2022. március 7., hétfő
LXXIV. évfolyam
53. (21028.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,57 lej)

Péntekig még nem jegyeztek menekülteket

Felkészültek a fogadásukra
Kalózrádiót
számoltak fel
Engedély nélküli rádiós műsorszórás
gyanújával tartott házkutatást március
4-én, pénteken reggel Segesváron a
Maros megyei rendőrség gazdasági
bűnüldözési szolgálata.

____________2.
Törvénymódosítás

A megszavazott törvénykezdeményezéssel sikerült elérni, hogy fertőző betegségek, például
koronavírus-fertőzés, illetve karanténkötelezettség esetén a szülő jogosult
gyermekfelügyeleti szabadság igénylésére, amennyiben a gyermeke nem
töltötte be 18. életévét, és a szülőnek
nincsen lehetősége távmunkára.

Fotó: Vajda György

A Maros Megyei Prefektúra felkészült arra, hogy a megyében
fogadják a menedéket kérő, intézményes keretek között érkező ukrajnai menekülteket, és szállást, ellátást biztosítsanak számukra – tájékoztatta lapunkat Nagy Zsigmond, Maros
megye alprefektusa.

Mezey Sarolta
A prefektúrának péntek délig nem volt tudomása arról, hogy Maros
megyébe érkezett volna olyan ukrajnai menekült, aki az itteni hatóságoknál menedéket és támogatást kért volna.
– Péntek délig nincs tudomásunk arról, hogy intézményes keretek között érkeztek volna ukrajnai menekültek Maros megyébe. Hogy érkeztek,
az biztos, mert tudunk arról, hogy önkormányzatok, civil szervezetek,

egyházak és magánszemélyek fogadták őket. Ezek a személyek általában
rövid ideig tartózkodtak itt, és továbbutaztak. Így ezeket a menekülteket
hivatalosan nem tartják nyilván. Az idegenrendészeti törvény alapján egy
idegen állampolgár három napnál többet Románia területén csak abban
az esetben tartózkodhat, ha a befogadója bejelenti a rendőrségen; ilyen
bejelentés nem érkezett, és menedékkérelemmel hivatalosan senki sem
fordult a hatóságokhoz. Ha a menekültek menedéket igényelnek, akkor
a hatóságnak feladata szállást és ellátást biztosítani. Erre megvannak a
fogadóhelyeink – intézményi és privát –, amelyeket ingyen és bérmentve
ajánlottak fel az ukrajnai menekültek fogadására. Itt ideiglenes szállást
és élelmet biztosítanak nekik. A tapasztalat az, hogy a menekültek nem
tartózkodnak sokáig a szálláson – nyilatkozta Nagy Zsigmond alprefektus, aki megerősítette, Maros megye felkészült arra, hogy akár több ezer
embert is ideiglenesen el lehessen szállásolni.

____________3.
„Laza” hetven
pontot vert Jászvásárra a CSM

A várakozásnak megfelelően könnyedén jutott túl a Marosvásárhelyi CSM
kosárlabdacsapata az újabb ellenfelén, a Jászvásári Politehnicán. Pedig
sem Martinić (vajon ez csak taktikai
döntés volt?; mert ha nem, aggasztó
kezd lenni, hogy nem az első meccs,
amelyet egészségi állapota miatt kell
kihagynia), sem Șolopa nem lépett pályára.

____________6.

A titok
Bodolai Gyöngyi
Bár a korábbi években ebben az időszakban már javában tartott a
fejtörés, hogy melyik iskola melyik osztályában kezdje az iskolaköteles
hatéves kisdiák az első osztályt, a tanfelügyelőség honlapján csupán
a tavalyi szabályzat olvasható. Pontosabban az a minisztériumi határozat, amely megpróbált véget vetni annak a helyzetnek, hogy a központi iskolák „felfalják” a kisdiákok többségét, és a
városnegyedekben működő tanintézmények egy része a környező falvakból érkező előkészítősökkel pótolhatta ki foghíjas osztályait.
Ugyanis már évek óta nem azt nézik a szülők, hogy minél közelebb
legyen a tanintézet, ahol előkészítős gyermekük megkezdi az iskolát,
és ahova egy idő után önállóan is el tud menni, hanem a tanítónő hozzáértése, népszerűsége a döntő érv, a róla szóló kedvezőtlen megítélés
pedig elijesztő tényezőként csökkenti az érdeklődést az adott iskola,
osztály iránt.
Az előkészítő osztályokba való beiratkozással kapcsolatos tudnivalók helyett a szaktárca honlapján olvashatjuk, hogy a romániai településekre Ukrajnából érkező és hosszabb ideig itt tartózkodó
diákokat „hallgatólagos” jelenléttel be kell fogadniuk az iskoláknak.
Arra viszont nem tér ki az utasítás, hogy mi legyen, ha senki sem tud
az anyanyelvükön értekezni velük.
Azt viszont már tudni lehet, hogy az idén összesen 5.166 iskolaköteles hatéves gyermek van Maros megyében, 1783-an a magyar tagozaton tervezett 97 osztályban, 3270-en a román tagozat
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 52 perckor,
lenyugszik
18 óra 16 perckor.
Az év 66. napja,
hátravan 299 nap.

Ma TAMÁS,
holnap ZOLTÁN napja.
IDŐJÁRÁS
Többnyire felhős
Hőmérséklet:
max. 40C
min. -10C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
7, 45, 4, 3, 2 + 7
13, 1, 12, 14, 20 + 1
9, 2, 26, 15, 21, 14
26, 35, 3, 25, 7, 36
19, 42, 41, 18, 34, 28
10, 8, 6, 4, 42, 48

NOROC PLUS: 3 9 2 7 9 2
SUPER NOROC: 1 4 5 4 2 4
NOROC: 0 8 7 7 5 3 5

Megyei hírek
Megkezdték
a Szülőföldön magyarul kifizetését
Az OTP Bank Románia március 4-én fokozatosan elkezdte
a Szülőföldön magyarul program részeként nyújtott támogatások kifizetését. Azok az igénylők, akik megkapják a
pozitív elbírálásról szóló értesítőt, a levélben megadott dátumtól kezdődően vehetik fel a 302 lejes oktatási-nevelési
vagy hallgatói támogatást. Az OTP Bankba csak akkor
szükséges bemenni, ha új igénylőről van szó, vagy a levélben a személyes adatok frissítésére, illetve új szerződés aláírására vonatkozó felhívás szerepel. Ellenkező
esetben a támogatás gyorsan, egyszerűen és ingyenesen
felvehető bármelyik romániai OTP bankautomatából.

Akkreditált képzés
a Bonus Pastornál
A Bonus Pastor Alapítvány március 12-én Tanácsadás az
addikciók terén címmel indít akkreditált képzést. A nyolcmodulos, összesen 120 órás képzést egészségügyi és
szociális területen dolgozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereknek ajánlják. Sikeres vizsga esetén
az Oktatási és Munkaügyi Minisztérium által hitelesített
szakmai
oklevelet
kapnak.
Jelentkezni
a
https://cutt.ly/UO4Bsc5 linken, érdeklődni a 0265/254-460as telefonszámon lehet.

Meghosszabbított program
a vérközpontban
Egy időre meghosszabbított nyitvatartással, hétköznaponként 7.30–17.30 óra között várják a véradókat a Marosvásárhelyi Vértranszfúziós Központban. Az utóbbi időben
jelentősen csökkent a véradásra jelentkezők száma, szükség lenne készletekre az ukrajnai sérültek számára is.

EME-szakosztályi közgyűlés
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának tagjait számadó és tisztújító
közgyűlésére hívja az elnökség március 19-én, szombaton
11 órától a marosvásárhelyi Deus Providebit Házba. Felhívják a tagság figyelmét, hogy a részvételhez személyazonossági igazolvány és (ha a hatósági intézkedések még
mindig előírják) koronavírus elleni oltási igazolás felmutatása szükséges.

Operettgála a Budapesti
Operettszínház művészeivel
A Kiss-B. Attila főigazgató által 2020-ra tervezett határon
túli Összetartozunk programsorozat a világjárvány miatt elmaradt, erre idén kerül sor. Az operettgálának március 28án 19 órától a marosvásárhelyi sportcsarnok, március
30-án 19 órai kezdettel a sepsiszentgyörgyi Sepsi Aréna
ad otthont. Az est folyamán a magyar operettirodalom legnépszerűbb szerzőinek (Kálmán Imre, Lehár Ferenc,
Huszka Jenő, Kacsóh Pongrác) örökzöldjei csendülnek fel
a Budapesti Operettszínház szólistái, Fischl Mónika, Kiss
Diána, Dancs Annamari, Oszvald Marika, Dolhai Attila, Vadász Zsolt, Peller Károly és Laki Péter előadásában. Közreműködik a Budapesti Operettszínház énekkara,
balettkara, valamint zenekara. Vezényel Pfeiffer Gyula, a
gála rendezője Bori Tamás. Jegyek válthatók a www.eventim.ro honlapon 30, illetve 60 lejes áron.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

A civil szervezetek akkreditált megfigyelőket
delegálhatnak a helyi népszámlálási bizottságokba
Egy újabb lehetőségünk adódik arra, hogy a magyar lakosság hatékonyan és korrektül meg legyen számolva a
népszámláláson: civil szervezetek delegálhatnak akkreditált megfigyelőket a helyi népszámlálási bizottságokba. A
napokban jelent meg az Országos Statisztikai Intézet erre
vonatkozó végrehajtási szabályzata – tájékoztat a Népszámlálás.ro.
„A megfigyelők jelen lehetnek majd a hivatalos települési összeírópontokon, és akkor megadott időpontokban
oda lehet irányítani a helyi magyar lakosságot. Ez különö-

Engedély nélküli
műsorszórás miatt

Kalózrádiót
számoltak fel

Engedély nélküli rádiós műsorszórás gyanújával tartott házkutatást március 4-én, pénteken
reggel Segesváron a Maros megyei rendőrség gazdasági bűnüldözési szolgálata. A kalózrádiót
üzemeltető férfit előállították.

A rendőrségi közlemény szerint azonosítottak egy rádióadó-állomást,
amely egy segesvári épületen lévő antennára volt csatlakoztatva, és rádióállomásként sugárzott annak ellenére,
hogy nem rendelkezett hatósági engedéllyel. A házkutatás során lefoglalták
a rádióadó-állomást, az antennát és a
csatlakozókat.
Két személyt kihallgattak, egy férfit
előállítottak a folyamatban lévő bűncselekmény kivizsgálása végett.
A műsorszórási engedély vagy a
földfelszíni digitális rendszerben rádiófrekvenciák használatára vonatkozó engedély
nélküli
rádióadások
szolgáltatása bűncselekménynek minősül. Az ügyet a Segesvári Bírósági
Ügyészség vizsgálja. (pálosy)

sen fontos azokon a településeken, ahol nem lesznek magyar számlálóbiztosok. Bár a megfigyelők nem vehetnek
részt effektíven az összeírásban, a jelenlétük segítheti egy
adott közösség mozgósítását, helyes regisztrálását” – véli
Barna Gergő kampánykoordinátor.
A civil szervezetek 2022. március 30-ig nyújthatnak be
kérvényt a megyei népszámlálási bizottságokhoz. Az akkreditált megfigyelők lehetséges szerepéről, a jelentkezés
feltételeiről és jogosultságokról részletesebb információ a
Népszámlálás.ro tájékoztatójában található.

A titok
(Folytatás az 1. oldalról)
174 osztályában, 113-an a német tagozat öt előkészítő osztályában kellene
hogy megkezdjék az iskolát. A 2019-es adatokhoz képest ez összesen 322, a
magyar tagozaton 164 előkészítős diákkal jelent kevesebbet. Ha az osztályok
összetételét vesszük szemügyre, még szomorúbb a helyzet, és még elkeserítőbb a fogyás.
Az elmúlt években március elején már készülődtek a szülők a beiratkozási
procedúrára, az idén kétséges, hogy a nagyon találékony tárcavezető változatlanul hagyja-e a mostani tanévre érvényes rendeletet. Az előrelátó szülők
viszont már keresik az ismerőst, rokont a kiszemelt iskolához közel, ahova,
ha szükséges lesz, ideiglenes lakhelyet kérhetnek. Sőt, a jó tanítónőért azt is
megteszik, hogy a lakhely igazolása mellett ötévesen beíratják gyermeküket
az előkészítő osztályba, amihez az iskolaérettséget felmérő vizsgálat szükséges. Ismerősöm mesélte, hogy unokája, egy talpraesett, cserfes kislány, aki
ötévesen remekül „vizsgázott”, amikor kifele tartottak a kabinetből, visszaszaladt, és a pszichológus néni füléhez hajolva rábízta a nagy titkot: – Tudod,
én nem abban az utcában lakom, amit mondani kellett. Az a nagyi lakása,
ami közel van az iskolához, azért jelentettek be oda, ahova anyuka is kapott
valami repülőt, olyan „flotánsot”, ami lehet madár vagy pillangó is. De ez
titok, nehogy elmondd valakinek – suttogta az anyuka legnagyobb rémületére.
Bár le lehetett volna bukni, „a pszichológus néni” valószínű, hogy megőrizte a nagy titkot, mert a kislány most is a nagyi lakása melletti iskolába
jár. A nagymamánál ebédel, és mire érte megy anyuka, addig meg is tanulják
a leckét, ami felmérhetetlen segítség a szülőknek, és gyógyír a nagymamának, aki éveket fiatalodott. A szabályt erősítő kivételként említem a példát,
hiszen nagyon ritka manapság, hogy az óhajtott iskola mellett lakjanak a
nagyik. Az viszont gyakori, hogy valamelyik szülő idegeskedik az átjárhatatlan városi csúcsforgalomban, amíg összeszedi gyermekeit az iskolákból,
amelyek előtt szinte lehetetlen parkolni, majd hazamennek a városszéli vagy
még messzebb levő lakótelepre, lakóparkba.

RENDEZVÉNYEK
XX. Nyárádszeredai Kertésznap
A hét végén, szombaton tartják a huszadik nyárádszeredai kertésznapot, rossz idő esetén a művelődési házban, jó időben annak előterében. A kertésznapra a
kertészeti szaporítóanyagot, kertészeti, szőlészeti, méhészeti és mezőgazdasági terméket, kelléket, kisgépet
előállító, forgalmazó cégeket, magántermelőket és az
érdeklődőket várják. Szaktanácsadást is lehet igényelni
a kertészet valamennyi szakágában, beleértve az időszerű növényvédelmi kérdéseket is. Kiállítófelületet
március 11-ig lehet igényelni a 0748-620-908-as telefonszámon.

Ladies First! –
rendkívüli nőnapi hangverseny
Március 9-én, szerdán és 10-én, csütörtökön 19 órától
a Kultúrpalota nagytermében Ladies First! címmel rendkívüli nőnapi hangversenyt tartanak. A Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia és a City Tv közös szervezésében
sorra kerülő koncerten a filharmónia szimfonikus zenekarát Radu Popa vezényli, szólista Analia Selis (ének),
zongorán kísér László Cristina. Műsoron híres tangók
a két világháború közötti időszakból.

Lajos Anna nemezképei
A Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében a Marosvásárhelyi Női Akadémia szervezésében március 5-én megnyílt Lajos Anna nemezképeinek
kiállítása.

Hódolat a nőknek
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezésében március 8-án du. 5 órakor Hódolat a nőknek címmel kiállítás nyílik a Studium HUB látványkávézójában

(Bolyai tér 15. szám). Megtekinthetők: dr. Madaras Sándor gyűjteményéből Bordi András-festmények; Bedő
Éva egyedi munkáit, valamint Demeter Irénke kézi technikával előállított kerámiaalkotásai. Szaval Kilyén Ilka
színművésznő. A kiállítás március 8-18. között tekinthető meg.

Medve – tárlat március 11-ig
Március 11-ig látogatható a Bernády Házban Dezső
László természetfotós nagy méretű medvefotókból öszszeállított kiállítása, és megvásárolható a szerző Medve
című kötete, amelyet a kiállítás képei illusztrálnak.

Asztrofotó-kiállítás
és közgyűlés Marosvásárhelyen
Március 12-én 10 órától asztrofotó-kiállításra és közgyűlésre kerül sor Marosvásárhelyen, a Horea utca 6.
szám alatti Bernády Házban. Az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület szervezésében csillagászati előadások hallgathatók meg. Varga István Marosvásárhelyi
amatőr csillagászat, dr. Csegzi Sándor Próbálkozások
egy marosvásárhelyi csillagvizsgáló létesítésére, Keresztes Pál A Hold szerepe a földi élet fejlődésében, dr.
Horváth Sándor Hogyan működik a Pszeudoszféra emlékmű? címmel tart előadást. Az előcsarnokban távcsőbemutató
és
szakkönyvvásár
lesz.
Az
asztrofotó-kiállítás április 6-ig látogatható.

Borverseny Dicsőszentmártonban
Március 17–20. között Dicsőszentmártonban, a Három
Fenyő vendéglőben a Szent Márton Borlovagrend által
szervezett borversenyre kerül sor. Egy borminta 3 db
0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett palackból áll. A címkén fel kell tüntetni a bor származási helyét, a jeligét,
évjáratát, fajtáját (és hogy száraz, félszáraz vagy édes
bor-e). Bővebb felvilágosítással Orbók Ferenc szolgál
a 0721-093-402-es telefonszámon.
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Törvénymódosítás

Fertőző betegség esetén a hétévesnél
nagyobb gyerekkel is otthon maradhat a szülő
Kibővíti a gyermekfelügyeleti szabadságra jogosultak körét az RMDSZ által is kezdeményezett
törvénytervezet, amit a minap döntéshozó fórumként szavazott meg a képviselőház. Ennek
értelmében, ha kiskorú, azaz 18 évesnél fiatalabb gyermeknél fertőző betegség, például koronavírus-fertőzés gyanúja áll fenn, és emiatt
otthoni elkülönítésre vagy karanténra köteles, a
szülő fizetett gyermekfelügyeleti szabadságot
igényelhet, ha munkája nem végezhető el otthonról. A módosításra azért volt szükség, mert
eddig, a törvénykezés szerint, csak azok a szülők
mehettek gyermekfelügyeleti szabadságra,
akiknek 7 évesnél kisebb beteg gyerekük volt, és
erre az időszakra csupán a bérük 85 százalékára
voltak jogosultak.

Menyhárt Borbála
Csép Éva Andrea Maros megyei
parlamenti képviselő rámutatott, a
fogadóóráin több szülő jelezte,
hogy amennyiben kiskorú gyereke
karanténkötelessé válik, nem kaphat 100%-ban fizetett betegszabadságot felügyelet céljából, mi több,
ha a gyerek elmúlt 7 éves, még
85%-os bérrel járó betegszabadságot sem. Ezt a hiányosságot orvosolja a megszavazott törvény.
– A megszavazott törvénykezdeményezéssel sikerült elérni, hogy
fertőző betegségek, például koronavírus-fertőzés, illetve karanténkötelezettség esetén a szülő
jogosult gyermekfelügyeleti szabadság igénylésére, amennyiben a
gyermeke nem töltötte be 18. életévét, és a szülőnek nincsen lehetősége távmunkára. Ez esetben a

juttatás összege az
igénylő bruttó jövedelmének 100 százaléka, amit az állami
egészségbiztosítási
alapból fedeznek. Az
igényléséhez szükséges orvosi igazolást a
családorvos vagy a
gyermek kezelőorvosa állítja ki – nyilatkozta Csép Éva
Andrea.
Az RMDSZ munkaügyekért felelős szakpolitikusa
elmondta, a legfrissebb adatok szerint Romániában a koronavírus-járvány kitörése óta idén márciusig
több mint 118 ezer fertőzöttet regisztráltak a 0 – 9 éves életkorú
gyerekeknél, míg a 10 – 19 éves
korosztály esetében mintegy 213
ezerre tehető a fertőzöttek száma,

Fotó: Nagy Tibor

tehát a statisztikai adatok arra utalnak, hogy magas a fertőzöttség a 7
évnél nagyobb gyerekek körében.
Ezért fontos, hogy minden kiskorú
gyermek mellett ott lehessen a
szülő az otthonlét idején. A törvénytervezet az államelnöki kihirdetést követően és a Hivatalos
Közlönyben történő megjelenése
után lép hatályba.

Véget érnek szerdától
a járványügyi korlátozások
Romániában már nem hoszszabbítják meg a koronavírus-járvány miatt elrendelt,
2020 májusa óta folyamatosan érvényben lévő veszélyhelyzetet, így szerdától véget
érnek az erre alapozott járványügyi korlátozások – jelentette be pénteken Klaus
Iohannis államfő.

A járványügyi illetékesekkel
folytatott tanácskozást követően Iohannis megállapította: a járvány
ötödik hullámának végéhez közeledik az ország, ezért eljött az ideje,
hogy ezt a jelentős következményekkel járó döntést meghozzák.
Felidézte: a járvány kezdete óta
eltelt két év rengeteg áldozatot követelt az egész társadalomtól: hatalmas nyomás nehezedett az
egészségügyi rendszerre, be kellett
zárni az iskolákat, az emberi kapcsolatok és a gazdaság is megsínylette a zárlatot, 63 ezer román
állampolgár pedig elvesztette a küzdelmet a betegséggel, pótolhatatlan
űrt hagyva maga után.
Az elnök köszönetet mondott a
„frontvonalban küzdő” egészségügyi alkalmazottaknak, az óvintézkedéseket betartó fegyelmezett
állampolgároknak és a járvány
megfékezésén dolgozó hatóságoknak az eddigi erőfeszítéseikért. Úgy
értékelte: a világjárvány értékes tanulságokkal is szolgált, ezek közül
a szolidaritás leckéjét nevezte a legfontosabbnak, azt, hogy Románia is
segített, amikor tudott, és rajta is segítettek európai szövetségesei, amikor komoly bajba került.
„Arra is megtanított, hogy becsüljük meg egészségünket és a szeretteinkét,
megtanított
a
védekezésre, a megelőzésre, megta-

Fontosabb és hasznosabb a megelőzés

Tarlótüzek miatt riasztják a tűzoltókat

Alig olvadtak el a hótakaró
utolsó foltjai, máris fellobbantak a tűzoltók számára az
egyik legnehezebb kihívást
jelentő tarlótüzek. Még ki
sem tavaszodott, máris viszszatérő jelenségnek tűnik a
gyújtogatás. A legtöbb gazda
nem is tudja, hogy milyen törvénytelenséget követ el –
mondja a szakember.

Gligor Róbert László
Egy hét alatt öt tarlótűzhöz riasztották a nyárádszeredai önkéntes
tűzoltókat. Ez már mozgalmas időszakot jelez előre az elmúlt két év
azonos időszakához viszonyítva,
amikor viszonylagos „szélcsend”
volt ebben a tekintetben. Ugyanis
2020 tavaszán általános karantén
volt elrendelve, a gazdák nehezen
jutottak ki a mezőre, míg 2021-ben
viszonylag csapadékos volt ez az
időszak, így aki fel szerette volna
égetni a száraz növényzetet, nehezen tehette meg. Emiatt is jelenleg
viszonylag nagy területeken található száraz aljnövényzet, amelytől
egyes gazdák úgy próbálnak megszabadulni, hogy felégetik –
mondta el a Népújságnak Kacsó
István, a nyárádszeredai önkéntes
tűzoltók parancsnoka.
Törvény szabályozza az égetést
A legtöbb gazda nincs tudatában
annak, hogy törvénytelenséget
követ el az égetéssel. Ha a tűzoltók
mezei tarlótűzhöz szállnak ki, kötelezően jelentik a Mezőgazdasági Intervenciós
és
Kifizetési
Ügynökségnek (APIA) a felperzselt
parcella koordinátáit, ez pedig bírsággal járhat, a gazda elveszíti az illető parcella után járó földalapú
támogatást. Az elmúlt években a
gazdák az önkormányzatnál, a helyi

önkéntes tűzoltóknál kellett tűzgyújtási engedélyt kérjenek a tarlóégetésre, amit meg is adtak, és ma
is megadnak – tette hozzá a parancsnok. Ilyenkor szaktanácsadással is szolgálnak a gazdának, ha
nagy területen történik az égetés,
akkor tartályos oltókocsival is kiszállnak a terület biztosítására, a
többhektáros parcellákat előzetesen
körbe is kell szántani. Tavaly azonban a környezetvédelmi minisztérium törvényben rögzítette, hogy a
helyi engedélyek mellett környezetvédelmi engedélyt is kérni kell a
megyei szakhatóságtól, viszont ezt
a hatóság csak abban az esetben
adja meg, hogyha az adott területen
olyan betegség támadta meg a növényi kultúrát, amelyet csak felégetéssel lehet elpusztítani, s a
betegség növényvédelmi felméréssel igazolható. Tehát gyakorlatilag
környezetvédelmi engedélyt száraz
növényzet égetésére alig adnak ki a
megyei szervek a gazdáknak.
Ennek ellenére a tűzoltók értékelik,

ha a gazdák mégis bejelentik helyi
szinten az égetést, de tudniuk kell,
hogy ha bejelentés vagy feljelentés
történik, a felelősség a gazdákat terheli, és bírsággal számolhatnak. A
tűz gyakran átterjed a meggyújtott
parcelláról a szomszédos területekre is, és ha nem bizonyítható a
tettes, akkor az APIA részéről az a
gazda is szankcióra számíthat, akinek területe a más gondatlanságából
perzselődött fel.
Veszélyes is
A tűzzel való „takarítás” emellett veszélyes is, szeles időben gyorsan terjed a láng, veszélyeztetve az
erdőket, de az ingatlanokat is.
Emellett az állatokra (rágcsálók,
madarak) is veszélyes, a tűzfészkekből azok nem tudnak kimenekülni. Az oltás a tűzoltókra is
veszélyt jelenthet, főleg ha sötétben, ciheresben kell oltani, hiszen
sosem lehet tudni, mit űz ki onnan
a tűz – már volt alkalom arra, hogy
medve mordult rájuk a bozótból, és
menekülniük kellett.
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Az elmúlt napokban Kisszentlőrincre, Nyárádgálfalvára, Kendőbe,
Gegesbe és Székelysárdra riasztották az önkéntes tűzoltókat, volt eset,
hogy a nyárádszeredai hivatásos
kollégákat is melléjük rendelték, de
a helyi férfiak is megmozdultak,
akiknek helyismerete sokat segített
a nehéz terepen és a sötétségben;
így is órákon át dolgoztak a hektárokat borító tűz eloltásán.
Figyeljünk a kéményekre!
Az idén már kéménytüzekhez is
riasztották a szeredai önkéntes tűzoltókat. A parancsnok szerint ezeknek az oka rendszerint az, hogy a
téli fűtési idény lejártával az emberek elfelejtik kitakaríttatni a kéményeiket. Igaz ugyan, hogy ez
bizonyos költséggel jár, de elhanyagolható ahhoz képest, hogy mekkora károkat okozhat a kéménytűz.
Sok olyan kéményt láttak a tetőterekben, ahol a téglák közötti ragasztóanyag kiégett, téglák mállottak
szét vagy már hiányoztak. A kéményben lerakódó korom és kát-

A felügyelet vagy engedély nélküli égetés gyakran hatalmas területeket érint, és komoly károkat okozhat

nított felelős döntéseket hozni és betartani ezeket. Az eltelt két év bebizonyította, hogy meg kell tanulnunk
együtt élni a járvánnyal, és kihasználni lehetőségeinket, megóvni közösségünket” – sorolta a román
államfő. Iohannis ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az elővigyázatosságra továbbra is szükség
van, a védekezést, az immunizálást
folytatni kell, az ezzel kapcsolatos
ajánlásokat a következő napokban
ismerteti majd az egészségügyi tárca.
Romániában március 8-án éjfélkor ér véget a veszélyhelyzet. Ezt
2020. május 18-án hirdette ki először a román kormány, azóta 30 naponként meghosszabbította. Az
államfő által 2020 márciusában elrendelt, két hónapig (2020. május
14-ig) hatályos rendkívüli állapothoz hasonlóan a veszélyhelyzet is
arra teremtett jogalapot, hogy a hatóságok a járvány féken tartása érdekében az állampolgárok alapvető
szabadságjogait korlátozó intézkedéseket vezessenek be, illetve ezek
esetleges megsértését büntessék.
A veszélyhelyzet egyebek mellett
lehetővé tette, hogy a kormány vesztegzárat rendeljen el bizonyos térségekben, korlátozza a kijárást és
gyülekezést, kötelezővé tegye a maszk
viselését nyilvános helyeken, betiltsa a
tömegrendezvényeket, korlátozza az
üzletek nyitvatartását és korlátozza az
országba történő beutazást.
Szerdától valamennyi felsorolt
korlátozás hatálya – a maszkviselési
kötelezettség is – megszűnik. Ha
nem hosszabbítják meg a veszélyhelyzetet, a hatóságok legfeljebb
ajánlásként javasolhatják egyes óvintézkedések további alkalmazását.
(MTI)
rány meggyullad, a réseken pedig
kijut a láng vagy a szikra. Ha gerenda vagy cserepező léc van a közelében, nagy valószínűséggel
meggyullad, hiszen a száraz fa akár
szikra nélkül is lángra tud lobbanni
a hősugárzástól, és pillanatok alatt
megtörténik a tragédia. Ezért a kémények állapotára figyelni kell, tanácsos felújítani és mindenképpen
hőszigetelni azokat. Ha pedig füstöt
vagy tüzet észlelnének, azonnal értesítsék az önkéntes tűzoltókat, de
hívják a 112-es sürgősségi hívószámot is, hogy ha egyik csapat foglalt,
másikat tudjon riasztani helyette a
diszpécser. Bízni kell a tűzoltókban,
hiszen ők a lakosság érdekében dolgoznak, és esetleges ellenőrzéseiknek a célja nem a bírságolás, hanem
a hiányosságok észlelése és kiküszöbölése. Munkájukban nagyon
fontos a megelőzés, ezért személyes
beszélgetésekben, sajtóban, közösségi médiában folyamatosan szaktanácsadást végeznek, próbálják
tudatosítani a lakosságban a veszélyforrásokat és a tennivalókat,
hogy megelőzhetők legyenek a tragédiák, vagy legalábbis csökkenjen
ezek száma – részletezte Kacsó István.

Fotó: Nyárádszerdai Önkéntes Tűzoltóegyesület
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Három pont előnyért az alsóházban a rájátszás kezdete előtt
Hátrányból fordítva nyerte
meg utolsó alapszakaszbeli
mérkőzését a Sepsi OSK,
amely azonban a három újabb
pont birtokában is csak az alsóházban folytatja a bajnokságot. A felsőházi szereplés
lehetősége ugyanis a korábbi
gyengébb szereplések miatt
már előzőleg elúszott.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 30. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Universitatea 1948
Craiova 2-1 (2-1)
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Andrei Antonie (Bukarest) – Andrei Constantinescu (Bukarest), Alexandru Vodă (Gyulafehérvár). Tartalék: Rareș
Vidican (Szatmárnémeti). Ellenőr: Irina Mîrț (Bukarest).
Gólszerzők: Ștefănescu (39.), Tudorie (45+1.), illetve Bauza (8.).
Sárga lap: Păun (16.), Mitrea (25.), Damașcan (71.), Ștefănescu (82.), Began (90.),
illetve Compagno (14.), Bușu (41.), Baeten (58.), Asamoah (58.).
Sepsi OSK: Began – Dimitrov, Tincu, Mitrea, Ispas, Păun, Eder, Ștefănescu (90+2.
Bălașa), Askovszki (62. Golofca), Tudorie, Damașcan (62. Aganović).
Universitatea 1948 Craiova: Popa – Negru, Kovačić, Paramatti, Huyghebaert (16.
Bușu), Asamoah, Baeten, Sidibe (78. Ondaan), Bauza (67. Bălan), van Durmen
(78. Marquet), Compagno.

Bálint Zsombor
A mérkőzés úgy indult, mint a
Kolozsvári CFR 1907 elleni. Néhány perc sepsiszentgyörgyi mezőnyfölény
után
az
első
veszélyesebb craiovai akció gólt jelentett: a jobbhátvéd Dimitrovnak
nem volt ideje a gyors ellentámadás
során visszaérni, az ő helyét biztosító Tincunak pedig esélye sem volt
felvenni gyorsaságban a versenyt a
hosszú labdával indító Bauzával,
aki a tizenhatos bal sarkából elcsavarta Began mellett (a kapufa segítségével) a hosszú sarokba (0-1). A
gól nagyon megfogta a házigazdákat, akik hosszú perceken át beszorultak, és Craiova kétszer is
növelhette volna előnyét. A 22.
percben egy jobb oldali beadásnál
Began a gólvonalon maradt, de
Bauza bevetődve csak súrolta a labdát, amely elszállt a hosszú sarok
mellett. A 25. percben Sidibét képtelen volt feltartóztatni Ispas, a lövést azonban Began üggyel-bajjal
szögletre tolta. Aztán lassan összeszedték magukat a házigazdák, és a
39. percben egyenlítettek: Dimitrov
jobb oldali beívelését követően a
Negruval csatázó Ștefănescu elesett, de a földön fekve még bele tudott érni a labdába, amely Popa lába
között a kapuba vánszorgott (1-1).
Sőt, közvetlenül szünet előtt a vezetést is megszerezték. Ezúttal bal oldalról Ispas centerezett, Popa a
labda alá nyúlt, Damașcan átfejelte

A bajnokság állása

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

rajta, és Tudorie közelről a hálóba
bólintott (2-1).
A második félidőben taktikát váltott az OSK, hagyta az ellenfelet
kockáztatni, és ellentámadásokra
rendezkedett be, főleg Golofca és
Aganović beküldése után. Míg Craiovának egyetlen lehetősége volt
(az 57. percben Compagno 17 méteres szabadrúgását Began szögletre
tolta), az OSK sorra hagyta ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket. A
68. percben Mitreát egy kavarodás
során a büntetőterületen buktatták,
a játékvezető azonban nem észlelte
a szabálytalanságot. A 70. percben
Golofca a kihagyhatatlant is kihagyta: rácsapott egy kósza labdára,
ketten voltak Tudoriéval Popa ellen,
azonban passz vagy lövés helyett
megpróbálta elhúzni a kapus mellett, de nagyon kisodródott, majd –
odapasszolt a visszaért védőknek.

Egy perccel később Aganović lövése a kapufán csattant egy mintaszerű támadás végén, majd a 73.
percben ismét Golofca került jó lövőpozícióba, de a kapust célozta
meg, illetve a 82. percben ugyanő
ismételten naggyá tette Popát.
A Sepsi OSK, amely az alsóházban megcélozhatja az európai kuparészvételért zajló pótselejtezőn való
részvétel jogát (ehhez a 7-8. helyek
egyikén kell végeznie), a hét végén
vélhetően a Mioveni ellen játszik,
de a program csak a végső sorrend
ismeretében lesz kész. Ami biztos,
hogy hazai pályán kezd, és hogy a
kilenc meccsből ötöt rendezhet a
Sepsi Arénában.
Jó hír a csapat kapcsán, hogy
Niczulynak nem törött el, csak kificamodott az ujja az előző találkozón, így hamarosan ismét
csatasorba állhat.

1. Kolozsvári CFR 190729
2. FCSB
29
3. CSU Craiova
29
4. Farul
29
5. Voluntari
29
6. Botosán
29
7. CFC Argeș
29
8. UTA
30
9. Rapid 1923
30
10. Sepsi OSK
30
11. U 1948 Craiova 30
12. Târgoviște
29
13. Mioveni
30
14. Dinamo 1948
29
15. Clinceni
30
16. Medgyes*
29
* 14 büntetőpont levonva

23
17
15
14
13
11
13
9
9
9
8
7
6
4
3
6

4
8
6
6
8
13
6
13
13
12
9
11
11
5
5
6

2
4
8
9
8
5
10
8
8
9
13
11
13
20
22
17

44-15
53-28
54-29
42-20
31-26
32-26
26-21
24-20
34-31
33-29
31-35
19-23
19-36
23-62
21-64
21-42

73
59
51
48
47
46
45
40
40
39
33
32
29
17
14
10

Eredményjelző
1. liga, 30. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Universitatea 1948 Craiova
2-1, Aradi UTA – CS Mioveni 2-1, Bukaresti Rapid 1923 – Academica Clinceni 1-0.
2. liga, 18. forduló: Bukaresti CSA Steaua – Jászvásári CSM Politehnica 3-1, Dunărea 2005 Călăraşi – Unirea 04 Slobozia 0-8, Temesvári Ripensia – Dacia Unirea
1919 Brăila 1-0, Dési Unirea – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 1-0, Brassói FC –
Bukaresti Metaloglobus 0-2, Gyurgyevói Astra – Konstancai Unirea 2-3, Sellemberki CSC 1599 – FK Csíkszereda 0-3, Petrolul 52 Ploieşti – Bodzavásári FC 0-0.
Az élcsoport: 1. Petrolul 52 43 pont, 2. Nagyszebeni Hermannstadt 38, 3. Kolozsvári Universitatea 36.

Az Újpest hat vereség után legyőzte a Puskás Akadémiát
Az Újpest FC hazai pályán 2-1-re legyőzte a Puskás
Akadémiát a magyar labdarúgó NB I 23. fordulójának
szombati játéknapján. A két csapat előző hat bajnoki
mérkőzését kivétel nélkül a felcsútiak nyerték.
Nagy lendülettel kezdtek a fővárosiak, egyik támadást vezették a másik után, de nem tudtak a hálóba találni, majd kiegyenlítetté vált a játék. A 26. percben az
ukrán Artem Favorov látványos góllal, szabadrúgásból
a vendégeket juttatta vezetéshez, de Budu Zivzivadze
egy 17 méteres lövéssel csakhamar egyenlített.

A második félidőben némileg csökkent az iram, ettől
függetlenül felváltva forogtak veszélyben a kapuk. A
72. percben Branko Pauljevic a tizenhatos jobb sarka
közeléből szép mozdulattal tekert a kapu jobb felső
sarkába. A hátralévő időben mindkét csapat előtt adódtak kisebb-nagyobb lehetőségek, de újabb gól már nem
született. Az Újpest sorozatban harmadszor nyert az élvonalban, a felcsútiak nyeretlenségi szériája pedig egy
döntetlen mellett már három vereséget számlál.

A másodosztályú ETO FC drámai
hajrában búcsúztatta a MOL Fehérvár FC-t

Egyedüli másodosztályú csapatként az ETO FC jutott a legjobb négy közé a labdarúgó Magyar Kupában.
A csütörtöki negyeddöntőben a győriek hazai környezetben a 93. percben értékesített büntetővel nyertek
2-1-re az NB I-ben szereplő MOL Fehérvár FC ellen.
Az élvonalbeli gárda mélyrepülése ezzel folytatódott, hiszen a pontvadászatban legutóbbi öt találkozóját
elveszítette, most pedig a kupából is kiesett.
Magyar Kupa, negyeddöntő: ETO FC (NB II) – MOL Fehérvár FC 2-1, Kolorcity Kazincbarcika SC
(NB III) – Paksi FC 0-1, Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC 0-1, Békéscsaba 1912 Előre (NB II) – Újpest
FC 2-3.

Gazdag Dániel győztes gólt szerzett

Gazdag Dániel góllal járult hozzá a Philadelphia Union 2-1-es sikeréhez a CF Montreal otthonában az
észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján. A magyar válogatott játékos
kezdő volt, az 56. percben hat méterről lőtt a hálóba – ezzel ő állította be a végeredményt –, majd a 76. percben
lecserélték. Gazdagnak az új szezonban ez volt az első találata, tavaly öt góllal zárt az MLS-ben.

Eredményjelző
NB I, 23. forduló: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC 4-0, Újpest FC – Puskás Akadémia FC 2-1, Budapest Honvéd – Debreceni VSC 4-2, Gyirmót FC Győr – MTK
Budapest 1-1.

Jegyzőkönyv
NB I, 23. forduló: Újpest FC – Puskás Akadémia FC 2-1 (1-1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, vezette: Bognár.
Gólszerzők: Zivzivadze (32.), Pauljevic (72.), illetve Favorov (26.).
Sárga lap: Kutrumpisz (26.), illetve Favorov (22.), Weslen Júnior (41.).
Újpest: Banai – Kastrati, Kutrumpisz, Kuusk, Antonov – Pauljevic (90+1. Kádár),
Csongvai, Onovo, Mitrovic (79. Boumal), Simon (51. Bjelos) – Zivzivadze.
Puskás Akadémia: Tóth B. – Nunes, Spandler, Stronati – Slagveer, Favorov,
Corbu (84. Bakti), Szolnoki, Weslen Júnior – Gera (88. Kozák), Skribek (78. Komáromi).

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

22
23
22
23
22
22
23
23
23
23
23
23

13
12
11
10
8
8
8
7
7
7
6
5

4
5
8
4
6
5
4
7
6
6
7
6

5
6
3
9
8
9
11
9
10
10
10
12

37-18
31-25
37-22
60-46
31-39
28-29
39-39
38-38
31-35
26-38
24-33
17-37

43
41
41
34
30
29
28
28
27
27
25
21
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Marco Rossi ers szerb
együttesre számít
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szóviv je szerint
Marco Rossi szövetségi kapitány arra számít, hogy nagyon er s
ellenfél lesz a szerb nemzeti együttes, amely március 24-én lép pályára barátságos felkészülési mérk zésen a Puskás Arénában.
Sipos Jen elmondta, a szerbek sokat javultak azóta, hogy a magyarok másfél évvel ezel tt, két kemény összecsapáson megütköztek velük. Akkor az idegenbeli 1-0-s magyar gy zelmet a hazai
1-1-es döntetlen követte a Nemzetek Ligája másodosztályát jelent
B divízióban. Emlékeztetett: öt nappal kés bb, Belfastban ÉszakÍrországgal mérk zik meg a magyar válogatott, ugyancsak a felkészülés jegyében.
„Két olyan er sség válogatottat választott ellenfélnek a szakmai stáb, amelyek remekül szolgálhatják a felkészülést a Nemzetek Ligája-mérk zésekre, ahol majd igen komoly csapatokkal, az
angolokkal, a németekkel és az olaszokkal kell játszanunk” – tette
hozzá.
Marco Rossi március 14-én hirdeti ki keretét a két felkészülési
összecsapásra.

A magyar ni labdarúgó-válogatott hatodik lett
a spanyolországi tornán
A magyar n i labdarúgó-válogatott hatodik lett a spanyolországi Pinatar Kupán, miután a helyosztón gól nélküli döntetlen
után 3-1-re alulmaradt a tizenegyespárbajban Skóciával szemben. A nemzeti együttes a negyeddönt ben 2-2-es döntetlen
után tizenegyespárbajban 3-0-ra kikapott Oroszországtól, illetve
2-1-re legy zte Lengyelországot a nemzetközi felkészülési tornán.
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Futsal: kijelölték a két utolsó torna idpontját
Bálint Zsombor
Kijelölte a teremlabdarúgó 2. liga
Nyugati csoportja utolsó két tornájának helyszíneit és id pontjait a
sportági szövetség.
Az idén kurta-furcsa rendszerben
zajló bajnokságot ebben a négyes
csoportban mindössze négy hárommérk zéses torna keretében rendezik, amely egyáltalán nem kedvezett
a Marosvásárhelyi CSM fiatal csapatának. Az els tornán balszerencsés kezdés után összeomlott a
csapat önbizalma, és noha szoros
meccseket játszott, eddig mindössze
egy pontot tudott szerezni, és a rangsor utolsó helyén áll.
Bár a hátralév két torna gyakorlatilag az egész idény felét jelenti,
Kovács János legényeinek már csak
egyetlen célkitzése lehet: megfelel tapasztalat gyjtése, hogy a következ idényben immár ismét a
feljutást célozhassák. Ha az idén
ehhez nem volt meg a szükséges háttér, a klub alelnöke, Szászgáspár
Barnabás azt nyilatkozta lapunknak,
hogy a következ id szakban jobban oda tudnak figyelni a teremlabdarúgó szakosztály céljaira is.

A harmadik tornát a Dolj megyei
Ialniában rendezik március 11-13.
között, ezen a CSM ellenfelei sorban
a házigazda Metropolitan, a Dévai
West és a Simándi oimii lesznek,
míg a negyedik torna szervezésének
feladata a marosvásárhelyi klubra
hárul. A március 25-27. közötti id szakra tervezett mérk zéseket azonban nem a városban, hanem a
marosszentannai sportcsarnokban
játsszák.
A CSM 25-én, pénteken 18 órától
Simánd ellen lép pályára, szombaton, 26-án 15 órától Ialnia ellen ját-

szik, míg vasárnap, 27-én 12 órától
Déva lesz az ellenfele.
Addig is, március 16-ától Marosvásárhely lesz az U19-es teremlabdarúgó-Európa-bajnokság egyik
selejtez csoportjának házigazdája.
Szerdán 17 órától Románia – Szlovákia, csütörtökön ugyancsak 17
órától Románia – Grúzia mérk zés
lesz. Szombaton lett volna a Románia – Oroszország találkozó, utóbbi
csapatot azonban az UEFA kizárta
az Ukrajna ellen indított háború
miatt. A válogatottba behívták a
CSM játékosát, Nagy Tamást is.

Magyar–norvég 3-0
A magyar futsalválogatott 3-0-ra legy zte a norvég válogatottat poreci
edz táborozása els mérk zésén. Az sszel vb-selejtez ket játszó alakulat legutóbb novemberben lépett pályára, utolsó meccsén legy zte az Ebrésztvev bosnyák együttest. Azóta két összetartása is elmaradt a
csapatnak, ezért különösen jól jött, hogy sikerült megszervezni a mostani,
horvátországi edz tábort, amelyen két mérk zés is szerepel a programban.
Az els t a norvégok ellen játszotta le az együttes péntek délután, és a
kissé döcög s kezdés ellenére végül magabiztos 3-0-s gy zelemmel zárta
a mérk zést. Az els félid ben Dróth Zoltán találatával szerzett vezetést
a magyar csapat, majd a fordulás után Nagy Imre és Tatai József is bevette a skandinávok kapuját, így alakult ki a 3-0-s végeredmény.

Klicsko: dicsség lenne meghalni a hazáért
Dics ség lenne meghalni a hazáért – mondta Vitalij Klicsko kijevi
polgármester az ARD német országos közszolgálati televíziónak egy
pénteken sugárzott interjúban,
amelyben kiemelte, hogy az orosz
invázióval dacoló ukrán f városban
„horror” lett az élet.
A profi nehézsúlyú ökölvívó-világbajnok elmondta, hogy sok-sok
katona mellett már nagyjából száz
civil is meghalt a több mint egy hete
tartó orosz támadásban. Kifejtette,
hogy a legnagyobb kihívás a ftés,
az áram- és a vízellátás biztosítása,
és nagyban nehezíti az önkormányzat dolgát, hogy a szállítási, logisztikai rendszer összeomlott.
Mindeközben a városban orosz
rakéták csapódnak be, és véd ire
orosz mesterlövészek vadásznak.
Az egész egy „horror” – mondta a
kijevi polgármester.
Elmondta: soha nem gondolta

volna, hogy sikeres sportolói és politikusi karriert építve egyszer csak
egy háborúban találja magát, de így
van ezzel a többi kijevi is. Így például a napokban találkozott egy hegedmvésszel, egy sebésszel és
egy színházi szakemberrel, akik
szakmájukat feladva beálltak harcolni. Hangszer, szike vagy szövegkönyv helyett „gépkarabély van a
kezükben”, de „nincs más választásunk, meg kell védenünk az otthonunkat, a családunkat” – emelte ki
Vitalij Klicsko, hozzátéve, hogy
Kijev véd i a szabadságért, a demokráciáért és az európai értékekért
is harcolnak.
A bokszlegenda kiemelte: ha elesik a harcban, akkor a hazájáért adja
az életét, a hazáért meghalni pedig
dics ség.
Az 50 éves polgármester öccse,
Volodimir Klicsko – kétszeres nehézsúlyú profi ökölvívó-világbaj-

nok – hozzátette, hogy a legroszszabbak az éjszakák, mert akkor a
legintenzívebb az orosz ágyúzás.
Rámutatott, hogy mindez nem valami távoli térségben, a német néz kt l idegen világban történik,
hanem Németországtól alig néhány óra alatt megtehet távolságra.
A 45 éves volt sportoló felidézte,
hogy 2018-ban éppen Kijevben tartották a labdarúgó Bajnokok Ligája
dönt jét, 2012-ben pedig Ukrajna
Lengyelországgal közösen rendezte
meg a labdarúgó-Európa-bajnokságot, és ezekre az eseményekre is
„sok barátunk jött el szerte a világból”.
Az ukránok barátainak most is ki
kell állniuk az ország mellett, és
meg kell szakítaniuk az együttmködést Oroszországgal, különben
nagyon nehéz sorsra jut Ukrajna –
mondta Volodimir Klicsko.

Kínában nem közvetítették az angol futballbajnoki meccseket
Kínában nem kerültek képerny re az angol élvonalbeli labdarúgóbajnokság hétvégi mérk zései a klubok ukránbarát akciói miatt – írta
a The Athletic portál.
A kínai döntés azután született, hogy a Premier League vezetése bejelentette: a PL-csapatok kapitányai különleges, az ukrán zászló színeiben pompázó karszalagot viselnek a bajnoki mérk zéseken, emellett
Ukrajnát támogató feliratok futnak az eredményjelz kön a meccsek
közben.
Kína kezdett l ellenezte az Ukrajnában háborúzó Oroszországgal
szembeni szankciókat. A pekingi külügyminisztérium szóviv je, Vang
Ven-pin a hét elején azt mondta: „Kína és Oroszország továbbra is normális kereskedelmi együttmködést folytat a kölcsönös tisztelet,
egyenl ség és kölcsönös el nyök szellemében” – írta a The Athletic.

Az EA törli az orosz és fehérorosz csapatokat
számítógépes játékaiból
A világ legjelent sebb számítógépes sportjátékait gyártó EA úgy
döntött, hogy alkalmazásairól eltávolítja az orosz és fehérorosz csapatokat a labdarúgó (FIFA) és jégkorongos (NHL) 2022-es platformjairól
az ukrajnai háború miatt. Az EA Sports jelezte, hogy szolidaritást vállal
az ukrán néppel, a békére és Ukrajna inváziójának befejezésére szólít
fel.

8. PRESSing-kupa

Minden díj Marossárpatakra vándorolt
Mintha az égiek is így akarták volna: nem
csak a Pressing-kupa, a többi díj is Marossárpatakra került az erdélyi magyar újságírók
által szervezett öregfiú-futballtorna után.
Az idei, immár nyolcadik kiíráson olyan
csapatok vettek részt, amelyek valamilyen
módon köt dtek a sajtósok nemrég elhunyt
véd jéhez, a sárpataki Berekméri Edmondhoz. Fiatal falustársai toronymagasan uralták
a náluk jóval szebb vagy
kopaszabb amat rökb l álló
mez nyt, és a kiválóan focizó Kozma Barna polgármester
hathatós
irányításával minden ellenfélen átgázoltak. A szervez k, idén el ször, a
legszebb bombagólok szerz it is jutalmazták. Mivel az
hosszú éveken át az alig ötvenesztend sen elhunyt társuk házi specialitásának
számított, a díjat Berekméri
Edér l nevezték el. Szombaton ketten is – Kozma
Barna és a szintén sárpataki
Hánesz Edvin – bemutatták,
miként kell szinte a felez vonalról vagy 12 méterr l
kapásból gólt szerezni.

Az okleveleket Berekméri Enik adta át,
de sem távozott üres kézzel: a marossárpataki fiúk, miután átvették a gy zteseknek járó
kupát, az özvegynek adták át, mintegy emlékül egy olyan tornáról, amelyen a néhai újságíró, pedagógus, közösségi szervez és helyi
tanácsos Berekméri Edmond immár csak egy
kifeszített molinóról követhette a Cseh Gábor
által vezetett sportszer összecsapást.

Eredményjelz
8. Pressing-kupa:
* I. forduló: Marossárpatak – RMDSZ 3-0, CFR – Pressing 2-1;
* II. forduló: Marossárpatak – CFR 2-1, Pressing – RMDSZ 3-1;
* III. forduló: RMDSZ – CFR 0-2, Marossárpatak – Pressing 3-0.
A torna végeredménye: 1. Marossárpatak 9 pont, 2. CFR 6 pont, 3. Pressing 3 pont, 4.
RMDSZ 0 pont.

Fotó: Vajda György
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„Laza” hetven pontot vert Jászvásárra a CSM
A várakozásnak megfelelően
könnyedén jutott túl a Marosvásárhelyi CSM kosárlabdacsapata
az
újabb
ellenfelén, a Jászvásári Politehnicán. Pedig sem Martinić
(vajon ez csak taktikai döntés
volt?; mert ha nem, aggasztó
kezd lenni, hogy nem az első
meccs, amelyet egészségi állapota miatt kell kihagynia),
sem Șolopa nem lépett pályára.

Bálint Zsombor
Igaz, a meccs váratlanul szorosan
indult, a marosvásárhelyiek túl
könnyedén kezelték a rajtot, szinte
egyáltalán nem védekeztek, a fiatal
jászvásári játékosok pedig ki is
használták a könnyű dobópozíciókat. Néha pedig a nehezebbeket is.
A házihenger végül a távoli dobásokkal indult be, szünetben például
80%-os volt a triplamutató. A második negyed előtti rövid megbeszélésen pedig képletesen meg is
ráncigálta George Trif a játékosok
fülét, így egészen másként működött a védelem a folytatásban, ami

mindjárt meglátszott az eredményjelzőn is.
Szünetig már 70 pont volt a házigazdák előnye, és ez így folytatódott volna a befejezésig, ha a
marosvásárhelyi kispad meg nem
elégeli az egyoldalú csatát, és a harmadik negyed közepén nem hozza
le a fontos kezdőembereket, akik
aztán vissza sem tértek többé a pályára. A fiatal kispad pedig megpróbálta megmutatni, hogy van jövője,
és tovább növelte az előnyt a meccs
végéig, bár már nem olyan szédületes ütemben, mint ahogy a kezdőemberek tették.
Még mielőtt lehívták volna,
Borșa néhány látványos zsákolással
próbálta szórakoztatni az egyoldalúságba belefásult közönséget, így
megkísérelt egy 360 fokos fordulatosat is. Ahogy műkorcsolyában
mondják, a fordulat nem volt teljes,
a két pont azonban így is járt.
Akik pedig izgalmasabb csatákra
vágynak, azokat ki kell ábrándítanunk, egyelőre meg kell elégedni az
ehhez hasonló meccsekkel a következő hetekben.
Ma 16 órától játsszák le a CSU

Craiova elleni találkozót, előre hozottan a 16. fordulóból, ez sem ígérkezik nehéznek, csak a következő
heti (vélhetően vasárnapi, pontos

időpont még nincs) kiszállás – a
Nagyszebeni CSU második csapatának otthonában – ígérkezik valamivel keményebb feladatnak. A

klubnál is tudják azonban, hogy a
mérkőzés nem vehető félvállról, és
akkor nem lehet gond a győzelem
megszerzése.

Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga, 14. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Jászvásári Politehnica
131:61 (30-22, 40-9, 32-12, 29-18)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Molnár Csongor (Marosvásárhely), Adela Vilt (Kolozsvár), Szőcs Janka (Gyergyószentmiklós). Ellenőr:
Marian Oprea (Brassó).
Marosvásárhelyi CSM: Engi-Rosenfeld 24 pont (8), Sánta 20, Nistor 15 (3), RossMiller 15, Mureșan 12, Borșa 11 (1), Kiss 11 (2), Steff 11 (1), Tălmăcean 8, Szilveszter 4, Blaga.
Politehnica: Florea 27 pont (2), Băsescu 22 (2), Butnaru 10, Tessaro 2, Trandafir.

Eredményjelző
Kosárlabda 1. liga, 14. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Jászvásári Politehnica
131:61, Bukaresti Laguna – Bukaresti NN Ulisse 98:45.

Amilyen a teljesítmény, olyan az eredmény
Alighanem igaza volt Kiss Istvánnak,
a Sirius női kosárlabdaklub elnökének az idény előtt, amikor a rájátszásba
jutást
jelölte
ki
célkitűzésként, és nem volt igazuk
azoknak a szurkolóknak, akik az első
néhány jó játék után már a négy
közé jutásban reménykedtek.

hibák garmadájával! Háromszor is úgy csapatnál is megengedhetetlen súlyos hibák
kapta a kosár alatt az ellenfél, hogy három ezek... És amilyen a teljesítmény, olyan az
méterre nem volt senki mellette, a betörő já- eredmény is.
tékos útját nem zárták el, a lepattanózásnál
Ezzel végleg búcsúzott a pályaelőnytől a
a kizárás ismeretlen fogalom volt a szá- Sirius a rájátszásban. Feltéve, ha ott lesz,
mukra, így a kézdivásárhelyiek zavartalanul mert ezek után mégsem tűnik teljesen bizgyűjtötték be saját lepattanóikat, és ezekből tosnak.
könnyű kétpontosakat szereztek. A hab a
Szerdán délután fél 6-tól pótolja be a matortán az volt, amikor a második (kimaradt) rosvásárhelyi csapat a CSM Târgoviște elszabaddobás után úgy vette le a támadó já- leni elmaradt mérkőzését a ligeti
Bálint Zsombor
tékos a labdát, hogy a környéken nem volt sportcsarnokban. Erős idegzetűeknek ajánlA Konstanca elleni mérkőzések már je- védő, aki ezt megakadályozza. Kisifjúsági juk...
lezték, hogy túl nagy az elvárás, a kézdivásárhelyi találkozón pedig ismét azt
Jegyzőkönyv
bizonyították a lányok, hogy képességeik
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 23. forduló: Kézdivásárhelyi KSE – Marosvásárhelyi Sirius 76:68
erősen korlátozottak. Vagy nem mondja
(16-8, 19-22, 13-18, 28-20)
meg nekik senki, hogy mit kell csináljaKézdivásárhelyi sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Ionuț Moraru (Kolozsvár), Bukuresti Loránd (Manak...
rosvásárhely), Michael Nicoară (Bukarest). Ellenőr: Bedir Șefer (Corabia).
Borzalmasan kezdte a meccset a Sirius,
KSE: Ćorda 23 pont (4), Welch Coleman 17 (1), Lewis 14, Tuchilus 10 (1), Debreczi 6, Taylor 6, Kozaz első öt percben alig két pontot szerzett,
man, Domokos.
1/11-es mutatóval mezőnyből, és nem minSirius: Sherill 15 pont, Cortez 14 (2), Chiș 13 (2), Badi 11 (2), Lipovan 7 (1), Griffin 6 (1), Feiseș 2,
dig azért, mert zavarták a dobót. Ráadásul
Sólyom, Czimbalmos, Anca, Mircea.
erőltették a palánk alatti bejátszást, rossz
ütemben, és egy olyan játékosnak (Sherill),
akinek túl „csúszós” volt a labda. Ha pedig
Eredményjelző
mégis megfogta, akkor palánk alól sem találta el, még a gyűrűt sem. Eközben a KSE
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 23. forduló: Szatmárnémeti CSM – CSM Alexandria 87:71, Kézdivásem remekelt palánk alatt, de hamar rájött,
sárhelyi KSE – Marosvásárhelyi Sirius 76:68, Kolozsvári U – Brassói Olimpia 73:71, Bukaresti Aghogy kívülről kell dobjon, és ezt jó hatásronomia – CSM Târgoviște 71:60, Aradi FCC – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 63:82.
fokkal tette.
Elmaradt mérkőzésen: Brassói Olimpia – Kézdivásárhelyi KSE 45:64.
A Sirius csak a második negyed végén
kapott el egy jobb periódust, amikor sikerült
öt pontra faragni a hátrányból, szintén tripA Sepsi SIC nyerte a kupát
lákból.
Megvédte a tavaly elhódított serleget a női kosárlabda Románia-kupában a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
Nagyszünet után úgy tűnt, sikerülhet
SIC, amely egy ideje egyedüliként jelentkezik a négyes döntő megszervezésére, és ezeket sorozatmegfordítani az eredményt, ám csak 48-48ban meg is kapja. A final fourt így az idén is a Sepsi Arénában szervezték, ahol a két elődöntő para tudott a Sirius egyenlíteni, miután Sherill
pírforma-eredményeket hozott. A döntőben azonban Szatmárnémeti – amely a bajnokságban hazai
sorra hagyta ki a szabaddobásait, amelyekpályán legyőzte a szentgyörgyieket – alaposan megdolgoztatta a Sepsi SIC-et, szinte végig vezetett
kel átvehette volna a vezetést a csapata. És
a találkozó során, és még másfél perccel a vége előtt is egy pont előnye volt. A találkozó utolsó
jött a negyedik negyed rémálma. Támadáshét pontját azonban a Sepsi SIC szerezte, amely így hetedszer hódította el a serleget.
ban egymást érték a rossz döntések és a takRománia-kupa, négyes döntő
tikai bakik, mintha nem kosárra, hanem
* elődöntő: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – CSM Alexandria 113:52, Szatmárnémeti CSM – Konskapura dobtak volna a lányok, eközben 28
tancai Phoenix 90:67;
pontot engedélyeztek az ellenfélnek. A sú* döntő: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Szatmárnémeti CSM 59:53.
lyosabb azonban a hogyan: egészen elemi

Fotó: a Marosvásárhelyi CSM közösségi oldala

Ismét botlott
Nagyvárad
Két fordulót is rendeztek a múlt héten a kosárlabda Nemzeti Ligában.
Azt talán mondanunk sem kell, hogy Kolozsvár őrzi a veretlenségét, sőt, nemcsak a belföldi
bajnokságban, hanem a Bajnokok Ligája középdöntő csoportjában is, amelyre szintén időt szakított, és idegenben nyert a Prometej
Kamenszkoje ellen. Igaz, ez sokkal keményebb
dió lett volna, ha az ukrán csapat nem kényszerül elhagyni az otthonát, hiszen már a háború fenyegetésekor a csehországi Nymburkba tette át
az ideiglenes székhelyét. (A legfrissebb értesülés, hogy visszalépnek a folytatástól, a hír egyelőre nem hivatalos.) Hogy szinte biztosak a BL
negyeddöntőiben, azonban nem mindennapi teljesítmény.
A hét (hatalmas) meglepetése azonban a
Nagyváradi CSM veresége a Rapid otthonában,
noha a váradiak is érdekeltek egy európai sorozatban, szerdán a dán Bakken Bearst fogadják
az Európa-kupa negyeddöntőjében.
Hajszálon múlott ugyanakkor a CSO Voluntari galaci veresége, ez lett volna a hét másik
nagy szenzációja.
A bajnokságot továbbra is zavarossá teszi a
15 elmaradt mérkőzés, és eddig csak hatnak az
időpontját jelölték ki.

Eredményjelző
Kosárlabda Nemzeti Liga, 21. forduló: Kolozsvári UBT – Zsilvásárhelyi CSM 100:75, Foksányi CSM –
Konstancai Athletic Neptun 79:67, FC Argeș Pitești
– Bukaresti Steaua 83:63, Csíkszeredai VSKC – SCM
U Craiova 83:98, Bukaresti Rapid – Nagyváradi CSM
76:74, Galaci CSM – CSO Voluntari 76:80, CSM
Ploiești – Temesvári SCM OMHA 85:93; 22. forduló:
Nagyváradi CSM – Csíkszeredai VSKC 87:51, Bukaresti Dinamo – Galaci CSM 75:58, Konstancai Athletic Neptun – CSM Ploiești 86:71.
Elmaradt mérkőzéseken: SCM U Craiova – Zsilvásárhelyi CSM 86:67, Konstancai Athletic Neptun –
Bukaresti Rapid 88:66, SCM U Craiova – Nagyváradi
CSM 80:91.
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Az Európai Unió tagállamai megállapodtak

Automatikus letelepedési engedélyt kapnak
a háború elől menekülő ukránok
Az Európai Unió tagállamai megállapodtak
arról, hogy átmeneti jogi védelemben részesítik az Ukrajnából menekülő embereket. Ez
azt jelenti, hogy a menedékkérelmi eljárás
lefolytatása nélkül is tartózkodási engedélyt
kapnak az Ukrajnából menekülők.

Megegyeztek az uniós tagállamok az átmeneti védelemről szóló direktíva aktiválásáról – jelentette be
a Twitteren Ylva Johansson belügyekért felelős uniós
biztos, hozzátéve, hogy az EU egységes abban, hogy
életeket mentsen.
Kompromisszum született az ügyben
„Már egymillió menekült érkezett Európába Ukrajnából, és további milliók jönnek majd. Szolidaritásra
van szükségünk, amihez megfelelő jogszabályok kellenek. Ezzel védelmet és jogokat adunk az embereknek, de további forrásokra is szükség lesz” – mondta

Johansson. A döntést minden tagállam támogatta. Johansson szerint kompromisszum született az ügyben.
A döntés értelmében az ukránok tartózkodási engedélyt, munkavállalási engedélyt, szálláslehetőséget,
egészségügyi és szociális jogokat kapnak, ezenkívül
hozzáférnek majd az oktatási rendszerhez is az unióban. Az Ukrajnában tanuló külföldi diákokra és vendégmunkásokra nem vonatkozik a döntés, viszont ők
is beléphetnek az unió területére. Az unióban való tartózkodási engedély egy évre szól, azonban a helyzet
függvényében meghosszabbítható.
Ezt a direktívát most használják először az Európai
Unióban. Február 24-e óta több mint egymillió ukrán
menekült el az országból a háború elől, több mint 547
ezren érkeztek Lengyelországba, 133 ezren Magyarországra és további 88 ezren más uniós országokba.
(Euronews)

Tőkés László: anyanyelvtől, vallástól, nemzeti
hovatartozástól függetlenül segítenünk kell
a szenvedőknek
Európa békéjéért könyörgött pénteki nyilatkozatában Tőkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, aki azt is kijelentette, hogy anyanyelvtől, vallástól, nemzeti hovatartozástól függetlenül segíteni kell
a szenvedőknek.

Az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatban Tőkés
László kijelentette: a XXI. század Európájában semmi
sem magyarázhatja a civilek elleni katonai, fizikai
erőszakot. Felidézte: a magyarok sokat szenvedtek az
elmúlt században Kárpátalján, Vajdaságban, Felvidéken és Erdélyben is. „Éppen ezért szolidaritást vállalunk mindazokkal a nemzettársainkkal, akiknek
menekülniük kell. És ugyanúgy szolidaritást vállalunk
az ukrajnai románokkal és az ukrán nemzet tagjaival
is, akiknek a háború miatt kell szenvedniük. Anyanyelvtől, vallástól, nemzeti hovatartozástól függetlenül segítenünk kell a szenvedőknek” – jelentette ki a
volt püspök, politikus.
Tőkés László arra kért mindenkit, hogy támogassa

a menekülőket segítő állami és egyházi intézmények,
valamint humanitárius civil szervezetek munkáját.
Hozzátette: az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) irodahálózata is gyűjtést szervez a menekültek javára.
Önmérsékletre és bölcsességre kérte azokat a romániai és magyarországi politikusokat, akik „a katasztrofális háborús viszonyokat is arra használják fel,
hogy ellenfeleiket vádolják, támadják, lejárassák”.
Meggyőződését hangoztatta, hogy a térség országainak az szolgálja a javát, ha ebből a háborúból kimaradnak, ha nem növelik a bajt, nem öntenek olajat
a tűzre, de segítenek a háborúságot szenvedő testvéreiken. „Mindnyájunk elsőrangú érdeke a béke mielőbbi helyreállítása! Mi, erdélyiek, románok,
magyarok, németek, etnikumtól, nyelvtől, vallástól
függetlenül legyünk egyek a béke és a biztonság keresésében. Uram, adj békét Ukrajnának! Adj békét
Európának!” – zárta pénteki nyilatkozatát Tőkés
László. (MTI)

Nemzetközi nőnap
A nemzetközi nőnapot 1911-ben ünnepelték
meg először, időpontja 1913 óta március 8.
A nők jogai és a nemzetközi béke napját
1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ
Közgyűlése. Az MTVA Sajtóarchívumának
összeállítása:

Politikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak
küzdelmeinek eredményeképpen a múlt század elején
valósult meg, hogy az év egy napja legyen jelképesen
a nőké. A legtöbb országban ekkortájt erősödtek meg
a nők követelései szociális-gazdasági jogaik kiszélesítésére, a választójog elnyerésére, a foglalkoztatásban és a bérezésben érvényesülő hátrányos
megkülönböztetésük megszüntetésére. Az első nemzeti nőnapot az Egyesült Államokban tartották meg
1909 februárjának utolsó vasárnapján, majd az 1910ben Koppenhágában megrendezett II. nemzetközi
szocialista nőkongresszuson a német Clara Zetkin javasolta, hogy világszerte minden évben tartsanak nőnapot.
A nemzetközi nőnapot először 1911. március 19én ünnepelték meg Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban, a tüntetéseken – amelyeken sok
férfi is részt vett – a nők választójogának megadását
követelték. (A nők Oroszországban 1917-től, Németországban 1919-től szavazhattak, a francia és az olasz
nők azonban csak a második világháború végétől, a
belgák 1958-tól, a svájciak 1971-től, a portugálok
1976-tól, a liechtensteiniek pedig csupán 1984-től élhetnek e joggal.)
Az időpont 1913-ban tevődött március 8-ra a New
York-i textilmunkásnők 1857. évi sztrájkjának – más
források szerint egy New York-i gyárban 1908-ban e
napon bekövetkezett, 129 munkásnő életét követelő
tűzvésznek – az emlékére. Magyarországon 1914-ben
ünnepelték meg először.
Az 1980-as évektől ezen a napon a nőszervezetek

felvonulásokon hívják fel a figyelmet a nők társadalomban játszott meghatározó szerepére, ugyanakkor
kiszolgáltatottságára és védtelenségére is, voltaképpen arra, hogy a jogegyenlőség továbbra sem esélyegyenlőség. Számos országban nők ezrei tüntetnek e
napon a nők társadalmi jogaiért és hátrányos megkülönböztetésük ellen.
Az Egyesült Államokban 1963-ban hoztak törvényt
a nemek azonos fizetéséről, de a férfiak még ma is lényegesen többet keresnek. A nemek között az Európai
Unióban is mutatkozik bérkülönbség, noha 1975-ben
irányelv tiltott meg minden díjazásbeli megkülönböztetést. Az Európai Bizottság 2009 márciusában kampányt indított a nemek közötti bérszakadék
megszüntetéséért, 2017 novemberében pedig cselekvési tervet terjesztett be, hogy mielőbb felszámolják
a nemek közötti, átlagosan 16 százalékos bérszakadékot. Az azonos felkészültségű, azonos munkakörben
dolgozó nők Magyarországon is kisebb fizetést kapnak, mint a férfiak, és minél magasabb beosztásban
dolgozik egy nő, illetve minél több gyermeke van,
annál nagyobb lemaradásra számíthat a férfiakkal
szemben. A világ számos pontján még kedvezőtlenebb a helyzet.
Ezen a napon sok helyütt a nők elleni erőszakkal
szemben is felemelik szavukat a civil szervezetek,
mert szerintük a családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zaklatás, a prostitúció áldozatait a jog
nem védi kellőképpen, e cselekmények elkövetői jórészt továbbra is büntetlenek maradnak. Egy felmérés
szerint az Európai Unióban élő nők 33 százaléka szenvedett el testi vagy szexuális erőszakot tizenöt éves
kora óta. Az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet azt követeli, hogy állítsanak fel egységes és erős női ENSZ-ügynökséget, amely
biztosítaná, hogy a nők a világ minden részén a gyakorlatban is élvezhessék jogaikat.
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Suceaván alakítanak ki európai
humanitárius logisztikai központot
Suceaván, a repülőtér mellett
alakítanak ki egy európai humanitárius logisztikai központot az ukrajnai háború
miatt szenvedők megsegítésére – közölte Klaus Iohannis
államfő szombaton délután, a
szeretvásári ukrán-román határátkelőhelyen tartott rögtönzött sajtótájékoztatóján.

Az államfő kijelentette: az európai polgári védelem ernyője alatt
létrejövő humanitárius segélyközpont
egész
Európából
és
valamennyi nemzetközi szervezettől összegyűjti a segélyeket, és Ukrajnába vagy szükség esetén akár
Moldovába szállítja ezeket.
Klaus Iohannis elmondta: szemügyre vette a logisztikai központ
létrehozására kijelölt helyet. Hozzátette: az első szakaszban nagyon
rövid időn belül kialakítanak egy
kis méretű központot, és ezt később
olyan mértékben megnövelik,
amennyire szükséges. Megjegyezte:

úgy értékelik, hogy a humanitárius
katasztrófa kiterjed, és hosszú időre
elnyúlik majd.
A logisztikai központról Nicolae
Ciucă miniszterelnök is beszélt a
szombati kormányülés után. Meggyőződését fejezte ki, hogy az Európai Unió fennhatósága alatt
létrejövő központ összehangolttá
teszi a segélyakciókat.
A kormányfő azt is elmondta:
Románia eddig 51 millió lejt költött
el az ukrajnai háborúval összefüggésben. Hozzátette: jövő héten az
illetékes brüsszeli hatóságok elé terjesztik a kiadásokat összesítő dokumentumokat, és elkezdődhet a
költségek megtérítése.
Nicolae Ciucă arról is beszámolt,
hogy a kabinet megszabta az ukrajnai menekültek fejenkénti ellátási
költségét. Az összeget az állam által
biztosított szálláshelyeken napi 50
lejben, a más szálláshelyeken pedig
napi 100 lejben állapította meg.
(MTI)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
FAMETSZÉS, PERMETEZÉS. Tel. 0774-574-527. (15143-I)
CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk személyt PERECSÜTÉSRE.
Érdeklődni a 0745-668-883-as telefonszámon. (22982-I)
Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz már
nekünk szerető szíveddel. De egy
könnycsepp a szemünkben Érted
él, egy gyertya az asztalon Érted
ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen
szeretet, amit tőlünk soha senki el
nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek, szívből szeretünk s nem
feledünk Téged.
Fájó szívvel emlékezünk március
7-én szeretett édesanyánkra,
id. OPRIS MAGDOLNÁRA
halálának ötödik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét szívében őrzi fia, Potyó, Enikő, Timike, és leánya, Jutka,
unokái: Totyi, Annamária és a három dédunoka.
(15178-I)

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

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a Szabadság utcában. Tel. 0771-653-905.
(sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
március 6-ára, amikor kilenc
éve
eltávozott
szerettei
köréből szeretett édesapánk,
id.
SCHNEIDER
JÓZSEF.
Emlékét őrzik fiai: Jocó és
menye, Kinga, Lacika és
barátnője, Mónika. Emléke
legyen áldott és nyugalma
csendes! (15172-I)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK: festést, csatornajavítást,
tetőjavítást, bármilyen javítást. Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-356.
(14836)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést
mindenféle anyagból, bádogosmunkát, -javítást, bármilyen építkezési
munkát és sürgősségi javítást, meszelést. Készítünk kerítést, kaput
vasból. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Miklós.
(14843)
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel.
0746-638-960. (15164)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és jó szomszéd,
TROZNER JÓZSEF
szerető szíve életének 77. évében örökre megszűnt dobogni.
Drága halottunk temetése március 7-én, hétfőn 14 órakor lesz a
fintaházi ravatalozóból.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)
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Hirdetőink figyelmébe!
Felhívjuk hirdetőink figyelmét,
hogy hirdetéseket feladhatnak
a szerkesztőségben,
a nepujsag.ro weboldalon levő online felületen is,
vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.

