
Európai uniós viszonylatban Romániában él a kiskorú anyák
egynegyede. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint
2019-ben az országban több mint 199 ezer nő szült, közülük
mintegy 18 ezren 15-19 éves korukban, 749 esetben pedig
15 év alatti kiskorú vált anyává. Ez utóbbiak közül 29-en már
a második gyermeküknek adtak életet. Maros megye élen jár
a lányanyák számának tekintetében, a statisztikák szerint a

legtöbb tizenéves anyát Maros, Dolj, Iaşi, Brassó és Bákó me-
gyében tartják számon – világítottak rá egy, a „Mentsétek
meg a gyermekeket” szervezet által nemrég kezdeményezett
konferencián.

Lángoló teherautók
Március 3-án két óra alatt két teher-
gépjármű gyulladt ki Maros megyé-
ben, egyik az autópályán, a másik az
E60-as országúton. 
____________2.
A jól végzett
munka mellett 
a párbeszédben 
hiszek 
Mint ismeretes, mintegy két hónappal
ezelőtt a megyei tanács testülete meg-
választotta egyik alelnöknek Kovács
Mihály Leventét, az RMDSZ megyei
szervezetének ügyvezető elnökét, aki
a megyében az utóbbi évek legfiata-
labb választott köztisztségviselője lett.
Az alelnökkel a megválasztása óta el-
telt időszakról, jövőbeni terveiről be-
szélgettünk. 
____________4.
Elismerés kiváló
pedagógusoknak
Ötödik alkalommal adták át a Pedagó-
gus Szolgálati Emlék-
érmet megyénk hét tanítójának, taná-
rának, akik sok évtizedes, kiemelkedő,
értékes tevékenység után vonulnak
nyugállományba. 
____________5.(Folytatás a 4. oldalon)
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Tartják a határidőt

Végre valami, amiben Románia is domborít: a lakosság átoltott-
sága tekintetében európai szinten az első három ország között van,
és az oltáskampányt koordináló bizottság vezetője, dr. Valeriu 
Gheorghiţă szerint ez „így is marad”. 

Az országban tegnap meghaladta az egymilliót a Covid–19 ellen
beoltottak száma. Az egymilliomodik polgár, aki megkapta az oltást,
egy 86 éves asszony volt, a vakcinát Florin Cîţu miniszterelnök je-
lenlétében dr. Valeriu Gheorghiţă adta be neki szerdán a bukaresti
egyetemi sürgősségi kórházban. Az oltáskampányt koordináló bi-
zottság vezetőjéről egyébként még érdemes megemlíteni, hogy ön-
kéntes munkát szándékozik vállalni az oltópontokon. Sokat elmond
ez egy vezetőről. Bár időnként a lakosság jelzi, hogy nem működik
az internetes előjegyzési platform, elmondható, hogy az oltáskam-
pány meglehetősen fegyelmezett, jól szervezett, határidő előtt telje-
sítették a kitűzött célt. Bizonyára mindebben van jelentősége annak,
hogy az országos kampányt katonaorvos irányítja. 

Persze a mintegy 20 milliós Románia a lakosság átoltottsága te-
kintetében még távol áll például Seychelle-től, ahol két héten belül
elérik a nyájimmunitást, azaz a lakosság 70 százaléka megkapja a
védőoltás második adagját is. Igaz, hogy az Afrikától 1500 kilomé-
terre levő szigetcsoport lakossága csupán 100 ezer fő, de 115 

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Aggasztóan magas a kiskorú anyák száma

Maros megye élen jár 



Ma KÁZMÉR, 
holnap ADORJÁN
és ADRIÁN napja.
ADORJÁN: a római Hadrianus
név rövidült változata, jelentése:
a Velence tartománybéli Hadria
városából való férfi.
ADRIÁN: az Adorján régebbi
alakja. 

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

A járművek 33 százalékánál találtak
rendellenességet

A forgalmi ellenőrzések során a Román Gépjármű-Nyil-
vántartó Hivatal (RAR) a tavalyi évben országos viszony-
latban több mint 64 ezer járművet vizsgált meg műszaki
szempontból. A megállított járművek 45 százalékánál ta-
láltak súlyos, veszélyesnek számító műszaki meghibáso-
dást. A legtöbb esetben a világító- és
jelzőberendezéseknél, valamint a szennyezés tekinteté-
ben észleltek rendellenességeket. A fékrendszernél a vizs-
gált járművek közel 4 százalékánál találtak
meghibásodást. Az ellenőrzött gépkocsik 2,5 százaléká-
nak a vezetői nem tudtak felmutatni érvényes műszaki
vizsgálatot igazoló iratokat. Maros megyében tavaly 1926
gépjárművet ellenőriztek a forgalomban a RAR szakem-
berei, ezeknek a 33 százalékánál akadtak műszaki vagy
az iratokkal kapcsolatos rendellenességek, illetve kilenc
autót szúrtak ki a forgalomban, amelyeket műszaki szem-
pontból balesetveszélyesnek ítéltek meg az illetékesek.

Két nap alatt két halálos baleset
Több közúti baleset is volt Maros megyében az utóbbi na-
pokban, köztük halálos kimenetelűek is. Vasárnap délelőtt
Kibéden sodródott le egy autó az úttestről, négy személy
szenvedett súlyos sérüléseket, egy hat hónapos kisgyerek
életét nem sikerült megmenteni. Kedden reggel Héjjasfal-
ván két személygépkocsi ütközött össze. A vészhelyzeti
felügyelőség tájékoztatása szerint a helyszínre a Maros
megyei tűzoltóság segesvári egysége szállt ki egy roham-
mentő csapattal. Az egyik összeroncsolódott autóból egy
75 éves, eszméletét vesztett férfit emeltek ki, viszont a sé-
rülései annyira súlyosak voltak, hogy nem sikerült meg-
menteni az életét. A tesztelésnél a másik gépkocsi
vezetőjénél 22 mg/l alkoholt mutatott ki a készülék. Szer-
dán reggel egy személygépkocsi sodródott le az úttestről
Szászkézd közelében. A balesetben a 31 éves brassói
gépkocsivezevtő, valamint 52 és 54 éves utasai sérülése-
ket szenvedtek, őket a rohammentősök kórházba szállítot-
ták. A tesztelés során kiderült, hogy a gépkocsi vezetője
nem fogyasztott szeszes italt.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála
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Csökkenteni kell a bürokráciát, egyszerűsíteni a köz-
beszerzési folyamatokat és fontossági sorrendbe állítani
a fejlesztési területeket, hogy Románia hatékonyan tudja
lehívni az unió helyreállítási alapjából a 30,4 milliárd
euró vissza nem térítendő támogatást. Ezen prioritások
mentén kezdte el új munkáját Hegedüs Csilla is, az

RMDSZ európai alapok minisztériumának államtitkára.
Hogy ez hogyan sikerülhet, mi szükséges hozzá, kiderül
az Erdélyi Magyar Televízió Mérlegen című műsorának
legújabb kiadásában. Követhető a műsor csütörtökön
este 8 órától az Erdély TV képernyőjén és Facebook-ol-
dalán.

Március 3-áig, szerdáig Maros me-
gyében összesen 18.082 koronavírus-
fertőzöttet azonosítottak. A szerdai
adatok szerint 24 óra alatt 65 új esettel
nőtt a fertőzöttek száma, az érintettek-
nek korábban nem volt pozitív korona-

vírustesztjük. Az új betegek mellett
megyeszinten 10 személynél – akiknél
már korábban kimutatták a fertőzést –
a megismételt teszt is pozitív lett. A
Maros Megyei Közegészségügyi Igaz-
gatóság adatai szerint szerdán 222 ko-

ronavírusos beteget kezeltek a megye
kórházaiban. Eddig 16.890-en gyó-
gyultak meg – a kórházi ellátásban ré-
szesült, illetve az otthoni
elkülönítésben levő személyeket is be-
leértve –, 1553 tünetmentes fertőzött
tíz nap után, további 648 kérésre távo-
zott a kórházból. A szerdai adatok sze-
rint jelenleg 71 személy van
koronavírus-fertőzés gyanújával beu-
talva. A megye kórházaiban szerdáig
596 fertőzött hunyt el. Maros megyé-
ben jelenleg 56 fertőzött személy van
otthoni elszigetelésben, és 986 lakóhe-
lyi karanténban. 

A hatóságok továbbra is ellenőrzik,
hogy a lakosok betartják-e a közegész-
ségügyi szabályokat, úgymint a maszk
viselése, távolságtartás – olvasható a
prefektúra szerdai közleményében.

Közben a megyei oltópontoknál a
beütemezésnek megfelelően zajlik a
lakosság védőoltása. 

Az Erdély TV-ben
Hogyan lehet lehívni az uniós alapokat?

Anyagi gondokkal élő személyeken szeretne útmutatás-
sal, tanácsadással segíteni a Telefonos Szeretetszolgálat.
Március 5-én, pénteken 15–18 óra között Rácz Béla köz-

gazdásszal, kolozsvári városi tanácsossal próbálnak néhány
kézzelfogható útmutatást adni a vonal másik végéről azok-
nak, akik a 0265-555-555 telefonszámot tárcsázzák.

Útmutató az anyagi gondokkal küszködőknek

Március 3-án két óra alatt két
tehergépjármű gyulladt ki
Maros megyében, egyik az autó-
pályán, a másik az E60-as or-
szágúton. Szerdán délelőtt az
A3-as autópálya Radnót–Nyá-
rádtő szakaszán kigyulladt egy
teherautó motortere, a lángok
rendkívül gyorsan átterjedtek a
vezetőfülkére. Szentpálon egy
fűrészporral megrakott utánfutó
gumiabroncsainál keletkezett
tűz. Személyi sérülésről nem ér-
kezett jelentés.

Március 3-án 10 óra körül az A3-as
autópálya 7-es kilométerénél egy Rad-
nót irányából Nyárádtő felé tartó, ka-
vicsrakományt szállító teherautó
vezetőfülkéje kigyulladt, és leégett. A
marosvásárhelyi tűzoltókat riasztották
a leállósávban lángoló jármű oltásához
– tájékoztatott a Horea Vészhelyzeti
Felügyelőség szóvivője. A beavatko-
zás idejére lezárták a forgalmat azon a
pályaszakaszon, de kevesebb mint egy
óra alatt újranyitották. A tájékoztatás
szerint személyi sérülés nem történt. 

A helyszínen az oltást követően az
A3-as autópálya Torda–Bors szaka-
szán szolgálatot teljesítő autópálya-
rendőrség gondoskodott a közúti
forgalom újraindításáról.

Röviddel ezután az E60-as úton
Kerelőszentpálon egy fűrészport
szállító kamion utánfutójának gumi-

abroncsainál keletkezett tűz. A dicső-
szentmártoni tűzoltók és a radnóti ön-
kéntes tűzoltóalakulat oltotta el, a
fűrészport alaposan meglocsolták,
így arra nem terjedtek át a lángok.
Személyi sérülés ez esetben sem tör-
tént – közölte a vészhelyzeti felügye-
lőség.

Lángoló teherautók az A3-as autópályán 
és az E60-as országúton

Egy vezetőfülke és egy utánfutó gyulladt ki

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra 
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647 Fotó: Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság

Fotó: Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska

61 új koronavírus-fertőzött Maros megyében



Az élet fontos eleme a háttér. A színházi világból kölcsön-
zött kifejezés arra szolgál, hogy a játszó személyek mögé va-
lamilyen valóságot teremtsen díszletekből. 

A háttér előtt zajlik a mindennapok és a rendkívüli világ-
napok színjátéka, mondjuk képletesen. Mint látható, a háttér
nem csupán egy-egy kép, egy nagyszabású vagy szűkített
tabló, aszerint, hogy mennyit kívánunk megmutatni egy-egy
szereplő korábbi életéből, sajátságaiból, származásából,
azokból a környezeti hatásokból, amelyek őt (őket) érintették,
míg a színpadra lépve belebújik a neki rendelt szerepbe. És
előadja mondandóját. Ugyanakkor szellemi konstrukció is,
amely nem független a játszó személytől, sőt egyenesen lé-
nyének része, szellemi vagyona.

Onnan jutott mindez eszembe – ez a hevenyészett színház-
technikai vázlat –, hogy egyfelől a hosz-
szas, kényszerű elvonás közepette
tényleg hiányzik a színház, másfelől
pedig az online világban a beszélők mö-
götti tér látványa sokat elmond, avagy
eltakar a nyilatkozóról(ból).

Az interjúk, hacsak nem stúdióbeszélgetések, otthonról
történnek. A riporter, a tudósító felhívja a kiszemelt „áldo-
zatot”, és feltesz neki kérdéseket, mondjuk a vírusról, a vár-
ható gazdasági kilátásokról, a házipapucsok készítésének
titkáról vagy a mormoták kora nyári álomvilágáról. Tetsző-
leges a témaválasztás.

A felhívott, a megszólított ekkor laptopja, személyi számí-
tógépe vagy vállalati monitora (távmunkás) elé ül, és el-
mondja, hogy a vírusnak most van a harmadik hulláma, hogy
a gazdaság éppen visszaesőben, de a kormány ihaj és csuhaj,
vagy ellenkezőleg, pernahajder és csepűrágó, a házipapu-
csok készítéséhez rengeteg nemez és cérna kell, és ő bal kéz-
zel varr, jobbal pedig papucsférj, a mormoták nyári
álomvilágát most próbálják kísérleti CT-vel megvizsgálni,
mert ebből lehet következtetni és nagyobb biztonsággal előre
jelezni a téli klímaváltozásokat Murmanszkban és a mormo-
nok között.

Csakhogy a szavak elhangzása közben nem nagyon szok-
tam arra figyelni, mit is kanyarít az ipse/ipsa nagy rutinnal
vagy hebegőn, hiszen ritkán szolgál meglepetéssel vagy ér-
dekfeszítő vallomással, hanem azt szemlélem, fürkészem,
honnan beszél. Az értelmiségiek, a komoly szakemberek, oly-
kor még a politikusok is, ha nem a hivatalból és a parlament-
ből szólnak a közönséghez, egész falat betöltő könyvespolc
előtt ülnek. Akik tényleg használják is a könyveket napi rend-
szerességgel, azoknál a polc kispolgári mértékkel mérve ren-

detlen, roskadozik, nélkülöz minden áttekinthetőséget, csak
a polc gazdája képes kiigazodni a sok információhordozó
papíralapú hagyományos kötet között. A szó szerint hivatal-
ból nyilatkozó mögött rendszerint szerény, jelzésszerű beüve-
gezett szekrény figyelhető meg, ahol kegyelemből néhány
könyvnek is helyet hagytak a bútortervezők. Az üveglap mö-
gött hivatalos irományok, néhány senki által soha nem olva-
sott szakmunka, katalógus, rendeletgyűjtemény, amelynek
fokossága éppen a hely szakmaiságára kíván szellemi síkon
is utalni. Korábban ugyanott pirosban vagy barnában Lenin,
ill. a nagy kondukátor halhatatlan művei sorakoztak, a rend-
szerváltás után kerültek oda a politikasemleges smoncák. 

Fiatal IT-szakember nyilatkozó hátterében csak a plafon
látszik, ámbátor ők a helyzet magaslatán érzik magukat, jobb

esetben stukkódíszes, de legtöbbször
tömbházi szoba, a falakon semmi vagy
poszter, a gépek, szerkentyűk és kütyük
nem látszodhatnak, mert az már a szak-
mai titokhoz tartozik. Könyv aligha.
Nem kell, minden megvan az interneten.

A vírus is, irtójával együtt.
Mások a munkahelyükön nyilatkoznak, beszélnek, monda-

nak jókat, pl. a tanár a folyosón, ahol a háttérben diákok,
olykor egy igazi takarítónő is átsuhan, a tanáriban sok más
pedagógus maszk mögé menekülve, örül, hogy nem őt kér-
dezték, mert a panasznál egyéb alig jönne a nyelvére. (Van
az ATV-nek egy kedvenc pedagógusa, egy sok vihart látott
hölgy, akit még soha senki nem figyelmeztetett, hogy ilyen
gondozatlan és ápolatlan külsővel nem ildomos feltűnni a
képernyőn, ugyanis ez olyan előtér-információ, amely az
egész pedagógustársadalomra vet kellemetlen fényt. (Akinek
nem munkaköpenye, ne vegye magára.) A háziorvos ki sem
látszik az egymásnak ellentmondó rendelkezések közül. A
legjobb a mezőgazdasági dolgozónak, gazdának, természetes
háttér előtt beszélhet: istálló, melegház, gyümölcsös, termő-
föld, szőlőtőke, borospince, kolbásztöltő autonómia. A cuk-
rász díszletei irigylésre méltó finomságok sorozata, polcok,
pultok, alapanyagok. Vendéglátós mögött a bezárt tábla.

Történészként a hátteret vizsgáljuk, a nagy események
mögé kívánunk betekinteni, az emberi cselekvések rugóit ke-
ressük a pszichológusokkal, kriminalistákkal és regényírók-
kal közösen és külön-külön. És nemegyszer – nem mondok
világrengető újdonságot – a háttér fontosabbnak bizonyul,
mint az előtér, ahol a szereplők hivatásszerűen port hintenek
koruk és az utókor szemébe. Lehet, hogy mi is ezt 
tesszük?

szigeten élnek a lakosai. Viszont Seychelle-nek fontos a
turizmus, ezért mindent megtesz, hogy újra nyithasson a
turisták előtt. 

Az immunizálás folyamata fel fog gyorsulni – ígérte a
kormányfő, hiszen Romániának is fontos, hogy a gazda-
ság újrainduljon, nehéz lenne az újabb egy évig tartó le-
állás a turizmusban, vendéglátásban. Márciusban 2,6
millió adag oltóanyagot fog kapni az ország, várakozá-
son felüli mennyiség ez. És még így is csupán szeptember
végére juthatunk oda, hogy mintegy 10 millió polgár im-
munizált legyen. 

A sietség azért is feltűnő, mivel az Európai Bizottság
márciusban törvényjavaslatot mutat be a vakcinaútlevél-
ről vagy igazolványról, ami az unión belüli utazást köny-
nyítené meg. Világos, hogy a turizmusból jelentősen
profitáló országok is felgyorsítanák az oltási folyamatot.
Kérdés, hogy a vakcinát előállító gyógyszergyárak ké-
pesek lesznek-e bővíteni a gyártási kapacitásukat, eleget
tenni az országokkal kötött szerződéseknek. Versenyfutás
az idővel…

RMDSZ-es prefektusokat 
és alprefektusokat neveztek ki

Az RMDSZ kilenc alprefektusát nevezte ki a kor-
mány a szerda déli kormányűlésen. A döntés értel-
mében Beszterce-Naszód megyében Décsei Attila
Lehel, Bihar megyében Botházy Nándor, Brassó me-
gyében Ambrus Izabella Ágnes, Fehér megyében
Vincze András, Hargita megyében Petres Sándor,
Hunyad megyében Széll Lőrincz, Máramaros me-
gyében Krizsanovszki Enikő Erzsébet, Maros me-
gyében Nagy Zsigmond folytatja alprefektusi
munkáját, Temes megyében pedig Molnár András.
Szerda reggel Arad, Kolozs, Szatmár és Szilágy me-
gyékbe nevezett ki RMDSZ-es prefektusokat a kor-
mány. (RMDSZ-tájékoztató)

Eskütétel
Florin Cîţu miniszterelnök szerdán közölte, hogy 103
prefektust és alprefektust menesztettek tisztségük-
ből, és kineveztek 36 új prefektust, valamint 75 új
alprefektust. A kormányfő a Victoria-palotában tartott
sajtótájékoztatóján azt mondta, az újonnan kineve-
zett prefektusok és alprefektusok csütörtökön 13.30
után teszik le az esküt, és már csütörtök este hiva-
talba lépnek. Ott, ahol még nem történt meg az új
kormányképviselő kinevezése, ideiglenes jelleggel
az alprefektus fogja ellátni feladatait. (Agerpres) 

Brassó is vörös zóna lett
Brassó megyében a keddi 2,94-ről szerdán 3,04-re
nőtt az elmúlt 14 napban regisztrált koronavírusos
esetek ezer lakosra vetített száma, így vörös zóná-
nak minősül – közölte szerdán a stratégiai kommu-
nikációs törzs (GCS). Továbbra is a vörös zónába
tartozik Ilfov megye 3,04-es fertőzöttségi rátával
(kedden 3,01 volt), Máramaros megye 3,04-es inci-
denciával (kedden 3,07 volt), Kolozs megye, ahol a
keddi 3,20-ról 3,42-re nőtt a ráta, és Temes megye,
ahol ez 5,02-ről 5,24-re emelkedett. Bukarest válto-
zatlanul sárga zónás, a 14 nap során regisztrált fer-
tőzöttek aránya 2,71 ezrelékre nőtt az előző napi
2,56 ezrelékről. A fővároson kívül 10 megye tartozik
a sárga övezethez (azaz a fertőzöttségi arány 1,5 és
3 közötti), a zöld zónához (1,5 ezrelék alatti fertőzési
rátával) 26 megye, a legalacsonyabb fertőzöttségi
arányt Buzău – 0,70, Călăraşi, Hargita és Prahova
– egyenként 0,73, Vrancea – 0,77 és Olt – 0,78 me-
gyében jegyzik. A GCS legutóbbi tájékoztatása óta
összesen 4278 új megfertőződést regisztráltak Ro-
mániában. (Agerpres)

Vádemelés Călin Popescu 
Tăriceanu ellen

Vádat emelt szerdán a korrupcióellenes ügyészség
(DNA) Călin Popescu Tăriceanu volt szenátusi elnök
ellen abban az ügyben, amelyben 800 ezer dolláros
kenőpénz elfogadásával vádolják. A DNA közlemé-
nye szerint a volt felsőházi elnöknek vesztegetés el-
fogadásának vádja miatt kell bíróság elé állnia. Az
ügyészek szerint a politikus 2007-ben, illetve 2008-
ban miniszterelnökként anyagi juttatást kapott egy
osztrák vállalattól 800 ezer dollár értékben. Cseré-
ben Tăriceanu kormányfői tisztségét felhasználva
közbenjárt a cég érdekeit szolgáló kormányhatáro-
zatok elfogadása érdekében. A 800 ezer dollárt –
amelyhez offshore cégekkel kötött fiktív szerződések
alapján jutott hozzá – egy választási kampány költ-
ségeinek fedezésére használták – állítja a DNA. A
vádiratot a legfelsőbb bíróságra küldte a DNA.
(Agerpres)

Ország – világ

Tartják a határidőt
(Folytatás az 1. oldalról)
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A háttér megvilágítása szubjektív fényforrásokkal

A Fidesz EP-képviselői kilépnek az Európai Néppárt
európai parlamenti képviselőcsoportjából

A Fidesz európai parlamenti kép-
viselői kilépnek az Európai Nép-
párt (EPP) európai parlamenti
képviselőcsoportjából, miután a
néppárti frakció a szerdai ülésén
elfogadta az alapszabályának mó-
dosítását – jelentette be szerdán
Gál Kinga, a Fidesz-KDNP EP-de-
legáció elnöke és Deutsch Tamás,
a Fidesz-KDNP EP-delegáció veze-
tője az MTI-hez eljuttatott közle-
ményükben.

Gál Kinga és Deutsch Tamás el-
mondta, sajnálatos és politikailag elfo-
gadhatatlan, hogy egy naponta több ezer

európai polgár életét követelő járvány
idején, ami soha nem látott nyomás alá
helyezi polgárainkat és gazdaságainkat,
az EPP frakció kapkodó adminisztratív
manőverekbe kezdjen, és megkérdője-
lezhető felfüggesztési szabályokon ke-
resztül korlátozza az európai parlamenti
képviselők jogait.

A fideszes európai parlamenti képvi-
selők hozzátették, hogy jogi és politikai
aggályaikat több alkalommal kifejezték
a tárgyalások során, azonban a néppárti
frakció alapszabálya módosításának vég-
leges változata ezekre nem adott kielé-
gítő választ. Ennek következtében az

alapszabály elfogadott módosítása azzal
fenyeget, hogy a Fidesz európai parla-
menti képviselői nem tudják gyakorolni
képviselői jogaikat.

Álláspontjuk szerint minden körülmé-
nyek között, maradéktalanul tiszteletben
kell tartani az európai választásokon a
Fideszt támogató csaknem 2 millió ma-
gyar polgár demokratikus döntését, és a
megválasztott képviselőik jogai semmi-
lyen módon nem korlátozhatók vagy
megvonhatók. Meggyőződésük szerint a
politikai nézetkülönbségek jogi megbün-
tetése antidemokratikus és méltatlan az
Európai Néppárthoz.

Jóváhagyta a parlament a kormány 
költségvetés-tervezetét

Módosítások nélkül jóváhagyta a parlament együt-
tes ülése kedden a Florin Cîţu miniszterelnök ve-
zette koalíciós kormány idei központi költségve-
tését.

Az ellenzék által beterjesztett több mint 3500 módosító in-
dítvány mindegyikét elutasította a parlamenti többség. Florin
Cîţu miniszterelnök szerint első alkalommal történt meg a
rendszerváltás utáni három évtizedben, hogy egy költségve-
tés-tervezet „tisztán” kerül ki a parlamentből. Az ellenzék vi-
szont „költségvetési diktatúrának” minősítette az összes
módosító indítvány leszavazását.

Cîţu azt hangoztatta: kormánya a beruházásokra összpon-
tosító, a központi és helyi közigazgatás reformját elindító, a
tartós gazdasági növekedést megalapozó „felelős” büdzsét ter-
jesztett a parlament elé, amely úgy mérsékeli a világjárvány
idején elszabadult deficitet, hogy közben nem faragja le a bé-
reket, és nem növeli az adóterheket.

A nyugdíjak és a családi pótlék emelésének elnapolása ellen
tiltakozó ellenzék társadalomellenesnek, törvénytelennek és
nemzetellenesnek minősítette a költségvetést, s a társadalmi
szolidaritás teljes hiányával vádolta a kormányt.

A kormánykoalícióban részt vevő RMDSZ részéről felszó-
laló Miklós Zoltán, a képviselőház pénzügyi bizottságának
tagja elmondta: serkentik az uniós pénzalapokból finanszíroz-
ható infrastrukturális beruházásokat, ezekhez a költségvetés
biztosítja a szükséges előlegeket. Az RMDSZ a magyarok által
lakott települések egészségügyi intézményeinek fejlesztését
és a magyar vezetésű önkormányzatok projektjeinek finanszí-
rozását is támogatta.

„Fontosnak tartottuk az egészségügyi infrastruktúra fejlesz-
tését, ezért javaslatunkra a költségvetésbe jelentős kórházfej-
lesztések kerültek be azokban a városokban, ahol jelentős
magyar közösségek élnek. Ezenkívül ipari parki fejlesztés sze-
repel a költségvetésben, ami RMDSZ-javaslatra bekerült, il-
letve a repülőterek fejlesztése is javaslatunkra hangsúlyos
szerepet kapott” – mondta a magyar közmédiának nyilatkozva
Miklós Zoltán.

A keddi végszavazáson 234 képviselő és szenátor támo-
gatta, 170 pedig ellenezte a 7,16 százalékos GDP-arányos ál-
lamháztartási hiánnyal számoló költségvetési törvényt. 
(MTI)



A közel 18 ezer 15–19 év közötti
anya közül 13 ezren először szültek,
3800-an viszont már második, 710-
en harmadik, 70-en a negyedik, 11-
en pedig ötödik alkalommal. A
szóban forgó leányanyák alig két
százaléka vallotta azt, hogy bármi-
féle tájékoztatásban vagy támasz-
ban részesült az adott településen
működő szociális osztály részéről.
Gabriela Alexandrescu, a „Mentsé-
tek meg a gyermekeket” szervezet
elnöke rámutatott, sok esetben a te-
lepülésen, ahol ezek a lányok élnek,
nem elérhető a megfelelő egészség-
ügyi ellátás, anyagi lehetőségük
sincs ahhoz, hogy eljussanak a leg-
közelebbi szakrendelőbe, ugyanak-
kor a tájékozatlanság is
közrejátszik, sokan nem is tudják,
hogy melyek azok a vizsgálatok,
amelyeket egy terhesség alatt az
anyának el kellene végeztetnie.
Gyakran csak akkor kerülnek szak-
orvoshoz, amikor beindul a szülés,
vagy ha a terhesség során rendelle-
nességek lépnek fel, és már nagy a
baj. Addig otthon kezelik magukat,
ami veszélyes lehet a saját, valamint
a magzat egészségére nézve egya-
ránt – hívta fel a figyelmet.
Közel félezer kiskorú szült
egy év alatt

Maros megyében tavaly 451 kis-
korú szült – tájékoztatta lapunkat
Deak Elida, a Maros Megyei Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Igazgató-
ság igazgatóhelyettese. Az elmúlt
évben harminchét városban, köz-
ségben jegyeztek leányanyákat,
ezek közül legtöbb, azaz 32 esetben
marosvásárhelyi, 28-ban dicső-

szentmártoni, 23-ban mezőbándi
volt a fiatal anya, de tíz és húsz kö-
zött mozog a tavaly szülő kiskorúak
száma Mikefalván, Marosludason,
Nyárádtőn, Héjjasfalván, Marosug-
rán, Nádason, Balavásáron is. A
többi településen tíz alatt van a
leányanyák száma.

Az aligazgató érdeklődésünkre
kifejtette, a szülés után kevés lánya-
nya hagyja el a csecsemőjét, a ta-
pasztalat szerint az esetek zömében
a lányokat felkarolja a család, és se-
gítenek nekik a kisgyerek ellátásá-
ban, így csak néhányan kerülnek a
gyermekvédelmi igazgatóság által
Marosvásárhelyen működtetett Ma-
terna központba. Tavaly gyerekeik-
kel együtt öt kiskorú anyát
szállásoltak el a központban, közü-
lük három anya-gyerek páros a mai
napig ott tartózkodik, és egyikük
sem hagyta el a kisbabáját. 2019-
ben három kiskorú anyát karoltak
fel a Materna központ szakemberei,
közülük egy nem kívánt gondos-
kodni a gyerekéről, így az bekerült
a védelmi rendszerbe – tudtuk meg
Deak Elidától. 
Segítenek sínre tenni 
az életüket

A marosvásárhelyi Materna
anyaotthonban kiskorú édesanyák-
nak és gyermekeiknek nyújtanak
ideiglenesen menedéket. A központ
szakemberei tanácsokkal segítik
őket a gyereknevelésben, ugyanak-
kor támogatást nyújtanak a tanul-
mányaik befejezésében, egy
szakma elsajátításában, illetve a
munkahelykeresésben. A cél az,
hogy az anya és a gyerek együtt ma-
radjon, ezért segítenek az anyáknak

talpra állni és megtanítani őket arra,
hogyan gondoskodjanak a gyere-
kükről. Azok az édesanyák – köztük
leányanyák is – kerülnek oda, akiket
nem támogat a családjuk, nincsen
ahol lakjanak, vagy esetleg családon
belüli erőszak áldozatai. A legtöbb
bentlakó hátrányos helyzetű közös-
ségből származik, iskolázatlanok,
sokan írni-olvasni sem tudnak. A
szabályzat értelmében az anya és a
gyerek hat hónapig maradhat a köz-
pontban, amennyiben ez idő alatt
nem sikerül kilábalniuk a nehéz
helyzetből, lehetőség van ennek az
időnek a meghosszabbítására. Vi-
szont az is előfordul, hogy nem ma-
radnak hat hónapig, mert időközben
kibékülnek a szüleikkel, a férjükkel
vagy élettársukkal, esetleg munka-
helyet és albérletet találnak.

Általában a kórházakból is érte-
sítik a gyermekvédelmi igazgatósá-
got, amennyiben kiskorúak szültek,
és szükség esetén az illetékesek el-
indítják a kivizsgálást. Felveszik a
kapcsolatot az adott település ön-
kormányzatának szociális osztályá-
val, és ha kiderül, hogy a fiatal anya
és csecsemője veszélyben van, csa-
ládjuk, közösségük nem fogadja be
őket, vagy nem tud megfelelő kö-
rülményeket biztosítani számukra,
akkor lehetőség van elhelyezni őket
a védelmi rendszerben.
Családi minta 
és tájékozatlanság

Mivel Maros megyében nem új
keletű a jelenség, évente négyszáz
körüli lány hozza világra gyermekét
a nagykorúság elérése előtt, Te dön-
tesz! Nem mindegy, hogyan! cím-
mel tavalyelőtt átfogó tájékoztató

kampányt kezdeményezett a Maros
Megyei Gyermekvédelmi Igazgató-
ság a Közegészségügyi Igazgató-
sággal, valamint egy civil
szervezettel. Ugyanakkor egyre
csökken az életkor, vannak, akik 12
évesen szülnek. A projekt keretében
több olyan Maros megyei települést
(köztük Mezőbánd, Marosugra,
Dános, Sárpatak, Héjjasfalva, 
Mikefalva, Nagysármás, Dicső-
szentmárton) választottak ki, 
ahonnan a legtöbb lányanya szár-
mazik.

Ezeken a településeken több mint
háromszáz hátrányos helyzetű, sok
esetben írástudatlan fiatal lányt tá-
jékoztattak többek között a korai te-
herbe eséssel járó testi, illetve lelki
kockázatokról, a fogamzásgátló le-
hetőségekről, a nemi úton terjedő
betegségekről.

A szakemberek szerint a jelen-
séghez nagymértékben hozzájárul a
szegénység és a családi minta,
ugyanis a leányanyák főként a
nehéz körülmények között élő fia-
talok köréből kerülnek ki, akik
maguk is sokgyerekes családban
nőttek fel, ahol az anyák ugyanúgy
zsenge korban, egymás után szül-
ték a gyerekeket. Ugyanakkor
nagyban közrejátszik a tájékozat-
lanság is, hiszen az iskolákban na-
gyon ritkán vagy egyáltalán nem
tartanak szexuális felvilágosítást.
Ráadásul az érintettek közül sokan
nem is járnak iskolába, tehát első-
sorban az önkormányzatok szociá-
lis osztályon dolgozó szakemberek,
valamint a Közegészségügyi Igaz-
gatósághoz tartozó közösségi me-
diátorok bevonásával lehetne elérni
őket.

Maros megye élen jár 
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Mint ismeretes, mintegy két
hónappal ezelőtt a megyei ta-
nács testülete megválasztotta
egyik alelnöknek Kovács 
Mihály Leventét, az RMDSZ
megyei szervezetének ügyve-
zető elnökét, aki a megyében
az utóbbi évek legfiatalabb
választott köztisztségviselője
lett. Az alelnökkel a megvá-
lasztása óta eltelt időszakról,
jövőbeni terveiről beszélget-
tünk. 

– A választási kampány során a
résztvevőkben körvonalazódik,
hogy az esetleges sikert követően ki
milyen beosztást vállalna. Boríté-
kolva volt, hogy a megyei szervezet
ügyvezető elnöke a megyei tanács
egyik alelnöke lesz? 

– A választások után megyei ta-
nácsosként a második mandátumo-
mat kezdtem el, ezt követően jelölt
alelnöknek Péter Ferenc elnök.
Megtiszteltetésnek, ugyanakkor
nagy kihívásnak tekintem, hogy a
megyei tanács történetében én va-
gyok a legfiatalabb alelnök. Fontos-
nak tartom hangsúlyozni, hogy a
megyében az RMDSZ megőrizte
vezető politikai szerepét, ami az itt
élő magyarság számára közép- és
hosszú távon is fontos. Lélektani je-
lentőségük volt a helyhatósági vá-
lasztásoknak, hiszen az
eredménynek köszönhetően a vá-
rost az RMDSZ által támogatott
polgármester vezeti, többségi ta-
náccsal, ugyanakkor a megye élén
is magyar vezető áll. Ez a siker túl-
mutat a város, illetve a megye köz-
igazgatási határain, hiszen
visszaadta a hitet abban, hogy meg-
határozó, megkerülhetetlen a kö-
zösségünk Erdélyben, Romániában.

És ezt erősíti a parlamenti és a kor-
mányzati jelenlét is. Ami a közigaz-
gatási funkciómat illeti,
megerősítem, hogy a kampányban
nem volt szó arról, hogy amennyi-
ben elnyerjük a megyei tanácsel-
nöki tisztséget, én leszek az alelnök,
ez nem volt feltételhez kötött. Kö-
szönöm a kollégák bizalmát, igyek-
szem helytállni az új
feladatkörömben. 

– Mivel foglalkozott a megvá-
lasztását követő időben? 

– Elsősorban arra összpontosítot-
tam, hogy a megyei tanács végre-
hajtói feladatait ellássam. Más
döntéshozóként, helyi tanácsosként
a megyei önkormányzat munkáját
segíteni, és más alelnökként, hiszen
ezzel a tisztséggel együtt járnak a
közigazgatás mindennapi gondjai,
azok megoldása. Szerencsésnek tar-
tom magam, hogy olyan megyei ta-
nácselnök mellett dolgozhatom,
akinek a közigazgatásban nagy ta-
pasztalata van. Ugyanakkor a me-
gyei tanácsban a kollégák

szakmailag rendkívül felkészültek,
évek óta itt dolgoznak, jóhisze-
műen, hozzáértéssel kezelik a min-
dennapi ügyeket. Ez a segítség
bátorságot ad. 

– Milyen konkrét feladatokkal
bízták meg? 

– A hatáskörömbe kerültek a me-
gyei tanácshoz tartozó kulturális in-
tézmények, a hegyimentő-szolgálat,
az inkluzív oktatási központok, a
megyét képviselem a Smart City or-
szágos egyesületben. Tekintettel
arra, hogy a jól végzett munka mel-
lett a párbeszéd az, amiben hiszek,
első lépésként találkozósorozatot
kezdeményeztem a művelődési in-
tézmények vezetőivel, a három sa-
játos oktatási intézmény
vezetőjével, a hegyimentő-szolgálat
igazgatójával, tárgyalásokat folytat-
tam az országos Smart City egyesü-
let alelnökével. Voltak olyanok,
akikkel megyei tanácsosként több-
ször is volt alkalmam együttmű-
ködni, és olyan is, akihez most
először volt szerencsém. Közösen

egyfajta helyzetfelmérést végez-
tünk, lejegyeztem azokat a gondo-
kat, amelyeket meg kell oldanunk.
És nyilván arról is beszéltünk, hogy
a találkozókat rendszeresítenünk
kell, élő kapcsolatot kell fenntarta-
nunk, hiszen most már naponta fel-
vetődhetnek olyan kérdések,
amelyekre közösen kell választ,
megoldást találnunk. Produktív, jö-
vőbe néző beszélgetések voltak,
ahol konkrétumok is megfogalma-
zódtak. Az egyik ilyen a megyei ta-
nács hatáskörébe tartozó kulturális
intézmények programjának, tevé-
kenységének összehangolása volt,
akár olyan formában, hogy Maros
megye sokszínű kulturális kínálatát
egy közös online platformon tegyük
elérhetővé, ahol jegyeket is vásárol-
hatnak majd az érdeklődők. 

– Közismert, hogy a művelődési
élet működtetéséhez csupán három
dolog kell: pénz, pénz és megint
csak pénz. Tekintettel a vírusjár-
vány miatt kialakult helyzetre, sike-
rül-e a költségvetésben biztosítani a
megyei tanács hatáskörébe tartozó
művelődési intézmények finanszíro-
zásához szükséges keretet, marad-e
még pénz pályázati kiírásokra? 

– Szembe kell néznünk azzal,
hogy a járvány miatt kisebb lesz a
megyei tanács költségvetése. Erről
tisztán, őszintén kell beszélnünk.
Ameddig nincs véglegesen elfo-
gadva és leosztva az országos költ-
ségvetés, nem bocsátkozhatunk
számításokba. Lépésről lépésre kell
elemeznünk azokat a gondokat,
amelyek felmerülnek. Amennyiben
összehangoljuk a kulturális intéz-
mények tevékenységét, igényeiket,
akkor kialakíthatjuk az elsőbbségi
sorrendet. Második lépésként át kell
gondolnunk a pályázati rendszert, a
partnerségeket, hiszen foglalkozha-
tunk kiemelt rendezvények támoga-

tásával, illetve megőrizhetjük a pá-
lyázati rendszert is, amelynek kö-
szönhetően hozzájárulhatunk
bizonyos rendezvények megszerve-
zéséhez, de hogy mit, milyen arány-
ban, arról – az igényeknek és a
lehetőségeknek megfelelően – az
önkormányzati testülettel közösen
döntünk. Minden intézmény be-
küldte a költségvetési igényét. Ezt
követően a megyei elnökkel, a gaz-
dasági igazgatóval, az intézmények
vezetőivel egyeztetjük a szükségle-
tet a rendelkezésünkre álló keretnek
megfelelően. A javadalmazási alap
mellett biztosítanunk kell a működ-
tetési költségeket, és azt is mérle-
gelnünk kell, hogy milyen
beruházásokat, fejlesztéseket irá-
nyozunk elő. 

– Mint ismeretes, Soós Zoltán, a
Maros Megyei Múzeum korábbi
igazgatójának állása megüresedett,
ugyanakkor a filharmónia igazga-
tójáé sincs még betöltve. Mikor ne-
vezik ki az új vezetőket? 

– A múzeumot ideiglenesen
Ötvös Koppány, a múzeum régésze
vezeti. Itt március 3-ig lehet leadni
a menedzseri terveket, tehát meg
van hirdetve az intézményvezetői
pozíció. A filharmóniánál nemrég a
megyei tanács 120 nappal meg-
hosszabbította Covaciu Cristina
ideiglenes intézményvezető megbí-
zatását. Ott is hamarosan kiírjuk a
versenyvizsgát. Hozzá kell tennem,
hogy a művelődési intézmények
működése a járvány alakulásától
függ. A világjárvány különösen
nehéz helyzetbe hozta a kulturális
élet szereplőit, sajnos idén is arra
kell számítanunk, hogy csak bizo-
nyos korlátozások mellett lehet
visszatérni a rendes kerékvágásba.
És ez a helyzet mindannyiunknak
kedvezőtlen, de nyilván az egészsé-
günk mindennél fontosabb.

Kovács Mihály Levente: A jól végzett munka mellett a párbeszédben hiszek 

Vajda György 



Ötödik alkalommal adták át a
Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmet megyénk hét tanítójá-
nak, tanárának, akik sok évti-
zedes, kiemelkedő, értékes
tevékenység után vonulnak
nyugállományba. Az emlékér-
mek átadására általában min-
den tanév elején kerül sor a
Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségének megyei
szervezetei által rendezett
ünnepség keretében. 2020
őszén ez a járványhelyzet
miatt elmaradt, ezért az elis-
merést február 24-én a Bolyai
középiskolában vehették át a
kitüntetettek. 

Az emberi erőforrások minisz-
tere által adományozott elismerés
oklevélből és a Fritz Mihály szob-
rászművész által készített emléké-
remből áll. A kitüntetettek
pályaképét a díjazott önéletrajza és
pedagógustársainak véleménye
alapján Horváth Gabriella megyei
elnök állította össze, Székely Emese,
a Bolyai líceum angol-magyar sza-
kos tanárnője olvasta fel, a díjakat
Siklódi-Burus Botond, az RMPSZ
országos elnöke adta át.

Az alábbiakban a méltatások
alapján készült összeállítást közöl-
jük.

A nagyadorjáni születésű 
Csalóka Ernő, a Havadi Általános
Iskola tanítója, 1974-ben a Székely-
udvarhelyi Pedagógiai Líceumban
kapott tanítói oklevelet, majd 1982-
ben a Babeş–Bolyai Egyetem böl-
csészkarán szerzett orosz-magyar
szakos tanári oklevelet, véglegesítő

vizsgát orosz nyelvből a Temesvári
Egyetemen tett. Volt nevelő, majd
orosz-magyar szakos tanár Algyó-
gyon és a Nyárádmagyarósi Általá-
nos Iskolában, ahol az igazgatói
tisztséget is betöltötte. 38 éves pe-
dagógusi pályafutása alatt 22 évet a
Havadi Általános Iskola tanítója-
ként dolgozott. 

Munkatársai jellemzése szerint
megbízható, jól felkészült, példa-
mutatóan szorgalmas pedagógus,
aki munkájával, színes egyéniségé-
vel igazolta, hogy a tanítói hivatásra
született. Munkásságára érvényesek
Eötvös József szavai, aki szerint
„Félig sem olyan fontos, hogy mit
tanítunk gyermekeinknek, mint az,
ahogy tanítjuk”. Csalóka Ernő ki-
meríthetetlen erővel, bátran, meg-
hátrálás nélkül végezte a
nemzedékeken átívelő munkát, és a
sokféle feladatnak, amivel megbíz-
ták, igyekezett eleget tenni. Tanít-
ványai tisztelik, szeretik, és sikerült
olyan osztály- és szülői közössége-
ket kialakítania, amelyek segítették
hivatásszerűen végzett munkájában. 

Biró Anna, a dicsőszentmártoni
Traian Általános Iskola nyugdíjba
vonuló I. fokozatú tanítónője Ki-

rályfalván született, és a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégiumban kapta
a gazdag útravalót a tanítói pályára.
Mezőzáhon, Nyárádmagyaróson,
Vajdaszentiványon, Toldalagon és
végül Dicsőszentmártonban taní-
tott, 32 éven át.

Négy évtizedes munkássága ide-
jén következetes, igényes, határo-
zott, de ugyanakkor tapintatos,
célirányos, nagy szakmai tudással
rendelkező tanító, akit rendkívüli
lendület, pontosság, alaposság,
mély humánum jellemez. Tanítvá-
nyait odaadással, pedagógiai fele-
lősséggel és szakértelemmel
nevelte. Módszertanilag átgondolt,

változatos órái mellett lelkesen tá-
mogatta tehetséges tanítványait,
akik sikeresen szerepeltek megyei
és országos versenyeken is. Türe-
lemmel és szeretettel bánt a közepes
és gyenge képességű tanulóival is,
akik érdeklődéssel és a tanító néni
iránti szeretettel követték óráit. Az
önmagával szembeni magas elvárá-
soknak megfelelően egész pályája
során mindig a jobbra, többre töre-
kedve számtalan továbbképzésen
vett részt. Módszertani felelősként

18 éven át végezte
a szakmai ellenőr-
zéseket Dicső-
szentmártonban és
a környékbeli fal-
vakban oktató taní-
tóknál. A
pedagógiai kör fe-
lelőseként szív-
ügyének tekintette
az iskolájában és a
város körzetében
dolgozó kollégái-
nak a tevékenysé-
gét. Nyílt óráival, a
pedagógiai körö-

kön bemutatott dolgozataival ma-
gasra tette a mércét. Önzetlen
segítőkészségét karitatív nőszövet-
ségi tevékenysége igazolja. Ünne-
pekhez kapcsolódó műsorok
szervezése, levezetése, közéleti ese-
ményekben való szerepvállalás,
egyházi rendezvények szervezésé-
ben való segítségnyújtás is jelen
volt életében. 

Deák János, a mezőpaniti Kádár
Márton Általános Iskola fizika-
kémia szakos tanára, majd igazga-
tója a Fehér megyei
Székelykocsárdon született. A
nagyenyedi Bethlen Kollégiumban
tett érettségi után a Marosvásárhelyi
Pedagógiai Főiskola fizika-kémia
szakán szerzett tanári oklevelet,
majd a kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem ipari kémia sza-
kán vegyészi diplomát. Későbbi fe-
leségével, a mezőpaniti születésű
Izsák Júliával 1977-ben sorstárs-
ként indultak Bákó megyei első
munkahelyükre, és 1978-ban kötöt-
tek házasságot. Maros megyébe
visszakerülve, Mezőpanitban tele-
pedtek le, ahol a néphagyomány ér-
tékét felismerve Deák János
kapcsolatot teremtett adatközlők és

néprajzkutatók között. Hozzájárult
ahhoz, hogy határokon innen és túl
megismerjék a mezőpanitiak népvi-
seletét, népdalait, több mint har-
minc kiszállást szervezve.

2000-től töltötte be az igazgatói
tisztséget. Ez idő alatt a tanintéz-
mény felvette az egykori tanító,
Kádár Márton nevét. Az épületet ki-
bővítették és felújították, az osztá-
lyokat korszerű digitális eszközökkel
szerelték fel, megteremtve a minő-
ségi oktatás feltételeit. 

A néptánc és népzene oktatása a
Bokréta és a Muskátli tánccsoport-
ban folyik ma is. A helyi hagyomá-
nyokkal, népszokásokkal kap-
csolatos tárgyi értékeket az iskola
néprajzi múzeumában gyűjtötték
össze. Deák János nevéhez fűződik
a Monográfia Alapítvány – az is-
kola alapítványa –, amely anyagi tá-
mogatást nyújtott a népi
hagyományokhoz kötődő verse-
nyek, bel- és külföldi kiszállások
költségeinek fedezésére. 

Deák Juliánna, a Kádár Márton
Általános Iskola fizika-kémia sza-
kos tanára Mezőpanitból indult, és
a marosvásárhelyi Egyesülés kö-
zépiskolában tett érettségi után járta
be szinte ugyanazt az utat, mint
férje, Deák János. Ő is a Marosvá-
sárhelyi Pedagógiai Főiskola fizika-
kémia szakán szerzett tanári, majd
a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem ipari-kémia karán
vegyészi oklevelet. 1990-től a me-
zőpaniti iskola címzetes tanára lett,
és férjével együtt lendültek neki a
munkának. Tanári tevékenysége
eredményeként diákjai sikeresen
tudtak építeni az általános iskolában
szerzett ismeretekre, és szereztek
egyetemi, főiskolai diplomát. Mun-
kásságának másik ágát szülőfaluja
néphagyományainak, népviseleté-
nek, néptáncrendjének, népszokása-
inak az ápolása, tanítványainak való
továbbadása, bel- és külföldön való
népszerűsítése, fesztiválokon való
sikeres bemutatása jelentette. Fon-
tos szerepet játszott az iskola név-
adásának lebonyolításában, sok
értékes kezdeményezése valósult
meg. Könyvet írt az iskola történe-
téről, szervezője volt a Curie-
versenyeknek, honismereti vetélke-
dőknek, ballagási ünnepségeknek,

gyermekjátékok felelevenítésének,
Kaláka kézművestáboroknak. Nép-
művelő tevékenységét az EMKE
országos elnöksége oklevéllel is-
merte el 2002-ben. 

Az iskola lett a második otthona,
hiszen az első tégla lerakásától,
aminek egyenruhás negyedik osztá-
lyos kisdiákként volt a szemtanúja,
mindvégig annak az épületnek a
falai között lüktetett a szíve, és az
50 év mélyen beíródott az emléke-
ibe, életének a részévé vált – írja
önéletrajzában.

Demeter Aranka több évtizeden
keresztül tanított a Beresztelki Ál-
talános Iskolában, pedagógusi pá-
lyájának utolsó évében pedig a
Faragói Általános Iskola első osztá-
lyosait oktatta. Tanítványai nagyon
szerették, ezért rendszeresen jártak
iskolába. Lelkes és lelkiismeretes
pedagógusként sokat tett a jövő
nemzedékért, nemzetünk kultúrájá-
ért. 

Az igényes tanítói munka mellett
nagy hangsúlyt fektetett az iskolán
kívüli tevékenységekre, melyeknek
személyiségfejlesztő hatásuk volt.
Irányította a tanítók körének a mun-
káját. Versenyeket vezetett helyi,
körzeti és megyei szinten. A megyei
tanfelügyelőség is elismerte munká-
ját, 2006-ban érdemfokozatot ka-
pott.

Jó kapcsolata volt a szülőkkel, ta-
nulókkal, kollégáival, az iskola ve-
zetőivel. Színdarabokat tanított
felnőtteknek és fiataloknak, tánc-
csoportokat vezetett. Sok színházlá-
togatást szervezett felnőttek és
gyermekek számára, rövidebb és
többnapos kirándulásokra vitte ta-
nítványait. Újságcikkeket jelentetett
meg a Szászrégen és Vidéke és a
Népújság hasábjain. 16 évig aktív
tagja volt a szászrégeni Népszín-
háznak. 2002-től kapcsolatot tartott
a budapesti Hagyományok Háza
tagjaival, besegített a gyűjtéseikbe.
Községi szinten sokat tett a közmű-
velődés és a politika terén is, mivel
tíz évig kultúrigazgató volt, és a
községi RMDSZ elnöki tisztségét is
betöltötte. Szeretett gyereknek és
felnőttnek segíteni. Mindig lehetett
számítani rá. Tanítványai ma is
gyakran megkeresik, és beszámol-
nak fejlődésükről.

Gyarmathy János neves szob-
rászművész 40 éve tanít szobrásza-
tot a marosvásárhelyi művészeti
középiskolában. Nyárádszeredában
született, Szászrégenben érettségi-
zett, majd a kolozsvári Ion Andre-
escu Képzőművészeti Főiskola
szobrász szakát végezte. Már az
egyetem befejezése után elkezdte
pedagógusi pályafutását. Minden
tanévben évfolyamonként legalább
egy szobrászat csoportot vezetett,
főleg a középiskola felső osztályai-
ban. Rengeteg diák került ki a keze
alól, akikből elismert szobrászmű-
vész lett. Az a tény, hogy a mai
napig aktívan alkotó művész, nagy
jelentőséggel bírt tanári munkájá-
ban, hiszen a művészeti pályán el-
sőrendű a személyes példa.

Sok diákját díjazták országos és
nemzetközi versenyeken, többek
közt az országos képzőművészeti
szaktantárgyversenyen, többször
meghívták az országos szakolimpia
zsűrijébe is, így nemcsak felkészítő,
hanem értékelő tanárként is kifejt-
hette szaktudását.

A végzős szobrász diákok éveken

keresztül az ő irányításával teszik le
a tanulmányzáró szakvizsgát. A
Művészeti Szaklíceum minden
évben megrendezi diákjainak kiál-
lítását a Kultúrpalota galériájában,
ahol a szobrász diákok munkái kie-
melt helyen tekinthetők meg.

Szaktudása mellett emberként is
elismert személyiség. Diákjaival és
tanárkollégáival kiváló kapcsolatot
tart fenn, tisztelik, becsülik, szere-
tik.

Pedagógusi munkája mellett kie-
melkedő a művészi tevékenysége,
szobrászati kiállításai hazai és nem-
zetközi elismerésnek örvendenek,
számos díjban részesült az évek
során, neve művészeti lexikonok-
ban szerepel, munkásságáról több
kiadvány, könyv jelent meg. Művé-
szi alkotásai révén több testvérváros
szobrászaival van kapcsolatban,
közös rendezvényeken és kiállításo-
kon vesz részt. Szobrászként kiváló
példakép diákjai számára is.

Tóth Katalint, a magyarsárosi
Bandi Dezső Általános Iskola taní-
tónőjét, 2006–2016 között igazga-
tóhelyettesét nevelői, szülőföldje az
irodalom szeretetével, a történelmi
múlt tiszteletével és megbecsülésé-
vel, a természet iránti vonzalommal
indította útnak. 42 évnyi szolgálata
idején jobbára összevont osztá-
lyokba járó kisdiákokat oktatott, ne-
velt. Tanítványaival a szeretet
nyelvén kommunikálva sikerült le-
győznie a nehézségeket, és jól sze-
repelni a mese- és versmondó,
anyanyelvi és matematikai vetélke-
dőkön. Nyaranta férjével együtt
nyári sátortáborozást szervezett
helybeli és környékbeli diákok szá-
mára, hogy megismertesse velük a
vidék tárgyi és szellemi értékeit. 

Tagja az Erdélyi Népművészek
Társaságának, alapítója és irányí-
tója a Bandi Dezső falumúzeum-
nak, szakmai írásai a Köz-
oktatásban jelentek meg, a közös-
ség, az egyház, a falu életéről la-
punk, a Népújság hasábjain számolt
be rendszeresen. A helyi Unitárius
Nőszövetség társelnökeként előadá-
sokkal, irodalmi és helyi hagyomá-
nyok ismertetésével gazdagítja a
közösség életét – hangzott a mélta-
tásban.

A díjazottak nevében Tóth Kata-
lin mondott köszönetet: – Boldog
vagyok, hogy a Kárpát-medencei
magyar pedagógustársadalom tagja
lehettem 44 éven keresztül. Külön
köszönet az RMPSZ országos és
megyei szervezetének a következe-
tes, kitartó és szeretetteljes munká-
ért, amit értünk végeznek – mondta,
majd díjazott pedagógustársainak
hosszú, aktív nyugdíjas éveket kí-
vánt, akárcsak a rendezvény szerve-
zői.

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Összeállította: Bodolai Gyöngyi 

Az a fontos, ahogyan tanítunk
Elismerés kiváló pedagógusoknak 
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Bárhol is dolgozott különböző vezető
tisztségekben, dr. Deák István okleveles
erdőmérnök, a közgazdaságtudomá-
nyok doktora, a Magyar Tudományos
Akadémia külső köztestületi tagja so-
hasem mondott le örök szenvedélyé-
ről, a természet, az erdő, az állatok, a
vadászat szeretetéről, ami ma, a nyol-
cadik évtized derekán túl sem hunyt
ki. Nemcsak puskával hódol kedvtelé-
sének, hanem hosszú élete során va-
dászati és munkaszervezési
szakkönyvekkel, szaklapokban közölt
vadászcikkek sokaságával is.

– Mielőtt rátérnénk a vadászatra, arra
kérem, tekintsük át röviden életútját, bár
tudom, hogy hosszan lehetne beszélni róla.

– 1934. december 26-án születtem Erdővi-
dék fővárosában, Baróton, ahol édesapám ke-
reskedő volt. Szüleim hét gyermeket neveltek
fel, valamennyien életben vagyunk. A Baró-
ton végzett hét osztályt követően a Kézdivá-
sárhelyi Erdészeti Műszaki Középiskolában
érettségiztem 1952-ben erdésztechnikusi ok-
levéllel. A târgu-jiui légvédelmi tüzérségnél
töltött kétéves katonaság idején sajátítottam
el a román nyelvet. A brassói műszaki egye-
tem elvégzése után erdőmérnökként a szé-
kelyudvarhelyi erdőkitermelő vállalathoz
helyeztek, majd három év múlva a több tíze-
zer hektáros Fenyédi Erdészeti Hivatalnak
lettem a vezetője. „Pártunk és kormányunk”
utasítására kerültem az akkori Maros Magyar
Autonóm Tartomány központjába, Marosvá-
sárhelyre, ahol a következő években ipari,
kisipari, kereskedelmi egységek felügyeletét
bízták rám. Több ipari egységnél dolgoztam
vezető beosztásban, végül az akkori IPP vál-
lalattól mentem nyugdíjba, miután hiába kér-
tem feletteseimtől, hogy engedjenek vissza az
erdőbe.

– Ez az időszak is megérne egy külön be-
szélgetést, de ezúttal maradjunk a vadászat-
nál és a szakírói tevékenységénél. Hogyan,
miért, miről kezdett el írni?

– Marosvásárhelyen dolgoztam, amikor
egykori tanárom, aki a földmérést tanította a
középiskolában, és olyan ismeretekkel vérte-
zett fel, ami kiváltotta egyetemi tanárom el-
ismerését is, a hetvenes évek kezdetén
megkérdezte, hogy nem társulnék-e be ké-
szülő könyvének megírásába. A munkavéde-
lemről szól a könyv (1973), amelyben kisebb
részletek mellett a baleseteknél szükséges el-
sősegélynyújtásról szóló résznek vagyok a
szerzője. Így kaptam kedvet, és írtam meg
1973-ban A vágásvezető kézikönyvét, ami a
munkaszervezésről szól. 

A következő közös alkotásunk a Kádár
Zsombor irányításával készült Ergonómiai is-
meretek című szakkönyv (1976), amely
ember–gép munkaviszonyát tárgyalja. Akko-
riban kezdő tudományágnak számított, és ké-
sőbb ebből doktoráltam. Fontosnak tartottuk,
hogy abban az esetben, ha a munkát jól szer-
vezzük meg, és a munkás úgy dolgozik,
ahogy kell, minél kevesebb energiával minél
többet lehessen termelni. A könyv megírása
után kedvet kaptam az ergonómiához. Itthon
éveken át jártam a Maros menti és a Gör-
gény-völgyi erdőkitermeléseket, majd bel- és
külföldön felkutattam a lehetséges forrásokat.
Sikerült annyi anyagot összegyűjteni, amiből
doktori képzésre jelentkeztem Bukarestben.
A nemzetgazdaságban dolgozó vezetők sna-
govi továbbképzési központjának doktori is-
kolájában tettem le a vizsgákat, és védtem
meg nyolc év után a doktori dolgozatom. Saj-
nos, nem értékelték, ahol kellett volna, és
anyagi előnyök hiányában mindössze az er-
kölcsi előnnyel maradtam. Bárhol is dolgoz-
tam, tanultam, az erdővel való kapcsolatot a
vadászat révén mindvégig megtartottam.

– Mi volt az első élmény, ami ezen az úton
elindította?

– A mesékkel kezdődött, majd édesapám,
aki vadász volt, ahogy az őszi szántásból ki-
látszottam, a hátamra akasztotta a régi, ócska
hátizsákot, amely a bokámig ért, és magával
vitt vadászni. Kimentünk a kertek végébe, és
amikor ugrott a nyúl, meglőtte, betettük a há-
tizsákba, és hazaindultunk. Amikor ugrott a
második, hiába szóltam, hogy lőjön, azt
mondta: kell máskorra is. A nyúlzsákmány a
népes családnak mindig nagyon jól fogott. 

Amikor az általános iskolát Baróton elvé-
geztem, a családi „tanácsban” az anyai nagy-
anyám ragaszkodott volna a székely
hagyományokhoz, miszerint az első fiút pap-
nak kell taníttatni. Édesapám azonban a ter-
mészet iránti vonzódásom látva úgy döntött,
hogy a kézdivásárhelyi erdészeti iskolába
írat. A középiskolában, amely a tanügyi re-
formig római katolikus gimnázium volt, a
műszaki tantárgyakból nagyon jól felkészí-
tettek, amit egyetemi tanulmányaim során ta-
náraim is értékeltek. Érettségi után egy évet
technikusként a baróti erdészetnél dolgoztam.
A két év katonaság után egy évet Alsóráko-
son, egy évet Olaszteleken voltam erdész-
technikus. Ez idő alatt készültem a felvételi
vizsgára a brassói műszaki egyetemre, ahol
öt év után avattak erdőmérnökké. 1965-ben
erdészetvezetőként kaptam meg a vadászen-
gedélyt, vásároltam fegyvert, álltam be a va-
dászegyesületbe, és 86 évesen is
rendszeresen járok vadászni. 

– Mi tartotta, tartja fenn ezt a több mint
fél évszázados vonzalmat?

– Ha a vadászatot az ember megkedveli,
azt ösztönszerűen folytatni kell. Nem csupán
a vad meglövését jelenti, hanem a vadállo-
mány védelme érdekében szakszerűen vég-
zett tevékenységet. Ebben benne van a
természet, a vadon élő állat szeretete is. Az
igazi vadász a vadat óvja, védi, nyugalmát
biztosítja, táplálja, és ily módon az ősi lét-
fenntartó foglalatosság mára a nagyon igé-
nyes sportvadászattá alakult.

– Hogyan lehet „védeni a vadat”, miköz-
ben meglövik? Az, aki annyira szereti a ter-
mészetet, olyankor nem érez sajnálatot?

– A vad a természetben megterem, a ter-
mészet hozama, és az egyensúly megkívánja,
hogy a populáció mértékét szabályozzuk, és
ezáltal a megmaradó vadállománynak meg-
felelő életteret biztosítsunk. A szép virágos
rétet is évente többször lekaszálja az állattartó
gazda, hogy szénája legyen, és a következő
évben más terem helyette. Ha nem vágná le,
a lábán menne tönkre. Az állat is folyamato-
san szaporodik, ha megfelelő természeti kö-
rülmények között él, amibe az embernek is
be kell segítenie. Ha nagyon elszaporodnak a
vadon élő állatok, az élőhelyük környékén
mindent elpusztítanak, arról nem is beszélve,
hogy olyankor megjelennek a betegségek, és
megtizedelik az állományt. 

Ami a sajnálatot illeti, nem lövünk rá min-
denre, amit meglátunk. Betartjuk a mértékle-
tességet, és a vadnak mindig megadjuk az
esélyt arra, hogy elmeneküljön. Például a
nyúlra sem lövünk, ha kijön, és megáll előt-
tünk, csak amikor egy bizonyos távolságra el-
szaladt. 

– Milyen érzés, amikor a vadász eltalálja
a zsákmányt? Felér egy győzelemmel?

– Mint minden sportban, a vadászatban is
vannak győztesek és vesztesek. A vad rendel-
kezik azokkal a természeti adottságokkal,
amelyek a védekezésben segítik. Sokszor
annyira fejlettek ezek az érzékei, hogy túljár
a vadász eszén, felkészültségén. Ha ez nem
sikerül, elejtjük, ami főként a nagyvadak ese-
tében győzelemnek számít. Ugyanakkor a le-
győzöttnek, a vadnak is megadjuk a

végtiszteletet. A nagycsülkös szá-
jába tesszük az utolsó falatot, zöld
gallyakból készült terítékre szépen
elhelyezzük, lehetőség szerint
kürtszóval búcsúzunk tőle, és ka-

lapot levéve végtisztelettel adó-
zunk a vesztesnek.

– Vadászként melyik állatot
kedveli a legjobban?

– A szarvasbikát, mert rendkí-
vül kifinomult érzéke van, meg-
közelíteni nagyon nehéz. Amíg
az erdészetnél dolgoztam, össze-
sen ötöt lőttem. Bár lett volna
többre is lehetőségem, azt mond-
tam, hogy ennyi elég.

– Sokan siratják, hogy meg-
fogyatkozott az ország vadállo-
mánya, közte a medvepopuláció
is. 

– A zöldek kezdték el hangoz-
tatni külföldön, hogy Romániá-
ban bajban van a barnamedve.
Hazája a Kárpát-kanyar, Brassó,
Kovászna, Hargita, Maros és
részben Beszterce megye erdő-
ségei. Életterét körülbelül 2,8
millió hektárra becsülik, ugyanis
az 1.000-től 1.500 méterig ter-
jedő csendes rengetegekben él. A
legutóbbi adatok szerint az állo-
mány sokkal nagyobb annál,

mint amennyit ez a terület el tud tartani. Az
elhullások ellenére is folyamatosan szaporo-
dik, kilőni viszont a feltételezett szaporulat-
nak csak egy nagyon csekély százalékát
lehet. Ezért egyre többen lesznek, és az
ember élőhelyére kényszerülnek, másrészt az
ember foglal el mind több területet a havas-
ból, kiszorítva a medvéket a saját életterük-
ből.

– Kisiskolás korunktól azt tanították, hogy
a medve a telet a barlangjában tölti, nem sé-
tafikál, ahogy mostanában történik, amiért
éjszaka is felriasztják a békés városlakót.

– Sokan tévesen azt mondják, hogy a
medve hibernál, holott a valóságban téli
álmot alszik. Ezt nem jókedvében teszi,
hanem azért, mert ahol ő él, ősszel korán le-
esik a hó, és tavasszal sokáig tart, ezért nem
jut táplálékhoz, és a nyáron összeszedett
energiából él. A medve csendes őserdők mé-
lyén párosodik, a vemhessége hét-nyolc hó-
napot tart, és január végén, februárban hozza
világra a 40-50 deka körüli bocsokat. Mivel
az anyaállat teje nagyon zsíros, hamar fejlőd-
nek, őszire 70-80 kilogrammosra nőnek, két-
éves korukra elérik a száz kilogramm
tömeget. A következő évben pedig teljesen
kitelnek, de csak három-négy év elteltével
válnak ivaréretté. 

– A bocsokat is meglövi a vadász?
– Nem, és a bocsait kísérő anyamedvét sem. 
– Imponáló trófeagyűjteményt látni a va-

dászszobában. Szarvasagancsok, őztrófeák,
farkaskoponya, vaddisznóagyarak, sok-sok
rókakoponya és bőr, kitömött fácánkakas, a
földön vaddisznóbőrök. Ezt mind Deák 
István ejtette el?

– Ami itt látható, a trófeáimnak csak egy
bizonyos része. Valamennyi egy-egy vadá-
szat tárgyi emléke, és szinte mindenikről el
tudnám mondani, hogyan lőttem. Harminc-
negyven éven át csoportfelelős voltam a me-
zőpaniti területen, a rókáim története ahhoz
kapcsolódik.

– Melyik volt a legérdekesebb vadászat, a
legszebb vad, amelyet lőtt?

– A retyezáti zergevadászat, amihez egyéni
engedélyre volt szükség. Azonban zergét va-
dászni csak az menjen, aki kitartó, jó fizikai
és szellemi képességeknek örvend. Egyéb-
ként könnyen balesetet szenvedhet a sziklák
között. 

– Gondolom, hogy nem szűkölködik va-
dásztörténetekben; mondjon el egyet közü-
lük!

– Minden vadászat olyan, mint egy regény,
egyik sem hasonlít tökéletesen a másikhoz.
Mindig történik valami, amit korábban nem
tapasztaltunk. Aki figyelmes, annak a vadra
várva az erdő mindig tartogat valamilyen
meglepetést. Ahogy a leshelyen állok, és hall-
gatom „a természet lágy neszét”, mindig fel-
figyelek valami mozgó élőlényre. Most
hirtelen a borz története jut eszembe. Vad-
disznóvadászaton hajtottuk a vadat, amikor
megjelent valami a sűrűben. Kiderült, hogy
egy eltévedt borz, amely, bár éjjeli állat, va-
lamilyen okból kint maradt az erdőben. Az
egyik kolléga lőtt, a borz elesett. A helyszínre
érkező vadászmester nem örvendett, mivel az
állatot meg kell nyúzni, a borzot különösen,
amivel telik az értékes idő. Hogy időt nyer-
jünk, összekötöztük a két hátsó lábát, és fel-
akasztottuk egy fára, hogy visszafelé jövet
megnyúzzuk. Délután került is egy fiatalem-
ber, aki elvállalta, megoldotta a kötést, és le-
vette a fáról, de a bicskája nem vágott elég
jól, s mire a kölcsönkéssel visszatért, a borz-
nak hűlt helye volt. Ez is megtörténhet. 

– Az első könyvekről már szóltunk, de az
igaziak a vadászati szakkönyvek*, amelyek
a természetkedvelőknek, kezdő és haladó va-
dászoknak, turistáknak és az érdeklődő ol-
vasóknak szólnak a vadállatok életviteléről,
viselkedéséről, szokásairól, a vadászat for-
télyairól és a vadászerkölcsről. Miért tartotta
fontosnak megírni ezeket a könyveket?

– Úgy éreztem, hogy szakmai, gyakorlati
ismereteim, gazdag élettapasztalatom birto-
kában teljes képet adhatok az Erdélyben va-
dászható vadfélékről, a vadászszokásokról, a
vadászati illemtanról és a sajátos kifejezések-
ről. Azt szeretném elérni, hogy fontosságuk
ismeretében tekintsenek a vadászokra és a va-
dászatra, és ugyanakkor útmutatót nyújtsak a
kezdőknek. 

Dr. Deák Istvánnak a vadászatról szóló írá-
sát hamarosan Színes Világ című mellékle-
tünkben olvashatják.

*Az apróvad és vadászata Erdélyben, A
nagyvad és vadászata Erdélyben, Vadászat
Erdélyben (2005), A szárnyasvad vadászata
és védelme (2015), Vadaskönyv – mindenki-
nek (2011), Vadközelben – vadászanekdoták
(2020).

Bodolai Gyöngyi

„Vadásztörténet” 
Lőfegyverrel és könyvekkel 
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Itt a tavasz, és a nyári szezon is ro-
hamosan közeleg, ezért nézzük meg,
mit ajánlanak a divattervezők a
2021-es évre. Hogy egy kicsit rend-
hagyóbb legyen, ezúttal válasszunk
játékosabb elnevezéseket az egyes
irányzatok megjelölésére.

Így hát az első irányzatot illethetjük az Öt
hét a ballonban címmel. Annak ellenére,
hogy természetesen több mint öt hétre érvé-
nyes, a hatás kedvéért értsünk egyet vele. Ez
az irányzat a terjedelmes, puffos, ballon-
szerű ruhaujjakról kapta a nevét, melyek a
hőlégballon-fesztiválokat juttatják
eszünkbe. 

Az immár klasszikusnak számító farmer-
anyag adta a következő irányzat nevét: A
farmerművelet. Ez az enyhén katonai ese-
ményre emlékeztető kifejezés hűen tükrözi
a farmer széles körű elterjedését, használa-
tát, mintegy uniformizálódását. Mindennap-
jaink szerves részeként végül is történelmet
írt, szezont szezon után követve. Tehát nyu-
godtan díjazhatjuk a farmert, mivel általa a
divat ténylegesen mindenki számára hozzá-
férhetővé vált.

A Valahol a szivárvány fölött című divat-
irányzat is hűen tükrözi tartalmát, ami a szi-
várvány színeinek sokféleségét eszünkbe
juttató, élénk, vibráló színekre és mintákra
utal, melyek átvitt értelemben „a fellegekbe
röpítik” viselőiket. Ez már inkább stílus-
irányzat, semmint egy tulajdonképpeni di-
vatirányzat. A kihívást kedvelők Kánaánja.

A Power pants (erős nadrág) elnevezés
az idei nyári nadrágdivat jelszava. A kényel-
mes, lezser szabású, bő, túlzottan hosszú,
túlzottan puffos, hólokkal ellátott darabok
elegáns, magas sarkú szandállal és egy ér-
dekes, fél vállunkat láttatni engedő pólóval
művészies külsőt kölcsönöznek, és biztosan
a figyelem középpontjába kerülünk.

A Miniszoknyák ellenőrzésre című divat-
irányzat is időszerű, mert már biztosan min-
denki vágyott egy „becsületes”
miniszoknyára. A hatvanas és kilencvenes

évek legkedveltebb ruhadarabja, könnyen
beiktatható a bohó, diszkó, minimalista és
ladylike stílusokba is. Azt mondhatjuk,
hogy a miniszoknya szinte ugyanolyan sok-
oldalú, mint a farmer. Tőlünk függ, hogy
életet lehelünk-e bele.

A The skin i live in (a bőrön, amelyben
élek) című divatirányzat Pedro Almodóvar
azonos című filmjét juttatja eszünkbe, annak
ellenére, hogy a címen kívül semmi köze
sincs hozzá. Ez az irányzat nem feltétlenül
a szűk, testhezálló darabokról szól, hanem
a kényelmes, testre simuló, a test formáját
is sejtetni engedő, többnyire kötött és a szin-
tén kötött szövetnek számító dzsörzéanya-
gokból készült, változatos ruházatról a
kezeslábastól a mikropólóig. 

A Tedd a fejed a vállamra címet adhatjuk
a következő divatirányzatnak, viszont ez a
cím indirekt és megtévesztő, mert a valóság
tükörképét mutatja, miszerint már ez sem
lesz lehetséges, mivel ismét a magas, struk-
turált vállak jönnek divatba. Így idén a blé-
zer például akkor lesz a legdivatosabb, ha
„egekig” emelkedő váll díszíti, és egy ilyen
darab semmiképp sem hiányozhat ruhatá-
runkból.

Ahogyan a fehérre mondtuk, hogy az „új
fekete”, ha a méretre gondolunk, mivel idén
az extrém módon túlméretezett ruhadarabok
divatosak, nyugodtan elnevezhetjük ezt az
irányzatot úgy, hogy Az XXXL az új S-nek
felel meg. Ez a kifejezés hűen tükrözi az óri-
ási méretkülönbséget a valódihoz viszo-
nyítva, valamint ezen ruhadarabok
méretbeli viszonyát a társított elemekhez.
Például ha nagyon bő, férfias szabású inge-
ket szokatlan társításokban viselünk, mint
lovaglócsizma, estélyi szandál, magas szárú
tornacipő, vagyis mindennel, ami szűk, és
divatot inspirál.

A Virágárus lány nevű divatirányzat
hűen tükrözi tartalmát, a szebbnél szebb,
színes, virágmintás anyagokból készült, vál-
tozatos ruhadarabokat. Itt főleg ruhákra
gondolunk, de ez nem azt jelenti, hogy nem
viselhetünk a legegzotikusabb virágminták-
kal ellátott pólókat, nadrágokat vagy felső-
ket.

Casoni Ibolya

Tavaszi-nyári divatirányzatok

Tavaly év végén Szatmár megyé-
ben egy kutyában és egy szarvas-
marhában, idén február elején egy
vadon élő rókában mutatták ki az
emberre és állatra egyaránt veszé-
lyes vírust. Az esetek közelsége
miatt Magyarországon figyelmezte-
tik az állattartókat a veszettség el-
leni védekezésre, a védőoltások
beadatására. 

A veszettség az egyik legrégeb-
ben ismert fertőző betegség, mely a
beteg állat harapása útján terjed
egyik egyedről a másikra vagy akár
az emberre. Ismételt előfordulása a
határtérségben aggasztja az anyaor-
szági szakembereket, mert a fertő-
zött, idegrendszeri tüneteket
mutató, rendellenesen viselkedő
vadállatok nagy távolságokat is
megtehetnek, így a betegséget a
határ menti és a magyarországi ró-
kaállománynak is átadhatják. A pár-
zási időszak egyébként is az állatok
fokozott mozgásával, gyakori har-
cokkal jár, ami növeli a veszettség
terjedésének kockázatát.

Dr. Kincses Sándort, a Maros
Megyei Állategészségügyi és Élel-
miszer-biztonsági Igazgatóság ve-
zetőjét az országos és a megyei
helyzetről kérdeztük. Amint a szak-
ember kifejtette, az ország nyugati
határvidékén több gócpontot azono-

sítottak, amelyek részben az Ukraj-
nával szomszédos területeken a
vándorló vadállomány révén alakul-
hattak ki. Maros megyében azonban
hat-hét éve nem találtak veszettség-
gel fertőzött állatot, még a rókák
között sem. Azok a körzeti állator-
vosok, akik szerződéses viszonyban
állnak az állategészségügyi igazga-
tósággal, ingyen elvégezhetik a ku-
tyák és macskák veszettség elleni
védőoltását, amennyiben az állatok
rendelkeznek egyéni azonosítóval,
és be vannak vezetve az országos
nyilvántartásba. Amennyiben azon-
ban nincs csipezve az állat, az oltó-
anyag árát és a munkadíjat ki kell
fizetnie a gazdának. Az ingyenes

veszettség elleni védőoltási kam-
pány nem érvényes a magánrende-
lőkre, mivel nem kapnak
támogatást az államtól. 

A macskákat is oltani kellene
Amint az intézményvezető hang-

súlyozta, a macskáknál nagy a le-
maradás, annak ellenére, hogy
azoknál is előírás a védőoltás bea-
datása, mivel hasonlóképp terjeszt-
hetik a kórt. Felelőtlenség kutyát
vagy macskát tartani, és nem beol-
tatni, ugyanis bármikor bármelyik
állat megtámadhat és megharaphat
valakit. A háziállatok megóvása
gazdájukat és a környezetükben élő
embereket is védi a fertőzéstől. A
veszettség elleni védőoltást az ál-
latok elektronikus azonosítójának
beültetéséhez és a naprakészen ve-
zetett egészségügyi könyvhöz kö-
tötték, a mikrocsip hiányában
beadott oltás a szabályozás értelmé-
ben bűntettnek számított. Ezt elve- tette az alkotmánybíróság azon ha-

tározata, amelynek értelmében a ve-
szettség elleni védőoltás beadása
nem köthető az egyéni azonosító
meglétéhez vagy hiányához. Az ál-
lategészségügyi törvény szerint
ugyanakkor kötelező a háziállatok
azonosítása és nyilvántartása. A
szakemberek rendszeresen hangsú-
lyozzák a veszett állat okozta hara-
pás vagy karcolás veszélyét, ami az
emberre nézve halálos kimenetelű
lehet. A mikrocsip beültetésével az
állat bekerül az országos adatbá-
zisba, melyben mindazok a kutyák
megtalálhatók, amelyekbe az azo-
nosító elektronikus transzpondert
beültették. Egy esetleges kutyaha-
rapást követően ellenőrizni lehet,

hogy az állat megkapta-e a veszett-
ség elleni kötelező védőoltást. Ezzel
sok kellemetlenség elkerülhető, az
áldozat részéről a sok utánajárás, il-
letve az utólagos kártérítési igények
és bírságok, amivel az állat tulajdo-
nosa sújtható, ha nem tartotta be az
előírásokat, illetve nem tudja bizo-
nyítani, hogy a kutyája megkapta a
védőoltást. Azok az ebtartó magán-
személyek, akik nem tartják be az
Országos Állategészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Hatóság ren-
deletének előírásait, a 2005. évi
984-es kormányhatározat értelmé-
ben 400–800 lej közötti bírsággal
számolhatnak. Jogi személyek ese-
tében a bírság 1000 lejig 
terjedhet. 

Ember és állat harmóniája
Szórványosan előforduló veszettség az országban 
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Az utóbbi hónapokban az állategészségügyi szolgálat több
ízben is azonosított veszettséggel fertőzött állatot az ország
nyugati határvidékén. Romániában a rókaimmunizációs prog-
ramnak és a kutyák kötelező védőoltásának köszönhetően a
betegség egyre inkább visszaszorult, ennek ellenére a fertő-
zés régiónként szórványosan előfordulhat. 

Fotó: Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska



A koronavírus-járvány legtöbbet emlegetett
szava kezdetben a kézmosás volt, jelképévé
pedig a sebészi maszk vált, használatának fontos-
ságáról „orrvérzésig” tájékoztatták a nagyközön-
séget. A maszkról szóló hirdetések akkor fogytak
el, amikor helyüket egy sokkal hatékonyabb vé-
dekezési eszköz, a vakcina népszerűsítése vál-
totta fel. Amin nem kell csodálkoznunk, hiszen a
nagyobb járványok idején is ez volt a sorrend,
ugyanis minden egyéb intézkedésen túl a védőol-
tás segített abban, hogy csökkenjen a megbete-
gedések száma, és a kialakuló úgynevezett
nyájimmunitás következtében (mennyire nem
szeretem ezt a szót) a fertőzés terjedési lánca
megszakadjon.

A maszk viszont, ha nem is reklámozzák már olyan
sokat, még egy ideig öltözetünk „alapdarabja” marad. A di-
vatkreátorok egy része gyorsan rá is hangolódott, és az ele-
gáns öltözékhez színben és anyagban illő maszkokat
kínálnak, amelyekbe belecsúsztatható a szűrőlap is, olyan
textíliából kiszabva, amely nem engedi se ki, se be a víru-
sokat. Az egyszerű anyagból varrt maszk ugyanis nem szi-
getel annyira, mint az összevissza szálakból kialakított
kelme, ennek ellenére több a semminél. Sokan felfedezték
az üzletet benne, és kisebb-nagyobb cégek a készítésükre
átállva vészelték át a járványt. Ugyanakkor híres divatcé-
gek, mint például a Gucci vagy a Palm Angels is terveztek
egyedi maszkokat. Volt, aki arannyal vagy Swarovski-kris-
tályokkal díszített darabot rendelt.

Amúgy el kell ismernünk, hogy a maszk nem kellemes
viselet. Téli mínusz fokokban a szemüveg, különösen, ha
műanyag a lencséje, bepárásodik, és nehéz a kettőt össze-
egyeztetni. Azoknak sem könnyű, akik szájon veszik a le-
vegőt. A maszk hamar benedvesedik, s olyankor azonnal le
kellene venni, és minél hamarabb megszabadulni tőle. Ehe-
lyett sokan kimossák, és újra felteszik. Bár a megnöveke-
dett kínálat miatt az ára csökkent, de még mindig nem
annyira, hogy az átlagpolgár napi több maszkot is megen-
gedhessen magának. Sőt, egyeseknek csak egy van, és lát-
hatóan összekoszolódott, ami eléggé gusztustalan látvány.

Ha visszatekintünk a történelemben, meggyőződhetünk,
hogy a maszk nem új keletű védekezési eszköz. Sírásók és
gyógyítók is használták a 14-15. században az arcukra kö-
tött kendőt. És emlékezzünk csak vissza a csőrrel ellátott
madármaszkra, amelyet a pestisdoktorok viseltek a 17. szá-

zadi nagy járvány idején. Jellegzetes öltözékük tervezője a
Medici család udvari orvosa, Charles de Lorme volt.

A mai maszkokhoz hasonló száj- és orrvédő alkalmatos-
ságot az 1912-es mandzsúriai pestisjárvány idején egy
Cambridge-ben végzett fiatal kínai orvos, Kien-teh Wu ké-
szített többrétegnyi pamutból és gézből. Francia orvostársa,
aki megalázó módon kigúnyolta, és azért sem tette fel, ha-
marosan belehalt a pestisbe. A maszk népszerű lett, és az
1918-as spanyolnáthajárvány idején, a korabeli képek ta-
núsága szerint, már széles körben hordták.

A sebészek viseletéhez is régen hozzátartozik, hogy a
szájukból a baktériumok ne juthassanak be a feltárt vá-
gásba. A sokat reklámozott úgynevezett sebészi maszkok
ma is elsősorban a vírusok terjedését gátolják, és kevésbé
védenek a behatolásuk ellen. A legbiztonságosabb maszkot
az Egyesült Államokban kezdték el gyártani, kezdetben
ipari, majd mindennapi használatra is. Az N95-ös maszk
többrétegnyi, apró szálakká préselt polimerből készül, ame-
lyek között a vírusrészecskék fennakadnak. Viszonylag
drága, s bár kitűnően véd, hosszú órákig ennek a maszknak
a használatát sem ajánlják. 

A keleti országokban a maszkot a városok szennyezett
levegője és az influenza elleni védekezési eszközként ko-
rábban is rendszeresen viselték, a Covid–19-járvány idején
kötelező módon. Mára már utasítani sem kell a kínai, japán
és más kelet-ázsiai országok lakóit, mert ahogy nőni kezd
a szmog vagy a fertőzöttek száma, már teszik is fel a masz-
kot. És ki tudná megmondani, hogy mennyi ideig kell még
viselnünk, bármennyire is kényelmetlen. (b.gy.) 
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A sorban állás és a sorban való viselkedés is minősít. Álta-
lában rossz hangulatú megjegyzések maradnak meg, vagy a
felgyűlt feszültség miatti kirohanások trágár szavai. A legfélel-
metesebb érzés a bizonytalanság volt, hogy négy-ötórás sorál-
lás után is előfordulhat, hogy üres szatyorral kell hazamenni,
mert közben elfogyott a hús, a mozijegy, a kenyér, s teljesen fe-
leslegesen töltöttünk el egy fél műszaknyi időt.

Egyébként a sorban való viselkedés is az emberségnek egy-
fajta megnyilvánulása. Még az ún. átkosban – 1989 előtt – súg-
ták meg nekem, falun szolgáló lelkipásztornak, hogy másnap
érkezik egy szállítmány narancs a főtéri önkiszolgálóba. De-
cember közepe volt, már számítgattuk a karácsonyi csomag
tartalmát, örömhírként hatott a narancs érkezése. Másodma-
gammal álltam be a sorba, ahol két másik faluban szolgáló
társam is állt, nemcsak kollegiális szolidaritásból. Pár isme-
retlen sor(s)társ választott el egymástól. Nem akartuk felfedni
magunkat, így csak néhány közömbös, semmitmondó szót vál-
tottunk az emberek feje fölött. Nemsokára elkezdték árulni a
kincsnek tekintett déligyümölcsöt. Társammal együtt kétládá-
nyit vásárolhattunk (elég is volt a jeddi gyermekek ünnepi cso-
magjához), majd a mögöttünk álló két nőt kiszolgálva,
bejelentették: mára elfogyott a narancs. Valahol az önkiszol-
gáló és az autónk között félúton álltunk meg, lelkiismeret-fur-
dalással küszködve: mi viszünk két láda narancsot, s a
többieknek egy darab sem jutott. Aztán mérlegelni kezdtük, ha
átadjuk nekik az egyik ládát, sem Jedden, sem a nyárádmenti
faluban nem jut minden csomagba narancs. Lelkiismeret-fur-
dalással, de vittük tovább a sorban állással szerzett kincset.
Nem tudom, mekkora örömet vittek az angyalok a nyárádmenti
faluba, de a jeddi karácsonyi örömhöz bennem emiatt egy kis
üröm is társult.

Vannak szebb élményeim is ama régi sorban állások idejé-
ből. Nem volt hosszú az a sor, amelyet a főtéri nagy könyves-
üzlet előtt láttam, nyolc-tíz olvasni vágyó állt az ajtó előtti
asztal mellett a járdán. Úgy emlékszem, Sütő András Anyám
könnyű álmot ígér című könyvének újrakiadását árulták, és én
boldogan néztem azt a kétméteres sort a tavaszi napfényben,
mert megmaradásunk erős vágyát és kitartásunk biztonságát
láttam benne: amely nemzet hajlandó könyvért sorba állni,
annak nyelve és kultúrája nem vész el.

Sorok és sorsok III.
Ötvös József

Ki tudja, meddig kell még viselnünk?

Démokritosz (ógörög 
atomista filozófus, 

i.e. IV-V. század) egyik 
észrevételét idézzük 

a rejtvény fősoraiban.
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Február 25-i rejtvényünk megfejtése: Az olvasás gyönyörűségét India minden kincsével sem cserélném fel.

Marosvásárhelyi kínálat



Bejutott a labdarúgó-Románia-
kupa elődöntőjébe a CSU Craiova.
Az 1. liga rangsorának harmadik
helyezettje kedd este az ugyancsak
élvonalbeli Chindia Tîrgoviştét 1-0-
ra múlta felül. A mérkőzés egyetlen
találatát Cîmpanu szerezte a 25.
percben. Mindkét csapatnak volt
egy kapufája, a hajrában pedig a
gólszerző akár meg is duplázhatta
volna az előnyt, de egy-egy ellen
nem tudta megverni az ellenfél ka-
pusát, Dinu Moldovant.

A két csapat három napon belül
második alkalommal találkozott.
Szombaton a házigazda Chindia
nyert, ugyancsak 1-0-ra.

A Craiova edzője, Marinos Ou-
zounidis szerint csapata győzelme
megérdemelt, és hamarabb is el-
dönthették volna a mérkőzést. „Sok
gólszerzési lehetőséget alakítottunk
ki, és viszonylag hamar betaláltunk,
de az ellenfél kapuja előtt hatéko-
nyabbnak kellett volna lennünk.
Könnyen kerültünk ziccerbe, de
gyenge volt a helyzetkihasználá-

sunk. Még nem gondolkodunk
azon, hogy elnyerhetjük a kupát.
Boldog születésnapot kívánok Emil
Săndoinak, aki hétfőn lett 55 éves,
szombaton »megajándékoztuk« őt a
siker lehetőségével. Azonban ma
rajtunk volt a sor, hogy nyerjünk“ –
mondta.

A Chindia edzője, Emil Săndoi
elsősorban azt emelte ki, hogy ezút-
tal több játékosát pihentette, mivel
a bajnokságban a Sepsi OSK elleni
meccs következik (a ranglistán
nyolcadik Tîrgovişte még nem tett
le arról, hogy felsőházi részvételre
feljogosító helyen zárja az alapsza-
kaszt – a szerk.), és Háromszéken
szeretnének pontokat szerezni.
„Természetes, hogy a pénteki ösz-
szecsapásra is gondoltunk ennek a
meccsnek az előkészítésében, ez
azonban nem jelenti azt, hogy nem
akartunk volna nyerni. Bíztam
benne, hogy azok a játékosok, akik
eddig kevesebb lehetőséget kaptak,
most majd bizonyítanak, de sajnos,
elmaradt az az odaadás és áldozat-
készség, amire számítottam a ré-
szükről. A születésnapi ajándé-

komat szombaton megkaptam” –
utalt ő is a CSU Craiova elleni baj-
noki sikerre. Kiemelte: 0-0-s állás-
nál volt egy kapufájuk, aztán a
védekezésben elkövetett szarvas-
hiba miatt gólt kaptak, és elvesztet-
ték a fejüket. Utána pedig hiába vitt

be támadófutballra alkalmas játé-
kosokat, az ellenfél nagyon jól tar-
totta a labdát, így nemigen volt esé-
lyük az egyenlítésre. „A második
félidőben igazi gólhelyzetet nem is
igen láttam” – jegyezte meg rezig-
náltan.

Szerdán, lapzárta után a Kolozs-
vári Universitatea a Zsilvásárhelyi
Viitorul Pandurii csapatával találko-
zott, míg a Petrolul Ploieşti a Gyur-
gyevói Astrával mérkőzött. Ma este
8-tól a 2. ligás Dunărea Călăraşi a
Bukaresti Dinamót fogadja, a talál-
kozót élőben közvetíti a DigiSport
1 és a Telekom Sport 1.

Elsőként a CSU Craiova jutott a Románia-kupa elődöntőjébe

A listavezető Ferencváros hazai
pályán 1-0-ra győzött a sereghajtó
Diósgyőr ellen a labdarúgó OTP
Bank Liga 24. fordulójának kedd
esti mérkőzésén. A zöld-fehérek így
visszaállították a 15 pontos különb-
séget a második helyezett Puskás
Akadémiával szemben, a DVTK
pedig öt pontra van a 10., már benn-
maradást jelentő helyen álló Buda-
foktól, amely szerdán, lapzárta után
lépett pályára.

A címvédő listavezető kezdte
jobban a találkozót, de néhány ígé-
retes támadás után visszavett a tem-
póból. A folytatásban kiegyenlített
küzdelem folyt a pályán, elsősorban
mindkét együttes a védekezésben
jeleskedett, így szinte helyzet sem
alakult ki a kapuk előtt.

A második félidő első felében a
sok hiba miatt felépített támadást
alig-alig lehetett látni. A játékrész
derekán mindkét csapat közel került
a gólhoz, a helyzetek azonban ki-
maradtak. Az utolsó negyedórára
megélénkült a tempó, előbb a diós-
győri Márkvárt hagyott ki nagy

helyzetet, majd ez gyorsan meg-
bosszulta magát, mert Boli az ellen-
támadás végén szépen fejelt a

kapuba. A vendégek minden tőlük
telhetőt megtettek az egyenlítésért,
de nem jártak sikerrel.

Minimális különbséggel verte 
a sereghajtót a címvédő * Angol Premier Liga, 16. forduló: Everton – Manchester City 1-3;

17. forduló: Burnley – Fulham 1-1; 18. forduló: Leeds United – Sout-
hampton 3-0; 26. forduló: Chelsea – Manchester United 0-0, Crystal
Palace – Fulham 0-0, Everton – Southampton 1-0, Leeds United – Aston
Villa 0-1, Leicester – Arsenal 1-3, Manchester City – West Ham United
2-1, Newcastle United – Wolverhampton 1-1, Sheffield United – Liver-
pool 0-2, Tottenham – Burnley 4-0, West Bromwich – Brighton & Hove
Albion 1-0. Az élcsoport: 1. Manchester City 62 pont, 2. Manchester
United 50, 3. Leicester 49.

* Spanyol La Liga, 1. forduló: FC Barcelona – Elche 3-0; 2. forduló:
Levante – Atlético Madrid 1-1; 25. forduló: Alavés – Osasuna 0-1, 
Celta Vigo – Valladolid 1-1, Eibar – Huesca 1-1, Getafe – Valencia 
3-0, Cádiz – Betis 0-1, Granada – Elche 2-1, Levante – Athletic Bilbao
1-1, Real Madrid – Real Sociedad 1-1, Sevilla – FC Barcelona 0-2, 
Villarreal – Atlético Madrid 0-2. Az élcsoport: 1. Atlético Madrid 
58 pont/24 mérkőzés, 2. FC Barcelona 53/25 (55-22), 3. Real Madrid
53/25 (43-30).

* Olasz Serie A, 24. forduló: Sampdoria – Atalanta 0-2, Napoli – Be-
nevento 2-0, Crotone – Cagliari 0-2, Udinese – Fiorentina 1-0, Inter –
Genoa 3-0, Hellas Verona – Juventus 1-1, Bologna – Lazio 2-0, 
AS Roma – AC Milan 1-2, Spezia – Parma 2-2; 25. forduló: Juventus –
Spezia 3-0. Az élcsoport: 1. Inter 56 pont, 2. AC Milan 52, 3. Juventus
49.

* Német Bundesliga, 23. forduló: Lipcsei RB – Mönchengladbach 
3-2, Union Berlin – Hoffenheim 1-1, Bayer Leverkusen – Freiburg 1-2,
Brémai Werder – Eintracht Frankfurt 2-1, Wolfsburg – Hertha BSC 
2-0, VfB Stuttgart – Schalke 04 5-1, Bayern München – 1. FC Köln 
5-1, Mainz – Augsburg 0-1, Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld 
3-0. Az élcsoport: 1. Bayern München 52 pont, 2. Lipcsei RB 50, 3.
Wolfsburg 45.

* Francia Ligue 1, 11. forduló: Olympique Marseille – Nice 3-2; 21.
forduló: Nimes – Lorient 1-0; 27. forduló: Angers – Lens 2-2, Bordeaux
– Metz 1-2, Dijon – Paris St. Germain 0-4, Lille – Strasbourg 1-1, Lo-
rient – St. Etienne 2-1, Olympique Marseille – Lyon 1-1, AS Monaco –
Brest 2-0, Nimes – Nantes 1-1, Reims – Montpellier HSC 0-0, Stade
Rennes – Nice 1-2. Az élcsoport: 1. Lille 59 pont, 2. Paris St. Germain
57, 3. Lyon 56.

Európai focikörkép

Fotó: a CSU Craiova közösségi oldala

A ferencvárosi Aissa Laidouni (b) és a diósgyőri Augusto Max       Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Újabb mérföldkőhöz érkezett kedden este a Juventus sztárlabdarúgója, Cristiano Ronaldo.
A Spezia ellen 3-0-ra megnyert Serie A-mérkőzés volt a portugál támadó 600. bajnoki meccse,
amelyet emlékezetessé is tett, ugyanis ő lőtte csapata harmadik gólját. Az ötszörös arany-
labdás Ronaldo ebben a szezonban már a 20. találatát szerezte, ezzel – az öt európai top-
bajnokságot tekintve – ő lett az első futballista, aki 12 egymást követő idényben is elérte
ezt a határt Fotó: BBC

2021. március 4., csütörtök ______________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 99

Farczádi Attila

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Románia-kupa, ne-
gyeddöntő: Chindia Tîrgovişte –
CSU Craiova 0-1 (0-1). Tovább-
jutott a CSU Craiova.
Bodzavásár, zárt kapus, vezette:
Horia Mladenovici.
Gólszerző: Cîmpanu (25.).
Sárga lap: Neguţ (90.).
Chindia: D. Moldovan – Căpuşă,
Piţian, Celea, Kocici – P. Iacob
(36. Dulca), Dumitraşcu (73.
Mitrea) – Yameogo, Atanase (36.
Neguţ), Diaz (66. M. Costea) –
Berisha (46. Neicuţescu).
CSU Craiova: Pigliacelli – Vătă-
jelu, Papp, M. Constantin, Bancu
– Mateiu, Nistor, Screciu (41.
Bic) – Cîmpanu (84. Vlădoiu),
Ivan (84. Tudorie), Baiaram (72.
Camara).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 24. forduló: Fe-
rencvárosi TC – Diósgyőri VTK
1-0 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna, zárt
kapuk mögött, vezette: Berke.
Gólszerző: Boli (77.).
Sárga lap: Laidouni (84.), illetve
Milovic (59.), Márkvárt (68.),
Hegedűs (90).
FTC: Dibusz – Botka (7. Wingo),
Blazic, Mmaee (67. Dvali), He-
ister (46. Civic) – Haratin, Laido-
uni – Zubkov, Tokmac (67.
Hariasvili), Uzuni (84. Sigér) –
Boli.
DVTK: Malenica – Grgic, Milo-
vic, Hegedűs, Pikk – Márkvárt,
Zivulic (79. Roshi), Max (82.
Suljic) – Drazic, Grozav, Iva-
novski.

Eredményjelző
Labdarúgó NB I, 24. forduló:
Kisvárda Master Good – Puskás
Akadémia FC 0-1, Budapest
Honvéd – MTK Budapest 3-2,
Ferencvárosi TC – Diósgyőri
VTK 1-0.

A tabella
1. Ferencváros       24          17             6           1          48-14          57
2. Puskás AFC      24          13             3           8          34-30          42
3. Fehérvár FC      23          10             6           7          46-28          36
4. MTK                 24          9               7           8          35-33          34
5. Paks                   23          9               5           9          46-43          32
6. Mezőkövesd      23          8               7           8          25-29          31
7. Kisvárda            24          8               7           9          22-31          31
8. Újpest                23          8               4           11        29-49          28
9. Honvéd             24          7               7           10        37-36          28
10. Budafok          23          7               5           11        29-42          26
11. ZTE                 23          7               4           12        40-43          25
12. Diósgyőr         24          6               3           15        28-41          21

Marokkói és grúz válogatott futballistát igazolt le a Ferencváros
A Ferencváros leigazolta a négyszeres marokkói válogatott Samy

Mmaee-t, valamint a hatszoros georgiai válogatott Giorgi Haraisvilit.
Samy Mmaee 24 éves, védőposzton szerepel, a belga élvonalbeli

Saint-Truiden együttesétől érkezett a zöld-fehérekhez. Ebben a szezon-
ban tizenegy bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget, és a téli átigazo-
lási szezonban hírbe hozták a francia Saint-Étienne-nel, illetve az orosz
Rubin Kazannyal is. A belgiumi Halléban született futballista a belga
U19-es és U21-es válogatottban is pályára lépett tétmérkőzéseken. Fel-
nőttszinten már a marokkói nemzeti csapatot képviseli, négyszer lépett
pályára a válogatottban: két barátságos meccsen és két Afrika Kupa-
selejtezőn, a mérlege három győzelem és egy döntetlen.

Giorgi Haraisvili ugyancsak 24 éves, szélső, a svéd IFK Göteborgtól
szerződött a magyar fővárosba. Korábban a Saburtalo Tbiliszi csapa-
tában játszott, onnan – 2018-ban – előbb kölcsönbe került a Göteborg-
hoz, amely 2019-ben végleg megszerezte. A svéd együttesben 76
mérkőzésen 20 gól és 13 gólpassz volt a mérlege.



Felhívás

A Maros Megyei Tanács mint a 2020–2025-ös idő-
szakra vonatkozó Maros megyei hulladékgazdálko-
dási terv birtokosa értesíti az érdekelteket, hogy
figyelembe véve a közelmúltban regisztrált SARS-
CoV-2 vírussal fertőzöttek arányának növekedését,
a Maros megyei hulladékgazdálkodási terv 2020–
2025-ös időszakra készített tervezetének és kör-
nyezetvédelmi jelentésének nyilvános vitájára
elektronikus formában kerül sor.

Az érdekeltek megjegyzéseiket és javaslataikat el-
küldhetik 2021. március 9-ig a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez az
office@apmms.anpm.ro elektronikus címre vagy
faxon a 0265-031495-ös számra.

Az ELNÖK nevében 
Paul Cosma Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser főjegyző

Nyárádkarácson Község 
Polgármesteri Hivatala

– Nyárádkarácson 166. szám, Maros megye, adószám:
4323187, tel. 0265/332-112 , fax: 0265/332-113,

e-mail: craciunesti@cjmures.ro –

zárt borítékos, nyilvános versenytárgyalást szervez egy 76,31
négyzetméteres ingatlan bérbeadására – 59,87 m2-es orvosi ren-
delő, 16,44 m2-es közös helyiségek –  Nyárádkarácson 165. szám
alatt, fogorvosi rendelőnek. Az épület a község köztulajdonában
van. 

A szükséges iratokhoz az érdeklődők ingyen hozzájuthatnak
a Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hivatalban.

Az ajánlatokat egy példányban 2021. március 25-én 10 óráig
lehet benyújtani.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékokat március 25-én 11 órakor
bontják fel. Bővebb felvilágosítás a 0265/332-112-es telefonszá-
mon vagy a hivatalban.

Bodó Károly Gyula polgármester
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Iohannis: A vadon élő állatok kínzását, 
megölését és a vadállat-kereskedelmet 

büntetni kell
A vadon élő állatok kínzása,
megölése és a vadállat-keres-
kedelem mind elítélendő cse-
lekedet, amit büntetni kell –
jelentette ki Klaus Iohannis
államelnök szerdai, a vadvilág
világnapja alkalmából közzé-
tett üzenetében. 

„Románia különleges helyet fog-
lal el Európában a biodiverzitás, az
erdők és a vadvilág tekintetében. Az
ország csaknem 35 százalékát erdő
borítja, és ez a természeti örökség
felbecsülhetetlen ökológiai értékkel
bír. Az erdők több ezer állat- és nö-
vényfajnak adnak otthont, melyek-
nek egy része Nyugat-Európában
már kihalt. Erdeink és vadvilágunk
azonban sok esetben veszélyben
van. Az elmúlt évtizedekben az em-
beri tevékenység nyomán az élőhe-
lyek egy része eltűnt, a vadon élő
állatok pedig az emberi települések

közelében kénytelenek élelmet ke-
resni. A vadon élő állatok kínzása,
megölése és a vadállat-kereskede-
lem mind elítélendő cselekedet,
amit habozás nélkül büntetni kell a
hatályos törvények szerint” – írja
üzenetében az államfő.

A fent említett cselekedetek
ugyanakkor az embereket is kite-
szik különféle vírusoknak, és hoz-
zájárulnak a Covid–19
pandémiához hasonló járványok
megjelenéséhez – szögezi le Iohan-
nis. 

Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy
az erdők védelmezik a biodiverzi-
tást, és döntő fontossággal bírnak a
klímaváltozás megállítására tett
erőfeszítésekben. 

Az erdők megőrzése nem ele-
gendő, új erdőket kell ültetni, hogy
a természet regenerálódhasson.
2020-ban a kormány erdősítési

kampányt folytatott, melynek kere-
tében 50 milliónál több facsemetét
ültettek el országszerte – mutatott rá
Iohannis. 

Az államfő szerint az idén is
folytatni kell ezt a kampányt, még
nagyobb erőfeszítéssel, és felkérte
a kormányt, hogy egy még ambici-
ózusabb projekttel álljon elő, és fő-
ként a degradált, homokos
területekre koncentráljon. 

A civil szféra képviselőinek kü-
lönösen fontos szerepük van az ille-
gális fakitermelés felszámolásában,
az erdősítésre vonatkozó kezdemé-
nyezésekben és a vadvilág védel-
mében, mutatott még rá Iohannis, és
felkérte a környezetvédelmi egye-
sületeket, hogy folytassák eddigi te-
vékenységüket, mellyel hozzá-
járulnak a hatóságoknak a termé-
szeti örökség megőrzésére tett erő-
feszítéseihez. (Agerpres)

Medve vadorzóhurokban

Tetemes bírságot róttak ki 
a Szamost bányavízzel szennyező cégre

Tetemes bírságot rótt ki a
Szamos és Tisza romániai víz-
gyűjtőjének vízügyi igazgató-
sága arra a cégre, mely
felelős a Szamost február 17-
én ért nehézfémszennyezé-
sért.

A vízügyi igazgatóság szerdai
közleménye szerint a cégnek 120
ezer lej bírságot kell fizetnie a fo-
lyószennyezésért.

A hatóság emlékeztetett arra,
hogy február 17-én egy elhagyott
színesfémbányába beszivárgott víz
tört a felszínre, és a bányában lera-
kódott üledéket magával sodorva
szűretlenül jutott a Láposbánya-pa-
takba, ahonnan a Lápos folyóba,

majd a Szamosba ömlött. Azt is
megemlítette, hogy az érintett társa-
ság a folyószennyezés idején nem
avatkozott be a szennyezés okának
és következményeinek a megszün-
tetése érdekében, amiként a kárel-
hárítási terv előírta. A hatóság
szerint a kárelhárítási terv része volt
annak a dokumentációnak, amellyel
a társaság megszerezte a vízgazdál-
kodási engedélyt.

A vízügyi igazgatóság közölte:
immár nem folyik a februári szeny-
nyezés helyszínén bányavíz a Lá-
posbánya-patakba, de a térség
patakjai, folyói továbbra is ki van-
nak téve az egykori bányászat hatá-
sainak. Ha nem történnek a

bányavizek megszűrését eredmé-
nyező beruházások, ezekben a pata-
kokban, folyókban továbbra is
megnövekedhet a réz-, cink-, kad-
mium-, ólom- és nikkelkoncentrá-
ció.

A bányavíz a február 17-i kiöm-
lés első óráiban másodpercenként
1,5-1,6 köbméteres hozammal folyt
a Láposbánya-patakba, és vöröses
színű üledéket sodort magával. A
Lápos folyóból vett vízmintákban a
mangán, a réz és a cink értéke 2-3-
4-szerese volt a megengedett kü-
szöbértéknek, a vasé pedig ennél is
sokkal magasabb. A szennyezés
nem okozott halpusztulást a Lápos-
ban és a Szamosban. (MTI)

Januárban az államháztartás hiánya elérte 
a GDP 0,33 százalékát

Januárban az államháztartás hiánya 3,69 mil-
liárd lej volt, és elérte a bruttó hazai termék
(GDP) 0,33 százalékát, ami abszolút értékben
2006 óta a legnagyobb deficitnek számít.

A pénzügyminisztérium adatai szerint nőttek ugyan
5,9 százalékkal a bevételek tavaly januárhoz képest, de
a vizsgált időszakban a kiadások jóval gyorsabb ütem-
ben, 17,4 százalékkal emelkedtek. Az idén januárban
ugyanakkor a GDP-arányos bevételek 2,6 százalékon
stagnáltak tavaly januárhoz viszonyítva. 2020 január-
jában 0,04 százalék volt az államháztartás GDP-ará-
nyos hiánya.

A minisztérium közlése szerint az idei első hónapban
2,29 milliárd lej, a GDP 0,2 százaléka maradt a gazda-
ságban héa-visszatérítések, beruházások és a koronaví-
rus-járvány elleni rendkívüli intézkedések nyomán.

Tavaly egész évben az államháztartás hiánya elérte
a GDP 9,79 százalékát. Az idén 7,16 százalékos defi-
cittel számol a kabinet úgy, hogy a bevételek 13 szá-
zalékos növekedésében és a kiadások 5 százalékos
emelkedésében reménykedik. A hiány várhatóan 2024
végén kerül ismét 3 százalék alá, ugyanis arra az évre
vállalta a Florin Cîţu vezette kabinet, hogy 2,89 száza-
lékra mérsékli a deficitet. (MTI)

Fidelity International: 2030-ra
a vállalatok 24 százaléka

lehet karbonsemleges
A fenntarthatóság felértéke-
lődésének köszönhetően vi-
lágszerte a vállalatok 24
százaléka lehet karbonsem-
leges 2030-ra – közölte a Fi-
delity International az
MTI-vel szerdán.

A befektetési szolgáltató elem-
zői felmérése szerint az európai
vállalatok járnak elöl a kibocsátás
csökkentésében, 2030-ra 30 száza-
lékuk érheti el a karbonsemleges-
séget. A Távol-Kelet kissé
lemaradt ezen a téren, ott 23 szá-
zalék lehet az arány 10 éven belül,
Kínában és Japánban kicsit még
alacsonyabb. Észak-Amerikában
20 százalék körül lehet az arány,
míg Dél-Amerikában 10 százalék
alatt maradhat – írták. A hosszabb
távú becslésekből ugyanakkor az
is kiderül, hogy 2050-re a világ
minden részén átlépheti az 50 szá-
zalékot, Európában a 70 százalé-
kot is a karbonsemleges vállalatok
aránya.

A közlemény szerint a Fidelity
International az éghajlatváltozást
nemcsak a társadalom, hanem az
üzleti élet számára is az egyik leg-
nagyobb veszélynek tartja, ezért
elvárják a partnereiktől, hogy fog-
lalkozzanak ezzel a kérdéssel.
Örömmel látják ugyanakkor, hogy
a fenntarthatóság a világ minden

részén egyre inkább felértékelő-
dik. A legfrissebb felmérésben a
Fidelity elemzőinek 54 százaléka
számolt be arról, hogy a hozzájuk
tartozó cégek többsége ezzel is
foglalkozik, noha tavaly még csak
46 százalék, 2017-ben pedig 13
százalék volt az arány.

A közlemény kitért a világgaz-
daság idei kilátásaira is. Mit írták,
a vállalatvezetők az alacsony ka-
matoknak, a negatív reálhozamok-
nak és a támogató költségvetési
politikának köszönhetően bizako-
dók. A növekedés ugyanakkor or-
szágonként és ágazatonként
eltérően alakulhat a koronavírus
elleni vakcinák terjesztésétől és az
új vírusvariánsoktól függően. Ha
lesz jelentős fellendülés, az Euró-
pában az év második felére vár-
ható – tették hozzá. A felmérés
adatai szerint az iparvállalatok, 
az energetikai és az informatikai
cégek a leginkább derűlá-
tók.

A Fidelity International évente
közzétett elemzői felmérése csak-
nem 15 ezer vállalati kapcsolatfel-
vétel eredményét foglalja össze. A
karbonsemlegességi előrejelzések
a cégek jelenlegi tervein alapul-
nak, az előírások szigorodása miatt
idővel felfelé módosulhatnak – ol-
vasható a közleményben.



ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLUNK lemezeket, CD-ket és
kazettákat, újakat és használtakat.
Helyben fizetjük. Tel. 0740-280-126.
(11033)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Székely József névre
szóló termelői igazolványomat (atestat
profesional). Semmisnek nyilvánítom.
(11014)

MINDENFÉLE

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Ha minőségi munkát
szeretne, válasszon minket! Cégünk
bármilyen típusú munkát vállal garan-
ciával. Tel. 0742-344-119. (10988-I)

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

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

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

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb
javításokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Tel. 0720-313-818. Misi
(10994)

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

ÁGYBAN fekvő beteg mellé gondo-
zónőt keresünk. Telefon 0265/708-
372. (11010-I)

DÁNIÁBAN munkalehetőség építke-
zésben önállóan dolgozni tudó szak-
embereknek. Előnyben a nem
dohányzók és a józan életűek,  és
egy kis angol- vagy németnyelv-
tudás. Tel. +46735972820. (11028-I) 

MEGEMLÉKEZÉS

Az élet elmúlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes
szemmel emlékezünk.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-
desen és szerényen, drága lel-
ked, fáradt tested nyugodjon
békében.
Fájó szívvel emlékezünk március
4-én a marosszentgyörgyi 
MÁTYUS ALBERTRE halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (10820-I)

Kegyelettel gondolunk KÁDÁR
TERÉZ hirtelen elmentére. Akik
ismerték, emlékezzenek rá! 
Szerettei. (11010-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
4-én TOLOKÁN MÁRTON tanárra
halálának 20. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (10964-I)

Szomorú szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
március 4-én a drága édesanyára
és nagymamára, a nyárádköszvé-
nyesi SIMONFI IRÉNRE szül.
Nagy halálának 2. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (10960-I)

„A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugal-
mat,
szívünk fájdalma örökre megma-
rad.”
Szomorú szívvel emlékezünk a
csíkfalvi MIHÁLY DÉNESRE halá-
lának ötödik évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerető családja.
(11012-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.” 
Fájó szívvel emlékezünk március
4-én ifj. VAS KÁROLYRA halálá-
nak 17. évfordulóján. 
Emlékét őrzik szerettei. (10987-I)

Elmentél tőlünk egy tavaszi
napon, 
azóta tied a csend, a végtelen
nyugalom. 
Itt hagytál minket, akikért küzdöt-
tél, 
örök álom zárta le a szemed,
megpihenni tért két dolgos
kezed. 
Nélküled semmi sem olyan, mint
régen,
fájó könnycsepp lettél mindnyá-
junk szemében. 
Fájó szívvel emlékezünk március
4-én a marosludasi GYARMATI
TIBOR SÁNDORRA halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei.  (p-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, apa, testvér, rokon, 

özv. TOTH MENYHÉRT 
zaklatott, szerető szíve életének
89. évében örökre megpihent. 
Temetése március 4-én 15 órakor
lesz a marosvásárhelyi (nagy
kórház mögötti) temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló szerettei. (11029-I) 

Fájdalomtól összetört szívvel tu-
datjuk mindenkivel, aki ismerte
és szerette, hogy a drága édes-
anya, feleség, gyermek, testvér,
meny, sógornő és rokon, a sá-
romberki 

MÁTÉ DALMA 
óvónő 

életének 45. évében csendesen
megpihent. Elgyötört teste fel-
adta a harcot a gyilkos kórral,
lelke megtért az ő Teremtőjéhez. 
Temetése március 5-én, pénte-
ken 14 órától lesz a sáromberki
temető ravatalozójából. 
„Az élet hosszú vagy rövid,
mit számít, öröklét ha vár;
lent búcsúzunk, de fent megint
találkozunk, hol nincs halál.”
(Emily Brontë)

Gyászoló szerettei. (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, anyós, 

DEMETER ADÉL-ÉVA 
született Vincze Adél-Éva 

életének 65. évében örök nyuga-
lomra tért. 
2021. március 5-én 14 órakor a
marosvásárhelyi református te-
metőben kísérjük utolsó útjára.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(11021-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sáromberki Általános Iskola és
az óvoda munkaközössége
őszinte részvétét, együttérzését
fejezi ki MÁTÉ DALMA kolléga-
nőnk elvesztése alkalmából. 
Vigasztalódást kívánunk a csa-
ládnak. Isten nyugtassa béké-
ben! (11028-I)

Őszinte részvétünk kollégánk-
nak, Fogarasi Irmának 
ÉDESANYJA halála okozta fáj-
dalmában. 
A marosvásárhelyi OZP postahi-
vatal munkaközössége. (11029-I)

A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság elad leírt betonasztalokat, 25 lej/db. 
érdeklődni a 0265/250-260, 0265/250-225 telefonszámokon 

vagy az igazgatóság Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 89. szám alatti
székhelyén. 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

FONTOS  TELEFONSzÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446
• Emma vendéglő, - 0740-083-077

hidegtálak készítése - 0365/404-664
• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 

- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) -
0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
Méltányos reklámdíj fejében 

állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSzÁMOK rovatnak. 

Várjuk jelentkezését  
a 0265/268 854-es telefonon.

Egy gyertya lángja lobban a
szélben, így emlékezünk min-
den évben március 4-én a
drága fiamra, testvérre, uno-
kára, FERENCZI CSONGOR
LORÁNDRA, a SMURD volt
asszisztensére halálának 18.
évfordulóján, aki három társá-
val helikopterbaleset áldozata
lett. 
Érezzük, hogy itt vagy...
És mindig is itt leszel...
Egészen közel, mélyen a szí-
vünkben. 
Nyugodj békében, csendesen! 
Édesanyád, nagymamád és
testvéred, Szabi Norvégiából.
(10995-I)
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A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel.  
Köszönetnyilvánítások: 
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából.
Márton Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült
az üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy
kigyógyította férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta
barátnőjét. Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta
Régenből hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült
elveszettnek hitt gyermeke.  
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA
asszonyt, aki 100%-osan garantálja a sikert. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

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

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

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  
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Azomureş-tájékoztató
Március 10-től kezdik el a helyi közösség körében az Azo-

mureş ipari platform működésének részleteit bemutató tájé-
koztatási anyag terjesztését. A vállalat azért tartja ezt
fontosnak, hogy tájékoztassa a helyi közösséget a folyamatban
levő tevékenységekről, a sürgősségi esetekben előállható koc-
kázatokról, és ilyen esetekben az állampolgárok által fogana-
tosítható intézkedésekről. A füzet formájú tájékoztató anyag a
Maros megyei Horea katasztrófavédelmi felügyelőséggel part-
nerségben készül.

Az utóbbi években az Azomureş jelentős összeget, több mint
250 millió eurót fektetett be a létesítmény korszerűsítésébe.
Következésképpen a kombinát tiszteletben tartja az európai
környezetvédelmi normákat. Az eredmények ebben a pillanat-
ban nyilvánvalóak, és a hatóságok, valamint a független mo-
nitorozók jelentős javulást mutatnak a környezetre gyakorolt
hatás 2012-ben mért adataihoz képest. A beruházások másfelől
nagyobb megbízhatóságot biztosítanak a berendezések műkö-
désében, magas fokú biztonságot nyújtanak. 

Fejlett riasztórendszerek állnak rendelkezésre az emberi té-
nyezőtől független funkciók normál paramétereken kívüli mű-
ködésének megakadályozására. Ugyanakkor a platformon
dolgozó emberek szakképesítésébe is beruháztak, hogy mini-
málisra csökkentsék a termelésben az emberi hibákat. Az Azo-
mureş prioritása a biztonság!

Ma a kombinát plarformján 2500, a saját és a családjuk, va-
lamint a helyi közösség biztonsága iránt elkötelezett személy
dolgozik. Mindannyiuk számára biztosítva van a munkanap
biztonságos elkezdéséhez és befejezéséhez szükséges műszaki
támogatás. A vállalat elsőrendű célja a BIZTONSÁG, az al-
kalmazottak, a felszerelések és a helyi közösség biztonsága.

A tájékoztató füzet mellé egy román és magyar nyelvű ma-
gyarázólevelet is csatolnak, amit Marosvásárhely, Maroske-
resztúr és Marosszentkirály összes postaládájába beletesznek.
A tájékoztató anyag a www.azomures.com honlapon is elér-
hető román, magyar és angol nyelven. 


