a számukra előirányzott „mentelmi jog” ellen
emeltek szót.

Az Egy tisztességes bírói és ügyészi
karnak nincs szüksége büntethetőségi
szűrőkre című dokumentum szerzői úgy
vélik: alkotmányellenes lenne és megingatná az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat Romániában, ha a bírák és
ügyészek ellen csak a Legfelsőbb Bírói
Tanács (CSM) jóváhagyásával indulhatna bűnvádi eljárás.
Ezt a „kompromisszumos megoldást”
a kisebbségi frakció javaslatára fogadta

el a képviselőház jogi szakbizottsága,
miután a kormánykoalícióban részt vevő
RMDSZ jelezte: támogatja ugyan a
román médiában csak „speciális részlegként” emlegetett SIIJ felszámolását, ahogyan ezt kormányprogramba is
foglalták, de garanciákat akar, hogy Románia nem tér vissza a különleges részleg létrehozása előtti időszak ügyészi
visszaéléseihez.
A román koalíciós pártok szerint az
Európai Bizottság (EB) nem fogja beszüntetni az úgynevezett együttműködési és ellenőrzési mechanizmust
(CVM), amitől gyakorlatilag az ország
schengeni csatlakozása is függ, ha Románia nem számolja fel a speciális részleget, ezt ugyanis sokak szerint azért
hozta létre a korábbi baloldali kormánytöbbség, hogy politikai felügyelet alá
gyűrje és megfélemlítse az igazságszolgáltatást.
A SIIJ felszámolása, valamint a bírákat és ügyészeket védő „mentelmi

szűrő” ügyében maguk az érintettek is
megosztottak – mondta az MTI megkeresésére Ladányi László Zsolt, a bukaresti képviselőház jogi bizottságának
titkára. Az RMDSZ politikusa szerint
attól sem lehet eltekinteni, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége felett alkotmányos jogköre révén őrködő
Legfelsőbb Bírói Tanács negatívan véleményezte a SIIJ felszámolásáról szóló
kormányzati tervezetet.
Leszögezte: az RMDSZ-nek és az erdélyi magyarságnak is az a legfontosabb
szempont, hogy tisztességes eljárások legyenek, hogy mindenki egyenlő legyen
a törvény előtt, és a bírák valóban külső
befolyásoktól függetlenül ítélkezhessenek – erre lehet garancia a törvénytervezetbe utólag foglalt CSM-szűrő.
A SIIJ felszámolását célzó törvénytervezet várhatóan a napokban kerül a képviselőház plénuma elé, végső formájáról azonban a szenátus hivatott dönteni. (MTI)

Ország – világ
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Meghosszabbíthatják a tavaszi
vakációt

A járványügyi helyzet súlyosságát figyelembe véve
számításba veszik a tavaszi vakáció meghosszabbítását olyképp, hogy mind a nyugati kereszténység,
mind a keleti kereszténység húsvétját magába foglalja – jelentette be kedden Sorin Cîmpeanu oktatási
miniszter. A tárcavezető szerint ez a következő előnyökkel járna: csökkenne a mobilitás áprilisban,
amely a legnehezebb időszaknak ígérkezik a pandémia szempontjából; meg lehet majd szervezni az
érettségi vizsgát a kitűzött időpontban (bár a kompetenciavizsgákat a tavalyi évhez hasonlóan valószínűleg az írásbeli vizsgák után szervezik meg); a végére
lehet járni március 31-éig a próbavizsgáknak (érettségi és képességfelmérő); a kitűzött időpontban megszervezik a negyedikesek és hatodikosok országos
felmérőjét. Cîmpeanu elismerte, hogy a tavaszi vakáció meghosszabbítása egy sor hátránnyal is járna.
(Agerpres)

Az EU minden eszközt felhasznál
a vakcinák biztosítására

Az Európai Bizottság minden rendelkezésére álló
eszközt felhasznál annak érdekében, hogy biztosított
legyen az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyártó
vállalat koronavírus elleni vakcinája a tagállamok
számára – jelentette ki Sandra Gallina, a brüsszeli
testület oltásforgalmazókkal folytatott tárgyalásainak
vezetője az Európai Parlament illetékes szakbizottságának meghallgatásán kedden. Sandra Gallina
aláhúzta: az uniós bizottság mindent megtesz a
gyógyszergyártóval kötött, vakcinabeszerzésről szóló
szerződésekben rögzített dózisok megszerzésére. Az
AstraZeneca, amely az Oxfordi Egyetemmel közösen
fejlesztette ki a védőoltását, az utóbbi időben egyre
lejjebb szállította az uniós országoknak szánt oltóanyag ígért mennyiségét. Gallina „szégyennek, a jó
hírnév csorbulásának” nevezte a vakcinaszállításról
szóló kötelezettség teljesítésének elmaradását. Az
AstraZenecával között szerződésben szereplő vállalat öt európai gyógyszergyára közül csak egy teljesítette maradéktalanul a tagállamoknak szállítani
kívánt mennyiséget – tette hozzá. (MTI)

Megegyezés a Felvidéken
az egységes magyar pártról

Létrejött a Felvidéken a megegyezés az egységes
magyar érdekképviselet létrehozásáról, az új párt a
Szövetség – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók nevet
viseli majd – jelentették be az új politikai tömörülést
létrehozó pártok, a Magyar Közösség Pártja (MKP),
a Most-Híd párt és az Összefogás elnökei pozsonyi
sajtótájékoztatójukon kedden. Az egységes politikai
párt létrejöttéhez vezető megegyezést csaknem kétéves, az egyeztetések többszöri megakadásával jellemzett egységesítési folyamat előzte meg. „Újabb
komoly és fontos lépést tettünk a felvidéki magyarok
politikai egységesítése irányába” – jelentette ki Forró
Krisztián, az MKP elnöke. Leszögezte: az új párt magyar párt lesz, olyan magyar párt, amely a régiókban
élő többi nemzetiséget is képviselni fogja. (MTI)

Fordulat sztrádaügyben
(Folytatás az 1. oldalról)

a munka elvégzésére. Nem az a meglepetés, hogy belebukott, hanem az, hogy öt évbe telt, mire felbontották
ezt a laikusok számára is nevetséges szerződést.
Ha a döntéshozók annyira komolyan vennék a dolgukat, mint azt szokták a kampányokban állítani, akkor
a kivitelezési ár helyett a minőségnek és a határidőnek
kellene döntő szerepe legyen a hasonló közberuházások
kivitelezőinek kijelölésénél. Azaz valamirevaló szakértők ki tudják számolni, hogy hozzávetőleg mennyibe kerülhet egy adott munkálat, arra még rá lehet tenni egy
korrekt nyereséghányadot, és ezen a költségkereten
belül az az építő kellene kapja a kivitelezési jogot, amelyik a leggyorsabban és a legjobb minőségben teljesíti
a megrendelést. A jelenlegi szabályokkal és hozzáállással nem csoda, hogy még mindig egy olyan pályaszakasz felett folyik a cirkusz, amelynek az eredeti tervek
szerint már kilenc éve el kellett volna készülnie. És az
is biztos, hogy amíg itt így mennek a dolgok, addig a
minőségi munkára alkalmas komoly építők úgy kerülik
szép hazánkat, mint a lepratelepet. Úgyhogy pénz, az
már talán lenne rá, hiszen a beharangozott nagy uniós
pénzcsomag jelentős részét is sztrádaépítésre költenék,
de mi kénytelenek leszünk beérni az ingyen cirkusszal.
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Mostohagyermekként kezelik a civil szociális szolgáltatókat

Méltánytalan finanszírozás, lekezelő bánásmód

Bár Maros megyében a szociális szolgáltatások mintegy
felét civil szervezetek végzik,
átvállalva ezáltal az államra
háruló feladokat, nevetségesen alacsony az ezek után
járó állami támogatás. Erre,
illetve a túlzott bürokráciára
és a hivatalnokok lekezelő
hozzáállására is panaszkodtak pénteken a civilek azon a
kerekasztal-beszélgetésen,
amelyen Csép Éva Andrea
RMDSZ-es parlamenti képviselő, a munkaügyi bizottság
alelnöke, valamint Makkai
Péter munkaügyi államtitkár
próbálta feltérképezni azokat
a nehézségeket, amelyekkel a
szociális ellátásban oroszlánrészt vállaló civil szervezetek
munkájuk során nap mint nap
szembesülnek.

Menyhárt Borbála

A Gecse utcai református egyházközség gyülekezeti termében
megszervezett találkozón mintegy
tizenöt Maros megyei civil szervezet képviseltette magát.
Makkai Péter nemrég kinevezett
munkaügyi államtitkár, aki maga is
a civil szférából érkezett, elismerően szólt a a tevékenységükről, hiszen – mint mondta –, ebben a
nehéz, járványügyi időszakban is
hősies munkát végeznek.
A találkozón többek között az
Alpha Transilvană, az Ügyes
Kezek, a Rheum Care, a HIFA Románia, a Talentum Alapítvány, a Divers Egyesület, az Unitarcoop, a
Kálvin idősotthon, a Gyulafehérvári
Caritas, a Maros Megyei Cukorbeteg Gyermekek Egyesülete, a Keleteurópai Szaporodás-egészségtani

Intézet képviselői voltak jelen. A
civil szervezetek illetékesei röviden
ismertették tevékenységeiket. Vannak köztük, akik otthoni idős- és betegápolást végeznek, fogyatékkal
élő gyerekekről, valamint felnőttekről gondoskodnak, idősotthonokat,
valamint nappali központokat működtetnek, hátrányos helyzetű személyeket karolnak fel.

Tízszer akkora finanszírozás
ugyanazért a szolgáltatásért

A szóban forgó szervezetek elsősorban azt nehezményezik, hogy
miközben munkájukkal az állam
feladatát végzik el, az állam válláról
veszik le a terhek jelentős részét, és
ugyanolyan, sőt sok esetben jobb
minőségű szolgáltatásokat nyújtanak, a központi költségvetésből
nem részesülnek olyan mértékű finanszírozásban, mint az állami
szféra. Így folyamatosan arra kényszerülnek, hogy „kéregessenek”, illetve pályázatokkal vagy támogatók
révén, vállalkozók, magánszemélyek adományaiból próbálják pótolni
a hiányzó összegeket, hogy ellátottaiktól ne kelljen megvonni a számukra létfontosságú szolgáltatásokat. Ezzel szemben az állami szolgáltatók a központi költségvetésből
jutnak hozzá teljes egészében azokhoz az összegekhez, amelyekre
szükségük van.
Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatója lapunknak elmondta: igazságtalannak
és diszkriminatívnak tartják az
állam által biztosított finanszírozást,
ugyanis adott szociális szolgáltatásra a civil szervezetek legtöbb
esetben alig tíz-húsz százalékát
kapják meg annak az összegnek,
ami az állami intézményeknek jár

egy ellátott után. Például egy rezidenciális központ esetében egy idős
vagy egy fogyatékkal élő személy
ellátására havi 250 lejt biztosít a
civil szervezeteknek az állam, eközben a fogyatékkal élőket ellátó állami intézményeknek ennek több
mint tízszerese jár, mintegy háromnégyezer lejt biztosítanak egy ellátottra. Az otthoni beteggondozásban
egy ellátottra havi 120 lejt, a nappali foglalkoztató központokba járó
személyek után pedig havi 175 lejt
biztosítanak, holott a költségek a
sokszorosai ezeknek az összegeknek – mutatott rá az ágazati igazgató.

Olvassák el a törvényt…
nem tudnak olvasni?!

Jakab István, a marosvásárhelyi
Kálvin idősotthon igazgatója a hivatalnokok részéről tapasztalt lekezelő hozzáállást, a jóérzés hiányát
tette szóvá. Ezt a többi civil szervezet képviselője is alátámasztotta,
mint mondták, folyamatosan azzal
szembesülnek, hogy az egyes állami hivatalokban nem kezelik
egyenlő félként a civileket; amikor
bizonyos – csöppet sem egyértelmű
– törvényes előírások vagy pályázati lehetőségek kapcsán útbaigazításért hozzájuk fordulnak, gyakran
kifizetik őket azzal, hogy olvassák
el a törvényt, vagy megalázó hangnemben nekik szegezik a kérdést:
nem tudnak olvasni? A civil szervezeteknek általában nincsenek jogászaik, ezért fontos lenne számukra,
hogy útbaigazítás végett legyen aki-

hez forduljanak, és az állami hivatalok ne csak akkor álljanak velük
szóba, amikor számonkérik őket. Illetve hasznos lenne egy platform,
ahol kérdéseikre választ kapnának,
hiszen ez jelentősen megkönnyítené
a munkájukat. Sok esetben feledésbe merül, hogy a civil szervezetek nem maguknak kérnek, hanem
a rászorulóknak, akik számítanak a
segítségükre.
– Nem a szolgáltató a lényeg,
hanem az ember, akiért dolgozunk – hangsúlyozta dr. Alexandru
Lupşa, az Alpha Transilvană alapítvány elnöke.

Országos viszonylatban
pozitív példa Maros megye

Makkai Péter államtitkár támogatásáról biztosította a civileket,
egyetértett azzal, hogy az államnak
kell megtennie az első lépést, hiszen
az állam feladata gondoskodni
ezekről a szervezetekről és azok ellátottairól. Az államtitkár szerint nagyon fontos, hogy ne vetélytársként
tekintsenek egymásra az egyes, szociális téren dolgozó civil szervezetek, hanem közös frontot alakítsanak ki, hiszen közös érdekeket
képviselnek. Erre kiváló példa Marosvásárhely, ahol (Erdélyben egyedülálló kezdeményezésként) egy
ideje létrejött egy közel húsz civil
szervezetet tömörítő akciócsoport
annak érdekében, hogy egységes
frontot alkotva próbálják érvényesíteni az érdekeiket.
Csép Andrea parlamenti képviselő, aki nem első alkalommal kez-

deményezett találkozót a szociális
téren dolgozó civil szervezetek képviselőivel, pozitívumként értékelte,
hogy a marosvásárhelyi civil szervezetek nem konkurenciát látnak
egymásban, hanem összehangoltan
dolgoznak, kiegészíti egyik szolgáltatás a másikat. Felajánlotta, hogy
bármikor hajlandó közvetítői szerepet vállalni a civil szervezetek, valamint az állami intézmények
közötti párbeszédben. A politikus
hozzátette: nyitott további találkozókra is, amelyek remélhetőleg
megoldást kínálnak a felmerülő
problémákra. Csép Andrea szerint
meg kell próbálni megtalálni a
módot arra, hogy egyenlő mértékű
finanszírozásban
részesüljenek
mind az állam, mind pedig a civilek
által működtetett szolgáltatások,
bentlakóotthonok, nappali foglalkoztató központok, ugyanis jelenleg
óriási különbségek vannak ezen a
téren, holott ugyanolyan minőségű
szolgáltatásokat nyújtanak a civilek
is. Mint mondta, az erre vonatkozó
34-es törvényben megszabott összegek 2009 óta nem változtak, holott
azóta a költségek sokat emelkedtek.
A képviselő szerint mindemellett
meg kell nézni, hogyan lehetne elmozdulni a digitalizáció irányába a
bürokrácia csökkentése végett, hiszen a cél az lenne, hogy a civil
szervezetek online is tudjanak bizonyos dolgokat megoldani, ne kelljen papírok sokaságával bajlódniuk.
Ugyanakkor fontos lenne, hogy rendelkezésükre álljon egy olyan platform, amely könnyíti a munkájukat.

Az európai kkv-knak az ügyintézés egyszerűsítése a legfontosabb

Az elmúlt évben az európai kisés középvállalkozások háromnegyedét negatívan érintették a koronavírus-járvány miatt bevezetett
megszorítások, derül ki az SME Europe, az Európai Néppárt gazdasági
szervezetének felméréséből.
„Az európai kkv-ágazatot telibe
találta a járvány. A tagállamokban
elérhető támogatási programok ellenére a kis- és középvállalatok 7,5
százaléka végérvényesen felszámolódott, tavaly márciustól kezdődően pedig a kkv-k 68,5 százalékának meghatározott időszakokra
szüneteltetnie kellett a tevékenységet” – ismertette Winkler Gyula
EP-képviselő, az SME Europe első
alelnöke a felmérés bemutatását
követően.
Mint rámutatott, az SME Europe
felmérésének eredményei tükrében
aggasztó, hogy az európai kkv-k 56
százaléka már jelezte, hogy legtöbb

6 hónapot bírnak ki, ha az idei év
hasonló lesz a 2020-as esztendőhöz.
Mindössze 18 százalékának van
annyi tartaléka, hogy még egy évig
fenntartsa tevékenységét.
„Az Európai Unió vállalatainak
99 százaléka kis- és közepes vállalkozás, a magánszférában a munkahelyek kétharmadát biztosítják, az
uniós vállalkozások által létrehozott
hozzáadott érték több mint felét
adva. Ilyen körülmények között
több mint jelzésértékű az, hogy az
európai kisvállalatok kevesebb mint
negyede bízik abban, hogy megbirkózik a járvány miatti megszorításokkal. Ez mind a tagállamoknak,
mind az Európai Bizottságnak is
intő jel kell hogy legyen” – nyomatékosított Winkler Gyula.
Véleménye szerint a kkv-szektor
tisztában van, milyen fontos szerepet játszanak ilyenkor az állami támogatások, azonban a felmérésben

részt vevő vállalatok 61,9 százaléka
válaszolta azt, hogy ezek a programok nehezen elérhetők. „Az SME
Europe felmérése rávilágít arra,
hogy három területen kell sürgősen
lépni: a digitalizálást és az e-kereskedelem fejlesztését célzó finanszírozás és technikai támogatás,
tanácsadás az üzletfejlesztés és tervezés terén, a bürokrácia csökkentése és a folyamatok egyszerűsítése
a válság idején elérhető pénzügyi
támogatási programok esetében” –
tette hozzá az EP-képviselő.
A koronavírus-járvány kitörése
óta az SME Europe másodszor készít átfogó felmérést. Tavaly áprilisban volt az első, melynek
eredményeit 2020 májusában hozták nyilvánosságra, kidolgozva egy
javaslatcsomagot is a kkv-ágazat támogatására. A 2021-ben végzett felmérést az SME Europe honlapján
lehet elérni. (közlemény)

Forrás: winklergyula.ro
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Bartók Béla születésének 140. évfordulója

Erről jut eszembe

A kékszakállú herceg vára
az Opera YouTube-csatornáján

Bartók Béla születésének 140. évfordulója alkalmából a Kolozsvári Magyar Opera és Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának szervezésében
A kékszakállú herceg vára című opera tekinthető
meg az intézmény YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán március 25-én, csütörtökön este 7 órától. Az előadást Szinetár Miklós rendezte, vezényel
Jankó Zsolt. A kékszakállú herceget a nemzetközileg elismert Szabó Bálint játssza, Juditot a Liszt Ferenc-díjas Meláth Andrea érdemes művész alakítja.
A díszletet és a jelmezeket gróf Bánffy Miklós ősbemutatóra készült tervei alapján rekonstruálták.
Bartók Béla méltán az egyik legismertebb magyar zeneszerző, aki sajátos zenei nyelvével kitörölhetetlen nyomott hagyott a 20. század
zenetörténetében. „A kékszakállú herceg vára című
misztériumot 1911 márciusától szeptemberéig zenésítettem meg” – írta a bemutatóra készült kiadványban. A mű azonban csupán hét évvel később,
1918-ban került először színpadra. „Bartók Béla és
Balázs Béla világhírű operája férfi és nő kapcsolatának különböző rétegeibe, állomásaiba enged betekinteni. A kor hangulatának, filozófiájának
megfelelően a főhős a magányos, sorsszerűen egyedülvaló ember példája, a darab a férfi és a nő egymásra találásának, illetve egymásra nem találásának
lélektani mélységeit boncolgatja. (…) Érdekesség,
hogy még keserűen, magányosan, csalódottan
kezdte írni Bartók, de mire a zenemű elkészült, már
feleségül is vette tanítványát, Ziegler Mártát, és
egyfelvonásosát neki ajánlotta. A hét év múlva bemutatott operát Zádor Dezső rendezte, az ősbemutató díszleteit maga Bánffy Miklós tervezte.” (Bodó
Márta)

Online könyvbemutató
a Sapientia marosvásárhelyi karán

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Tanárképző Intézete
online könyvbemutatón ismerteti az
Anyanyelvoktatás sorozatának tizedik kötetét március 25-én, csütörtökön 17 órától.
A sorozatot Szikszai Ildikó, az
Ábel Kiadó igazgatója, az Anyanyelvoktatás. Érdekegyeztetés és
együttműködés közoktatás és tanárképzés között című tanulmánykötetet
(szerk. Pletl Rita) dr. Fazakas Noémi
docens és dr. Pásztor Judit adjunktus
mutatja be.
Az Anyanyelvoktatás sorozat tizedik kötete egy összefoglaló, olyan
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z ősz hajú, kalapos férfi tökéletes sorban álló volt:
nyugodt, fegyelmezetten
derűs, sorstársait szóval tartó, szükség esetén szórakoztató. A gázszolgáltató üvegépülete előtt kanyargó
emberlánc részeként egyértelműen
ezt a benyomást keltette. Előtte és
mögötte mindenki panaszkodott –
főleg az a fiatalasszony, aki kisiskolásforma lányával próbálta elviselni
a hosszú és értékes perceket felemésztő várakozást –, ő azonban
mintha függetlenítette volna magát
az idő múlásától. A többiektől eltérően még akkor sem háborodott fel,
amikor néhány szemfüles számlafizető kiállt a tömegből, és az interneten előrejegyzettek mögött meghúzódva, egy óvatlan pillanatban
soron kívül besurrant a helyiségbe.
– Amit egyszer valaki másoktól
elvesz, még ha csak pár percet is a
délelőttjéből, azt egyszer úgyis
vissza kell adni. Akkor minek mérgelődjünk, nem igaz? – csitította a
félhangosan szitkozódó anyát a
férfi. – Higgye el, többet ártunk
ezzel magunknak, mint az, aki elénk
tolakodik.
A kislány közben türelmét vesztette, kihúzta a kezét a nő tenyeréből, és a járdaszéli tócsához
szaladt. Pár percig mintha tanakodott volna magában, aztán nagy

munka, amely hatévnyi empirikus
kutatás eredményadatait feldolgozva
tanulságokat fogalmaz meg úgy,
hogy összegez és lezár egy periódust, ugyanakkor felvázolja a további kutatások irányát, körvonalazza azokat a megoldásra váró
problémákat, amelyeket a középfokú oktatás és a tanárképzés jelenlegi állapota felvet. A vizsgálatok két
kérdéskör köré csoportosultak: az
egyik a középfokú oktatás (alsó és
felső szint) helyzetével kapcsolatos.
Milyen a romániai magyar tannyelvű középfokú oktatás intézményes kiépítettsége a törvény nyúj-

totta lehetőségek és a megvalósulás
viszonylatában? Milyen az oktatás
helyzete a tanítás és tanulás szemszögéből? Az oktatási folyamatban
melyek azok a tényezők, amelyek
segítik vagy gátolják az oktatás hatékonyságát? A másik kérdéskör a
tanárképzésre irányult.
A magyar tannyelvű oktatás ügyét
felkaroló és az oktatás jelenlegi
helyzetét tárgyaló kötet bemutatójára online, a Google Meet felületén
kerül sor. Az esemény mindenki számára nyitott, részleteket az ms.sapientia.ro honlapon találhatnak az
érdeklődők. (közlemény)

Varázsló a sorban

lendülettel beleugrott a sáros vízbe.
Az asszony ettől még idegesebb lett,
torkaszakadtából kezdett kiabálni a
gyerekre, utat engedve a ki tudja
mióta gyűlő indulatoknak. A leányka arcán elégedett mosoly terült
szét. Végre történik valami – üzente
csillogó tekintete.
– Hány éves vagy? – fordult feléje a kalapos férfi. A kislány ránézett, hangosan felkacagott, de nem
válaszolt. Az ősz hajú bizalmas hangon próbálkozott újra: – Szereted a
nápolyit?
– Szeret ő mindent, köszönjük
szépen – enyhült meg az asszony. –
Csak baj van vele, tetszik tudni, kicsit más, mint a többi. Nincs kire
hagyjam, úgyhogy hordom magammal mindenhova, ha dolgom akad.
Jön is szívesen, és előtte mindig
megígéri, hogy jól viselkedik. De
látja, mi lesz az ígéretből.
– Sok türelem kell a gyermekekhez, az biztos. De hát hozzánk sem
kellett kevesebb – mosolyodott el a
férfi. – Nekem édesapám tanító
volt, igazi régi vágású úriember,
aki az öcsémet és engem igyekezett
folyton a jó útra terelni. A testvéremmel sikerrel is járt, de velem
meggyűlt a baja. Emlékszem, egy

nyáron nagyon megkívántam az
édességet – ami nálunk csak különleges alkalmakkor dukált –, úgyhogy fogtam apám öt-hat könyvét,
köztük vagy két tankönyvet is, és elmentem velük a közeli régiségkereskedőhöz. Azt mondtam, a

szüleim utasítottak, hogy értékesítsem a könyveket. Érdekes módon az
illető hitt nekem, és belement a vásárba. A pénzből több zacskó cukorkát vásároltam. Kerekedett
aztán otthon ebből akkora galiba,
hogy talán még a harmadik szomszédban is hallották. Apám a fülemnél fogva vitt vissza az antikváriushoz, aki huzamosabb rábeszélés után visszaadta a könyveket.
Cserébe egész nyáron segítenem
kellett a boltban. Akkor nagyon haragudtam az egész világra, de most
már tudom, hogy ennek így kellett
történnie. Az alatt a pár hónap
alatt, unaloműzés végett kezdtem
megbarátkozni a könyvekkel, és
mire beköszöntött az ősz, faltam a
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Fogytán a türelem? Nagyon úgy tűnik, és nem csak itt, szerte az
egész világon. A bezártság, a megszorítások mind többfelé váltanak
ki tiltakozást. Pedig már felcsillant a remény, hogy nem kell sokat
várni a járvány megfékezésére, pár hónap múlva sokfelé éreztetheti
hatását a tömeges védőoltás. De túl hosszúra nyúlt a covidos év, és
egyre inkább az a benyomásunk, hogy sosem lesz vége. Sajnos attól
sem, ha a tagadás, az engedetlenség, az önfejűség, az önzés kerekedik felül, és anarchia szorítja háttérbe a védekezés logikáját. Országos szinten ez épp úgy érvényes, mint helyi vonatkozásban. A múlt
hét végén azzal volt tele a média, hogy Bukarestben és az ország
több városában tüntettek a járványügyi megszorítások ellenzői,
azokkal az élen, akik tagadják a vírus, a pandémia létezését. Legvehemensebbek a szélsőséges pártok, tömörülések hangadói voltak,
mindenekelőtt a minden és mindenki ellen kirohanó, hírhedt parlamenti cáca. Pontosan nem derült ki, valójában mit akarnak, azzal
viszont, hogy többségük nem viselt maszkot, és hosszú időn keresztül
szoros tömegben tartózkodtak, könnyen előidézhettek újabb fertőzéseket. A naponta közzétett adatokból látható, hogy folyamatosan
növekszik a fertőzési hullám, csődöt mond a kórházi ellátás, arat a
halál. Tudjuk, régi tapasztalat ez mifelénk, nem árt, ha a társadalom,
az ország ügyeinek irányítóira nyomás nehezedik, olyankor igyekeznek jobban, lelkiismeretesebben teljesíteni a feladatukat, de az
említett tiltakozó akciók azokat az intézkedéseket próbálják gyengíteni, amelyek a lakosság védelmét szolgálják. Ilyesmi nélkül sem rózsás a helyzet, az emberek különösebb biztatás nélkül is lazítanak a
védekezésen, gyengülnek az önvédelmi reflexeink. Nem szervezete
senki, mégis zsúfolásig teltek szombaton, vasárnap a hegyi üdülőtelepek, síközpontok. Százak, ezrek feledték a szabályokat, egymás
nyakába lihegve vártak a sífelvonóknál, ettek, ittak a parkolókban,
örültek a télbe öltözött tavasznak. Vasárnap a marosvásárhelyi Somostető olyan volt, mint majáliskor, akárha felvonulni indult volna
a nép. De legalább majdnem mindenki maszkot hordott. Hogyan
alakulnak a dolgok a továbbiakban? Legtöbbször nem úgy, ahogy
elvárnánk. A jól indult oltási kampány is lelassult, hol ez, hol az iktat
be új akadályokat. A krónikusan gyengélkedő egészségügy sem bírja
a terhelést. Pedig az orvosok, asszisztensek, mindazok döntő hányada, akik ezt a nagyon felelősségteljes és megterhelő munkát végzik, maximálisan teljesít. Sajnos nincsenek elegen. Értük, a
segítőkért és azok emlékére, akiken már nem segíthettek, ma délben
egyperces néma csendakciót tartanak számos ország nagyvárosaiban. Gyakorlati haszna aligha lesz ennek a kezdeményezésnek, de
hátha néhány olyan embert is elgondolkoztat ez a figyelmeztetés,
aki semmibe veszi a járványt és az ellene folytatott elkeseredett küzdelmet.
Amúgy rossz ómen jegyében rögzült a mai nap a kalendáriumba.
Az Egészségügyi Világszervezet 1982-ben a tuberkulózis világnapjává nyilvánította március 24-ét. Bajból, betegségből, gondokból
annyi van ezen a földön, hogy ha csak ezekből választanának megemlékeznivalót vagy nevezetességet, akkor is kevés lenne rá az esztendő 365 napja. Ezért is beszélhetünk egy-egy dátumon több
világnapról is. Ma például, ha nem tudnák, a miniszoknya világnapját ünnepeljük. Sokkal jobb erre gondolni, mint az előbbire. Mary
Quant ötlete volt, hamar divattá vált a múlt század hatvanas éveiben, rangos kitüntetést kapott érte a merész londoni butiktulajdonos
II. Erzsébet királynőtől. Divatban marad az idén is? Nincs miért kételkednünk benne. A jónak a legelvetemültebb divatdiktátorok sem
lehetnek elrontói. De erről rövidesen megbizonyosodhatunk, hiszen
a tavaszi felmelegedés már ott robog a kanyarban. Ismerik a szlogent?„Ha hosszú a maszkod, rövidítsd szoknyádat!” Megfontolandó
tanács. És nem kerül semmibe. (N.M.K.)

világirodalom remekműveit. Életem
legbékésebb, leggazdagabb időszakaként emlékszem a büntetésben
töltött nagyvakációra.
A kislány nagy, kerek szemekkel
figyelte a történetet, aztán, mintha
csak megszelídítette volna a szavak
dallama, visszaállt a sorba, és az
anyjához simult.
– Maga kész varázsló, komolyan
mondom. Né, hogy lecsendesedett
ez a kicsi tróger is – simított végig
az asszony tekintetével a gyereken.
– Nem varázslat ez, kérem, csak
egy morzsányi élettapasztalat – válaszolta a férfi. – Tudja, a mögöttünk lévő idő sok mindenre
megtanít. Nekem például, mióta itt
álldogálunk, mindegyre eszembe
jut a századforduló, pontosabban
az a pár hónap, amikor egy esztelenül felvett bankkölcsön miatt a
legszükségesebbekre sem telt a családomnak. Akkorák lehettek a gyermekeink, mint most a magáé, de
már meg kellett szokják a ,,délben
krumpli, este pityóka” menüsort,
ahogy ragyogó humorú feleségem
emlegette. Találékony asszony volt
a drága, mindig úgy tálalta fel a
szegényes ebédet, vacsorát, hogy
azt öröm legyen elfogyasztani. Nem

is volt ezzel baj, de aztán jött a tél,
megugrott a gázszámla, és biza, azt
sem bírtuk már fizetni. Emlékszem,
egyszer decembertől február végéig ültünk a kicsi gyerekekkel a fűtetlen lakásban. A nagykabát és a
sapka éjszakára sem került le rólunk, és hiába próbáltunk egy régi
villanyrezsóval némi meleget az
otthonunkba csempészni, az ablakainkat belül is kidíszítették a jégvirágok. Ilyen körülmények között
kellett tisztálkodjunk, a gyerekeket
megmosdassuk. Az égiek azonban
mellénk álltak, és átsegítettek a nehézségeken. Képzelje el, hogy a fűtetlen hónapok alatt egyszer sem
hűltek meg a gyerekek. Én azóta is
az ilyen élethelyzetekhez mérem a
csodát.
Újra kinyílt az ajtó, és az elegáns
alkalmazott utasítására harmadmagammal végre én is beléphettem.
Meggémberedett ujjakkal nyújtottam át a pénzt a bankautomatánál
segédkező hölgynek, közben az járt
az eszemben, hogy a hidegben töltött időből egy percet sem bánok. A
pocsolyában hancúrozó leányka
édesanyjához hasonlóan ugyanis
úgy éreztem, mégiscsak valamiféle
varázsló történetét hallgathattam
meg a vacogtató félórában. Egy
olyanét, aki álruhában is hamar felismerhető.
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Tagkártyával járó előnyök

Szerkeszti: Vajda György

Adókedvezmény állattenyésztőknek

Március 5-től érvénybe lépett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium
294/2020-as rendelete, amely szerint az állattenyésztőknek nem kell adót fizetniük az állataik takarmányozására szánt növényfajtákkal
megművelt mezőgazdasági
földterületre.

Az említett rendelet és a
227/2015-ös adóügyi törvény alapján azon, állati takarmánynak szánt
növényekkel bevetett területek
után, amelyek nem hoznak adóköteles jövedelmet, és ezeket a tenyésztő által tartott szarvasmarha,
bivaly, juh és kecske vagy szárnyasok etetésére, valamint komplex takarmányok
összeállítására
használják, a gazdák adókedvezményben részesülnek, amelyet a
rendelet szerint az állatlétszám és a
terület nagyságának függvényében
számolnak ki.

Amennyiben a gazda legkevesebb 10 felnőtt szarvasmarhát tart
és minimum 10,6 hektárt bevet takarmányért, akkor erre a területre
nem fizet földadót. Ugyanez a bivalyok esetén: legkevesebb 5 állatot
kell tartani minimum 5,3 hektár legelő/kaszálón, a juhnyáj legkevesebb 100 főből kell álljon, amelyre
14 hektár legelőt szánnak, a kecskeállomány pedig 50 fős kell legyen,
és a hozzá rendelt területnek 5 hektárosnak kell lennie, a hízósertések
esetében a konda 25 fős, a rájuk
szánt terület pedig 1,5 hektár, a
szárnyasoknál a minimum 200
darab, a terület 1 hektár. Mint ismert, az adótörvénykönyv 105. cikkelye szerint a gazdálkodók
adómentességet élveznek minimális
számú állat esetében. Így nem fizetnek adót, ha legkevesebb két tehenet, vagy két bivalyt, 50 juhot, 25
kecskét, hat hízódisznót, 100 háziszárnyast tartanak, vagy van 75
méhcsaládjuk.

Jóváhagyták az országos átmeneti
támogatások keretösszegét

Az idén a gazdák a következő
összegekre pályázhatnak. A 2021-es
év harmadik és negyedik negyedévében használt gázolaj-támogatás
(motorina) 340.550.000 lej. A fokhagymatermesztés ösztönzésére
szánt
program
keretösszege
15.000.000 lej. A méhészeknek az

idén 50.128.000 lejt különítettek el.
A hazai báznai és mangalica fajta
sertés tenyésztésére 700.000 lejt
szánnak. Fiatal mezőgazdászok
alkalmazására
mezőgazdasági
munkálatokra, élelmiszer-feldolgozó iparban vagy halászatban:
1.100.000 lej. Az összeget a 2020ban alkalmazottak javadalmazására
lehet lefordítani. A növénytermesztők átmeneti támogatásának kerete
214.265.485 lej, az állattenyésztőké
(juh és kecske után) 94.895.655 lej.
A szarvasmarha-tenyésztők 234
millió lejre pályázhatnak, a programot, amelynek alapján lehívhatják
ezt a pénzösszeget, most dolgozzák
ki.
A minisztérium szakértői konzultációsorozatot indítványoztak a különböző szakmai szervezetekkel.
Az említett összegeket a korábban
felhasznált pénzekhez viszonyítva a
minisztérium költségvetési keretének függvényében határozták meg
a szaktárca illetékesei.

A téli bezártság után ember és
állat egyaránt várja a természet ébredését. A legeltetés a
kérődző állatok takarmányozásának leggazdaságosabb

módja. A legelőket nem csak a
káros növények rendszeres
kiirtásáért kell karbantartani.
Ez a munkálat környezet-, természet- és tájvédelmi feladat.

Az országos költségvetés jóváhagyása után a Mezőgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Minisztérium közzétette az
országos átmeneti támogatások 2021-re szánt keretösszegét, amelyeket külön-külön
kormányhatározatokban is
rögzítenek. Ezek a támogatások – hazai költségvetésből a
minisztérium által kezdeményezett mezőgazdaság-fejlesztési, illetve termények,
állatlétszám alapján szánt
pénzbeni juttatások. A keretösszegeket az igénylők és a
rendelkezésre álló alap szerint osztják szét.

Az RMGE Maros szervezete
jól meghatározott elképzelés
szerint télen is folytatta a
szervezeti építkezést. Mint
ismeretes, 2000-től négy
akkreditált tanfolyamot szerveznek: állattenyésztés, növénytermesztés, méhészet és
kertészet terén, amelyeken
nem kizárólag a szakmában
nyújtanak eligazítást, hanem
több téren – marketing, menedzsment – is ismereteket
lehet elsajátítani, amelyek
birtokában tervezettebben,
felkészültebben, szakszerűbben végezhetik a munkát a
gazdák. Ezenkívül a résztvevőknek olyan államilag elismert diplomát biztosítanak,
amely pályázatokhoz szükséges lehet. Legutóbbi lépésként a múlt év végén létrejött Marosi Gazda Kft.-n
keresztül segítik a gazdákat,
hogy előnyösen szerezzék be
a szükséges mezőgazdasági
inputokat.

Fazakas Miklós, a szervezet elnöke elmondta, azon igyekeznek,
hogy szakmai és érdekvédelmi
szervezetként hatékonyan és célorientáltan segítsék a gazdákat. Az
akkreditált szakképzéseken kívül –
a falugazdászokat bevonva – elméleti és gyakorlati szaktanácsadást is
vállalnak. Továbbra is nagy hiányosságok tapasztalhatók a szakmai tudásban, a mezőgazdasági
technológiák meghonosítása és a
fejlesztése terén, ugyanakkor nincs
kialakítva az értékesítési lánc. Ezeket a hiányosságokat szeretnék mielőbb pótolni a kisgazdák és
családi vállalkozók érdekképviseleti szervezeteként. Jó jel, hogy tapasztalataik szerint nemzedékváltás van az agráriumban, egyre
több a 18-40 év közötti gazda, akik
már megfelelő szaktudással fognak
hozzá a gazdálkodáshoz, de nem
szabad elfelejteni, hogy olyan
gyorsan fejlődik a technológia,
hogy alig lehet lépést tartani az újdonságokkal, ezért oda kellene
eljutni, hogy minden télen továbbképzőn vegyenek részt a gazdák –
mondta az elnök.
Újdonságként elmondta, hogy a
szakmai oktatás mellett megpróbálnak segíteni a gazdáknak a mezőgazdasági inputok beszerzésében, ezért tavaly létrehozták a Marosi Gazda Kft.-t azzal a céllal,
hogy a gazdákat olcsóbb input
anyagokkal lássák el. Ha szervezetten, időben rendelnek nagyobb
mennyiségben árut, akkor akár 15-

Legeltetés előtti teendők

A táj karbantartásának, hasznosításának vidékfejlesztési vetületei is
vannak. A legeltetés kezdetét és
végét nem a naptári nap határozza
meg, hanem a talaj és a gyepnö-

Gyakorlati bemutató a fametszésről

30%-os kedvezménnyel is beszerezhetők a termékek. Gyakorlatilag
együttműködési szerződéseket kötöttek gyártókkal, forgalmazókkal,
vetőmagkísérleti állomásokkal, és
így megfelelő mennyiségben és
főleg szavatolt minőségben tudják
előteremteni a szükséges anyagokat, amelyek használatához a falugazdászokon keresztül szaktanácsadást is nyújtanak.
Ahhoz, hogy a Marosi Gazda
Kft.-n keresztül forgalmazói kedvezményt nyújtsanak a gazdáknak,
zárt rendszert kellett kialakítani,
ezért bevezették a tagkártyarendszert. Évi 50 lejes tagdíj befizetése
ellenében QR-kóddal ellátott kártyát vehetnek át a gazdák. Ezt a
személyazonossági igazolvánnyal,
az RMGE Maros, illetve a Marosi
Gazda Kft. tagkártyával felmutatva
minden partnercégnél kedvezményesen vásárolhatnak.
A cégek listáját, a kínálatot, illetve a szükséges szakmai útbaigazítást elérhetik a QR-kód
segítségével, ugyanis az RMGE
Maros honlapján van egy ablak,
amelyet megnyitva megkaphatnak
minden szükséges információt. A
kedvezményhez hozzátartozik az
is, hogy a LAM Alapítvány által
ajánlott hitelfelvételkor 1%-os, a
hitelvonal megnyitása után pedig
a futamidő alatt újabb 1%-os
kedvezményben részesítik az
ügyfelet.
Az RMGE Maros következő lépése az output vagyis az értékesítési rendszer kiépítése lenne.
Ehhez szorgalmazzák a szakterületenkénti szövetkezetek létesítését.
Egyelőre azonban nem érdeklődnek a gazdák az alulról jövő szervezkedés iránt.
– A gazdák még nem állnak
olyan szinten, hogy kihasználják
ezt a lehetőséget. Annak a kistermelőnek, aki a napipiacon eladja a

vényzet állapota, amelyet a domborzati, éghajlati viszonyok is befolyásolnak.
A legeltetés előtt elő kell készíteni a talajt a vakondtúrások eltüntetésével, lecsapolással, boronálással stb. Ugyanakkor ki kell irtani
az invazív haszontalan növényeket.
Fontos a megfelelő tápanyag optimális bevitele természetes, vagy
műtrágyával. 1 kg nitrogén hatóanyag 100 zöld füvű terméstöbbletet ad, ezért hektáronként ajánlott
legalább 50-100 kg/ha műtrágyát
(nitrogén hatóanyag) kiszórni.
A talajjavító munkálatok mellett
ellenőrizni kell az itatásra használt
víz minőségét is. A gyakori végtagbetegségek megelőzéséért a kihajtás előtt 3-4 héttel el kell végezni a
csülökápolást.
A legelőre való hajtás előtt az állatokat fokozatosan fel kell készíteni a környezetváltozásra, többek
között gyakrabban kell mozgatni
őket, és szellőztetni kell az istállót,
változtatni kell a takarmányozáson.

Fotó: RMGE Maros

terméket, akár kétszer drágábban,
mint egy ilyen rendszerben, nem
érdeke a szövetkezés. Annak ellenére, hogy van lehetőség – megfelelő nagyságú és minőségű
termőterület –, Románia a mezőgazdasági élelmiszertermékek több
mint 75%-át importálja, így van tér
bőven a hazai piacon. Ahhoz, hogy
versenyképesek legyünk, megfelelő szaktudással, technológiával
kell rendelkeznünk, a szervezettség
is szükséges. A piac jobb Romániában, mint más uniós országban,
hiszen a mezőgazdasági termékek
ára nálunk sokkal magasabb, mint
máshol. A gazda azért nem él meg,
mert nem termel elég hatékonyan,
nincs szakmai tudás és technológia
– mondta Fazakas Miklós, majd
hozzáfűzte: van remény az összefogásra, hiszen már vannak olyan
falvak, ahol négy-öt gazda összefogott és közösen, hatékonyan dolgozzák meg a földeket.
Megtudtuk, hogy folyamatban
van a Marosi termék védjegy kialakítása, ami alatt minőségi mezőgazdasági és élelmiszeripari cikkeket szervezetten forgalmaznának, és erre már készül egy marketingstratégia is, amelynek része a
helyi termékfogyasztást ösztönző
oktatóprogram is, de ugyanígy vásárok szervezése és sok más olyan
kezdeményezés, amellyel segíteni
próbálják a garantált minőségű
saját termékek forgalmazását.
– Ha van elképzelés, stratégia
arról, hogy például nálunk a megyében, a különböző kistérségekben az adott körülményekhez
viszonyítva milyen mezőgazdálkodást lehet hosszú távon fenntarthatóan művelni, milyen technológiával, akkor sikeresek lehetnek a
vállalkozások, és van jövő a mezőgazdaságnak, ami alapja a reális vidékfejlesztésnek – tette hozzá az
RMGE Maros elnöke.

Fontos, hogy a legelőre kizárólag
egészséges állatok (juh, kecske,
szarvasmarha, kutya) kerüljenek,
ezért be kell adni a különböző betegségek elleni védőoltásokat. A
hígtrágyát 60 nap tárolás után lehet
kijuttatni, és utána csak egy hónap
múlva lehet csak legeltetni, ezért inkább ősszel végezzük el ezt a műveletet.
A fertőzések elkerüléséért más
állatot kell legeltetni a hígtrágyával
beszórt területen, mint amelyik fajtától származik a trágya. A további
fertőzések elkerüléséért tilos elásni
a legelőn elhullt állatokat. Ha nincs
megoldás a tetem elszállítására,
akkor egy erre külön elkerített területen legkevesebb 2 méter mély gödörbe kell elásni a tetemet, amelyet
3%-os klórmésszel és petróleummal is be kell borítani. A dögkutat
olyan helyen kell megásni, ahol
nem férnek hozzá a vad vagy kóbor
állatok.
Dr. Suba Kálmán állattenyésztő
mérnök, falugazdász
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Marco Rossival 2025 végéig szóló szerződést kötött az MLSZ

Új, 2025 végéig szóló szerződést írt alá Marco
Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi
kapitánya. A Magyar Labdarúgó-szövetség szerint
a tréner opciós szerződése legkésőbb 2022 végén
járt volna le. A 56 éves olasz szakemberrel kötött
hosszú távú megállapodással folytatják a megkezdett munkát, „biztosítva a stabilitást a nyári Európabajnokságra készülő magyar válogatott számára“.
Marco Rossi, aki 2017-ben bajnoki címet nyert
a Budapest Honvéddal, 2018-ban vette át a magyar
nemzeti csapat irányítását, az együttessel tavaly kijutott a részben budapesti rendezésű kontinensviadalra, a Nemzetek Ligájában pedig hatalmas
bravúrral feljutott a legjobb együtteseket tömörítő
A osztályba.
Marco Rossi 2018. szeptember 8-án a Finnországban rendezett, 1-0-s hazai sikerrel zárult Nemzetek Ligája-mérkőzésen mutatkozott be a magyar
válogatott kispadján, 24 mérkőzésen 12 győzelem,
három döntetlen és kilenc vereség a mérlege.
Ugyanakkor több találkozót – így például az Izland
elleni sorsdöntő Európa-bajnoki pótselejtezőt (2-1),
vagy a törökök felett aratott, feljutást érő Nemzetek
Ligája-sikert (2-0) – csak a televízióból követhette
figyelemmel, ugyanis maga is átesett a koronavírus-fertőzésen.
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A lengyelek ellen is a győzelem
a cél

Fotó: MLSZ

Marco Rossi szerint egy olyan kiváló erőkből álló csapattal szemben,
mint a lengyel, még a döntetlen is jó
eredménynek számít, ő azonban mindig győzelemre készíti fel játékosait,
így a világbajnoki selejtezősorozat e
heti rajtjára is. A magyar labdarúgóválogatott szövetségi kapitánya kiemelte: biztos benne, hogy a lengyelek
megpróbálnak majd agresszívan letámadni, és igyekeznek sokat birtokolni
a labdát. Megjegyezte, hogy az elmúlt
évben a világ legjobbjának választott
Robert Lewandowski személyében
egy extraklasszissal is rendelkezik a
rivális. Hangsúlyozta, olyan centerről
van szó, akit az elmúlt években a világ
legjobb csapatai sem igazán tudtak
megállítani. A kapitány szerint egységes futballra van szükség ellene, hogy
minimalizálják annak az esélyét, hogy
a Bayern München csatára helyzetbe
kerüljön.

A határon túl is élőben nézhetők a magyar válogatottak mérkőzései

Erdélyben és a Felvidéken is láthatóak
lesznek az M4 Sport televízió által közvetített mérkőzések: az U21-es magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki találkozói és
az A válogatott világbajnoki selejtezői.
Csütörtökön Marco Rossi együttese a Robert Lewandowskit is soraiban tudó lengyel
nemzeti csapat ellen kezdi meg a 2022-es világbajnoki selejtezősorozatot. A Gera Zoltán
vezette U21-es válogatott mától a részben
hazai rendezésű utánpótlás-Európa-bajnok-

ságon szerepel, amelynek csoportmérkőzéseit az M4 Sport és az m4sport.hu oldalon is
követhetik a szurkolók.
„Azok után, hogy az olimpiát és az A válogatottunk találkozóit elérhetővé tettük,
nagy öröm számunkra, hogy a kiemelt érdeklődésű U21-es Európa-bajnokság magyar mérkőzéseit is megmutathatjuk a
Felvidéken és Erdélyben élő honfitársainknak“ – mondta el Székely Dávid, az M4
Sport csatornaigazgatója.

A program

U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság magyar mérkőzései:
* március 24., szerda: Magyarország – Németország (22 óra, M4 Sport, m4sport.hu)
* március 27., szombat: Magyarország – Románia (19 óra, M4 Sport, m4sport.hu)
* március 30., kedd: Hollandia – Magyarország (19 óra, M4 Sport, m4sport.hu)
2022-es labdarúgó-vb-selejtező mérkőzések:
* március 25., csütörtök: Magyarország – Lengyelország (21.45 óra, M4 Sport,
m4sport.hu)
* március 28., vasárnap: San Marino – Magyarország (21.45 óra, M4 Sport, m4sport.hu)
* március 31., szerda: Andorra – Magyarország (21.45 óra, M4 Sport, m4sport.hu)

Vb-selejtezők: Európában is megkezdődik a harc a katari helyekért

Ma és holnap 25 mérkőzéssel – Óceániát leszámítva – utolsóként Európában is megkezdődik a 2022-es katari
labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozata.

Európa 13 csapattal képviselteti majd
magát a jövő évi, 32 válogatottat felvonultató
tornán, ami azt jelenti, hogy a tíz csoportból
egyenes ágon csak az első helyezettek váltják
meg a repülőjegyüket. A második helyezettek
a pótselejtezőre kvalifikálják magukat, ebből
további három együttes szerez indulási jogot.

A pótselejtező mezőnyéhez csatlakozik majd
két olyan együttes, amely tavaly ősszel a
Nemzetek Ligájában megnyerte a csoportját,
de a vb-selejtezők során nem végez az első
két helyen. A 12 csapat egymérkőzéses elődöntő-döntő rendszerben küzd meg a fennmaradó helyekért.
A magyar válogatott az angolok és a lengyelek mellett Albániával, Andorrával és San
Marinóval szerepel azonos csoportban, így
nagy meglepetés lenne, ha nyolc elbukott selejtezősorozat után egyenes ágon kiharcolná

a részvételt. Ugyanakkor a pótselejtezőre
még akkor is igen jó esély van, ha a második
helyet sem sikerülne megszerezni, mivel
Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai
ősszel megnyerték a másodosztályt jelentő B
divíziós csoportjukat a Nemzetek Ligájában,
így nyolcadik helyen állnak a pótselejtezőre
esélyes csapatok sorában.
Románia a J csoportban várhatóan a németek mögé szorul, ugyanakkor Stanciuéknak
alaposan fel kell kötniük a gatyájukat Izland
és Észak-Macedónia ellen is. A második hely
megszerzése lehetséges, de szinte hibátlan
produkciót feltételez az alakulattól, amelynek
az első (vagy első két) mérkőzésen várhatóan
nélkülöznie kell Mirel Rădoit a kispadon – a
csapat szakvezetője ugyanis tíz nappal az első
mérkőzés előtt pozitív koronavírustesztet
produkált.
Az NL élvonalában győztes olasz, belga,

spanyol és a vb-címvédő francia válogatott
borítékolhatóan a legjobb kettő között végez
a vb-selejtezős csoportjában, így a magyarok
számára az a fontos, hogy az ugyancsak előttük álló osztrák, cseh és walesi válogatottból
legalább kettő végezzen az első vagy második pozícióban. Utóbbi kettő azonos ötösben
szerepel a belgákkal, a fehéroroszokkal és az
észtekkel, azaz annyira egyszerűsödik a helyzet magyar szempontból, hogy a biztos pótselejtezőhöz Ausztriának a legjobb kettő
között kell végeznie a hatosában. Az osztrákok, akiket most még Szabics Imre is segít
másodedzőként, mielőtt elfoglalja a MOL Fehérvár kispadját, rögtön kulcsfontosságú
meccsel kezdenek, mivel Skócia vendégei
lesznek.
A nyitókörben két rangadót rendeznek: a
címvédő franciák az ukránokat, míg a törökök a hollandokat fogadják szerdán.

A magyar keret

Az 1. forduló programja

Fotó: MLSZ

* A csoport (szerda): Portugália – Azerbajdzsán, Szerbia – Írország
* B csoport (csütörtök): Svédország – Georgia, Spanyolország – Görögország
* C csoport (csütörtök): Bulgária – Svájc, Olaszország – Észak-Írország
* D csoport (szerda): Finnország – Bosznia-Hercegovina, Franciaország – Ukrajna
* E csoport (szerda): Észtország – Csehország, Belgium – Wales
* F csoport (csütörtök): Izrael – Dánia, Moldova – Feröer-szigetek, Skócia – Ausztria
* G csoport (szerda): Törökország – Hollandia, Lettország – Montenegró, Gibraltár –
Norvégia
* H csoport (szerda): Málta – orosz csapat, Ciprus – Szlovákia, Szlovénia – Horvátország
* I csoport (csütörtök): MAGYARORSZÁG – Lengyelország (21.45 óra, TV: M4
Sport), Andorra – Albánia, Anglia – San Marino
* J csoport (csütörtök): Németország – Izland, ROMÁNIA – Észak-Macedónia (21.45
óra, Pro TV), Liechtenstein – Örményország

* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Lipcse), Tóth Balázs (Puskás Akadémia FC);
* védők: Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Hangya Szilveszter (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Lugano), Lang Ádám (Omonia), Lovrencsics
Gergő (Ferencváros), Szalai Attila (Fenerbahce), Willi Orbán (RB Lipcse);
* középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd Zsóry FC), Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Holender Filip (Partizan Belgrád), Kalmár Zsolt (DAC), Kleinheisler László (NK
Eszék), Nagy Ádám (Bristol City), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Schäfer András
(DAC), Sigér Dávid (Ferencváros);
* támadók: Géresi Krisztián (Puskás Akadémia FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár
FC), Sallai Roland (Freiburg), Szalai Ádám (Mainz), Varga Kevin (Kasimpasa), Varga
Roland (MTK Budapest).

A román keret

* kapusok: Florin NiZă (Sparta Prága), IonuZ Radu (Internazionale Milánó), David Lazar
(Gyurgyevói Astra);
* hátvédek: Vasile Mogoș (Chievo Verona), IonuZ Nedelcearu (AEK Athén), Alin Toșca
(Gaziantep), Vlad Chiricheș (Sassuolo), Andrei Burcă (Kolozsvári CFR), Mario Camora
(Kolozsvári CFR), Ovidiu Popescu (Bukaresti FCSB), Nicușor Bancu (CSU Craiova);
* középpályások: Răzvan Marin (Cagliari), Alexandru CreZu (NK Maribor), Nicolae
Stanciu (Slavia Prága), Ianis Hagi (Glasgow Rangers), Alexandru Maxim (Gaziantep),
Erik Bicfalvi (FC Ural), Valentin Mihăilă (Parma), Dennis Man (Parma), Florin Tănase
(Bukaresti FCSB), Florinel Coman (Bukaresti FCSB), Alexandru Cicâldău (CSU
Craiova);
* csatárok: Claudiu Keserü (Ludogorec), George Pușcaș (Reading).
Tartalékok: Florin Iacob (Aradi UTA), Cristian Manea (Kolozsvári CFR), Adrian Păun
(Kolozsvári CFR), Alexandru Mateiu (CSU Craiova), Andrei Ivan (CSU Craiova).
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Az Ady Endre utcában lakóknak

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Elektromos és elektronikai hulladékok begyűjtése

Kampány a tiszta környezetért

zandó érték, ha a közköltségek a
gazdasági tevékenységet folytató
bérlőt terhelik. Ellenkező esetben az
adózandó értéket az épület négyzetméterben kifejezett összfelülete
alapján számolja ki az adóhatóság.
A közköltségekre vonatkozó elkötelezettségeket a bérleti szerződéssel
és/vagy számlákkal kell igazolni.
– Mi történik abban az esetben,
ha nem készül el és nem iktatják
időben a felértékelést?
– Fontos, hogy a felértékeléseket

március 31-ig kell iktatni a polgármesteri hivatalban. A március 31.
után iktatott felértékeléseket csak a
jövő évi épületadó megállapításánál
lehet figyelembe venni. Az iratokat
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának az iktatójában lehet benyújtani, illetve postai úton vagy az
itl@tirgumures.ro e-mail-címre küldeni – tájékoztatott Gólya Csaba
Levente – osztályvezető a Természetes Személyek Helyi Adó- és Illetékügyi Osztályáról.

Pálosy Piroska

Fotó: archív

Április 10.: Kárpátok sétány (Darina üzlet mellett),
Szabadi utca (játszótér), Constantin Hagi Stoian u. (új
tömbházak környéke), Szabadság utca – N. Bălcescu
utcával való kereszteződés (autóbuszmegálló), Sportcsarnok, a Levendula utca és a Iuliu Maniu utca kereszteződése (vasút).
Április 17.: Árvácska utca (kazánház mellett),
Aurel Filimon utca (parkoló környéke), főtéri övezet
(Kiskatedrális), Rozmaring utca, Vajdahunyad utca
(Kudzsir utcai kereszteződés), Resica utca.
Április 24.: Ştefan cel Mare utca (parkoló), Mihai
Eminescu Művelődési Ház (parkoló), Béke utca G.
Coşbuc utcával való kereszteződése, a Făget utca és
Székely Vértanúk utca kereszteződése. (szer)

1848 – A szabadság arcai – 1956

Online tanulmányi verseny

Országos online tanulmányi versenyt hirdetett meg
V–IX. osztályos tanulóknak a pápai Gyermekjóléti
Alapítvány a 2020/2021-es tanévben.
A pályázat témája: Az 1848-as és az 1956-os magyar forradalom.
A pályázat célja a nemzet életében kiemelkedő szerepet játszó két forradalom alaposabb megismertetése,
a versenyszemlélet fokozása, tehetséggondozás, új ismeretek átadása, a digitális munka gyakorlása, valamint hazaszeretetre nevelés. Az online pályázat
időtartama: 2021. március–május, 5–9. osztályos diákok pályázhatnak egyénileg.
A pályázati űrlap/feladatlap itt érhető el:
https://forms.gle/t5DeygXPT17e2wfo 6.
Bővebb infomációk a gyja.tanulmanyiverseny@
gmail.com e-mail-címen kaphatók.
A tanulmányi versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Márton Áron Szakkollégium, a Megújuló Oktatásért, Nevelésért Mozgalom támogatja.
Nevezési díj nincs. A pályázati űrlap feladatainak
megoldásához ajánlják többek között: általános és középiskolai történelem, irodalom tankönyvek, munkafüzetek; internet – www.rubicon.hu, https://

Marosvásárhely Megyei Jogú
Város tájékoztatja a volt Rovinari
utca – jelenleg Ady Endre utca – lakóit, hogy az utcanévváltoztatás
eredményeként igényelhetik az új
személyazonossági igazolvány kibocsátását.
Hangsúlyozzák azonban, hogy
csakis kizárólag ebben az esetben
fedezik a 7 lejes kibocsátási díjat a
helyi költségvetésből (97/2005-ös
számú sürgősségi kormányrendelet
41. cikkelye 1. bekezdése).
A többi esetben – személyazonossági irat érvényességi idejének
lejárta, lakhelyváltoztatás, a személyazonossági igazolvány cseréje,
család-/keresztnév változtatása,
születés dátumának vagy helyének
módosítása, irat ellopása, megrongálódása, új személyazonosító
szám (CNP) odaítélése, valamint
abban az esetben, ha a személyazonosító iratot a 14. életév betöltésekor állítják ki – az említett előírást
nem alkalmazzák.
Bővebb tájékoztatás a 0265250.391-es telefonszámon igényelhető.
Claudia Trif ügyvezető igazgató
megkeresésünkre elmondta, a nyilvántartás szerint mintegy 1.900 személy igényelheti az új személyazonosító okiratot.
Ugyanakkor arról is tájékoztatott, hogy a tavaly márciustól lejárt
érvényességű személyazonosító iratok a sürgősségi állapot, majd az azt
követő veszélyhelyzet teljes időtartama alatt, valamint annak lejárta
után még 90 napig érvényesek maradnak az ország területén.
Azok a személyazonossági igazolványok, melyek érvényessége
2020. március elsején vagy azt követően lejárt, a 2020. évi 55-ös törvény 4. cikkelye értelmében a
veszélyhelyzet ideje alatt és annak

felszámolását követően további kilencven napig érvényesek maradnak, de csak az ország területén,
határátkelésnél azonban ez már
nem érvényes. A romániai köz- és
magánintézmények a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt személyi okmányokat kötelesek érvényesként
kezelni.
A személyazonosító iratok kibocsátására vonatkozó kéréseket hivatalosan a törvény által előírt 30
napon belül orvosolják, de, amint
megtudtuk, a megyeszékhelyen
ennyit még nem kellett várni.
Sürgősségi esetekben írásban
kérvényt lehet benyújtani, amelyben az igénylést meg kell indokolni.
A kibocsátási határidő ezáltal lecsökkenthető anélkül, hogy felárat
számolnának fel.
A megyeszékhelyen naponta
hozzávetőleg 100–120 személyi okmányt igényelnek, az elmúlt időszakban a várakozási idő nem
haladta meg a harminc napot.
A személyazonosító iratok kibocsátására vonatkozó kérvények a
törvényes előírások tiszteletben tartásával – kötelező az arcmaszk
használata, a személyek közötti kétméteres távolság betartása – nyújthatók be előjegyzés alapján az
ügyfélablakoknál. Claudia Trif
ügyvezető igazgató hangsúlyozta,
időpontot online kell igényelni az
önkormányzat www.tirgumures.ro
honlapján, a Személyazonosító iratok online előjegyzés menüpont
alatt.
Azok, akiknek nincs internet-elérhetőségük vagy nem járatosak a
számítógép-használatban,
a
0265/250-391-es telefonszámon
kérhetnek időpontot (hétfőtől péntekig 8–16 óra között).
Az érvényes személyazonosító
irat a tulajdonosánál marad, ezért a
kérvény benyújtásakor másolatot
készítenek róla, amelyre a kérvényező feltünteti, hogy az új személyazonosító irat kibocsátásakor
leadja a régi okmányt.
A polgárokat sms-ben értesítik a
személyazonosító irat kibocsátásáról. Bővebb tájékoztatás a
0265/250-391 és a 0265/210-678as telefonszámon.

A Rovinari utcanévről egy tavalyi tanácsi határozat nyomán Ady Endre utcanévre
való változtatás nyomán az
ott lakók ingyenesen igényelhetik az új személyazonossági igazolvány kibocsátását.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, az erre szakosodott cégekkel
együttműködve, március 27-étől elkezdi az elektronikai és elektromos
készülékekből származó hulladékok
begyűjtését, mely öt héten át szombatonként történik: március 27., április
3., április 10., április 17. és április 24.

A tiszta környezetért mottójú kampány
során a következő készülékeket gyűjtik be: televíziók, számítógépek, hűtőszekrények, főzőkályhák, mosógépek, porszívók, vasalók,
világítótestek, energiatakarékos égők, neoncsövek, LED-es égők és csövek, elemek és
akkumulátorok.
Szombatonként az alábbi begyűjtőpontokra lehet
szállítani az elektronikai hulladékot:
Március 27.: Merészség utca (Gyémánt – Diamant
mögött, földbe süllyesztett szeméttárolók környéke);
Barátság u. (kazánház környéke); Bánát u. (Casa Mureşană környéke); Jövő u. (földbe süllyesztett szeméttárolók környéke); Pandúrok (Mol-töltőállomás
környéke); Harmónia u. (park környéke).
Április 3.: Moldova u. (Super környéke), Brassó u.
(Dacia, kazánház környéke), a Maros Művészegyüttes
mögött – Parâng utca (Profi üzlet), Szentjánosbogár
óvoda mellett (Palas üzlet mögött), a Koós Ferenc
utca és Godeanu utca kereszteződése.

Ingyenes az új
személyazonosító cseréje

Illusztráció

mult-kor.hu/, www.zanza.tv, www.tortenelemcikkek.hu,
https://tortenelemtanulas.blog.hu/ – használatát.
A feladatlap megoldásait 2021. május 20-ig kell
beküldeni. I. díj: oklevél+ 6000 Ft-os ajándékutalvány, II-III. díj: oklevél + 3000 Ft-os ajándékutalvány,
IV-V. díj: oklevél + 2000 Ft-os ajándékutalvány, különdíj: egy főnek (oklevél + tárgyjutalom). A pályázó
diákot értesítik az elért pontszámról. A díjakat postán
küldik majd. (sz.)

Nem lakás rendeltetésű épületek felértékelése

Egy hét múlva lejár a határidő

Március 31. a nem lakás rendeltetésű épületek felértékelésének és az iratok adóhivatalba való benyújtásának
a határideje, ami igencsak
rövid azok számára, akik
megfeledkeztek erről, vagy
nem értesültek róla időben.

Pálosy Piroska

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Adó- és Illetékosztályán
Gólya Levente osztályvezetőt megkértük, ismertesse a teendőket. Mint
kifejtette, a hivatal honlapján emlékeztetik kötelezettségeikre azokat a
magánszemélyeket, akik nem lakás
rendeltetésű épületeket birtokolnak,
és amelyeket nem a 2021-es évet
megelőző öt évben vásároltak, illetve értékeltettek fel.
– Mi az előnye a nem lakás rendeltetésű épületek felértékelésének?
– Ahhoz, hogy a 2021-es adóév-

ben az épületek tulajdonosai a 2%os adókulcs helyett a 0,65%-os adókulcsban részesüljenek, kötelesek
időszerűsíteni az épületek adózandó
értékét – a hiteles értékelő szakértő
által készített felértékelési jelentés
révén. A felértékelési jelentést a
javak felértékelési szabványainak
megfelelően kell elkészíteni, s a
helyi adóügyi szervnél kell benyújtani az első fizetési határidőig, azaz
2021. március 31-éig. A nem 2021es évet megelőző öt évben vásárolt,
illetve felértékelt épületek esetében
– a nagyobb adózandó érték és a nagyobb adókulcs alkalmazása miatt
– az épületadó a többszörösére növekedhet (esetenként 10–15-szörösére). Ugyancsak adónövekedésre
kell számítani az olyan vegyes rendeltetésű épületek esetében, ahol a
közköltségeket a tulajdonos magánszemély fizeti, ez esetben nem a felértékelő által megállapított érték az
adózandó érték, hanem az épület

összfelülete alapján megállapított
érték szolgál az épületadó megállapításának alapjául.
– Milyen dokumentumokra van
szükség?
– A felértékelési jelentések iktatása érdekében a következő iratokat
kell benyújtani:
– Adónyilatkozat – ITL 001/2016
modell, amely a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal honlapjáról
letölthető.
– A Romániai Hiteles Értékelő
Szakértők Országos Szövetsége
(ANEVAR) egyik értékelő tagja
által összeállított felértékelési jelentés. A hiteles értékelő szakértők
jegyzéke a hivatal honlapján tanulmányozható.
– Mi a helyzet a vegyes rendeltetésű épületekkel?
– A vegyes rendeltetésű épületek
esetében csak akkor vehető figyelembe a felértékelési jelentés és az
abban megszabott érték mint adó-

Fotó: Nagy Tibor
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Együttműködés a labdarúgás fellendítéséért

Folytatnák a hagyományt Marosvásárhelyen

Március 18-án délelőtt a Petry
bisztróban öt labdarúgóklub
írt alá együttműködési szerződést a marosvásárhelyi labdarúgás fellendítéséért. A
felkészítő programok összehangolását a Marosvásárhelyi
Sport Egyesület 1898 vállalta
fel azzal a céllal, hogy „figyelemmel kövesse a megyeközpontban és környékén fiatalokat tanító fociklubok játékosait és munkáját, és az
együttműködésben tudjanak
professzionális képzést biztosítani a tehetséges játékosoknak”. A gyerekek a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia
által – a magyar kormány támogatásával – megépítendő
marosszentgyörgyi pályán (és
nem csak ott) edzenek majd.

Vajda György

Megyei klubok
Marosvásárhelyért

Az együttműködési megállapodást Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere, a Marosvásárhelyi Sport Egyesület 1898 elnöke, Deteşan Emil (Marosvásárhelyi Vulturii), Vârtic Rareş (ACS
Academica Transilvania), Duran
Cristian (Nyárádtői Viitorul), Moldovan Cristian (Náznánfalvi Elita)
írták alá.
Mielőtt a dokumentumot a sportvezetők aláírták volna, a kezdeményező Csibi Attila Zoltán elmondta:
azzal a céllal kereste meg a klubokat,
hogy összehangolják a labdarúgóképzést azokkal, akik gyerekcsapatokat foglalkoztatnak, hogy amikor
elérik a felnőtt korosztályt, akkor
ütőképes, első ligás marosvásárhelyi csapatot állíthassanak majd
össze. Jelenleg a megyeszékhelyen
nincs olyan klub, amely felnőttbajnokságban levő csapattal jeleskedne. Csibi Attila Zoltán hangsúlyozta: nem polgármesteri minőségben állt a jelenlevők elé, hanem
a Marosvásárhelyi Sport Egyesület
1898 elnökeként, s mint ilyen, nem
titkolt célkitűzése az, hogy a klub
jelenlegi csapatával, amely benevezett a negyedik ligába, valamikor az
elsőbe is bekerüljön. Ehhez többéves építkezés szükséges, de az öszszefogás megteremtheti azt az
alapot, ahonnan biztosítják ehhez az
utánpótlást és a folytonosságot. Továbbá azt is elmondta, hogy a létrejött együttműködéssel a román és a
magyar gyerekek közötti közeledést, szocializálódást segítenék a
multikulturalitás jegyében, és ezzel
a közeledéssel hosszú távon mindkét etnikum nyerne.
A felvezető nyilatkozatot követően a jelenlevők megtekintettek
egy reklámklipet, amelyben a megszólaltatott szereplők, edzők, sportolók az együttműködés fontosságát
hangsúlyozták. Az aláírás után az
edzők röviden nyilatkoztak az újságíróknak.
Duran Cristian, az ACS Viitorul
Ungheni (Nyárádtői Jövő SK) képviselője kiemelte, hogy nagyon
hasznos az együttműködési szerződés megyei szinten több ifjúsági
klubbal, mert így biztosíthatják az
edzésprogramok folytonosságát,
követhetik a gyerekek fejlődését.
Csibi Attila hangsúlyozta, hogy a
Marosvásárhelyi Sport Egyesület
1898 ehhez a folyamathoz biztosítja
a sportolók profi felszerelését, az
edzéshez szükséges infrastruktúrát,
mint említettük, az akadémia által
megépítendő labdarúgó-komplexumban. Emil Deteşan, a Marosvásárhelyi Sasok (Vulturii Târgu

Mureş) vezetője szerint fontos,
hogy a klubok egységes program
alapján dolgozzanak. A megállapodás kitér arra, hogy egy közös alapelv szerint oktassák a fiatalokat, és
hogy a térségben tartsák a tehetséges játékosokat. Céljuk az, hogy
egészen óvodás kortól a fiatalok
életének részévé tegyék a sportot.
Számos fociklub, sportegyesület
működik Marosvásárhelyen és vonzáskörzetében, ezeknek a munkáját
szeretnék úgy összehangolni, hogy
ne egymás konkurenciái, hanem segítségei,
támaszai
legyenek,
mondta. Vârtic Rareş, az Academica Transilvania elnöke kiemelte:
elengedhetetlen az együttműködés
olyan egyesületekkel, amelyek jobb
körülményekkel rendelkeznek. Az
Academica Transilvania érdeke is
az, hogy legtehetségesebb játékosai
itthon tudjanak fejlődni.
Csibi Attila Zoltán hozzátette,
nagyon jó az együttműködés Marosvásárhely önkormányzatával,
így már az ősszel sikerült egy olyan
megállapodást kötni, amely szerint
a sportegyesületek a saját bázisaik
mellett használhatják a megyeközpont sportlétesítményeit is. Eddig a
magánklubok bizonyos feltételek
között vehették igénybe a város focipályáit.

Első lépés a gyerekcsapatok
erősítése

Az egyezménybe foglalták azt is,
hogy a fociklubok havi jelentésekben kiemelik legtehetségesebb játékosaikat, a jó képességű fiataloknak
már akár 12 éves koruk betöltése
után lehetőségük lesz átigazolni a
Marosvásárhelyi Sport Egyesülethez, és ott folytatni fejlődésüket. Ez
egy nagyon jó lehetőség a kiemelkedő tehetségű focisták számára,
mivel a Marosvásárhelyi SE infrastruktúrája példátlan lesz a megyében, és szeretnék, ha minél több
tehetséges fiatal ennek haszonélvezője lehetne. A Náznánfalvi Elita
SK elnöke, Moldovan Cristian a
nemzetközi siker lehetőségeiről is
beszélt. Az együttműködésnek, a
felkészítő programoknak köszönhetően nemcsak hazai, hanem nemzetközi szintű labdarúgókat is képezhetnek majd Marosvásárhelyen.
Újságírói kérdésre a klubelnökök
megerősítették, hogy ha van bizalom, jó irányba halad az elképzelés,
és mindenki kiveszi ebből a részét,
sikeres lehet az együttműködés. Kiemelték, fontos a szelekciókor,
hogy nem számít az etnikai hovatartozás, és ez is hozzájárulhat a sikerességhez.
A nyilatkozatokat követően Csibi
Attila Zoltán újságírók kérdésére
kifejtette, nem marosvásárhelyiként úgy került a város nevét viselő
sportklub élére, hogy a Székelyföldi

Labdarúgó Akadémia vezetői felkérték, segítsen a megyében területet vásárolni az akkor még csak
tervezett megyeszékhelybéli bázishoz. A területvásárlást követően
újabb megbízatást kapott. Megpróbált közvetíteni a már meglévő, és
tegyük hozzá, igen jó bázist, illetve
infrastruktúrát felépítő MSE klub
vezetője és a csíkszeredai központú
akadémia között. Nem sikerült
megegyezni, így jött a felkérés arra,
hogy létesítsen egy klubot, amelynek célja összefogni nemcsak a marosvásárhelyi, hanem a megyében
létező magánklubokat. Nem kíván
szakmailag beleszólni a klub működésébe, közgazdász végzettségének
köszönhetően a menedzsmentet irányítaná, a labdarúgás szakértői
Fehér Csaba és Mózes Miklós marosvásárhelyi sportszakértők.
„Bízom benne, hogy hosszú
távon helytálló történet elején vagyunk. Tudjuk, mit jelent egy első
ligás csapatot fenntartani, de ha
olyan települések, mint Târgoviste
vagy Voluntari megengedik maguknak, akkor Marosvásárhelyen is
újra kitűzhetik ezt a célt. Nem közpénzen, hiszen nem is lehet állami
forrásokat erre költeni. Van Marosvásárhelyen egy olyan vállalkozói
réteg, amely el tudna tartani egy
első ligás csapatot. Ehhez eredmények kellenek. Még messze állunk
ettől, de az alapokat le kell tennünk.
Az első lépés a gyerekcsapatok
erősítése, és az, hogy a negyedik ligában az idény végén elsők legyünk, majd időközben kialakulnak a lehetőségek. Ha nem álmodunk, nem tűzünk ki nagy célokat,
akkor nem lehet eredményeket el-

Az együttműködő klubelnökök

érni” – mondta a klubelnök, majd
hozzátette: az említett vezetők eddigi tevékenységükért nem részesültek anyagi juttatásban. A
Székelyföldi Labdarúgó Akadémia
jelenleg a pályák fenntartását
(sz.m.: két pálya elkészült Marosszentgyörgyön), bérlését finanszírozza. Ha elfogy a támogatás,
remélik, hogy amint az öt klub öszszefogott, a vállalkozók is felsorakoznak mögéjük.

Ki a jogutód?

A klub elnevezésével kapcsolatosan megjegyezte: mindenképpen a
megyeszékhelyi labdarúgás fellendítése a cél, így adott volt a városnév. Marosvásárhelyen már jelentős
múltja van a labdarúgásnak, amely
köré fel lehet építeni ismét egy eladható márkajegyet. Ezt szeretnék
erősíteni. Jók a kapcsolatok a
megye más településein működő
sportklubokkal. A már létező MSE
tulajdonosa elutasította az együttműködést, „úgy gondolta, hogy
neki más elképzelései vannak, és
ezt írásban is rögzítették”. Ekkor
kérték fel arra, hogy alapítsák meg
a Marosvásárhelyi Sport Egyesület
1898-et, amelyet a korábbi (1898ban alakult) sportklub jogutódjának
tekintenek. Az említett MSE alapító
okirata és bírósági bejegyzése alapján nem erre vezeti vissza a név- és
a jogutódlást, hanem Marosvásárhelyi Sasok (Eagles) néven szerepel. Így, habár azonos a két név,
nincs átfedés. Az MSE-ben tevékenykedők „azt akarták, hogy haladjanak”, így az edzők, a gyerekek
és a szülők nagy százaléka az új
rendszerbe állt be. A név tisztelgés
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a marosvásárhelyi sportmúlt előtt,
amelynek tiszteletbeli elnöke többek között az egykori városépítő
polgármester, dr. Bernády György
volt. Az sem titkolt céljuk, hogy
ameddig a gyerekek nem érik el a
felnőttkort, az U18-as korcsoportot,
addig ezeket a megyebeli sportklubokat erősítsék. Nem zárták ki az
együttműködést a marosvásárhelyi
VSK-val sem, még akkor sem, ha
ez a klub megőrzi a labdarúgó-szakosztályát, hiszen az említett folyamatban a lényeg a gyerekek edzése,
fejlesztése, a labdarúgás erősítése a
megyében.
A konkrét együttműködéssel
kapcsolatban Csibi Attila Zoltán kiemelte: tévhit, hogy a Székelyföldi
Labdarúgó Akadémia „elszippantja” a marosvásárhelyi gyerekeket. Jelenleg a tehetségesebbek
valóban ott folytatják az edzést. „Ha
fel tudjuk építeni olyan szinten az
infrastruktúrát, akkor nem mennek
el, csak ha akarnak. Az a cél, hogy
itthon találjanak lehetőséget, itthon
boldoguljanak. A labdarúgóakadémia – a bázis felépítésére szánt
pénzösszegen kívül – a Marosvásárhelyi Sport Egyesület 1898 működtetésére 1000 eurót szán havonta,
amit a tizennégy edző juttatásán
kívül a sportbázis fenntartására, a
pályák bérlésére fordítanak. Ugyanakkor biztosítják a szakmai hátteret,
amelyet számukra is a Puskás Akadémia tett lehetővé. Az együttműködés lényege, hogy az edzésprogramokat közösen valósítsák
meg. Lesznek találkozók, elemzések havonta, amelyeknek a célja a
szakmaiság erősítése. A siker kulcsa
az lehet, hogy a pénzt a célnak megfelelően költsék el. Sajnos van
példa arra, hogy egyes magánsportkluboktól lyukas zsákba került a támogatásukra szánt pénzösszeg, és
így az eredmény is elmaradt. Tárgyaltak ugyan cégekkel, de kifejezetten támogatásról még nem volt
szó, nem állt össze úgy a rendszer,
hogy konkrétumokat ajánljanak fel
a vállalkozóknak.
Csibi Attila Zoltán elmondta, jelenleg készítik a sportbázis fejlesztési tervét, amelynek alapján lelátó,
öltözők, más rendeltetésű helyiségek is lesznek a megépítendő sportpálya mellett. A továbbiakban majd
be kell szerezni a megfelelő engedélyeket, ideértve a terület átminősítését kültelekről belterületté. Az
építkezés folytatására van pénz,
ahogy elhárulnak az adminisztrációs akadályok, folytatódhatnak a
munkálatok. Hogy mikor használhatják a pályákat a fiatalok, még
nem tudják, de addig is az edzésprogramok folytatódhatnak a bérpályákon.

Az egykori MSE 1938-as vezetősége, sportolói
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Uniós biztos:

Megleszünk Szputnyik V nélkül is

Az EU-nak nincsen szüksége az orosz Szputnyik
vakcinára ahhoz, hogy elérje a szükséges átoltottsági szintet – legalábbis a belső piacokért felelős
uniós biztos szerint.

Mózes Edith

Thierry Breton egy francia tévéműsorban arról beszélt:
bőven elég az a néhány hatóanyagtípus, amit az Európai
Gyógyszerügynökség már jóváhagyott, hiszen az csak
pletyka, hogy akadoznak a szállítások.
Az orosz gyártó a Twitteren replikázott a francia politikusnak: Breton csak azért nem támogatja az oltóanyag engedélyeztetését és elterjedését, mert az orosz. És sok millió
beoltott beteg után sem hajlandó belátni, hogy a Szputnyik a
legtöbb európai vakcinánál biztonságosabbnak bizonyult.
A biztos abban bízik, hogy június végére 300-350 millió
jóváhagyott hatóanyag fog érkezni az Európai Unióba, nyárra
pedig mindenkit sikerül beoltani. A valóságban viszont a beígért szállítmányoknak maximum a harmada érkezett meg
eddig a tagországokba. Magyarország ezért is rendelt a kínai
és az orosz oltóanyagból.

Március elején kezdte meg a Szputnyik V
értékelését az Európai Gyógyszerügynökség

Köztudott, hogy március elején megkezdte a Szputnyik V
értékelését az Európai Gyógyszerügynökség. Az EMA érté-

kelni akarta, hogy a Szputnyik V hatékonysága
és biztonsága megfelel-e az uniós szabványoknak. A folyamatos felülvizsgálat lényege,
hogy rövidebb ideig tartson a vakcina ellenőrzése.
Az EMA kiértékelte az adatokat, amint azok
elérhetővé válnak, eldöntik, hogy az előnyök
vagy a kockázatok vannak-e túlsúlyban.
A folyamatos felülvizsgálat addig folytatódik, amíg elegendő bizonyító tényező
nem áll rendelkezésre a hivatalos forgalomba hozatali engedély iránti kérelem elbírálásához.
A bejelentés néhány nappal azután történt, Thierry Breton, a belső piacokért felelős uniós biztos
hogy Szlovákiába is megérkezett az orosz vakcina, így Magyarország után ez a második uniós tagország, engedélyezését. Posztjukban hangsúlyozták, hogy a vakcinájukat már 46 országban engedélyezték.
amely vásárolt belőle.
Az európai gyógyszerügynökség vezetője, Christa
A Szputnyik V-t a magyar hatóságok már megvizsgálták,
átnézték a dokumentációt, laboratóriumi teszteket végeztek, Wirthumer-Hoche az osztrák közszolgálati televízióban kriés az orosz gyárban is jártak a szakemberek, ezek után kezd- tizálta az orosz vakcina engedélyezését.
„Lehetséges, hogy a nemzeti hatóságok vészhelyzeti eljátek el vele oltani Magyarországon.
rásban engedélyezik. De ez olyan, mintha orosz rulettet játOrosz rulett a Szputnyik vakcina?
szanának az emberek életével! Nekünk dokumentumokra van
Bocsánatkérést követelnek a Szputnyik V vakcina kifej- szükségünk, amelyeket ellenőrizhetünk. De semmilyen adalesztői az Európai Gyógyszerügynökségtől.
tot nem közöltek, még a beoltott emberekről sem. Ezért a
Twitter-üzenetükben azt írták, hogy az ügynökség vezetője vészhelyzeti engedélyezés megtagadására biztatok mindenpolitikai okokból akarja befolyásolni az oltóanyag európai kit!” – mondta az elnök.
A szakember egyben az osztrák gyógyszerészeti hivatal
vezetője is. Az osztrák kancellár jóval megengedőbb volt az
orosz és a kínai vakcinával kapcsolatban, de ő is európai engedélyhez kötötte a felhasználást. Sebastian Kurz azt mondta,
ő bármelyik vakcinával beoltatná magát, amelyet az Európai
Gyógyszerügynökség engedélyez. Sőt, készen áll arra is,
hogy megszervezzék a gyártást.
Eközben két EU-s tagországba, Magyarországra és Szlovákiába is érkezett már az orosz vakcinából, amelyet mindkét
ország vészhelyzeti eljárásban engedélyezett.

Az EMA eddig három oltóanyagot engedélyezett
az Európai Unióban

Fotó: Euronews

A Helikon pályázata fiatal erdélyi szerzőknek

Amit nem lát a webkamera

A Helikon Kulturális Egyesület és a Helikon
folyóirat több mint harmincéves műhelyhagyományának folytatásaként pályázatot hirdet erdélyi pályakezdő fiatalok számára Amit nem lát
a webkamera címmel, melynek célja szakmai
tanácsadást és megjelenést biztosítani az irodalmi tehetségeknek (a Helikon Pavilon 420
című rovatában és a Helikon online felületén).
Pályázni két kategóriában lehet (vers, próza)
publikálatlan művekkel, a legjobbnak ítélt pályaművek mindkét kategóriában 1000, 750, illetve 500 lejes díjban részesülnek.
Apályázatfeltételei
Pályázni vers vagy próza kategóriában lehet,
vers kategóriában összesen három, próza kategóriában összesen két, eddig publikálatlan pályaművel – internetes felületen, közösségi
oldalakon (Facebook vagy Instagram) való közlés is publikációnak minősül –, amelyek összterjedelme nem haladhatja meg a 30 000 leütést,
szóközökkel együtt.
A pályázat kizárólag erdélyi (romániai magyar) származású pályakezdő szerzőknek szól,
akik még nem rendelkeznek önálló kötettel, illetve akik 2021 januárjában még nem töltötték
be 22. életévüket.
A pályaműveket .doc vagy .docx dokumentum formájában, csatolt fájlként a helikonpalyazatok@gmail.com címre várják a Helikon
szerkesztői csapatából kikerülő zsűritagok
2021. április 20-ig. A beküldött e-mail tárgyában jelezni kell a pályázat kategóriáját (vers

vagy próza). A zsűri mindkét kategóriát különkülön díjazza.
A pályázat jeligés, ehhez mérten a jelentkezőknek egy külön dokumentumban mellékelniük kell a jelige feloldását. A jeligének
szerepelnie kell a beküldött pályaművek fájlnevében, illetve a művek címe fölött. A pályázók
neve semmiképp ne jelenjen meg a pályaműveket tartalmazó dokumentumban vagy annak
fájlnevében!
A várt csatolt fájlok tehát:
1. vers esetén három, próza esetén két, jeligével ellátott, pályaművet tartalmazó dokumentum
2. a jelige feloldását tartalmazó dokumentum
Díjazás,külön-különmindkétkategóriában:
1. díj: 1000 lej;
2. díj: 750 lej;
3. díj: 500 lej.
A díjazottaknak továbbá lehetőségük nyílik
részt venni a Helikon által szervezett eseményeken, díjnyertes pályaműveik a Helikon Pavilon
420 című rovatában lesznek olvashatók, a színvonalasabbnak tartott pályaműveknek pedig
külön rovatot biztosít a Helikon online felületén.
A pályázat eredményéről a díjazottak, illetve
a színvonalasabbnak talált pályaművek szerzői
e-mailben értesítést kapnak 2021. május 30-ig.
Amennyiben lehetőség nyílik rá, egy felolvasással egybekötött díjkiosztóra is sor kerül. (közlemény)

Az EMA eddig három oltóanyagot engedélyezett az Európai Unióban: ezek a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca/Oxford University, illetve a Moderna vakcinái. Egy negyedik
gyártó, a Johnson & Johnson készítményét még tesztelik.
A vakcinaügyi együttműködésnek a politika fölött kell állnia. A Szputnyik V alkalmazását eddig több mint 40 országban hagyták jóvá.
Kirill Dmitriev, az Orosz Közvetlen Beruházási Alap
(RFPI) vezetője üdvözölte az EMA bejelentését, hangsúlyozva, „átfogó adatokat” bocsátottak a Gyógyszerügynökség
rendelkezésére. Kiemelte: ha megkapják a jóváhagyást, idén
júniustól 50 millió európai számára tudnak oltást biztosítani.
(Forrás: Euronews)
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A Kreml bízik a Moszkva és az EU közötti párbeszéd felújításában

Az Oroszország és az Európai Unió közötti viszony
javítása mindkét félnek érdekében áll, ezért
Moszkva bízik benne, hogy Brüsszelben felülkerekedik a párbeszéd iránti igény – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kedden
Moszkvában.

„Bízunk benne, hogy ez a politikai akarat előbb-utóbb áttöri a meg nem értés süket falát Brüsszelben” – nyilatkozott
a szóvivő.
Peszkov azt hangoztatta, hogy a lényeget tekintve az oroszok is európaiak, és Európa elidegeníthetetlen részét jelentik.
Emlékeztetett rá, hogy Oroszország és az unió között ko-

rábban gazdag kapcsolatrendszer volt, amelyet, mint mondta,
Brüsszel kezdeményezésére „romboltak le”.
Hangsúlyozta, hogy Moszkva bízik a párbeszéd folytatásában, mert anélkül nem lehet rendezni az ellentéteket.
Peszkov Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek a délkínai Kujlinban kedden elmondott nyilatkozatára reagált, miszerint Moszkva és az Európai Unió között már egyáltalán
nincsenek kapcsolatok, mert Brüsszel egyoldalú lépéseivel
megsemmisítette őket.
„Ha Európa ezeket a kapcsolatokat megszakította, egyszerűen megsemmisítve az összes mechanizmust, amely éveken
át jött létre – és partnereink csak egyes európai országok maradtak, amelyek azt akarják, hogy nemzeti érdekeik vezérel-

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. (65462-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ATIMKO alkalmaz FÉRFI munkatársat a pékségbe, három váltásba.
Érdeklődni a cég székhelyén, Marosvásárhely, Bodoni utca 85. szám
alatt, vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (65453-I)

AMELINDASTEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi telephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (MANIPULANT
MARFĂ) munkakörbe. Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Depozitelor
utca 45-47. szám alatt. További információk itt: 0742-146-910.
(65466-I)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS
KIADÓ hosszú távra 2 szobás lakás
a Rózsák terén. Tel. 0752-214-490.
(22561-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle munkát. Tel. 0747-508707, Misi. (11205-I)
TETŐFEDÉS profi szinten, tetőfelújítás azonnal. Ha a háza fedéséhez
hagyományos cseréptetőt szeretne,
vagy olyan tetőt, ami cserepes lemezzel van fedve, számíthat ránk.
Ha állókorcos lemeztető készítése a
cél, vagy valamilyen ácsmunka szükséges a tetőszerkezet felújításához,
mi megcsináljuk, és Önnek 100 %-os
garanciát vállalunk munkánkra. Tel.
0742-344-119. (11206-I)
ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőkészítést bármilyen anyagból, mindenféle kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádogosmunkát,
régi
épület
lebontását,
szigetelést.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0758-880-600. (10883)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (10768-I)

CSERÉPFORGATÁS,
szigetelés
kátránnyal, új tető készítése Lindab
lemezből,
bármilyen
javítás.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0754-952-299. (11067)

MEGEMLÉKEZÉS

„Elvesztettem azt, akit annyira
szerettem, jókedvem, nyugalmam vele elvesztettem. Üres
már a lakás, nincs kit
hazavárjak, ezért nem jön éjjel
szememre álom. Majd, ha
elindulok, napjaim betelvén,
karjaid kitárva várj az út
végén.”
„Tudom, hogy búcsú nélkül
oly messzire mentem, tudom,
hogy megsiratsz gyakran
engem. Nyugodj bele, most
már nincs mit tenni, ahol én
vagyok, onnan nem lehet
hazajönni. Szerettem volna
még veled lenni, de a halál
legyőzött, el kellett menni.”
Könnyes az út, mely sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön
pihenésed felett. Két kezed
munkáját mindenhol látjuk,
szép emléked, míg élünk,
szívünkbe zárjuk. A fájdalmat
leírni nem lehet, csak letörölni
az érted hulló könnyeket.
Könnyes szemmel tekintünk
az égre, kérjük a Jóistent,
hogy nyugtasson békében.
Fájó
szívvel
emlékezünk
március
24-én
CSATLÓS
IRÉNRE szül. Dósa halálának
4. évfordulóján.
Szeretett férjed, három fiad,
három menyed!
Pihenj békében! (11137)

Kegyelettel
emlékezünk
március 24-én a búzaházi
születésű
id.
KOCSIS
JÁNOSRA halálának tizenhetedik évfordulóján.
Szívünkben emléke tovább él.
Felesége, fiai, menyei és négy
unokája. (sz.-I)
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jék őket –, akkor ez bizonyára objektíven ahhoz vezet, hogy
kapcsolataink Kínával gyorsabban fejlődnek” – fogalmazott
Lavrov a kínai hivatali partnerével, Vang Jivel közösen megtartott sajtótájékoztatóján.
Az orosz külügyminiszter szerint Moszkvának nincsenek
kapcsolatai az Európai Unióval mint szervezettel, „a viszony
teljes infrastruktúrája” megsemmisült Brüsszel egyoldalú
döntéseivel.
Peszkov felhívta a figyelmet: az orosz külügyminiszter
arra is kitért, hogy ha az EU célszerűnek tartja majd felszámolni ezt az anomáliát az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokban, Moszkva kész lesz erre az egyenjogúság és az
érdekek egyensúlya alapján. (MTI)

Semmi sem fájdalmasabb az
életben, mint a szeretett személyek elvesztése.
Szomorúan Rád gondolok,
nem vagy velem, felzokogok.
Szeretnélek megölelni, hozzád bújni és megpuszilni.
Simogatni
fáradt
kezed,
virágcsokrot adni Neked.
Könnyem folyik, nem tehetem,
emlékképek élnek bennem.
A sírodra rózsát teszek,
könnyem csorog, rápereg.
Gyújtok egy gyertyát, és
gondolok rád. Olvad a viasz, a
kanóc leég, lelkemben a
bánat, szívemben a sötét…
Oly egyszerű lenne visszaforgatni az idő kerekét, és
megállítani ott, amikor még itt
voltál. Átugrani a tragédia
napját, és élni tovább boldogan. Kár, hogy mindez már
csak álom lehet csupán.
Elmentél, és én elvesztettelek
örökre. Hiányod semmi sem
pótolhatja.
Érzem, hogy közel vagy, és
mégis oly távol, én tudom
egyedül, mennyire hiányzol.
Hiába takar a sírhalom, s borul
rád a temető csendje, Te akkor
is itt élsz a bánatos szívemben.
Istenem, kérlek, vedd oltalmadba őt, tárd ki kapudat
nyugodni vágyó lelke előtt.
Összetört szívünk mély fájdalmával emlékezünk LÁSZLÓ
ROZÁLIÁRA március 24-én,
amikor hat éve a kegyetlen halál elragadta közülünk.
Emlékét őrzi bánatos lánya,
Katalin, valamint szerettei.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (11199-I)

Az élet csendesen megy
tovább, de a fájdalom elkísér
bennünket egy életen át.
Fájó
szívvel
emlékezünk
március 24-én FOGARASI
SÁNDORRA halálának 15.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos
leánya,
Mária
Magdolna, unokája, Zsolt és
családja. (11177-I)

Kiket szívembe zártam, elmentek, itthagytak.
Nem maradt más hátra, csak a
fájdalom s az emlékük.
Összetört szívvel emlékezem
szeretett férjemre, BALOGH
ZSIGA
marosszentgyörgyi
lakosra halálának 6. évfordulóján, valamint a szerető, egyetlen, drága gyermekemre, FARKAS (BALOGH)
TÜNDE
EMESÉRE,
kinek
arcáról oly hirtelen eltűnt a
mosoly, szerető szíve már 6
hónapja nem dobog.
Fájdalmas könnyeim, néma
szent imák minden cseppje
Istenhez kiált. Feléd fordulok,
drága jó Atyám, midőn sebzett
szívem nagyon fáj. Te adj erőt
nekem szent igéd által, hogy
csendben, zúgolódás nélkül
hordozzam szenvedésem, és
sajgó fájdalmamra a viszontlátás szent reménye hull.
Emléküket őrzi a bánatos
anya és feleség, özv. Balogh
Rozália és szeretteik. (11198-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
március 24-én id. MÁRKUS
JÁNOSRA halálának első
évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, Ilonka,
lánya, Gabriella és családja,
fia, Lori és családja, valamint
húga, Bözsi. (11195)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, após, sógor,
apatárs, nagybácsi,
id. FÜLÖP MIKLÓS
életének 66. évében, türelemmel
viselt szenvedés után csendesen
megpihent.
Temetése március 25-én, csütörtökön 14 órától lesz a mezőcsávási református temetőben.
A gyászoló család. (-I)

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk március 24-én
ifj. SZÁSZ DEZSŐRE halálának első évfordulóján.
Lelked, reméljük,
békére talált,
s te már a mennyből
vigyázol ránk!
Soha nem felejtünk,
szívünkben szeretünk,
Rád örökkön örökké
emlékezünk.
Szeretteid. (11222-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, após, sógor, közeli
és távoli rokon, a nyárádköszvényesi születésű
KAJCSA LÁSZLÓ
ny. fizikatanár
életének 74. évében tragikus hirtelenséggel itthagyta szeretteit.
Drága halottunkat március 25-én,
csütörtökön de. 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi római katolikus
temetőben szűk családi körben.
Aki le szeretné róni kegyeletét,
megteheti szerda este 6 órától a
Pax temetkezési vállalat ravatalozótermében.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik tőle felesége, Júlia,
gyermekei, Lilla és Helga, veje,
Barni, unokái, Csenge, Anita,
Henrietta, Hóvirág és Heidi.
(Hsz.-I)

ELHALÁLOZÁS

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
LITECZKY MÁRIA
életének 74. évében, baleset következtében március 20-án elhunyt.
Drága halottunkat 2021. március
24-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi katolikus temetőben.
Nyugodjon békében!
Szerettei. (11235-I)

Osztozunk kollégánknak, Fülöp
Miklósnak a szeretett ÉDESAPJA
elvesztése okozta fájdalmában.
Isten nyugtassa békében! Az
MSE munkaközössége. (-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagybácsitól, sógortól, a marosvásárhelyi
JÁNOSI FERENCZTŐL
aki életének 53. évében, méltósággal viselt szenvedés után
csendesen megpihent.
Örök nyugalomra 2021. március
24-én, szerdán 15 órakor helyezzük az udvarfalvi sírkertben.
Emlékét örökre megőrizzük.
Teréz és Tímea. (11233-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak FÜLÖP
MIKLÓS elhunyta alkalmából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Anyatársa, apatársa.
(11246)
Szomorúan búcsúzunk szomszédunktól, LITECZKY MÁRIA
tanárnőtől. Tragikus halála
mélyen megrendített mindnyájunkat. Isten nyugtassa békében! A Grigorescu u. 4C alatti
szomszédok és a Kornisa lakónegyedbeli barátok. (11249-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Romániai
iskolaprogram

A Romániai iskolaprogram megvalósításával foglalkozó megyei bizottság nevében tájékoztatjuk
Önöket, hogy 2021 februárjában, amikor megkezdődött a második iskolai félév a diákok személyes
részvételével, a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság 68 tanintézményben végzett ellenőrzéseket. Ennek során két pénzbírságot szabtak ki,
összesen 7000 lej értékben.
Csatófalván az általános iskolát 5000 lejre büntették meg, amiért nem alkalmazták az érvényben
lévő higiéniai szabályokat.
Nyárádtőn a napközi otthont 2000 lejre bírságolták,
amiért nem alkalmazták és nem követték nyomon
a gyerekek járványügyi ellenőrzését a napközibe
érkezéskor. A többi településen - Nyárádszeredában, Backamadarason, Gernyeszegen, Kibéden,
Nyárádremetén, Nyárádgálfalván és Makfalván –
ahol saját közbeszerzés alapján bonyolítják le ezt
a programot, nem találtak rendellenességet.

