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Az 1990. évi fekete márciushoz hasonló események soha
többé nem ismétlődhetnek meg! – ezt az üzenetet tolmá-
csolja az a régóta megálmodott, és Erdélyben egyedülállónak
számító szabadtéri emlékmű, amelyet szombaton avattak fel
Marosszentgyörgyön az 1990 márciusában történt tragikus
események magyar és roma áldozatainak, sebesültjeinek és
meghurcoltjainak tiszteletére.

1990 márciusában Marosvásárhelyen ártatlan emberek haltak meg, se-
besültek meg, holott csupán egy békés tüntetésen vettek részt, illetve te-
lepülésüket, családjukat védték hősiesen az agresszív támadóktól.
Többen is meghalhattak vagy megsebesülhettek volna, ha a marosszent-
györgyi és más településekbeli magyarok és romák közös erővel nem
tesznek meg mindent azért, hogy a városban már tomboló, félretájékoz-
tatott és odairányított csapatok utánpótlását biztosító autóbuszokat meg-
állítsák és visszafordítsák a város bejáratától. Miután helyreállt a rend, 

(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Ami akkor történt, soha nem ismétlődhet meg!

Emlékmű a fekete március hőseinek

Elúszó lehetőségek
Szép hazánk ismét felkerült a világtérképre, és megint nem

irigylésre méltó okból, annak következményeként, hogy ezt a
jobb sorsra érdemes helyet évtizedek óta megélhetési politiku-
sok irányítják rátermett államférfiak helyett.

Világszinten érezhető gazdasági problémákhoz vezethet,
hogy kedden a világ egyik legnagyobb konténerszállító hajója
balesetet szenvedett a Szuezi-csatornán. Ezen az útvonalon
halad át a tengeren szállított világszintű konténerforgalom egy-
harmada, és a közel-keleti olajszállítmányok jelentős része. Ha
a pesszimista forgatókönyvek szerint hetekre lezárul a csatorna
a mentés miatt, ez számtalan kereskedelmi láncban okozhat
fennakadást, és drágulást, onnan kezdve, hogy az olaj világpi-
aci ára már elindult felfelé a hírek hatására.

Mi úgy kerültünk fel erre a térképre, hogy a száznál is több
veszteglő teherhajó közül 11 tőlünk szállít élő állatokat, jórészt
juhokat a közép-keleti arab országokba. Tavalyelőtt, amikor
egy gyapjasokat szállító túlterhelt teherhajó szenvedett balese-
tet, szép hazánk napokig volt a nemzetközi sajtó címlapjain.
Most a világszintű kereskedelmet érintő káoszban ez a 130 ezer
állatot érintő ügy valószínűleg nem kap akkora figyelmet, mint
akkor.

De egy ilyen botránytól nem is kellene rettegni, ha az utóbbi
évtizedekben a döntéshozókat nem a hatalmi harcok, zsebük és

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István

Elmaradnak 
a színház további
előadásai 
Az erre a periódusra lemondott elő-

adások jegyei írásbeli igénylés és a
megvásárolt jegyek felmutatásával
2021. március 30-i határidővel vissza-
válthatók, vagy előzetes helyfoglalás-
sal felhasználhatók az idei évad
végéig bármely előadásra.

____________2.
Magas rangú 
állami tisztség-
viselő lett 
a prefektus és 
az alprefektus 
Az új jogszabállyal visszaadták a funk-
ció politikai töltetét, így gyakorlatilag
elszámoltathatósági kötelezettségük
lett az őket nevesítő politikai pártok-
nak. 

____________5.Menyhárt Borbála



Versmondó és versklipverseny
Az idén is meghirdetik a Nemzeti Színház és a Ma-
gyar Versmondók Egyesülete versmondó és versklip-
versenyét, a Nemzeti VERSenyt, amelyre április 30-ig
várják a benevezéseket. A tavalyi verseny élő szuper-
döntőjét novemberben a rendkívüli jogrend életbe lé-
pése miatt el kellett halasztani, az idei verseny
azonban elindul, az elődöntő és a középdöntő az idén
is online zajlik. Októberben, ha a járványhelyzetből ki-
lábal a világ, a budapesti Nemzeti Színház színpadára
léphetnek az V. és VI. Nemzeti VERSeny legjobbjai.
További információk a www.vers.hu/nemzetiverseny-
2021 oldalon és a verseny Facebook-oldalán.

Előadás a biogazdálkodásról 
A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete március 30-
án, kedden gazdafórumot szervez a biogazdálkodás-
ról. Ezenkívül szó lesz még az idén igényelhető
mezőgazdasági támogatásokról, a tavaszi vetéshez

szükséges kukoricavetőmag-ajánlatokról. Az előadá-
sok 11 órától a héderfájai kultúrotthonban, 15 órától
Marosludason az RMDSZ-székházban lesznek. 
Érdeklődni dr. Suba Kálmán (tel. 0744 500-593) és
Dósa József Géza (tel. 0756-726-291) falugaz-
dászoktól.

Húsvéti orgonahangverseny
Március 30-án, kedden 19 órától húsvéti orgonahang-
versenyre kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. Molnár Tünde Dandrieu-, Pachelbel-,
Bach-, Albinoni-, Liszt-, Terényi-műveket játszik.
Jegyek a filharmónia jegypénztáránál, online az
Eventbook honlapján (https://eventbook.ro/music/
bilete-recital-de-orga-30-03) kaphatók. 

Többsincs fotókiállítás
A Bernády Házban a Székelyföldi Magyar Újságírók
Egyesületének 2020. évi, Többsincs című fotókiállí-
tása is látogatható. A Marx József Fotóklub által szer-
vezett tárlaton Huszár Szilamér, Kátai Edit, Klárik
Loránd, Szekeres Attila és Toró Attila fotográfiái 
tekinthetők meg.

IDŐJÁRÁS
Többynirefelhős
Hőmérséklet:
max.120C
min.-10C

29.,hétfő
A Nap kel 

7 óra 9 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 47 perckor. 
Az év 88. napja, 

hátravan 277 nap.

Elektromos és elektronikai 
hulladékot gyűjtenek

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, az erre szakoso-
dott cégekkel együttműködve, március 27-étől elkezdte az
elektronikai és elektromos készülékekből származó hulla-
dék begyűjtését, mely öt héten át szombatonként zajlik. A
hét végén, április 3-án a Moldova utcát (Super környéke),
Brassó utcát (Dacia, kazánház környéke), a Maros Mű-
vészegyüttes székháza mögötti részt, a Parâng utcát (Profi
üzlet), a Szentjánosbogár óvoda melletti részt (Palas üzlet
mögött), illetve a Koós Ferenc utca és Godeanu utca ke-
reszteződését jelölték ki gyűjtőpontként. 

Angol és német outdoor tábor
Az Outward Bound angol és német outdoor tábort szervez
a tavaszi vakációban, április 6–10. és május 4–8. között V–
VIII.-os gyerekek számára. A táborba középhaladó ango-
losok és németesek jelentkezését várják, akik fejleszteni
szeretnék nyelvtudásukat. A program tevékenységei: inter-
aktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás iránytű és térkép
segítségével, hegyi túrák, kötélkerti tevékenységek. A prog-
ramot hazai és külföldi oktatók vezetik élménypedagógiai
módszerek alkalmazásával. A hangsúlyt arra helyezik,
hogy a gyerekek merjenek beszélni. Érdeklődni és iratkozni
az info@outwardbound címen vagy a 0769-224-290-as te-
lefonszámon lehet.

Meghosszabbítják a nyugdíjasok
buszbérletének érvényességét

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a vá-
rosban élő nyugdíjasokat, hogy a járványügyi helyzetre
való tekintettel, a helyi közszállítási vállalattal egyeztetve,
az a döntés született, hogy a március 31-éig szóló bérletek
érvényességét egyelőre június 30-ig automatikusan meg-
hosszabbítják, majd ezt a járvány alakulásának a függvé-
nyében tovább hosszabbíthatják. Az intézkedés célja az
időskorúak védelme, a zsúfoltság elkerülése a vállalat jegy-
irodáinál – áll a polgármesteri hivatal közleményében.

Közúti baleset Radnót kijáratánál
Március 24-én 12.50 órakor a marosvásárhelyi tűzoltókat
egy közúti balesethez riasztották. Egy Radnót–Dicsőszent-
márton irányába tartó személyautó ütközött egy haszonjár-
művel, az ütközésben egy 60 éves személy a járműbe
szorult, őt kellett kimenteni. A ludasi, dicsőszentmártoni tűz-
oltók munkáját a radnóti önkéntes tűzoltócsapat segítette.
A baleset sebesültje eszméleténél volt, amikor a sürgőssé-
gire szállították – tájékoztatott a  megyei vészhelyzeti fel-
ügyelőség sajtóosztálya. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma AUGUSZTA, 
holnap ZALÁN napja.

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

6, 21, 45, 36, 24 + 7 NOROC PLUS: 8 1 0 1 9 8

35, 12, 19, 23, 7, 16 SUPER NOROC:  0 3 8 0 0 5

47, 13, 7, 30, 42, 19 NOROC: 8 6 6 5 5 3 5

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Műemlék épületek felújítását támogatják 
a Szolidaritási Alapból

Három műemlék épület felújításának támogatá-
sáról, valamint egy létesítmény újjáépítéséről
döntöttek az RMDSZ Maros megyei polgármeste-
rei.

Az RMDSZ Maros megyei szervezete 2018-ban döntött
a Szolidaritási Alap létrehozásáról, amellyel elsősorban a
Maros megyei települések életében jelentőséggel bíró, kö-
zösségformáló erejű, közérdekű beruházásokat támogat-
nak. A Szolidaritási Alapot az RMDSZ-es polgármesterek
a megyei költségvetésből a településüknek visszaosztott
keretösszeg egy bizonyos százalékával támogatják.

A Maros Megyei Tanács elnöke, a szervezet megyei el-
nöke, Péter Ferenc fontosnak nevezte a településvezetők
gesztusát, hiszen ebben a járvány nehezítette időszakban is
összefogásról és együttérzésről tettek tanúbizonyságot.
Idén négy beruházás érdekében mondtak le költségvetésük
egy részéről a polgármesterek, így az összesen 920 ezer
lejes Szolidaritási Alapból Nyárádszereda, Ákosfalva, Gyu-
lakuta és Küküllőszéplak részesül – fejtette ki Péter Ferenc. 

A legtöbb pénzt – 650 ezer lejt – Nyárádszereda önkor-
mányzata kapta egy műemlék épület megvásárlására. A
Kós Károly tervei alapján épült ingatlan jelenleg magántu-
lajdonban van, az önkormányzat pedig szeretné megvásá-

rolni, hogy inkubátorházat működtessen benne. A polgár-
mesteri hivatal, élve elővásárlási jogával, az ingatlanban
lakó mindkét családdal megegyezett, hogy megvenné az
épületet. Ehhez járulnak hozzá a megye RMDSZ-es 
polgármesterei is a kisvárosnak megszavazott 650 ezer lej-
jel. 

A Szolidaritási Alapból Ákosfalva község 170 ezer lejt
kap, hogy folytatni tudja a nyárádszentbenedeki Tholda-
lagi-kastély felújítását. A kastélyt nagyercsei Tholdalagi
Zsigmond, illetve unokája, gr. Tholdalagi Zsigmond épí-
tette az 1800-as években. A kommunizmus éveiben a helyi
állami mezőgazdaság székhelye volt. Az önkormányzat a
rendszerváltás után vette át a romos kastélyt, és néhány éve
elkezdték az eredeti állapot visszaállítását. 

Gyulakuta és Küküllőszéplak egyformán 50-50 ezer
lejes támogatásban részesült a Szolidaritási Alapból. A gyu-
lakutai önkormányzat a falu református templomának fel-
újítását támogatná ebből az összegből, ahol az épületen
belül folytatott ásatásokon egy kisebb, Árpád-kori templom
alapja, valamint egy érintetlen 17. századi kripta is előke-
rült. Küküllőszéplak polgármesteri hivatala a leégett héder-
fájai református harangláb helyreállítására kérte és kapta
meg a támogatást. (közlemény)

Elmaradnak a színház további előadásai 
Tekintettel arra, hogy Maros-

vásárhelyen az ezer főre eső ko-
ronavírusos fertőzések száma
meghaladta a 3 ezrelékes határt,
a hatályba lépő intézkedések be-
tartása érdekében, valamint a
színház további aktivitásának
biztonságáért a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház meghirdetett
előadásai március 28-ától kez-
dődően a következő rendelkezé-
sekig elmaradnak.

Az erre a periódusra lemon-
dott előadások jegyei írásbeli
igénylés és a megvásárolt jegyek
felmutatásával 2021. március
30-i határidővel visszaválthatók,
vagy előzetes helyfoglalással
felhasználhatók az idei évad vé-
géig bármely előadásra.

Az online vásárolt jegyek
esetében a kérvényt és a kér-
vényhez csatolt megvásárolt jegyet –
fotózott vagy szkennelt formában – a
secretariat@teatrunational.ro címre
lehet benyújtani. 

A jegypénztárnál vásárolt jegyek ér-
téke személyesen, a színház jegypénz-
táránál, hétköznapokon 11–18 óra
között igényelhető vissza.  

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház színészei biztonságos körülmé-
nyek között, az előírt szabályoknak
megfelelően továbbra is folytatják al-
kotómunkájukat. 

A színház a közönséget érintő min-
dennemű változásról online felületein
is értesíti nézőit. A színház tevékeny-

ségét érintő legfrissebb információk a
színház holnapján (www.nemzetiszin-
haz.ro), valamint Facebook-oldalán
(www.facebook.com/tompamiklos) el-
érhetők. 

A színház munkaközössége egész-
séget kíván minden nézőjének!
(PR-titkárság)
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Közel 1400 beteg van intenzív
osztályokon

Az elmúlt 24 órában 4439 új esetet diagnosztizáltak,
ezzel a nyilvántartott fertőzöttek száma 936 618-ra
emelkedett – közölte vasárnap a stratégiai kommuni-
kációs törzs (GCS). Az elmúlt napban 117 koronaví-
russal fertőzött személy hunyt el, így az áldozatok
száma 23 114-re nőtt. Jelenleg 1386 beteget kezel-
nek intenzív osztályon, a legtöbb pácienst a járvány
kezdete óta. Az elmúlt 24 órában mintegy 21 ezer
teszt eredményét dolgozták fel. (Agerpres)

Nem vádolhatók műhibával 
a Covid-osztályon segédkező 
orvosok

Nem vonhatók felelősségre műhibáért Romániában
a veszélyhelyzet idején koronavírusos betegek kór-
házi ápolásában segédkező, de megfelelő szakképe-
sítéssel nem rendelkező orvosok. Az egészségügyi
törvényt módosító sürgősségi kormányrendeletet
csütörtök esti ülésén fogadta el a kormány. A rendel-
kezés indoklása során Vlad Voiculescu egészségügyi
miniszter rámutatott: nagyon sokszor elhangzik, hogy
növelni kell az intenzív terápiás ágyak számát a
Covid-kórházakban, mintha csak „bútordarabokról”
lenne szó. A tárcavezető rámutatott: a legnagyobb
probléma nem a műszaki felszerelés, hanem a szak-
képezett egészségügyi személyzet hiánya. A törvény-
módosítás azokat a jogi aggályokat hivatott eloszlatni,
amelyek eddig megakadályozták a más szakképesí-
téssel rendelkező orvosokat, hogy az infektológus
vagy intenzív terápiás kollégáik segítségére siesse-
nek. (MTI)

Megakadt az EU-s helyreállítási
alap németországi elfogadása

Egyelőre nem hirdetheti ki a német államfő a korona-
vírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítését szol-
gáló európai uniós pénzügyi alap (Next Generation
EU – NGEU) támogatásáról szóló törvényt – rendel-
kezett pénteken a német alkotmánybíróság, meg-
akasztva a 750 milliárd eurós alap létrehozását. Az
alkotmánybíróság azzal indokolta a felfüggesztő ha-
tározatot, hogy el kell még bírálni egy beadványt,
amely a jogalkotási folyamat leállítását célozza. Nem
közölték, hogy ez meddig tarthat. A beadványt a kor-
mányzó CDU/CSU jobbközép pártszövetségtől jobbra
álló Alternatíva Németországnak (AfD) párt egyik volt
elnöke, Bernd Lucke és a hozzá csatlakozott nagyjá-
ból kétezer ember jegyzi. Szerintük a hitelfelvétellel fi-
nanszírozott NGEU ellentétes az uniós joggal, ezért
Németországnak ki kell maradnia belőle. (MTI)

Az EMA ajánlást adott ki a vakcina-
gyártási kapacitás növelésére

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlásokat
fogadott el a koronavírus elleni oltóanyagokat készítő
AstraZeneca, BioNTech/Pfizer és Moderna vakcina-
gyártási kapacitásának növelésére és az ellátás javí-
tására az Európai Unióban – közölte az EU
gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő
ügynökség pénteken. Az amszterdami székhelyű EMA
tájékoztatása szerint az ügynökség Humángyógyszer
Bizottsága (CHMP) az AstraZeneca oltóanyaga szá-
mára új gyártási helyet engedélyezett. A brit-svéd
gyógyszergyártó vakcináját mostantól a Halix nevű,
hollandiai székhelyű biotechnológiai vállalat is előállít-
hatja. Új gyártási hely és rugalmasabb tárolási feltéte-
lek állnak rendelkezésre a német BioNTech és az
amerikai Pfizer gyógyszergyárak közösen fejlesztett,
Comirnaty nevű vakcinája számára is. (MTI)

pereputtyaik vagyonának gyarapítása, hanem az adófi-
zetők és az ország java foglalkoztatta volna. Mert abban
az esetben egy olyan országnak, ahol most is a mező-
gazdaság teszi ki a bruttó nemzeti össztermék vastagon
tizedét, nem az élő állatban vagy a gabonában kellene
az exportőrök élvonalában lennie – ahol sajnos va-
gyunk európai mértékben –, hanem a feldolgozott ter-
mékek kivitelében. Az élő állat vagy a gabona csak a
legkisebb hozzáadott értékkel bíró nyersanyag az élel-
miszertermékek láncában. Ha lett volna itt ész, akarat
és rátermettség feldolgozóipart és szövetkezeti rendszert
is fejleszteni az uniós pénzekkel amúgy szépen kibélelt
ágazatnak, akkor valószínűleg az alacsony vagy közép-
fokú végzettséggel nyugatra vándorolt több millió
ember jelentős részének is lehetne itthon biztos megél-
hetése, ők és a munkáltatóik itt fizetnék be az adóikat és
a nyugdíjjárulékaikat is. És ha ennek az országnak csak
ezt a hagyományos adottságát képesek lettek volna a
vezetői a fontosságának megfelelően kezelni, legalább
a volt szocialista barakkbeli társországok életszínvona-
lát nézve a középmezőny elején kellene lennünk, nem a
kullogók között, annak minden hátrányos következmé-
nyével. Ennél már csak az rosszabb, hogy az előrelé-
pésre való szándék a jelenlegi kormány programjában
sem érhető tetten.

Elúszó lehetőségek

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Hívők nélkül zajlott az idei virág-
vasárnap is a Vatikánban, Ferenc
pápa az új koronavírus-járvány
lelki és gazdasági következmé-
nyeiről beszélt az Úrangyala
imádságot kísérő beszédében.

Teljesen üres volt a Szent Péter tér,
ahol elmaradt az ilyenkor szokásos kör-
menet, amelyet a pápa szokott vezetni
Jézus jeruzsálemi bevonulása felidézé-
sével.

A Vatikán interneten keresztül közve-
títette a virágvasárnapi misét, melyet Fe-
renc pápa a Szent Péter-bazilikában
mutatott be: harminc bíboros és alig több
mint száz hívő volt jelen, többségük egy-
házi személy, akiket kellő távolságra ül-
tettek egymástól.

A bazilikát olajfák és kisebb pálmafák
díszítették, a résztvevők kezében fonott
pálmaágak voltak. Ferenc pápa beszédé-
ben azokról beszélt, akik jelen voltak
Jézus jeruzsálemi bevonulásakor. Jézus
„karddal vívott győzelmét várták a ró-
maiakon, miközben ő Isten diadalát hir-
dette a kereszttel” – jelentette ki az
egyházfő. Hozzátette, Jézust akkor is

sokan csodálták, de kevesen engedték,
hogy életüket megváltoztassa. Most is
így van, mivel a mai emberek sem akar-
ják megváltoztatni életüket, amely tele
van ellentmondással, félelemmel, ma-
gánnyal, kudarccal és árulással.

„Ne hagyjuk, hogy az elégedetlenség
érzése megbénítson bennünket” –
mondta Ferenc pápa.

Délben, az Úrangyala (Angelus)
imádságot kísérő beszédében az egy-
házfő emlékeztetett, hogy a húsvéti
szenthét már második éve zajlik pandé-
mia közepette. „Tavaly nagyobb volt a
sokk, most nagyobb a próbatétel, és a
gazdasági válság súlyossá vált” – jelen-
tette ki.

Kifejtette, hogy a jelenlegi történelmi
és társadalmi helyzetben fizikai és lelki
erőre van szükség, mivel a válságban a
„reménytelenség, elkeseredettség, meg-
osztottság” kerekedik felül, sokan „min-
dennapos keresztutat” járnak be. „(…)
ne haladjunk el mellettük tétlenül, hagy-
juk, hogy szívünk irgalmas legyen, kö-
zeledjünk hozzájuk (…), fogadjuk be
azt, aki a keresztre feszített Jézushoz ha-

sonlóan megalázott, selejtté válik, Jézus
az utolsókban van, azokban, akiket a mi
farizeus kultúránk elítél” – mondta Fe-
renc pápa.

Ferenc pápa az erőszak áldozataiért
imádkozott, mindenekelőtt az indonéziai
Celebesz (Szulavézi) déli részén talál-
ható Makassar egyik katolikus templo-
mánál vasárnap történt öngyilkos
merénylet sebesültjeiért.

A járványkorlátozások miatt tavaly-
hoz hasonlóan nagycsütörtökön elmarad
a lábmosás szertartása, péntek este a ke-
resztút nem a Colosseumnál, hanem a
Szent Péter téren lesz, és húsvétvasárnap
Ferenc pápa a bazilikában mutatja be az
ünnepi misét. Tavaly március 27-én Fe-
renc pápa a pandémia betegeiért és ha-
lottaiért imádkozott a Szent Péter téren,
azóta egy év telt el. Tavaly húsvétkor
zárva voltak az olaszországi templomok,
az idén az olaszok a lakásukhoz legkö-
zelebbi templomba mehetnek el. Virág-
vasárnap a templomokban fertőtle-
nítették az olajfaágakat is, amelyek he-
lyett Magyarországon barkaágakat hasz-
nálnak. (MTI)

Ferenc pápa virágvasárnap a járvány okozta lelki 
és gazdasági válságról beszélt

Romániában a medveállomány
felmérésével kezdődik a védett
nagyragadozó helyzetének rende-
zése – nyilatkozta az Agerpres
hírügynökség által vasárnap kö-
zölt interjúban Tánczos Barna
környezetvédelmi miniszter.

Az RMDSZ-es politikus kijelentette:
versenytárgyalást hirdetett a miniszté-
rium az állománybecslést végző szakcé-
gek számára, mert évente felbecsültetik
a védett állatok populációit. Azt is hoz-
zátette: létezik egy 10 millió euróval fi-
nanszírozott európai projekt, amely a
génmintákra alapozva új, pontosabb
módszerrel becsüli fel a medvepopulá-
ciót.

„A beavatkozás hiánya nem megol-
dás. Kívülről szemlélni az ügyet, és azt
mondani, hogy lehet, jobb lesz, de lehet,
hogy nem, lehet, hogy balesetek történ-
nek, lehet, hogy medvék lesznek a sípá-
lyákon vagy az iskolaudvarokon, de az
is lehet, hogy nem, ez nem megoldás” –
jelentette ki a miniszter.

Tánczos Barna hozzátette: az év má-
sodik felében történhet meg az állomány
felmérése, addig a létező intervenciós
kvóták alapján lehet kiemelni vagy ki-
lőni a gondokat okozó medvéket. Meg-
említette: mind a beavatkozással, mind
az állomány ritkításával számolnak.

Neheztelésének adott hangot amiatt,
hogy egyetlen európai ország sem kér a
romániai medvékből. Hozzátette: ezt hi-
vatali elődje felkérésére 17 EU-tagor-
szág illetékesei írásban is közölték.
„Vigyázzatok ti az EU szinte teljes med-
veállományára. Ne háborgassátok a
medvéket, de mi egyetlen példányt sem
kérünk belőlük” – foglalta össze az EU-
tagállamok „különös” hozzáállását.

Tánczos Barna megemlítette: minden
olyan országban, ahol medvék élnek, be-
avatkoznak a medvepopulációba, mert
ezt megengedi a vonatkozó EU-s irány-
elv. Romániának pedig a megelőző bea-
vatkozásra és a medvetámadásokat
követő beavatkozásokra is szüksége van.
„Nem várhatjuk meg, hogy a medve a sí-

pályán, medve az úton, medve a város-
ban jelenség általánossá váljon” – jelen-
tette ki a miniszter.

A medveállomány azt követően sza-
porodott túl, hogy 2016-ban a Cioloş-
kormány a populációt szabályozó
medvevadászatot is betiltotta. Korábban
a környezetvédelmi minisztérium évente
400-450 medve kilövésére adott enge-
délyt. 

A környezetvédelmi tárca megrende-
lésére 2019 tavaszán készített becslés
szerint az országban 6450 és 7200 között
lehet a vadon élő medvék száma. A med-
vepopuláció megőrzésére vonatkozó
2018-as akcióterv szerint a nagyragado-
zók 69 ezer négyzetkilométeres élőhe-
lyén ökológiai, társadalmi és gazdasági
szempontból az optimális egyedszám
4000 lenne.

Az elmúlt öt évben hét halálos áldo-
zata volt a romániai medvetámadások-
nak és 54-en szorultak kórházi kezelésre.
Gyakoriak voltak a medvék által okozott
közúti balesetek is. (MTI)

A medveállomány felmérésével kezdődik a védett
nagyragadozó helyzetének rendezése

Újabb részletek kerültek nyilvá-
nosságra a Mediterranea Saving
Humans (MSH) nemkormányzati
szervezettel (NGO) szemben indí-
tott ügyészi vizsgálatból, amely
szerint az NGO tagjai pezsgőbon-
tással ünnepelték a bevándorlók
átvételéért kialkudott árat az Il
Giornale napilap által szombaton
ismertetett nyomozati anyag sze-
rint.

A szicíliai Ragusa ügyészsége már-
cius elsején jelentette be, hogy vizsgála-
tot indított a Mediterranea tagjaival
szemben, miután a hatóság szerint bizo-
nyítékot nyert, hogy a civil szervezet
Mare Jonio hajója „tetemes anyagi jut-
tatásért” 27 fős bevándorló csoportot
vett át a Maersk Etienne dán teherhajó-
ról.

A Maersk Etienne tavaly augusztus 5-
én vette fedélzetére a migránsokat a
Földközi-tengeren. A bevándorlók nem
kaptak kikötési engedélyt Málta szige-
tén. Harminchét nap elteltével a dán te-
herhajóra megérkeztek a Mediterranea
tagjai, akik saját hajójukra tették át a 27
személyt, közöttük egy kisgyereket és
egy várandós nőt.

A civil hajó a migránsokkal szeptem-

ber 12-én a délolasz partokra érkezett
meg.

A sajtóban most közölt telefonlehall-
gatások szövege szerint a Mediterranea
és a dán hajót üzemeltető Maerks Tan-
kers dán cég között heteken át tartott az
egyeztetés: az olasz szervezet kezdetben
270 ezer eurót kért a bevándorlók átvé-
teléért, végül 125 ezer euróban egyeztek
meg. 

A Mediterranea misszióvezetője,
Beppe Caccia ismert zöldpárti politikus
október elején még Koppenhágában is
tárgyalt az összegről, amelyet november
végén utaltak át a Mediterranea számlá-
ira. 

A civil szervezet másik vezetője, Luca
Casarini az összeg érkezését kommen-
tálva telefonon pezsgőbontásra szólította
fel az NGO tagjait. Beppe Caccia azt
hangoztatta, hogy sikerült „átverniük” a
dánokat.

Ahhoz, hogy a civil hajó át tudja
venni a csoportot a dán teherhajóról, a
Mediterranea azt hazudta a hatóságok-
nak, hogy üzemanyagot szállított a Ma-
ersk Etienne-nek. A migránsokkal való
kikötést pedig a civil szervezet azzal in-
dokolta, hogy az egyik nő várandós, és
azonnal partot kell érnie. Mint később

kiderült, a kórházba szállított nő nem
szorult orvosi ellátásra.

Fabio D’Anna ragusai ügyész március
elején négy, azóta már nyolc személy
ellen rendelt el vizsgálatot többek között
illegális bevándorlás pártolása, valamint
a tengeri mentésre vonatkozó nemzet-
közi előírások megsértése miatt.

A hatóságok korábban házkutatást tar-
tottak a vizsgálatban érintett személyek
otthonában és a Mediterranea irodáiban is.

Ahogy minden bevándorlócsoport ér-
kezésekor történni szokott, az illetékes
területi ügyészség hivatalból indított
vizsgálatot a migránsok érkezése körül-
ményeinek tisztázására. A bevándorlók
számoltak be az egyik hajóról a másikra
történt áthelyezésükről. Az ügyészség
tisztázni akarta a dán teherhajót működ-
tető cég és a Mediterranea közötti kap-
csolatokat, így derült fény arra, hogy a
két fél között „kereskedelmi tranzakció”
ment végbe.

A Mediterranea Saving Humans 2018
őszén kezdte el munkáját, az első olyan
olaszországi civil szervezetként, amely
hajókkal rendelkezik a Földközi-tenge-
ren. A bolognai székhelyű NGO a Mare
Jonio és az Alex nevű hajóval dolgozik.
(MTI)

Bevándorlók „áráról” alkudozott egy olasz 
civil szervezet lehallgatott beszélgetésekben
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Emlékmű a fekete március hőseinek
a hatóságok az igazság kivizsgálása ürügyén
megtorló intézkedéseket hoztak főként ma-
gyarok és magyar anyanyelvű romák ellen.
Marosszentgyörgyieket is meghurcoltak, ver-
tek, fenyegettek, közülük hatot el is ítéltek,
és 9-24 hónapra bebörtönöztek. Hárman kö-
zülük meghaltak (Puczi Béla és Szilveszter
Kiss Péter elmenekülve, távol szülőföldjük-
től, Tóth Árpád pedig itthon), hárman még
életben vannak (Lőrinczi József, Sütő József
és Szilágyi József). A köztudat az ő nevüket
jegyezte meg, az ő nevük került fel a szom-
baton felavatott emlékműre, viszont lényege-
sen többen voltak, akiket utólag meghur-
coltak.

Sófalvi Szabolcs polgármester, valamint
Birtalan István helyi RMDSZ-elnök is szem-
tanúja volt az eseményeknek és az azt követő
igazságtalan eljárásoknak. Ezért évek óta ter-
vezik, hogy emlékművel hajtsanak fejet azok
áldozatvállalása és szenvedése előtt, akiket
jogtalanul hurcoltak meg. Az ötlet akkor kez-
dett körvonalazódni, amikor 2012-ben Orbán
Viktor miniszterelnök felesége, Lévai Anikó
Balog Zoltán államtitkár, későbbi miniszter
kíséretében meglátogatta a fekete március
marosszentgyörgyi meghurcoltjait. Akkor
Sófalvi Szabolcs és Birtalan István ígéretet
kapott arra, hogy a magyar kormány partner
lesz a következő három elképzelés megvaló-
sításában: a Petőfi-szobor felállítása a község
központjában, a márciusi események nyomán
meghurcolt családok segítése, valamint a fe-
kete március hősei előtt tisztelgő emlékmű
felállítása. Ez utóbbit 2020-ra, a harmincadik
évfordulóra tervezték, a járványhelyzet azon-
ban áthúzta a számításaikat.

Magyar és roma jelképek
A szombat délelőtti avatóünnepségen Szé-

kely Szilárd műsorvezető ismertette az em-
lékmű létrejöttének történetét, valamint
annak a szimbolisztikáját. Mivel az ellenállók
és meghurcoltak között vannak magyarok és
romák is, az emlékmű szimbolisztikája tük-
rözni kívánja mindkét közösséget, valamint
a célt, amiért küzdöttek, ugyanakkor a szen-
vedést is, amit ezért vállaltak. Magyar szim-
bólum a tulipán, ami a termékeny életet
jelenti, roma jelkép a sorskerék, amely az élet
körforgását jeleníti meg. Közös szim-
bólumunk a páva, amely a magyarok-
nak a szabadság madara, indiai madárként a
romák őshazájára, Indiára emlékeztet. Egye-
temes szimbólumok is felkerültek az emlék-
műre: a kereszt a megváltás, felszabadulás
jelképe, a tűz pedig a szenvedésé, a megtisz-
tulásé.

Szintén szimbolikus jelentéssel bír, hogy a
több mint három és fél méter magas emlékmű
a marosszentgyörgyi református és a római
katolikus temető közös határán áll, a többsé-
gében magyar anyanyelvű romák lakta Te-
mető utcában. A hat marosszentgyörgyi
áldozatból három magyar, három magyar
anyanyelvű roma, hárman katolikus, hárman
pedig református vallásúak.

Az emlékmű egy helyi fiatal szobrászmű-
vész, ifj. Máthé Mihály alkotása, a bronz ön-
tését Sánta Csaba, a talapzat elkészítését dr.
Jakab Gyula vállalta. Felállítását Magyaror-
szág kormánya is támogatta, illetve közada-
kozásból készült el lelkes vállalkozóknak és

magánszemélyeknek köszönhetően. A ma-
gyar állam számos elöljárója volt hivatalos az
ünnepségre, viszont a járvány miatt nem le-
hettek jelen, ezért levélben fejezték ki elis-
merésüket és tiszteletüket a márciusi hősök
iránt.

Régi álom vált valóra
– Kettős érzések vannak bennem: szomo-

rúság, de bizakodás is, emlékezés, ám előre-
tekintés is. Tudjuk, hogy szomorú dolgok
történtek, emberek haltak meg, sebesültek

meg, de bizakodó vagyok, hogy ez többé nem
fordulhat elő – mutatott rá beszédében Só-
falvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgár-
mestere. Mint mondta, régi álmuk vált valóra
az emlékmű felállításával, amely két célt
szolgál: az egyik a köszönet azoknak, akik 31
évvel ezelőtt hősiesen helytálltak, a másik
pedig üzenet a gyerekeinknek, unokáinknak,
hogy hasonló eseménynek
soha többé nem szabad
megismétlődnie. – A fejet
hajtás részemről azt jelenti,
hogy ezt minden maros-
szentgyörgyi előtt tesszük,
aki akkor védte a családját,
a települését és a város ka-
puját, sokan kint voltak a
központban, akiket most is
itt látok, 31 év távlatából,
megőszülve. És fejet haj-
tunk azok előtt is, akiket
meghurcoltak, megfenye-
gettek, megvertek, hat sze-
mélyt be is börtönöztek,
ártatlanul, hárman meg is
haltak, messze szülőföld-
jüktől. Ezért került az ő
nevük az emlékmű talapza-
tára.

Üzenni akarunk magyar,
román, roma honfitársa-
inknak, hogy ilyennek
soha többé nem szabad
megtörténnie, egyetértés-
ben, békében kell együtt

élnünk itt, Marosszentgyörgyön, Marosvá-
sárhelyen, Maros megyében, egész Erdély-
ben, egymást tisztelve és támogatva. Ezért
írtuk fel az emlékműre a Sütő András-idéze-
tet: „Az én reményem a szót értésé…”
„A történteket nem feledtük 
és nem feledjük”

– Köszöntöm azokat, akik egykor a legna-
gyobb és legdrágább áldozatot hozták, a sza-
badságukat adták a közös jövőnkért – szólt
többek között a fekete márciusi események
jelen lévő hőseihez, valamint azok családjá-
hoz Tóth László főkonzul. – Akkor, a nehéz
órákban a marosszentgyörgyi, a vásárhelyi és
a város környéki romák kiálltak a magyarok
mellett, sorsközösséget vállaltak velük a
nemzeti jogaikért folyó küzdelmükben. Le-
gyen ez az emlékmű erkölcsi elégtétel az ál-
dozatot hozóknak, jelezze, hogy a történteket
nem feledtük és nem feledjük. Jelezze, hogy
a marosszentgyörgyi romák és magyarok
nem voltak bűnösök, jelezze, hogy a szabad-
ság sohasem magától értetődő, és még egy
demokratikusnak hitt rendszerben is súlyosan
korlátozható. Jelezze, hogy az igazságszol-
gáltatás nem mindig szolgáltat igazságot. És
ami a legfontosabb, jelezze mindenkinek,
nemcsak romáknak és magyaroknak, hanem
a körülöttünk élő többségieknek is, illetve
más nemzeteknek, hogy az emberek, a nem-
zetek egymásra vannak utalva, nem egymás
ellen, hanem egymást segítve kell küzdenünk
a boldogulásért. Legyen az emlékmű intés az
utókornak, hogy az akkori események ne is-
métlődhessenek meg soha – hívta fel a figyel-
met Magyarország Csíkszeredai Főkonzulá-
tusának vezetője.
Sütő András fél szeméért kiállt 
az egész közösség

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács el-
nöke kiemelte, közösségünket számtalan
esetben érte támadás és meghurcoltatás a tör-

ténelem során, sajnos testközelből is megta-
pasztaltuk. 31 év telt el a fekete március óta,
31 éve nem felejtjük a vásárhelyi véres napo-
kat, és ugyanannyi ideje várunk arra, hogy
igazságot szolgáltassanak, hogy megtudjuk,
kik a felelősök a közösségünket ért támadá-
sokért – tette szóvá a tanácselnök. Mint
mondta, az elmúlt évben ismét megtapasztal-
hattuk, hogy a szabadság csak lehetőség, újra
meg újra meg kell küzdenünk érte, a jelenlegi
járványhelyzet szülte korlátozások miatt
sokan érezhetjük, hogy megfosztottak a sza-
badságunktól, hiszen nem mehetünk oda,
ahová szeretnénk, akkor, amikor szeretnénk.
De ahogy eddig is, a mostani nehéz helyzet-
ben is összefogással, egymást segítve, előde-
ink példájából okulva, erős akarattal kell
végigmenetelnünk – hangzottak a biztató sza-
vak.

– Ami 1990 márciusában történt, az nem-
csak a könyvek lapjain maradt meg, hanem
az itt állók emlékezetében is. Ahol fájdalom
és szenvedés van, ott nehéz tárgyilagosnak
lenni – véli Soós Zoltán, Marosvásárhely pol-
gármestere, aki annak idején 16 éves diák-
ként élte meg a márciusi eseményeket. Mint
mondta, az egyetlen bűnük az volt, hogy ma-
gyar iskolát szerettek volna Marosvásárhe-
lyen. De ami megvalósult más városokban,
azt valamiért Marosvásárhelyen nem enged-
ték.

– Március 19-én történt tulajdonképpen,
ami kirobbantotta a 20-i eseményeket, Sütő
András megverése. Sütő András fél szeméért
kiállt az egész közösség, marosvásárhelyiek,
környékbeliek… András bácsi megverve, az
ágyon fekve azt mondta: ne menjetek ki hol-
nap. Akkor nem értettük, miért mondta ezt,
később aztán megértettük. Ő tudta, érezte,
hogy mi fog következni, és habár érezte,
hogy ki kell állni a jogainkért, a következmé-
nyek sokkal nagyobb kárt fognak tenni. 
Sajnos, igaza lett, március 20-án ártatlan em-
berek haltak meg, sokakat meghurcoltak –
elevenítette fel a sötét napokat a polgármes-
ter, majd hozzátette, ez az emlékmű emlékez-
tessen minket a múltra, azért, hogy egy
sokkal szebb jövőnk legyen, az elfogadás, a
kölcsönös tisztelet, a közös tervezés jelle-
mezze mindennapjainkat.

Az eseményen Hálaplakettel köszönték
meg a még életben lévő márciusi hősöknek,
illetve az elhunytak családjának szeretteik ál-
dozatát, majd a még életben lévők közül 
Lőrinczi József szólalt fel, és mondott köszö-
netet az emlékműért, amely reményei szerint
emlékezteti majd a következő nemzedékeket
arra, hogy kik voltak ők, és mit éltek át évti-
zedekkel ezelőtt.

Az avatóünnepséget művészi műsor színe-
sítette, Sófalvi Szabolcs, valamint Baricz
Lajos plébános erre az alkalomra írt verseit
Gyárfás Andrea, Lőrinczi József unokája, va-
lamint Barabás Levente, Puczi Béla unokája
mondta el, fellépett az egyesített kórus,
Szántó Árpád pedig a cigányhimnuszt adta
elő. Az ünnepség zárómozzanataként a törté-
nelmi egyházak képviselői megáldották az
emlékművet.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor
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Politikai elszámoltathatóság 

Magas rangú állami tisztségviselő lett a prefektus és az alprefektus 
Január 27-én a 4-es számú
sürgősségi kormányrendelet-
tel módosították a közigazga-
tási törvényt. Ezzel a lépéssel
megszüntették a prefektusok
és az alprefektusok magas
rangú köztisztviselői státu-
sát, és magas rangú állami
tisztségviselők (demnitar)
lettek. A jogi közigazgatási
besorolás megváltoztatásá-
nak a lényege, hogy – bár a
prefektusokat és alprefek-
tusokat politikai pártok je-
lölték – a törvény tiltotta,
hogy politikai pártok tagjai
legyenek. Az új jogsza-
bállyal visszaadták a funkció
politikai töltetét, így gya-
korlatilag elszámoltatható-
sági kötelezettségük lett az
őket nevesítő politikai pár-
toknak. A jogszabály-módo-
sítás gyakorlati vetületéről
Nagy Zsigmond alprefektussal
beszélgettünk, aki immár az
új státus szerint fogadta el
megbízatását.

– Látszólag csupán formai kü-
lönbség van a 2020 végéig érvényes
közigazgatási törvényben jelölt köz-
tisztviselői státus és az ezt követő
között, miért tartották fontosnak a
jogalkotók, hogy ezen változtassa-
nak? 

– Várható volt a változás, mivel
ez a lépés már szerepelt a 2016–
2020-as közigazgatás átszervezési
stratégiában, hiszen ezt a státust
összhangba kellett hozni az alkot-
mány előírásaival is. Hosszú vita
előzte meg, amelyen többek között
felmerült, hogy valamiképpen visz-
sza kell adni a prefektusi és az alp-
refektusi funkció politikai töltetét,
mivel az e tisztségben lévők a kor-
mány(fő) területi képviselői. Mint
ismeretes, mindkét elöljáró eddig is
politikai támogatással, háttérrel
foglalta el funkcióját, azonban
magas rangú köztisztviselőkként
dolgoztak, és nem lehettek politikai
párt tagjai. S mindezek ellenére
kormányváltáskor a korábban ha-
talmon levő pártok által kinevezett
prefektusokat általában leváltották.
A régi törvénykezés célja az volt,
hogy bizonyos stabilitást, szakmai
hátteret biztosítson számukra, hogy
munkájuk során a szakmaiság do-
mináljon a politikai hovatartozás
helyett. De ez a gyakorlatban nem
működött. Jelenleg politikailag el-
számoltathatók vagyunk, ami azt
jelenti, hogy a nevesítő pártnak po-
litikai felelősséggel tartozunk arról,
hogy miként követjük, alkalmaz-
zuk, felügyeljük a kormány prog-
ramját, mert az új státus szerint
politikai megbízatással foglalhattuk
el állásunkat. 

– Március 4-én újra esküdni kel-
lett, ekkor került nyilvánosságra az
is, hogy még egy alprefektust nevez-
tek ki. 

– Március 3-án, a 195-ös kor-
mányhatározattal újra megerősítet-
ték beosztásában Mara Togănel
prefektust és engem is, ugyanakkor
kinevezték Ana-Lucia Hang asz-
szonyt az USR képviseletében má-
sodik alprefektusnak, március 4-én
tettük le újra az esküt. Kinevezése-
met a március 3-án kibocsátott 257-
es, míg alprefektustársamét a
256-os kormányhatározattal fogad-

ták el. Egy időben, online az or-
szágban 102-en, prefektusok és alp-
refektusok esküdtünk az új
közigazgatási törvény szerint. Való-
jában az ország kb. tíz megyéjében
volt eddig csak egy alprefektus, így
nem meglepő, hogy még egyet ki-
neveztek Maros megyében. Nem ez
az egyetlen újdonság. Visszaállí-
totta a prefektusi hivatal a főtitkári
funkciót, amely korábban is műkö-
dött. A főtitkár magas rangú köz-
tisztviselő, megfelelő szolgálati
idővel jogi vagy közigazgatási
szakterületen, feladatköre az intéz-
mény osztályai közötti kapcsolat-
tartás, illetve a prefektúra mű-
ködtetésének folytonossága. A fő-
titkár átvette az alprefektusoktól a
prefektusi rendeletek ellenjegyzé-
sét, a megyei földtulajdon-vissza-
szolgáltató bizottság titkári feladat-
körét, továbbá a jogi osztály szak-
mai felügyeletét is biztosítja. A pre-
fektus nevesíti a főtitkárt, és köz-
vetlenül neki van alárendelve.

– Változtak-e az új jogszabály
szerint a prefektusok, az alprefektu-
sok feladatkörei? 

– Nem sokban, annyiban talán
igen, hogy mivel egyedül voltam
alprefektus, sok volt a feladatom,
így ezeket megosztjuk. Továbbá,
amint említettem, a törvény is átru-
házott bizonyos feladatokat a pre-
fektusi hivatal főtitkárára. Gyakor-
latilag a közigazgatási feladatok
megmaradtak. Az államigazgatásra
vonatkozó paragrafusok nem vál-
toztak. Az eskütételt követően kibo-
csátott – a hatásköröket elosztó –
prefektusi rendelet szerint én va-
gyok a helyettese, és ennek megfe-
lelően felelek az ún. dekoncentrált
intézmények felügyeletéért, tevé-
kenységük koordinálásáért, vala-
mint a két fontos közszolgáltatás, a
gépkocsi-bejegyzési hivatal és az
útlevélosztály felügyeletéért, to-
vábbá a prefektusi kollégiumi talál-
kozók megszervezéséért, a gyű-
lések összehívásáért. Ez utóbbi az a
fórum, ahol havonta a legfontosabb
alárendelt intézmények vezetőivel
megbeszéljük a munkájuk során
felmerült gondokat, menedzseljük
a nehézségeket, és megoldást kere-

sünk, hogy miként tegyük gördülé-
kennyé a tevékenységüket. 

– Amint elhangzott, mind a pre-
fektust, mind az alprefektust elszá-
moltathatja az őt nevesítő politikai
párt. Nagy Zsigmondot az RMDSZ
jelölte, és nem csak a közigazgatás-
ban felmerült mindennapi kérdések-
ben kell jogszerű útbaigazítást
nyújtania a hozzá fordulóknak,
hanem most már erkölcsi-politikai
kötelessége odafigyelni a kisebb-
ségre, felügyelni pl. a magyarokra
vonatkozó jogszabályok alkalmazá-
sát is, mint az anyanyelvhasználat,
az oktatás stb., amelyeket eddig a
mindenkori hatalom elég önkénye-
sen kezelt. Ennek kapcsán említhet-
jük a legutóbb Sepsiszentgyörgyön
a március 15-én kifüggesztett ma-
gyar nemzeti zászlók miatt hozott
bírságot. Mit tehet ön az ilyen vagy
az ehhez hasonló esetekben? 

– Azzal, hogy a prefektusi és az
alprefektusi beosztás politikai funk-
ció lett, valóban hangsúlyozottabbá
váltak a sajátos feladatkörök, a ki-
sebbségi ügyek kezelése is, amelye-
ket az RMDSZ programjában is
felvállalt. Tulajdonképpen most
már amolyan két lábon álló funk-
ció, hiszen egyrészt felügyelni kell
a kormányprogram végrehajtását,
másfelől hangsúlyozottabbá kell
tenni az intézményen belül annak a
politikai szervezetnek a képvisele-
tét, célkitűzéseit, amely megbízott.
Hogy több mint hatévi alprefektusi
munka után újra megbíznak ezzel a
rendkívüli funkcióval, azt jelenti,
hogy elismerik a munkámat. És
amint az eskütétel után is hangsú-
lyoztam, igyekszem ugyanolyan
szorgalommal és odaadással dol-
gozni, mint az elmúlt időszakban.
Most már többen vagyunk, akik az
RMDSZ színeiben prefektusi és
alprefektusi beosztásba kerültünk.
Remélem, hamarosan sikerül talál-
koznunk, és közösen kialakítanunk
egy egységes irányvonalat erdélyi
magyar közképviseletünkről ezen a
szinten. Ami szimbólumaink és az
anyanyelvhasználati jogokat illeti,
az a tapasztalatom és meggyőződé-
sem, hogy ezeket a törvényeket
egyértelműbbé kell tenni, úgy kell

finomítani a jogszabályon, hogy ne
adjanak lehetőséget a bíróságoknak
arra, hogy másként értelmezzék a
paragrafusokat, mint ahogy a jogal-
kotó elképzelte. Azt is figyelembe
kell venni, hogy túl a jogszabályok
értelmezésén, olyan érzékenységet
kell kezelni, figyelembe venni,
amelyet a többség részéről nem
lehet kizárólag jogi szinten ren-
dezni, ehhez megfelelő nyitottság,
tudás és akarat is kell. Főleg azok-
ban a megyékben kell másként fog-
lalkozni ezzel, ahol a kisebbségi
kérdést intoleranciával kezelik a
politikai pártok, kihasználják a
helyzetet saját érdekérvényesítésü-
kért, aduként bizonyos helyzetek-
ben. Világossá kell tenni az
alkalmazási normákat, azt, hogy
milyen helyzetben mit és hogyan
lehet használni, akár a feliratok kér-
désében, és ahol erre van jogsza-
bály, alkalmazni kell a törvényt,
még akkor is, ha egyeseknek nem
tetszik. A „kisemberek” szintjén
ezek a kérdések nem ennyire éle-
sek, de sajnos a „kisember” is akkor
kapja fel a fejét ilyen esetekben, ha
a „nagyember” felhívja rájuk a fi-
gyelmét, és előtérbe helyezi ezeket
bizonyos megoldatlan kérdések el-
tussolására. Az ilyen helyzeteket
kell kerülni Maros megyében. Az
eskütétel utáni nyilatkozatomban
azt is kifejtettem, hogy a normalitás
a hétköznapok velejárója kell hogy
legyen, a kiegyensúlyozottság min-
dennek a nyitja és a kulcsa. Pró-
báljunk meg így gondolkodni. Ne-
künk, magyar prefektusoknak, 
alprefektusoknak arra is gondol-
nunk kell a politikai funkción belül
is, hogy azokon a településeken is
van számottevő magyar közösség,
ahol nincs polgármesterünk vagy
nincs többségi tanácsunk, és szá-
mukra is ugyanolyan fontosak az
infrastrukturális beruházások, az is-
kolák fejlesztése, bölcsődék épí-
tése és sorolhatnám a példákat,
mint a többségi RMDSZ-es telepü-
léseken. Ezért egy ilyen többetni-
kumú megyében csakis globálisan
lehet kezelni a felmerült helyzete-
ket. 

– A státusváltás, bár formai volt
valamiképpen, számvetésre is lehe-
tőséget ad. Egy korábbi beszélgeté-
sünkben elhangzott az is, hogy a hat
esztendő alatt a polgármesteri hi-
vatalok, helyi tanácsok által megfo-
galmazott és elfogadásra a pre-
fektúrára juttatott határozatok jogi
felügyelete mellett ön számos sajá-
tos esetben adott hasznos eligazí-
tást. Ezek azért fontosak a tele-
pülések számára, hogy a jogszabá-
lyoknak megfelelően hozzanak dön-
téseket, ugyanakkor számos vál-
sághelyzetet (árvíz, baleset, tűz,
járvány) kezeltek, és ne feledkez-
zünk meg a földügyekről sem, mert
ezt az első földtörvény kibocsátása
utáni három évtizedben sem sikerült
rendezni. Mit jegyzett fel számve-
tésként az elmúlt időszakról? 

– Azt hiszem, joggal jelenthetem
ki, hogy a múlt év az 1989-es vál-
tozás után a közigazgatás és kor-
mányzás legnehezebb időszaka volt
mind a központi intézmények,
mind a megyei, helyi önkormány-
zatok, közhivatalok, prefektúrák
számára. De sajnos az állampolgá-
rok számára is. A közegészségügyi
igazgatóságnak, az orvosi és kór-
házi ellátórendszernek, a katasztró-

favédelemnek a világjárvány kitö-
rése óta állandó készenlétben kel-
lett lennie, olyan helyzeteket
megoldania a betegség megelőzésé-
ért, amelyekkel eddig még senki
sem találkozott. Büszkén mondha-
tom, hogy azért sikerült Maros me-
gyében a fertőzést más megyékhez
viszonyítva fékezni, mert itt nagyon
szoros együttműködés alakult ki a
kormányhivatal, a prefektúra, a me-
gyei tanács, az alárendelt intézmé-
nyek, a militarizált egységek és a
polgármesteri hivatalok között.
Nehéz év volt. Nemcsak a járvány
elleni küzdelmet kellett mened-
zselni, hanem két fontos választást
is levezettünk, és az elért eredmé-
nyek igazolják, hogy sikerült kellő
hatékonysággal megszerveznünk a
demokrácia számára nagyon fontos
procedúrát. Visszatérve a munkám
sajátos, kevésbé látványos oldalára,
a helyhatósági választások után
több mint 30 polgármestert és helyi
tanácsot iktattam be és eskettem fel,
nagyrészt az RMDSZ képviselőit.
Koordinálom az élelmiszercsoma-
gok elosztását, a rászorulóknak jut-
tatott értékjegyek elosztását, a
tisztasági csomagok elosztását, a
társadalmi dialógus szakbizottsá-
got, az időskorúakkal foglalkozó
szakbizottságot, és az alprefektusi
munkakör számtalan más feladattal
is felruház. Túl a hivatalos eljárá-
son, gesztuson, fontosnak tartom az
élő kapcsolatot parlamenti képvise-
lőinkkel, megyei elöljáróinkkal, az
önkormányzatokkal és a polgár-
mesterekkel. Továbbá jó viszony-
ban vagyok a civil szféra, az
egyházak képviselőivel, vezetőivel,
hiszen tulajdonképpen mindany-
nyian egy közösséget, az erdélyi és
ezen belül a Maros megyei magyar-
ságot szolgáljuk. 

– Van-e valami, amivel munkáját
illetően elégedetlen? 

– Persze, hiszen az önelégültség
a kitartó, hatékony munka legna-
gyobb ellensége. Nincs olyan fel-
adat, amit ne lehetne jobban
csinálni. Egy példa: amint említet-
tem, hozzám tartozik az útlevél- és
a gépkocsi-bejegyzési hivatal koor-
dinálása. Tudjuk, az az épület, ahol
mindkét hivatal működik, nem felel
meg a rendeltetésnek, nem alkal-
mas arra, hogy ott naponta 500-600
embert fogadjanak a hivatalnokok.
Különböző megoldásokon gondol-
kodtunk, de nem találtunk kiutat. Jó
lenne máshova költözni, vagy új,
korszerű épületet felhúzni. Ennek
ellenére a szolgáltatások viszonylag
jól működnek. A járvány miatt or-
szágszerte bevezették az online be-
ütemezéseket és kifizetéseket, a
sofőrvizsga-beosztást. Csak azt
tudom mondani, hogy minél többen
vegyék igénybe ezt a lehetőséget,
és ha személyesen jelennek meg az
ügyfélfogadó ablakoknál, akkor
tartsák be az időpontot, legyenek
egymás iránt türelmesek, hiszen az
ablak mögött ülő alkalmazott is
ugyanolyan stresszhelyzetben van,
tart a fertőzéstől; egy kis megértés-
sel, odafigyeléssel segíthetünk egy-
máson. Remélem, hogy a mostani
kormányzati időszakban találunk
valami elfogadható megoldást a
helyzet rendezésére, hiszen mind-
annyiunk érdeke, hogy az állam-
polgár elégedett legyen. Ez
számunkra a köszönet, elismerés
munkánkért. 

Vajda György 
Fotó: Vajda György



Minden autókedvelő megta-
lálhatta a szívéhez közel álló
típust a hét végén a marosvá-
sárhelyi Shopping City parko-
lójában. Az autóparádén több
mint 300 gépjárművet lehe-
tett megcsodálni, a kategó-
riák nagyon szerteágazóak
voltak, nem egy oldtimerrel
lehetett találkozni, de a zöld-
járművek kedvelői is megta-
lálták a számukra érdekes
járműveket.

Múlt szombaton alig volt üres
parkolóhely a bevásárlóközpontnál,
mindenhol gépjármű-különlegessé-
gek álltak. Nyilván volt, akit ez za-
vart, de a legtöbb arra járó szájtátva
nézte a kiállítást, ahova az ország
különböző részeiből érkeztek a nem
mindennapi járművek és a büszke
tulajdonosok. 

Meglepő volt látni a sok embert,
akik a leparkolt kocsik között jár-
káltak, csodálva az érdekesebbnél
érdekesebb autókat. Az esemény-
nek olyan hangulata volt, mint egy
nagy baráti összejövetelnek, bárki
odamehetett egy idegen ember au-
tójához, megnézhette, lefényképez-
hette, sőt egyes autókba bele is
ülhetett. Mindenki nagyon közvet-

len volt, olyan emberek, akik soha
nem látták egymást, felajánlot-
ták egy körre a járművüket a másik-
nak. 

A kínálat rendkívül széles volt.
Az elektromos és hibrid autók ked-
velőinek volt egy külön helyük,
ahol csak környezetbarát gépkocsik
voltak kitéve. Igaz, ezek kivétel nél-
kül valamelyik márkakirendeltség-
hez tartoztak, de ez nem jelentett
gondot, elvégre ennek is köszönhe-
tően lett igazán sokszínű az ese-
mény. A sorok között sétálva igazi

gyöngyszemeket is lehetett látni,
mint például az 1990-es évekből
származó 8-as BMW-t, 5 literes
V12-es motorjával, vagy a Német-
országból származó Trabantot,
amely egykor rendőrautóként szol-
gált. Ezenfelül voltak tuningolt 
járművek, érdekes színekben, a ta-
lajtól alig néhány milliméterre vagy
különleges belső alkatrészekkel, de
olyan autó is volt, amelyikben több
volt a hangfal, mint a belső borítás,
azaz a kárpitot is lecserélték hang-
szórókra. Elképzelni sem merjük,

mi történne, ha abban az autóban
maximumra felhúznák a hangerőt.
Egy dolog biztos: nemcsak a szom-
széd, hanem nagy valószínűséggel
a szomszéd város lakói is hallanák.
Ha ez nem lenne elég, Volkswagen
kisbuszból is volt mindenféle, egy

egész sort megtöltöttek, és nem volt
közöttük két egyforma.

Összességében volt minden, ami
megdobogtatja az autók szerelme-
seinek a szívét, voltak régi és új ko-
csik egyaránt, volt benzingőz, de
töltőkábel is.

Elektromos és hibrid Renault-k

BMW 850i, 5 literes, V12-es, közel 300 lóerős
Tesla Model 3

Egy sor VW kisbusz „Rendőrautó voltam Németországban”

Az első tisztán villamos hajtású Mercedes
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Nagy-Bodó Szilárd

A Kobra Mercitől a Tesláig
Autókiállítás a Shopping City parkolójában
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A magyar válogatott több mint egy félidőt emberhátrányban futballozva 2-
1-re kikapott szombaton a románoktól az U21-es Európa-bajnokság csoport-
körének második fordulójában. Gera Zoltán szövetségi edző csapata, amely
szerdán a németektől szenvedett 3-0-s vereséget, két mérkőzés után nulla pont-
tal áll, így biztosan búcsúzik a kontinenstornától.

A Bozsik Arénában rendezett találkozón Szőke Adriánt a 42. percben állí-
totta ki a bíró, Csonka András ennek ellenére az 56. percben megszerezte a
vezetést, viszont az egyre nagyobb fölényben játszó románok előbb egyenlí-
tettek, majd a hajrában fordítottak is.

A magyar csapat Gera Zoltán kérésének megfelelően sokkal bátrabban kez-
dett, ezt jelezte Bolla bombája, amelyet csak bravúrral tudott hárítani a román
kapus. A vendégek tíz perc után átvették a játék irányítását, nekik is volt zic-
cerük, de a csatár fejjel célt tévesztett. A román akciók alapvetően sokkal ígé-
retesebbek voltak, igazi veszélyt viszont Mezei távoli lövése jelentett, a román
kapus másodjára is szépen védett. Kifejezetten keményen játszottak a felek,
az első félidő derekáig már öt sárga lapot osztott ki a bíró, pedig további szán-
dékos belépőket büntetlenül hagyott. Jószerivel csak idő kérdése volt, mikor
és ki kapja meg valaki a második figyelmeztetését, ez végül Szőke Adrián lett,
így a magyarok már szünet előtt emberhátrányba kerültek.

A folytatásban a román együttes csak meddő mezőnyfölényben futballozott
a létszámhátrányban sokkal zártabbá váló magyarok ellen. Egy középpályás
labdaszerzés után ráadásul a hazai gárda egy gyors ellentámadásból vezetést
is szerzett (1-0). Az előny birtokában a magyarok
már csakis a védekezésre, az eredmény tartására
törekedtek, ám ez csak szűk negyedórán át mű-
ködött. Aztán a 70. percben Mățan egyéni akció
végén kilőtte a bal felső sarkot (1-1). Az egyen-
lítés után fokozódott a nyomás a magyar kapun,
a hazaiak már a félpályát sem nagyon lépték át,
de a románok utolsó passzai többnyire elakadtak,
vagy a lövések kerülték el a kaput, így Besének
csupán egy-két védenivalója akadt. A hajrában a
románok teljesen beszorították a magyarokat, fö-
lényük pedig góllá érett, így megszerezték a
három pontot.

A magyarok kedden a hollandok ellen fejezik
be a szereplésüket Székesfehérváron, a románok
a németekkel találkoznak.

Vereség a románoktól, búcsúznak a magyarok az U21-es Eb-n

A magyar labdarúgó-válogatott 3-3-as döntetlent ját-
szott csütörtökön a vendég lengyel csapattal a világbajnoki
selejtezősorozat európai nyitányán.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese mindkét fél-
idő elején betalált, az elsőben Sallai Roland, a másodikban
a csapatkapitány Szalai Ádám volt eredményes, de a len-
gyelek egy perc alatt két gólt szerezve egyenlítettek az
egyaránt csereként beállt Krzysztof Piatek és Kamil Joz-
wiak révén. Willi Orbán még egyszer vezetést szerzett a
magyar csapatnak, de a hajrában a világ legjobbjának 
megválasztott Robert Lewandowski ismét egyenlíteni tu-
dott.

Az első percek tapogatózó játéka után a magyarok az
első veszélyes akciójukat gólra váltották, ugyanis Fiola tö-
kéletes kiugratásából Sallai talált a kapuba. A vezetés bir-
tokában a hazaiak kissé átengedték a kezdeményezést a
lengyeleknek, akik meddő mezőnyfölényben futballoztak,
mert hiába birtokolták többet a labdát, a kapura teljesen
veszélytelenek voltak. Ezzel szemben a 20. percben Lovren-
csics 15 méterről tisztán lőhetett kapura, azonban a pró-
bálkozása pont középre ment, így Szczesnynek nem
okozott gondot. A félidő derekától valamelyest fokozódott
a nyomás a magyar kapun, de a határozott magyar védők
– főleg Orbán – az ígéretes támadások végén is megaka-
dályozták a nagyobb helyzeteket.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a második
félidőt is góllal kezdte, de az olasz szakvezető öröme
nem tartott sokáig. Kollégája, Paulo Sousa nem sokkal
később hármat cserélt, majd rögtön utána a vendégek
egy perc alatt egyenlítettek két cserejátékos találatával.
A gyors gólok után kiegyenlítetté vált a találkozó,
egyik kapu sem forgott veszélyben, mígnem Willi
Orbán ismét a magyarokat juttatta előnyhöz. A lengye-
lek megint próbáltak újítani, s végül Robert Lewan-
dowski igazolta világklasszisát, mert egy
hajszálpontos bombagóllal pontot mentett a lengyelek-
nek. A hosszabbításban már nem változott az ered-
mény, Fiola Attilát viszont kiállította a játékvezető
második sárga lappal.

A csoport további eredményei: Andorra – Albánia
0-1, Anglia – San Marino 5-0.

Hatgólos döntetlen a vb-selejtezők rajtján

Sallai Roland (k) és a lengyel Michał Helik (j) a labdarúgó-világbajnokság
európai selejtezőjében játszott Magyarország–Lengyelország mérkőzésen
a Puskás Arénában, Budapesten, 2021. március 25-én 

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A győztes román válogatott tagjai örülnek a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság második
csoportkörében, az A csoportban játszott Magyarország–Románia mérkőzés után a Bozsik
Arénában 2021. március 27-én. Románia 2-1-re győzött Fotó: MTI//Illyés Tibor

Románia sikerrel vette 
az első akadályt

Nem akármilyen hajrát követően szerzett három pontot Ro-
mánia: a házigazdák 2-0-val fordultak az utolsó tíz percre az
északmacedón válogatott ellen a vb-selejtezősorozat első mér-
kőzésén, csakhogy az előnyük pillanatok alatt elolvadt, a magyar
meccshez hasonlóan a vendégcsapat gyors ütemben két gólt szer-
zett, és egyenlített. A vendégek góljait ugyancsak két cserejáté-
kos lőtte, akárcsak a magyar–lengyel mérkőzésen! A fordulatos
végjátékban azonban „beérett” egy román csere is: Ianis Hagi
végül csak bevágta a románok győztes gólját (3-2), Budapesttől
eltérően pedig a bukaresti ellenfélnek már nem futotta az újabb
egyenlítő találatra – igaz, nincs is a keretében olyan világklasz-
szis, mint a lengyeleknél Robert Lewandowski…

A román csapatot végül mégiscsak Mirel Rădoi irányíthatta a
kispadról, a koronavírus-fertőzésen átesett edző órákkal a meccs
előtt teszteltette magát, és a második negatív eredmény birtoká-
ban engedélyt kapott, hogy leüljön a kispadra. Érkezése a csa-
patot is meglepte, amely már az öltözőben hangolt a mérkőzésre.
„Nem hagyhattam ki az első győzelmet” – előlegezte meg a si-
kert a szakember, mielőtt körbepacsizott volna játékosaival. A
többit pedig már tudjuk...

A csoport további eredményei: Németország – Izland 3-0, 
Liechtenstein – Örményország 0-1.

Jegyzőkönyv
Európai labdarúgó-vb-selejtezők, J csoport, 1. forduló: Ro-
mánia – Észak-Macedónia 3-2 (1-0)
Bukarest, Nemzeti Aréna, zárt kapus, vezette: Fabio Jose
Costa Verissimo (portugál)
Gólszerzők: Tănase (28.), Mihăilă (50.), Ianis Hagi (86.), il-
letve Ademi (82.), Trajkovszki (83.).
Sárga lap: Mihăilă (41.), Bancu (59.), Maxim (90+2.), illetve
Nikolov (36.), Pandev (45+1.), Alioski (72.), Sztojanovszki
(89.).
Románia: Niţă – Popescu, Burcă, Chiricheş, Bancu – Marin,
Stanciu (76. Bicfalvi) – Man (75. Maxim), Tănase (76. Hagi),
Coman (14. Mihăilă) – Keşerü (63. Puşcaş). 
Észak-Macedónia: Dimitrievszki – Bejtulai, Musliu, Risz-
tevszki (88. Ibraimi) – Risztovszki, Nikolov (54. Ademi),
Bardi, Alioski – Elmas – Pandev (78. Trajkovszki), Neszto-
rovszki (54. Sztojanovszki).

Jegyzőkönyv
Európai labdarúgó-vb-selej-
tezők, I csoport, 1. forduló:
Magyarország – Lengyelor-
szág 3-3 (1-0)
Budapest, Puskás Aréna, zárt
kapus, vezette: Felix Brych
(német).
Gólszerzők: Sallai (6.), Sza-
lai Á. (53.), Orbán (78.), il-
letve Piatek (60.), Jozwiak
(61.), Lewandowski (83.).
Sárga lap: Fiola (8., 94.),
Lang (73.), Nagy (80.), Sza-
lai A. (86.), illetve Helik
(34.), Bereszynski (49.).

Kiállítva: Fiola (94.).
Magyarország: Gulácsi –
Fiola, Willi Orbán, Szalai
Attila – Lovrencsics (66.
Nego), Nagy Ádám, Kalmár
(81. Sigér), Kleinheisler,
Hangya (66. Lang) – Szalai
Ádám, Sallai (71. Varga
Kevin).
Lengyelország: Szczesny –
Bereszynski, Bednarek,
Helik (58. Glik), Reca (79.
Rybus) – Szymanski (59.
Jozwiak), Krychowiak,
Moder (59. Piatek), Zielin-
ski – Lewandowski, Milik
(84. Grosicki).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó U21-es Eb, A cso-
port, 2. forduló: Románia – Ma-
gyarország 2-1 (0-0)
Budapest, Bozsik Aréna, zárt
kapus, vezette: Visser (belga).
Gólszerzők: Matan (70.), Pas-
canu (87.), illetve Csonka (56.).
Kiállítva: Szőke (42.).
Sárga lap: Ciobotariu (5.), Mo-
rutan (6.), Pascanu (58.), Marin
(64.), Ganea (81.), illetve Szőke
(6., 42.), Kiss (13.), Mocsi (23.),
Csonka (45.), Deutsch (52.).
Románia: Vlad – Haruț, Ciobo-
tariu, Pașcanu – Boboc, Olaru,
Marin, Ciobanu, Moruțan (61.
Petre) – Ganea (86. Popescu),
Mățan (89. Itu).
Magyarország: Bese – Bolla,
Balogh, Mocsi, Deutsch (88.
Bukta) – Csonka, Mezei (69.
Kata) – Skribek (52. Bárány),
Szendrei, Kiss (69. Tamás) –
Szőke.

Eredményjelző
U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság, csoportkör:
* A csoport, 1. forduló: Németország – Magyarország 3-0,
Románia – Hollandia 1-1; 2. forduló: Németország – Hol-
landia 1-1, Magyarország – Románia 1-2. A csoport állása:
1. Németország 4 pont (4-1), 2. Románia 4 (3-2), 3. Hol-
landia 2, 4. Magyarország 0.
* B csoport, 1. forduló: Spanyolország – Szlovénia 3-0,
Csehország – Olaszország 1-1; 2. forduló: Spanyolország
– Olaszország 0-0, Szlovénia – Csehország 1-1. A csoport
állása: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Csehország 2 (2-2), 3.
Olaszország 2 (1-1), 4. Szlovénia 1.
* C csoport, 1. forduló: Dánia – Franciaország 1-0, Orosz-
ország – Izland 4-1.
* D csoport, 1. forduló: Portugália – Horvátország 1-0,
Svájc – Anglia 1-0.

Mestermérleg
* Gera Zoltán (Magyarország): „Nagyon tüzes meccs volt. Tíz em-

berrel egy teljes második félidőt végigjátszani nagyon nehéz, de mégis
megszereztük a vezetést. Aztán az utolsó pillanatokban szögletből egy
elkerülhető gólt kaptunk. Nehéz most szavakat találnom, küzdöttünk
emberhátrányban is, és ha nincs a kiállítás, akkor egészen más ered-
mény született volna. De nincs olyan, hogy ha... Ebből is tanulni kell.
Sajnálom, hogy kikaptunk, de nagyon büszke vagyok a csapatunkra.”

* Adrian Mutu (Románia): „Minden bizonnyal nem volt jó napja a
bírónak, de így is nyertünk. Jobbak voltunk, és ez meglátszott a játé-
kunkon, végül az eredményen is. Egység és hatalmas belső erő jel-
lemzi ezt a játékosgenerációnkat, ebből tudnak meríteni a fiúk, ha
nehéz helyzetbe kerülünk. Agresszív, harapós ellenféllel csatáztunk,
minden négyzetcentiméterért megküzdöttünk, és végig hittünk a si-
kerben.”



Hasonló körülmények között veszítette el hazai mér-
kőzését a Nyárádtői Unirea 2018 a labdarúgó 3. liga
13. (számára balszerencsés) fordulójában, mint ahogy
előző héten nyert idegenben a Kolozsvári Sănătatea
ellen. A második félidő közepe táján vezetéshez jutott,
majd négy perc alatt három gólt engedélyezett az el-
lenfélnek.

Váratlan vereséget szenvedett a Nyárádtői Unirea
2018, miután nagy lendülettel kezdte a tavaszi idényt,
és Kudzsir legyőzése után már-már a rájátszásba jutás-
ban kezdett reménykedni. A kudarc annál váratlanabb,
hogy az ősszel 3-2-re nyert Gyulafehérváron, és az el-
lenfél a kiesés ellen küzdő csapatok között található.

Az első félidőben nem született találat, ám a 63.
percben egy szöglet után Aldea boltíves fejese Sporea
hálójában kötött ki. A pontrúgások révén már nagyon
sok gólt szerzett a nyárádtői csapat, ezúttal is egy szög-
let segítette őket a vezetéshez, és minden adott volt a
három pont megszerzéséhez. Az ellenfél azonban
akkor ért célt háromszor is négy perc alatt, amikor már
arra lehetett volna várni, hogy a házigazdák széttörde-
lik a játékot, és kivédekezik a maradék perceket. Kü-
lönösen, hogy a 75. perctől emberfölényben játszottak,
miután Zsigmond megkapta a második sárga lapját.
Ebben szerepe volt a mindössze 18 esztendős kapus,

Denis Feier tapasztalatlanságának, akinek a kezei kö-
zött jutott a hálóba a 82. percben Bucurică lövése. A
gól annyira megzavarta a házigazdákat, hogy szinte
azonnal további kétszer is büntetett az ellenfél Giurgiu
révén. Előbb FetiSa lövését követően duplázott a fehér-
vári csatár, majd ugyanő egy szabadrúgást váltott gólra.

Innen nagyon nehéz volt a visszakapaszkodás, és
noha Potornak még sikerült szépítenie a hosszabbítás
perceiben, a három pontot a vendégek szerezték meg.

Tegyük hozzá, hogy az 53. percben MoS betörésekor
büntetőt szerettek volna a házigazdák, a 73. percben
pedig Zsigmondnak a gólvonalról sikerült mentenie.

A vereség következtében ismét hat pontra nőtt a kü-
lönbség a második helyen álló Kudzsir és harmadik he-
lyezett Nyárádtői Unirea 2018 között. Utóbbiak a
húsvéti hétvégén, a 14. fordulóban a listvezető Dés ott-
honába látogatnak.

Amit nyertek a vámon...

A 3. labdarúgóliga tizenharmadik játék-
napján a szászrégeniek a feljutási álmokat dé-
delgető Kudzsiri CSO gárdáját látták
vendégül, és nem várt vereséget szenvedtek.

A kitűnő időjárási viszonyok közepette le-
zajlott találkozót a házigazdák ígéretesen
kezdték: mindjárt a 2. percben C. Chirilă ke-
csegtető szögből lőhetett kapura, ám a kísér-
let pontatlanra sikeredett, a pöttyös jócskán
fölé landolt. Hat perccel később ugyancsak
a szászrégeniek fiatal középpályása lőtt fölé
egy 18 méterről megítélt szabadrúgásból. Az
összecsapás jó iramban folyt, mindkét csapat
lendületesen támadott. Egyik ilyen akció
végén Lupu egy bal oldali beadást követően
közvetlen közelről Bucin hálójába „bólin-
tott”, ám a partjelző intésére a zilahi játékve-
zető lesállás miatt ervénytelenítette a
találatot. A kudzsiri együttes jó nívójú fut-
ballal rukkolt elő, eléggé magabiztosan, oko-
san és olykor tetszetősen játszva. A 30.
percben Cocan jobb oldali, távoli lövését

Bucin kapuvédő magabiztosan hárította. A
34. percben a házigazdák megszerezték a ve-
zetést: C. Chirilă lendületesen robogott el a
bal szélen, betört a büntetőterületre, s  mint-
egy 11-12 méterről megcélozta a kaput, lö-
vése kissé megpattant egy ellenfelen, s a já-
tékszer a háló közepében kötött ki (1-0). Az
első felvonás hajrájában a vendégcsapat na-
gyon közel állt az egyenlítő gólhoz, amikor
Păcurar a jobb szélről, mintegy 22-23 méter-
ről lőtt, ám a bődületes erejű, látványos kí-
sérlete kapufát ért (43.)... bizonyára még
most is rezeg a léc.

Térfélcserét követően, a 48. percben, a
kudzsiriak kiegyenlítették a mérkőzés állását:
egy villámgyors ellentámadás során Boldea
pár méterről a jobb kapufát találta el, a kipat-
tanó labda Dușmanuhoz kerül, aki a hálóba
továbbított (1-1). Az Avântul ezután magához
ragadta a kezdeményezést, s Bujor révén két
alkalommal is közel került a vezető találat
megszerzéséhez, ám a régeniek csatára cen-
timéterekkel mellé lőtt a 62. és a 67. percben
is. És ahogyan az a labdarúgásban általában
lenni szokott, a kihagyott gólhelyzetek meg-

bosszulták magukat: a 77. percben Păcurar
hajszálpontosan elvégzett bal oldali szögletét
Dohotariu 6-7 méterről zavartalanul a haza-
iak kapujába fejelhette (1-2). Noha a talál-
kozó végkifejletében az Avântul megpróbált
egyenlíteni, a kísérletek kudarcba fulladtak,
hiszen a támadások pontatlanok voltak, il-
letve amikor lehetőségük nyílt rá, a kudzsi-
riak okosan birtokolták a labdát, és ha
lehetett, húzták az időt. Mindent elkövettek a

minimális különbségű, ám három értékes baj-
noki pontot érő előny megőrzéséért.

A szászrégeniek egy kielégítő első, majd
egy halvány második játékrészt követően is-
mételten pontokat veszítettek hazai környe-
zetben. Ez a tény azonban már régen nem
újdonság számukra. Tavasz és végre szép idő
lévén, jókedvünk dalra fakaszt: tavaszi szél
vizet áraszt, virágom, virágom, talán edzőt is
mást választ, virágom, virágom...

A hazai pálya „átka”

A tabella

1. Dés                          13                10                  1                   2                       30-14                31 
2. Kudzsir                    13                9                    2                   2                       31-14                29 
3. Unirea 2018             13                7                    2                   4                       22-21                23 
4. Avântul                    13                6                    2                   5                       24-16                20 
5. Torda                       13                5                    3                   5                       22-18                18 
6. Gyulafehérvár          13                5                    2                   6                       21-25                17 
7. Vajdahunyad            13                4                    4                   5                       14-15                16 
8. Sănătatea                 13                4                    4                   5                       22-28                16 
9. Marosújvár              13                3                    1                   9                       14-29                10 
10. Alsógáld                13                1                    1                   11                     11-31                 4

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3.liga, IX. csoport, 13. forduló: Szászrégeni Avântul –  Kudzsiri CSO 1-2 
(1-0)

Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 100 néző, napsütéses időjárás. Vezette: Răzvan
Lădar (Zilah) – Marius Matica (Nagyvárad), Ludovic Zifceac (Élesd). Ellenőr: Somolyák
István ( Székelyudvarhely), Dan Jiga (Beszterce).

Gólszerzők: C. Chirilă (34.), illetve A. Dușmanu (48.), A. Dohotariu (77.).
Avântul: Bucin – Pop (70, B. Stavilă), Merdariu, Baki, TruSa, S. Luca (84. Z. Crișan),

C. Chirilă (80. ȘerbănaSi), Harkó, Covaciu, Murar, Bujor.
Kudzsir: Toilă – Grozav (64. Săuca), Dohotariu, Vladia, Dușmanu, Păcurar, Rus, Bol-

dea, Cocan  (71. Taban), De Freitas, Lupu.

Eredményjelző

3. liga, IX. csoport, 13. forduló: Tordai Sticla
Arieșul – Dési Unirea 2-1, Szászrégeni Avântul –
Kudzsiri CSO 1-2, Nyárádtői Unirea 2018 – Gyu-
lafehérvári Unirea 1924 2-3, Alsógáldi Industria –
Vajdahunyadi CS 0-1, Marosújvári CS – Kolozsvári
Sănătatea 2-2.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 13. forduló: Nyárádtői Unirea 2018 – Gyulafehérvári Unirea 1924 2-3 
(0-0)

Nyárádtő, labdarúgópálya, zárt kapus. Vezették: Adrian Pal (Nagyvárad) – Claudiu Giorgiu (Kolozsvár),
Dragoș Popa (Járabánya). Ellenőr: Gabriel Barjac (Zilah).

Gólszerzők: Aldea (63.), Potor (90+3.), illetve Bucurică (82.), Giurgiu (85., 86.).
Sárga lap: Bucur (7.), illetve Zsigmond (72.), Bucurică (77.).
Kiállítva: Zsigmond (75.)
Nyárádtő: Feier – Trăistar, Birtalan, Dumbrăvean, Bucur, Miclean (46. Iliescu), Vidrăsan (56. OneSiu),

MoS, Aldea, Mâneran (88. Potor), Petriș (46. Rotaru). 
Gyulafehérvár: Sporea – Zsigmond, Scrob, V. Codrea (77. Haj), Giurgiu, Adam (46. Joldeș, 77. M. Codrea),

Bârdea, Lupșan, Bucurică (90. Matei), Selagea (68. David), FetiSa. 
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Szabó Antal-Lóránd

Bálint Zsombor

Bajnoki döntő 
előtt 

a teremlabdarúgók

Már csak a bajnoki döntők és a tét nélküli alsóházi rájátszás van
hátra a teremlabdarúgó bajnoki idényből. A szombat–hétfői perió-
dusban lejátszották a felsőházi rájátszás visszavágóit is, és eldőlt,
hogy ugyanaz a két csapat játssza a három győzelemig tartó döntő
sorozatot, amelyek az utóbbi két idényben is. 

Az utolsó tornán a Csíkszeredai Imperial Wet (amelynek a kis-
padján a marosvásárhelyi Cosmin Gherman ül, és amely az alapsza-
kaszt a második helyen végezte) valamennyi ellenfelét legyőzte, ám
mindegyiket csupán egyetlen góllal, ami teremlabdarúgásban szo-
rosabb meccset feltételez, mint nagypályán. Az erőviszonyok kie-
gyensúlyozottságát jelzi, hogy a többi meccs döntetlenre végződött
a tornán.

A mérkőzések után Cosmin Gherman azt mondta, két éve ők nyer-
ték a bajnokságot, és nagyon eltökéltté tette őket, hogy a tavaly a
szövetség „ellopta” tőlük a BL-részvétel lehetőségét, miután a döntő
sorozat egyetlen mérkőzése után a vitatható körülmények között
nyerő Galacnak adták a jogot. Most ismét Galac lesz a döntőbeli el-
lenfél, és érvényt akarnak szerezni a pályaelőnyüknek a döntő so-
rozatban, amelyet áprilisban rendeznek. A bronzéremért Déva és
Székelyudvarhely vív meg.

A szokatlanul korán befejeződő idényben lezárult a 2. liga döntő
tornája is, a Temesvári CSF CFR 1933 és a Sportul Ciorăști jutott
az élvonalba. Az alsóházban a hétvégén fejeződik be az idény, itt
azonban nincs már tét, Kolozsvár nem kerülheti el az elviekben ki-
esést jelentő utolsó helyet.

Bálint Zsombor

A felsőházi rájátszás
végeredménye

1. Csíkszereda             6      5          1          0        25-11     18
2. Galac                       6      1          4          1        22-18     10 
3. Déva                        6      1          3          2        13-18     6 
4. Székelyudvarhely    6      0          2          4        18-31     2

Eredményjelző

Az 1. ligás futsalrájátszás felsőháza második buboréktornájá-
nak eredményei: Galaci United – Székelyudvarhelyi FK 4-4,
Dévai Autobergamo – Csíkszeredai Imperial Wet 1-2, Székely-
udvarhely – Csíkszereda 3-4, Galac – Déva 2-2, Déva – Székely-
udvarhely 5-5, Csíkszereda – Galac 3-2.



A sport? A költségvetés egyéb rovatában
Nagy érdeklődéssel vártuk
Marosvásárhely költségveté-
sének tervezetét, hogy mi-
ként szándékozik a város új
vezetősége rendbe tenni a
város teljesen szétzilált, a tör-
ténelme során soha még ilyen
szánalmas állapotba nem jut-
tatott sportéletét. Nos, a szá-
mok nem támasztják alá a
sport rendbetételére vonat-
kozó, optimizmustól duzzadó
polgármesteri ígéreteket.
2021 nem lesz a marosvásár-
helyi sport újjáélesztésének
éve. Sőt, a túlélésé is alig.

Kezdjük azzal, hogy a város költ-
ségvetése 492,67 millió lejre rúg,
ami Kolozsvár 2,1 milliárdos költ-
ségvetésének kevesebb mint ne-
gyede. Persze, tudjuk, hogy nagy a
szakadék a két város között, és az
előző évhez képest így is 150 millió
lejes növekedéssel számolnak, ami
elsősorban az uniós és országos be-
ruházási alapokból származik. 

A jogszabályok ennek az összeg-
nek az 5%-át határozzák meg
sportra fordítható maximális há-
nyadként, ami 24,6 millió lejnek fe-
lelne meg. Csinos összeg, amiből
talán lehetne kezdeni valamit, ám
ennyire valójában nem is számítot-
tunk, hisz rengeteg fontosabbnak
mondott (vélt, számító, hitt, gon-
dolt) egyéb kiadás lenne a költség-
vetésben. Egy 2,5–3%-os hányad
azonban talán kiegyensúlyozott és
elfogadható lett volna. Ehhez ké-
pest a teljes sportra 5,98 millió lejt
különítettek el, azaz a büdzsé alig
1,21%-át. 200 ezer lejjel több
ugyan, mint tavaly, de tudjuk, hogy
2020-ban szándékosan (politikai
okokból) húzták nagyon rövidre a
sportra fordítandó összeget, és a nö-

vekedés távolról sem arányos az 
általános költségvetés növekedésé-
vel.

Mire is megy el ez a pénz? Egy
részéről mindjárt le kell mondaniuk
a helyi sportolóknak, mert nemzet-
közi versenyek szervezésére költik.
150 ezer lejt kóstál egy marosvásár-
helyi szuperrali, 450 ezret az euró-
pai multisport fesztivál megszerve-
zése. Tévedés ne essék, nem ezek
ellen érvelünk, hisz a jelzett esemé-
nyek fontos bevételeket is hoznak a
városnak, csupán azt kívánjuk je-
lezni, hogy az 1,21% valójában még
kevesebb. 

70 ezer lejt kaphatnak a legjobb

sportolók az év végén, ami szintén
rendben van, csak legyen kit díjazni,
hisz a tulajdonképpeni tevékenységet
elsősorban magánforrásokból fog
kelleni megoldani. A különböző pro-
jektekre ugyanis nevetségesen kevés
pénzt, összesen 800 ezer lejt lehet le-
hívni. Tegyük fel, hogy van 40 jogo-
sult pályázó (bár valószínűleg ennél
többen lesznek), ez átlagosan 20 ezer
lejes szubvenciót jelent. Ennyiből
egy negyedosztályú labdarúgócsapat
is csak egy-két hónapig él meg.
Akkor pedig hogyan is reményked-
hetünk abban, hogy hamarosan élvo-
nalbeli csapatok fognak működni
több sportágban a városban?

A városi sportklub létrehozása-
kor nagy reményeket fűztünk
ahhoz, hogy ennek égisze alatt mű-
ködhetnek a legreprezentatívabb
csapatok. 

Nos, a CSM kapja a sportra el-
különített összeg oroszlánrészét,
egész pontosan 4,5 milliót, azaz ke-
vesebb mint egymillió eurót, ami
egy középmezőnyhöz tartozó élvo-
nelbeli férfi-kosárlabdacsapat évi
költségvetése. Tegyük hozzá, hogy
ennek mintegy a fele a tartozások
kiegyenlítésére megy el, és ebből
fedezik a klub alkalmazottainak a
fizetését is. Ami marad, abból kel-
lene tervezni a 2021–2022-es

idényre beharangozott „nagy visz-
szatérést”…

Igaz, ez a költségvetés csak ter-
vezet, a nyilvános vita után még
módosítható, a tapasztalat azonban
azt mutatja, hogy lényeges változ-
tatásokat nem szoktak hozni. Az is
igaz, hogy a júliusi kiegészítéskor
ezt az összeget még ki lehet pótolni
(ha lesz miből). Ami azonban meg-
hökkentő, hogy vannak más tételek
a költségvetésben, amelyek eseté-
ben sokkal vastagabban fogott a ter-
vezetet készítők ceruzája, holott
nem tartoznak a fontosabbnak mon-
dott (vélt, számító, hitt, gondolt) ki-
adások közé…

Erdélyi döntő lesz a magyar 
jégkorongbajnokságban

A Brassó és a Csíkszereda jutott be a magyar bázisú
jégkorongbajnokság, az Erste-liga döntőjébe. A székely-
földiek otthon az FTC-t, a Cenk alattiak pedig vendég-
ként a Debrecent győzték le a hatodik meccsen, mindkét
alakulat egyaránt 4-2-s összesítéssel kvalifikált a finá-
léba.

Az alapszakasz nyertese, a Brassó már a negyeddön-
tőben is váratlanul megizzadt a rájátszásba épp hogy
nyolcadikként becsúszott Vasas ellen, hétmeccses pár-
harcban jutott tovább. Talán éppen a fáradtság miatt az
elődöntőben az első két meccset egyaránt elvesztette
hazai pályán. Aztán jött a nagy feltámadás, az erdélyi
csapat 0-2-ről 3-2-re fordított, így csütörtökön a cívis vá-
rosban a fináléba jutásért korcsolyázott ki. A vezetést ott
is megszerezte, aztán a Debrecen zsinórban három gólt
ütve fordított 3-1-re. Ám tévedett, aki azt gondolta, ezzel
eldőlt a meccs, a Brassó az utolsó húsz percben négy gólt
vágva 5-3-ra nyert, s 4-2-es összesítéssel bejutott a finá-
léba, számolt be az MNO.

A másik ágon a Csíkszereda 3-2-es előnyben fogadta
a Ferencvárost, tehát újabb sikerrel a döntőbe kerülhetett.
A hazai csapat 2-0-ra, majd 3-1-re is vezetett, az FTC
azonban egyenlített, s kicsikarta a hosszabbítást. A Fra-
dinak a rájátszásban már volt egy drámai hosszabbításos
meccse. A MAC elleni negyeddöntő második felvonása
a 92. percben dőlt el az újbudaiak javára, ami rekord-
hosszúságú találkozó a magyar bajnokságok történeté-
ben. Eddig most nem kellett várni. A Csíkszereda a liga
legponterősebb játékosa, Becze Tihamér góljával a 72.
percben eldöntötte a találkozót, 4-3-ra nyert, és 4-2-es
összesítéssel döntős.

Két erdélyi csapat, a Brassó és a Csíkszereda játssza
tehát a döntőt a magyar jégkorongbajnokságban, amire
korábban még nem volt példa. A két klub teljesítménye
azért is elismerésre méltó, mert az Erste-liga mellett
nekik a román bajnokságban is helyt kell állniuk.

Jobb játék, ugyanaz az eredmény
A női röplabdabajnokság alapsza-
kaszának utolsó előtti buborék-
tornáján sem szerzett pontot a
Marosvásárhelyi CSU Medicina. A
hazai pálya előnyét élvező me-
gyeszékhelyi csapat időnként a
legjobb játékot mutatta az első
buboréktorna óta, ám hiába. A
vereségek miatt egyre közelebb
kerül a kieséshez.

Simán elveszítette Predrag Zucović
csapata az első két játszmát a listave-
zető, és a bajnoki címvédő Balázsfalvát
az idén már kétszer legyőző CSM
Tîrgoviște ellen. Ez egyrészt várható
volt, másrészt ugyanazok a könnyű
hibák jellemezték a csapat játékát, mint
az utóbbi hetekben. 

A meglepetés a harmadik szettben kö-
vetkezett be, amelyet teljesen váratlanul
megnyert a marosvásárhelyi alakulat. 

Tîrgoviște azonban összeszedte
magát a negyedik játszmára, és begyűj-
tötte a hárompontos sikert, ehhez azon-
ban minden tudását latba kellett vet-
nie.

A két jó játszmán felbuzdulva Galac
ellen is jól kezdett a marosvásárhelyi
együttes, 5-6 ponttal is vezetett, és csak
a végjátékban maradt alul minimális kü-
lönbséggel, majd a második szett szinte
azonos módon zajlott, ugyanazzal az
eredménnyel. A balszerencsésnek is
mondható módon elveszített két játszma

után a harmadikban pedig lélektanilag
ismét összeomlott az együttes.

A női röplabdabajnokságban az alap-
szakasz április 2-4. között zárul a 12.
buboréktorna mérkőzéseivel. A CSU

Medicina a Bukaresti Rapid otthonába
látogat, ahol az ellenfelei sorban a
Rapid, a Lugosi CSM és – az utolsó
hely elkerülésének tétjével – a Kolozs-
vári U-NTT Data lesz.

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi CSU Medicina – CSM Tîrgoviște
1:3 (11:25, 16:25, 25:23, 19:25)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, zárt kapus. Vezette: Cristian Șanta
(Kolozsvár), Paul Szabo-Alexi (Nagyvárad). Ellenőr: Vasile Dușa (Zilah).
CSU Medicina: Pavlović, Alsten, Cvijović, Szimonija, Jovanović, Ioan. Liberó:
Witt (K. Murariu). Cserék: Mitrovic, Gerçek.
CSM Tîrgoviște: Dimitrova, Truskina, Buterez, Meyer, Casanova, Van de Vyver.
Liberó: Pušić. Cserék: Jordanova, Pamfil.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Galaci Belor 0:3
(23:25, 23:25, 15:25)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, zárt kapus. Vezette: Cornel Gorban
(Jászvásár), Cristian Șanta (Kolozsvár). Ellenőr: Vasile Dușa (Zilah).
CSU Medicina: Gerçek, Cvijović, Pavlović, Jovanović, Ioan. Liberó: K. Mura-
riu (Witt). Cserék: Fl. Murariu, Mitrovic, Alsten.
Galaci Belor: Berdilă, Roșca, Laković, Cvetomirova, Miclăuș, Sapazova. Li-
beró: Božičević. Cserék: Vukašović, Beheva.

Eredményjelző
Női röplabda A1 osztály, a hétvégi buboréktornák eredményei: 
* Bukarest: CSO Voluntari – FC Argeș Pitești 3:0, Bákói Știința – Bukaresti Di-
namo 0:3, CSO Voluntari – Bukaresti Rapid 3:0, Bákói Știința – Lugosi CSM 0:3,
Bukaresti Dinamo – Bukaresti Rapid 3:0, FC Argeș Pitești – Lugosi CSM 0:3.
* Marosvásárhely: Balázsfalvi Alba Volei – CSM Tîrgoviște 2:3, Galaci Belor
– CSM Medgidia 0:3, CSM Tîrgoviște – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:1,
CSM Medgidia – Kolozsvári U-NTT Data 3:0, Balázsfalvi Alba Volei – Ko-
lozsvári U-NTT Data 3:1, Marosvásárhelyi CSU Medicina – Galaci Belor 0:3.

Készül a költségvetés tervezete Fotó: Soós Zoltán polgármester közösségi oldala

Bálint Zsombor
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Meghosszabbítják a korlátozásokat
Ausztriában és Németországban 
Az EB következetességre

inti Spanyolországot
Április 18-ig meghosszabbítják a koronavírus-járvány
miatt novemberben bevezetett, és többször megszigo-
rított korlátozásokat Németországban – állapodtak
meg Angela Merkel kancellárral virtuális konferencián
a tartományok vezetői.

Németországban 100 fölé emelkedett a 100.000 lakosra
vetített fertőzöttek száma

A berlini Brandenburgi kapunál utazási irodák és szállodalán-
cok képviselői nagyobb rugalmasságot követeltek a kormánytól,
miután széles körű felháborodást váltott ki, hogy a németek or-
szágukon belül nem utazhatnak, a Spanyolországhoz tartozó Ba-
leár-szigetekre viszont igen, mert azt a német járványvédelmi
központ (Robert Koch Intézet) levette a kockázatos területek lis-
tájáról.

Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság nagyobb következe-
tességet kér Spanyolországtól, mert a spanyolok sem utazhatnak
régiójukon kívül, EU-országba és EU-országból viszont megen-
gedett az utazás.
Ausztriában a jelenlegi lezárás legalább húsvét utánig 
érvényben marad

Hiába terveztek korábban lazításokat, a jelenlegi lezárás leg-
alább húsvét utánig érvényben marad Ausztriában. Most úgy szá-
molnak, hogy áprilistól fokozatosan nyitják meg az alacsonyabb
fertőzöttségű régiókat.

Sebastian Kurz osztrák kancellár azt mondta, áprilisban, má-
jusban, júniusban már nem csak a fertőzöttek számára kell majd
fókuszálni, hanem az ötven év felettiek széles körű beoltására és
persze különösen az intenzív osztályok helyzetére is.
Tiltakozások Bosznia-Hercegovinában

Tiltakozásokat váltottak ki Bosznia-Hercegovinában a járvány
visszaszorítására tett új intézkedések. Banja Lukában tüntetők azt
követelték, hogy az állam segítse a bárok, éttermek és egyéb vál-
lalkozások tulajdonosait.

Még nem kezdődött meg a tömeges oltás. A kórházak kifogytak
a szabad ágyakból a Covid-betegeknek az elmúlt két hétben je-
lentősen megemelkedett  száma miatt. (Forrás: Euronews)

Új gyógyszert tesztelnek
Oltás helyett tabletta forradalmasíthatja 

a koronavírus elleni küzdelmet 
Szájon át bevehető gyógyszert tesztelnek Izra-
elben a koronavírus ellen. Az Oramed Pharma-
ceuticals nevű izraeli gyógyszergyár olyan
tablettát fejlesztett ki, amely a cég közlése 
szerint forradalmasíthatja a koronavírus elleni
küzdelmet az immunizálás felgyorsítása révén. 

Egy év az emberi tesztelés
Az Oramed az indiai székhelyű Premas Biotech jö-

vendő oltóanyagának egyadagos, orális változatát készí-
tette el. Az izraeli vállalkozás azt reméli, hogy
hamarosan elkezdhetik az emberi tesztelés első fázisát,

és fél év alatt be is fejezhetik a teljes
tesztelési folyamatot.

Eddig állatkísérletekben sertéseknek
adták be a készítményt, és azok a meg-
felelő mennyiségben ellenanyagot ter-
meltek a koronavírus ellen.

Sokkal gyorsabb, 
mint az oltóprogram

„Ez a gyógyszer sokkal gyorsabb és
egyszerűbb oltást tesz lehetővé szá-
munkra. Nem kell klinikára, orvosi ren-
delőbe menni, a tabletta akár a
postaládába, otthonába is megérkezhet”
– ecsetelte a módszer előnyeit Mirjam
Kidron, a cég tudományos igazgatója.

A két vállalat Oravax márkanéven
közösen tervezi a szer piacra dobását, és
ennek érdekében új céget alapítottak
Oravax Medical néven.

Magyar származású 
tanácsadó

A Magyarországról származó,
Nobel-díjas és Izrael-díjas biokémikus,
Avram Hersko (Herskó Ferenc) a vál-
lalkozás egyik tudományos tanácsadója. 

Az Oramed korábban „orális fehérje-
szállító platformot” fejlesztett ki az in-
zulin beviteléhez, amely gyógyszerük a
tesztelés utolsó fázisában jár, és hama-
rosan a világ első ilyen termékévé vál-
hat. (mózes) (Forrás: Euronews)

EP-plenáris
Egyperces csend az 1949-es szovjet deportálások áldozatai emlékére 

Az Európai Parlament elnöke,
David Sassoli a szerdai plená-
ris ülés megnyitásakor elítélte
a kínai szankciókat, majd
egyperces csenddel emléke-
zett az 1949-es szovjet de-
portálások észt, lett és litván
áldozataira.

A Parlament továbbra is az em-
beri jogok elkötelezett védelmezője
marad az unióban és világszerte,
mondta Sassoli elnök annak kap-
csán, hogy múlt hétfőn Kína öt par-
lamenti képviselő és a Parlament
emberi jogi albizottsága ellen
szankciókat vezetett be.

A megtorló intézkedések elfo-
gadhatatlan választ jelentenek a
Parlament jogos aggályaira az em-
beri jogok megsértésével kapcsolat-
ban, tette hozzá, majd támogatását
fejezte ki a szankciók által érintet-
teknek.

A szankciók az uniós értékek
elleni támadás

A Kínai Népköztársasággal fenn-
tartott kapcsolatokért felelős dele-
gáció elnöke, Reinhard Bütikofer
(Zöldek/EFA, Németország) szerint
a szankciók jól illusztrálják, hogy
az uniós értékek fenntartása minden
eddiginél fontosabb. A képviselő az
uniós intézmények elleni támadás-

ként értékelte a szankciókat, és
megerősítette: az unió továbbra is
egységesen kiáll a szólásszabadság
mellett.

Az emberi jogi albizottság el-
nöke, Maria Arena (S&D, Belgium)
hangsúlyozta, hogy az uniónak kö-
telessége megvédeni az emberi jo-
gokat. „Nem hallgattathatnak el
minket” – mondta, hozzátéve, hogy
nem szabad magára hagyni a de-
mokráciáért kiálló mozgalom tag-
jait és az emberi jogok érdekében
fellépőket.

Március 25. a gyász és 
az emlékezés napja

Március 25. a gyász és az emlé-
kezés napja, amelyen észtek, lettek
és litvánok 1949-es, tömeges szibé-
riai szovjet deportálására emléke-
zünk, mondta a Parlament elnöke.
Kevesen tértek vissza közülük, tette
hozzá Sassoli. Soha többé nem for-
dulhatnak elő ilyen jogsértések,
mondta végezetül.

A Parlament az unió saját bevé-
teli forrásainak reformjához és új
források bevezetéséhez szükséges
három jogszabályról is szavazott
csütörtökön. 

A képviselők szintén csütörtökön
döntöttek arról, hogy gyorsított el-

járással foglalkozzanak-e a digitális
zöldigazolványra vonatkozó javas-
lattal. Ugyanakkor kérték, hogy
szerepeljen a turizmus is a nemzeti
helyreállítási tervekben, és a bizton-
ságos utazásra vonatkozó feltételek
legyenek az új uniós turizmusstra-
tégia részei. 

A képviselők a csütörtöki nap fo-
lyamán jogi eljárást helyeztek kilá-
tásba a Bizottság ellen, ha az nem
lép fel az uniós költségvetés és ér-
tékek védelme érdekében. Egyben

azokról a reformokról is vitáztak és
szavaztak, amelyeket a négy bal-
káni országnak az esetleges uniós
tagsághoz végre kell hajtania.

Elhatározták, hogy a Parlament
megvizsgálja, a tagállamok betart-
ják-e a levegőminőségre vonatkozó
uniós előírásokat, és a légszennye-
zés csökkentésére vonatkozó szabá-
lyok szigorúbb végrehajtását ké-
rik. (Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája)

Mózes Edith

Avram Hersko, magyar származású Nobel-díjas és Izrael-díjas biokémikus
(Forrás: Wikipédia)

Reinhard Bütikofer

Maria Arena

Mózes Edith



ADÁSVÉTEL

ELADÓ aragázkályha, mosógép,

szőnyegek, edények,  2 db boros-

hordó, üvegkorsók, pálinkafőző tarto-

zékkal, műanyag hordó, Ileana

varrógép, villás kulcsok, egy vas-

szekrény, vasasztal és polcok, kiköl-

tözés miatt. Alkalmi áron, átvehető

7–10-e között. Tel.: 0036-208-250-

211. (-I)

ELADÓ AV-025 típusú TRIPLEX

masszázseszköz. Tel. 0747-351-543.

(p.-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csatorna-
javítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747-
508-707, Misi. (11205-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag és alumíniumredőnyöket, sza-
lagfüggönyöket, harmonikaajtókat,
belső rolettákat, szúnyoghálókat. 
Tel. 0744-121-714, 0766-214-586.
(11305)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tető-
készítést bármilyen anyagból, minden-
féle kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádogos-
munkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18% ked-
vezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0758-880-600. (10883)

TETŐFEDÉS profi szinten, tetőfelújí-
tás azonnal. Ha a háza fedéséhez
hagyományos cseréptetőt szeretne,
vagy olyan tetőt, ami cserepes le-
mezzel van fedve, számíthat ránk.
Ha állókorcos lemeztető készítése a
cél, vagy valamilyen ácsmunka szük-
séges a tetőszerkezet felújításához,
mi megcsináljuk, és Önnek 100%-os
garanciát vállalunk munkánkra. Tel.
0742-344-119. (11206-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Elmentél tőlünk egy tavaszi
napon, azóta tiéd a csend, a
végtelen nyugalom. Itthagytál
minket, akikért küzdöttél.
Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért két dolgos
kezed. Nélküled semmi sem
olyan, mint régen, fájó
könnycsepp lettél
mindnyájunk szemében.”
Szomorúan emlékezünk
március 29-ére, amikor a
kegyetlen halál már 2 éve
hogy elragadta közülünk a
dolgos kezű, jó édesapámat, a
szőkefalvi születésű VÉGH
ALBERTET. Emlékedet örökre
szívünkbe zárjuk. Felesége,
Magdi, leánya, Ildikó és veje,
Sandu. Nyugodjál békében!
(11259-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 29-én BELÉNYESI
ANDRÁSRA halálának 17.
évfordulóján. Áldott emlékét
őrzi felesége, leánya, fia és
azok családja. (mp.-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65462-I)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha rám gondoltok,
mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”
(Reményik Sándor)
Fájó szívvel emlékezünk a
marosvásárhelyi ifj. KOSZORUS
KÁLMÁN több hangszeren
játszó, tehetséges zenészre
halálának 4. évfordulóján.
Szép emlékét, szeretetét,
jóságát, önfeláldozó természetét szívünkben őrizzük mindhalálig.
Családja: édesanyja, édesapja, Krisztina, Zsuzsanna, Zalán, Örs,
István és Csaba. (-I)

Mindannyian a Fény gyermekei vagyunk, földre született isteni
szikrák. Ilyen fény voltál te is nekem, gyermekem. 
Fájó szívvel őrzöm emléked minden nap, drága KÁLMÁNKÁM.
Édesanyád. (-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó vállalja 

a felelősséget!

ATIMKOalkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe, három
váltásba. Érdeklődni a cég székhelyén, Marosvásárhely, Bodoni utca
85. szám alatt, vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (65453-I)
AMELINDASTEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi te-
lephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (MANIPULANT
MARFĂ) munkakörbe. Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Depozitelor
utca 45-47. szám alatt. További információk itt: 0742-146-910.
(65466)
ÉPÍTKEZÉSIMAGÁNCÉGSZAKMUNKÁSOKAT és SEGÉD-
MUNKÁSOKAT alkalmaz. Tel. 0742-664-124. (11299)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Brexit
Perre mehet 

Brüsszel és London
Az Európai Bizottság eljárást indított az
Egyesült Királyság ellen a brexit miatt.
Brüsszel szerint ugyanis a brit kormány
késlelteti a határellenőrzés bevezeté-
sét az ír tengeren, a saját belföldi ha-
tárán.

Az Európai Unió szerint az Egyesült Király-
ság máris megszegte a tavaly év végén tető alá
hozott brexit-alkut, és aláássa a bizalmat a két
fél között. Brüsszel eljárást indított a brit fél
ellen, az ügy hamarosan az unió bírósága előtt
köthet ki. 
Írországban üdvözölték a döntést

„Az egyoldalú lépések semmit nem oldanak
meg. Írországban tartunk attól, hogy destabili-
zálódik a helyzet. És ehhez a brexit, valamint
a brit kormány magatartása nagyban hozzájá-
rul” – mondta az ír Fine Gael párt szóvivője.

A brexit-egyezség értelmében Észak-Íror-
szág és Nagy-Britannia között ellenőrizni kel-
lene majd az élelmiszereket, a csomagokat és
a háziállatokat is. Az Egyesült Királysághoz
tartozó Észak-Írország ugyanis az uniós közös
piac része maradt. London azonban már a tár-
gyalások alatt is tiltakozott a saját területén le-
folytatott ellenőrzés ellen, végül azonban
beleegyezett a lépésbe. A londoni kormánynak
egy hónapja van a válaszra. Ha ez nem hoz
megoldást, az ügyet az unió bírósága tárgyal-
hatja. (mózes)

Újabb uniós csúcs a vakcinaválságról 
A magyar kormányfő szerint rá kell venni Brüsszelt,

hogy pörgesse fel a beszerzést
A vakcinaexport korláto-
zásáról tanácskoztak az
uniós tagállamok vezetői
a videókonferenciájukon. 

Az Európai Bizottság szer-
dán azt javasolta, hogy korlá-
tozzák az oltóanyag-kivitelt
azokba az országokba, ahol
magasabb az átoltottság
aránya, vagy jobb a járvány-
ügyi helyzet, mint Európában.
Olyan országba sem lehetne
szállítani, amely nem engedé-
lyezi a vakcinaexportot az uni-
óba.

„Hatalmas a nyomás. Ez a
legfontosabb politikai ügy je-
lenleg. Nagyon nehéz elma-
gyarázni a állampolgáraink-
nak, hogy 70 millió dózist
szállítottak az EU-nak, miköz-
ben 40 milliót külföldre adtak
el” – mondta Guntram Wolff
elemző.

Az exportkorlátozás az
Egyesült Királyságot sújthatja
a leginkább, ugyanis az ottani
gyárakból nem szállíthatnak
Európába a gyártók. A videó-
konferencia előtt a bizottság és
a londoni kormány megegye-
zett, hogy együttműködnek az

ügyben. Részt vett a videó-
konferencián Joe Biden ame-
rikai elnök is. Az Egyesült
Államokban a kezdetektől ex-
porttilalom van.

Ausztria és Bulgária 
az oltóanyagok unión belüli 
újraelosztását szeretné elérni 

Ezek az országok nem kö-
töttek le elengedő dózist ma-
guknak a közös rendelésből,
illetve főleg AstraZenecát ren-
deltek, aminek akadozik a
szállítása. 

Lengyelország szerint pedig
lazítani kellene a szabvány-
előírásokon, hogy felpörges-
sék a gyártást. 

A konferencián bemutatták
a Törökországról szóló friss
jelentést is.

„A jövőre nézve több javas-
latot megfogalmaztam. Egy-
részt pozitív lépésekre van
szükség, másrészt olyan lehe-
tőségekre is szükség van, ame-
lyeket használhatunk, ha
romlik a helyzet” – mondta az
unió külügyi főképviselője,
Josep Borrell. (mózes)

(Forrás: Euronews)Josep Borrell (Forrás: Wikipédia)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
KACSÓ MÁRTON 

volt marosszentgyörgyi lakos 
életének 77. évében rövid és súlyos szenvedés után hazaköltözött Terem-
tőjéhez. Drága halottunkat 2021. március 31-én 15.30 órakor Magyaror-
szágon, a Fehér megyei abai temetőben helyezzük örök nyugalomra,
római katolikus szertartás szerint. Emléke legyen áldott! A Jóisten irgal-
mában nyugodjék békében! 

A gyászoló család. (11289-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága szerettünk, özv.
BARABÁSI IBOLYA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. (11291-I)



Közlemény
AzAQUASERVRt.felhívjafogyasztóifigyelmét,

hogykarbantartásimunkálatokmiatt
március 30-án 8–15 óra között szünetelazivóvízellátás

Marosvásárhelyen a Dózsa György utca 193–233. és 200–280. szám alatt, 
valamint a Domb, a Dél, a Kapa, az Ősz, a Március 8. és az Eperfa utcában.

Felhívjukkedvesfogyasztóinkfigyelmét,hogyaszolgáltatásbeindításakoracsövekbőlki-
mosottlerakódásmiattavízcsapbólzavarosvízfolyhat.Azttanácsoljuk,hogyavizetkitisz-
tulásáigcsakháztartásicélokrahasználják.Elnézésüketkérjükazokozottkellemetlenségért.
Köszönjükmegértésüket.

AQUASERV Rt.,  Marosvásárhely

V á l s á g o s  i d ő k b e n  i sV á l s á g o s  i d ő k b e n  i s
h ű s é g e s  t á r sh ű s é g e s  t á r s

Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.

Fizessen elő onlineonline
(a nepujsag.ro honlapon)!
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