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Szinte idilli  az a gyerekkorunkból felsejlő emlék, hogy két
település között rendezett fasor, lekaszált padka kísérte
utunkat. Ma vagy a sánc van tele hulladékkal, vagy az utak
mellett, árokparton, erdőszélen éktelenkednek szemétdom-
bok, és egyre gyakrabban építkezési törmelék. Sokan érdek-
telenül nézik, míg mások, akik szívesen vagy esetleg

megszorítások miatt tennének ez ellen, azok sziszifuszi mun-
kának érzik: amit ma eltakarítanak, holnapra már pótolják a
megrögzött „természetszeretők”.
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Gligor Róbert László

Komposzttörvény
és hulladékgyűjtés
vidéken
A Maros megyei hulladékgazdálkodási
projekt megvalósítását illetően Vá-
mosgálfalva község lépéselőnyben
van. A komposztálóedényeket már
jóval a komposzttörvény életbe lépése
előtt használták a lakosok, a napok-
ban pedig a háztartási hulladék tárolá-
sára alkalmas százhúsz literes
szemeteskukákat osztják ki. 
____________2.
Sok a tisztázatlan
kérdés
A koronavírus-járvány elleni hatéko-
nyabb fellépés érdekében a gyógy-
szerészeket is bevonnák a
tesztelésbe, lehetővé tennék, hogy a
patikákban is lehessen antigén gyors-
tesztet végezni. A gyógyszertári tesz-
telésre vonatkozó szabályozás
kidolgozása folyamatban van, viszont
úgy tűnik, a gyógyszerészek nagy
része nem kíván bekapcsolódni a kez-
deményezésbe. 
____________4.
Egyetemisták 
jövőképkutatása
A Magyar Ifjúsági Központ YZ Intézete
és az Országos Magyar Diákszövet-
ség kíváncsi volt arra, hogy az egyete-
misták hogyan képzelik el a jövőjüket.
A kérdőívet 1239, a romániai felsőok-
tatásban részt vevő magyar diák töl-
tötte ki 323 településről és 27
felsőoktatási intézményből. 
____________5.

„Egyszer még mi is 
örülni fogunk” (?)

„Beteg vagyok, 3 napja nem láttam senkit, a szomszédasszony/ tejes
köcsögöt állított asztalomra,/ Nem halhatok meg, nem szabad, mig
meg nem találtam a tisztaságot,/ Nem tudom még, milyen lehet, sze-
retném, ha sok haja volna,/ én a hajat kedveltem mindig,/ Beletúrnék
az ujjaimmal, de csak vigyázva,/ Belevesznék egészen végül s jósza-
gától nyujtózkodva ott elaludnék.// Igen kicsim, egyszer még mi is
örülni fogunk.// Mert leheletem segít a felhőn s a kis öreg hosszan
bámul/ az eltünő csapat után,/ Óvatosan indul meg aztán, pipája is ki-
alszik közben./ Hűvösödik,/ Az uccára dobott cselédlány fiacskája holt-
testét költögeti.” Nem kell túl sok fantázia, sem empátia ahhoz, hogy
belelessünk, épp mi lakozott 1926 áprilisában, ezen vers írásakor a
súlyosan beteg költő lelkében. A zseni lelkében és elméjében, amelyet
szilánkjaira repesztett a (valószínűsíthető) borderline személyiségza-
var, a skizofrénia és a (teljesen bizonyos) mély depresszió. Azon költő
tudatában, aki tizenhárom éves volt az egyik legnagyobb világjárvány
kitörésekor, aki tizennégy évesen maradt árva, aki túlélte azt a pandé-
miát, amely a teljes Föld lakosságának majdnem öt százalékát kiir-
totta. Aki a magyar történelem egyik legkaotikusabb szakaszában
született, a körülmények pedig, amelyek között felnőtt, tovább súlyos-
bították későbbi megélhetését, társadalmi helyzetét, párkapcsolati ne-
hézségeit. Túlélte az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlását, 

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás a 3. oldalon)

Építkezési és egyéb hulladék az utak, patakok mentén

Szélmalomharc 
a szemetelők ellen



Közösen kitakarítjuk! 
– hulladékgyűjtés

A Marosvásárhelyi Rádió idén is megszervezi a Közö-
sen kitakarítjuk! szemétgyűjtési akciót a Föld napja tisz-
teletére. Ehhez a megyei önkormányzat mellett több
civil szervezet is csatlakozik. A takarítás április 17-én,
szombaton reggel 10-től délután 4 óráig tart. A zsúfolt-
ság elkerülése érdekében az önkéntesek több munka-
ponton várják a jelentkezőket a Maros egykori Hétfák

és a szentkirályi új gát közötti szakaszának mindkét
partján, illetve a Maros-híd övezetében. A kitakarítandó
partszakasz Marosszentgyörgy, Marosszentanna, Ma-
rosszentkirály és Marosvásárhely területét érinti.

Bringás reggeli 
Április 12–16. között a Marosszéki Közösségi Alapít-
vány ötödik alkalommal szervezi meg Marosvásárhe-
lyen a Breakfast 4 Bikers címet viselő bringás
reggelizést. Az esemény – amelynek keretében kávé-
val, meleg teával és péksüteménnyel kínálják a kerék-
pározókat – reggel 7.30–9 óra között zajlik.

IDŐJÁRÁS
Többnyre napos idő
Hőmérséklet:
max. 17 0C
min. 1 0C

12., hétfő
A Nap kel 

6 óra 42 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 5 perckor. 
Az év 102. napja, 

hátravan 263 nap.

Növelték az intenzív terápiás helyek
számát 

A Maros Megyei Klinikai Kórház közleménye szerint április
7-étől a kórház 10-ről 18-ra növelte a koronavírusos bete-
gek számára fenntartott intenzív terápiás ágyak számát, il-
letve összesen 225-re a Coviddal kezeltek ágyszámát. A
járvány kezdete óta a Maros Megyei Klinikai Kórház osz-
tályain összesen 3885 koronavírussal fertőzött személyt
kezeltek, ebből 615 pácienst Maros, illetve más megyék
kórházaiból szállítottak át. Jelenleg 145 koronavírussal fer-
tőzött személy van beutalva, ebből 18 az intenzív terápiára.
Összesen 3235 SARS-CoV–2-vel fertőzött pácienst bocsá-
tottak ki, közülük 37-et újra beutaltak, akikből 25-en gyó-
gyultan távoztak. Eddig koronavírus-fertőzésben 505-en
vesztették életüket a kórházban. 

Halászati és horgászati tilalom
Április 9-étől, péntektől horgászási és halászati tilalom vette
kezdetét, ami június 8-áig tart. A Környezetvédelmi és Me-
zőgazdasági Minisztérium rendelete értelmében az ívási
időszakban hatvan napig tilos mind a kereskedelmi jellegű
halászat, mind a sporthorgászat, bármilyen halfaj vagy pu-
hatestű vízi élőlény kifogása természetes élőhelyéről.
Ebben az időszakban a megyében a csendőrség járőrcsa-
patai ellenőrzik a folyóvizek és természetes tavak környé-
két, és bírságolnak – áll a Maros Megyei Csendőrség
közleményében. A hobbihorgászat a magántulajdonban
lévő halastavakon gyakorolható.

Folytatódnak a Szülőföldön 
magyarul program kifizetései

Postázták a Szülőföldön magyarul program második kifize-
tési rendjének az értesítő leveleit, összesen 37.189 dara-
bot. A kifizetések a második rendben április 9. és május 14.
között történnek minden héten pénteken, kivéve április 30-
át. Telefonálni akkor szükséges az irodához, ha április
végén sem érkezett meg az értesítő. Arra kérnek mindenkit,
hogy figyelmesen olvassa el a levelet, amely tájékoztat a
teendőkről, ha valami probléma merült fel a bankszámlá-
val/kártyával. Azon igénylők, akik még nem rendelkeznek
OTP-bankszámlával, mert először igénylik a támogatást,
még nincsenek programálva kifizetésre, ők csak májusban
számíthatnak az értesítő levélre – tájékoztatott Ady-Ko-
vács-Ferenczi Noémi, a Szülőföldön magyarul
programkoordinátora. 

Rágcsálóirtás Marosvásárhelyen
Április 6-ától a marosvásárhelyi Közterület-kezelő Igazga-
tóság a Coral Impex Kft.-vel együttműködve elkezdte a rág-
csálóirtást. A szakemberek a közterületeken vegyi
anyagokat tartalmazó csalétkeket helyeznek el. Ezeket
megfelelőképpen megjelölik, és körülbelül három hétig a
közterületen hagyják. A rágcsálóirtásnál használt szerek az
Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, alacsony
mérgezési csoportba tartoznak. Ennek ellenére felkérik az
állattulajdonosokat, legyenek figyelmesek, és kerüljék el
azokat az övezeteket, ahova a szereket kihelyezték. A rág-
csálóirtás április végéig tart.

Rövid terápiás programok
A Bonus Pastor Alapítvány május 3–14. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terápiás otthon-
ban. Azok jelentkezését várják, akik változtatnának alko-
hol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon.
Jelentkezési határidő: április 26. A Maros megyeiek Deé
Lukács Évánál érdeklődhetnek és jelentkezhetnek a
0265/254-460 telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma GYULA, 

holnap IDA napja.

Megyei hírek
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A Maros megyei hulladékgazdálkodási projekt
megvalósítását illetően Vámosgálfalva község lé-
péselőnyben van. A komposztálóedényeket már
jóval a komposzttörvény életbe lépése előtt
használták a lakosok, a napokban pedig a háztar-
tási hulladék tárolására alkalmas százhúsz literes
szemeteskukákat osztják ki. A környezetvédelmi
előírások betartása érdekében az elmúlt években
községszinten szabályozták a háztartási hulladék
begyűjtését, a szelektív hulladékgyűjtést és a
növényi maradványok komposztálását is. 

Egyelőre kilencszáz darab szeméttároló kukát juttatnak
ingyen a családoknak, további háromszáz leszállítására
várnak. Amint Balog Elemér polgármester elmondta, a
Bissdog Kft.-vel kötött szemételhordási egyezség értelmé-
ben az akció az Ecolect Maros Közösségi Fejlesztési Tár-
sulás révén valósulhat meg. Ezt megelőzően
komposztálóedényeket osztottak ki a növényi hulladék, fa-
nyesedék komposztálására és újrahasznosítására. 

A szelektív hulladékot keddenként, a háztartási szemetet
péntekenként szállítják el. A községben tizenhat helyszínen

található 1,1 köbméteres szelektív hulladékgyűjtő konté-
ner, amelyekbe az újrahasznosítható papírt, műanyagot,
fémet és üveget helyezhetik el. Mint hangsúlyozta, már
több éve próbálkoznak a szelektív hulladékgyűjtés beve-
zetésével, ezért a tanintézményekben is népszerűsítették a
szemétcsökkentés és újrahasznosítás fontosságát, a kör-
nyezettudatos szemlélet meghonosítását.  Február 20-án
lépett érvénybe az a törvény, amellyel megtiltják a kertek,
udvarok takarítása nyomán keletkező növényi hulladék
(ágak, gallyak, lomb- és fűnyesedék, kerti gaz) elégetését
a magángazdaságokban. A levegő védelméről szóló kor-
mányrendelet értelmében amennyiben avarégetést észlel-
nek a környezetvédelmi őrség munkatársai, akár nyolcszáz
lejes bírságot is kiszabhatnak. A lakosság tájékoztatása és
a megoldás az önkormányzatokra hárul. Az európai uniós
normákra épülő törvény értelmében minden háztartásban
külön kellene gyűjteni a hulladék komposztálható részét,
ennek a községi önkormányzat eleget tett. 

A környezet megóvása érdekében jó az együttműködés
az elektronikai hulladékot begyűjtő cég ernyei kirendelt-
ségével is. Régebb félévente szállították el a használhatat-
lan tévéket, mosógépeket, számítógépeket stb., egy ideje
negyedévente kerül sor az akciókra, amelyeket előre meg-
hirdetnek – tájékoztatott a községvezető.

Gyilkosság gyanújával nyomoz az ügyészség annak
a mezőtóháti férfinak a halála ügyében, akit múlt héten,
csütörtökön holtan találtak. Április 8-án a 112-es egy-
séges sürgősségi számon riasztották a rendőrséget Me-
zőtóhátról, miszerint egy ingatlanban egy férfi
holttestére találtak. A Maros Megyei Rendőr-felügyelő-

ség operatív csapata ügyész kíséretében próbálta meg
felderíteni a 64 éves férfi halálának körülményeit. Az
elsődleges megállapítás szerint a férfi halálát erőszak
okozta. A Maros Megyei Törvényszék melletti ügyész-
ség nyomoz az ügyben – tájékoztatott a megyei rendőr-
ség sajtóosztálya.

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
6, 4, 24, 45, 33 + 8 NOROC PLUS: 4 8 6 4 9 7

34, 38, 35, 31, 16, 5 SUPER NOROC: 9 8 3 6 0 5
12, 17, 4, 44, 11, 27 NOROC: 1 0 9 8 2 5 0

Vámosgálfalva községben működőképes
Komposzttörvény és hulladékgyűjtés vidéken

Gyilkosság gyanúja merült fel Mezőtóháton

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor



Asztalos Csabát, az Országos Diszkriminációellenes
Tanács (CNDC) elnökét halállal fenyegető felirat je-
lent meg pénteken Bukarestben, a belügyminiszté-
rium közelében, a Forradalom tér egyik
buszmegállójában – tudatta a Maszol.ro hírportál.

Az ismeretlen tettes a hirdetéseknek fenntartott felületre
egyebek mellett ezt írta: „Halál Asztalos Csabára és a CNCD-
re. Menjetek Ceauşescu után”.

Az esetről szintén beszámoló G4media.ro bukaresti hírpor-
tál felidézte, hogy április elsején hasonló tartalmú romaellenes
üzenet jelent meg a főváros egy másik buszmegállójában is.

A G4Media rámutatott: az Asztalos Csabának címzett ha-
lálos fenyegetést megelőzően megszaporodtak Romániában a
radikális, legionárius (az egykori román fasiszta szervezet re-

torikáját idéző), idegengyűlölő üzenetek, amelyek többek közt
Maia Morgenstern színművészt, Raed Arafat katasztrófavé-
delmi államtitkárt és Klaus Iohannis államfőt vették célba.

A Maszol megkeresésére Asztalos Csaba nem kívánta kü-
lönösebben kommentálni a fenyegetést. „Mit mondhatnék?
Mi folytatjuk a munkánkat” – jelentette ki a CNCD elnöke.

A Forradalom tér elnevezés a kommunista diktatúra buká-
sához vezető 1989-es decemberi népfelkelésnek állít emléket.
A Román Kommunista Párt (PCR) egykori – jelenleg a bel-
ügyminisztérium által használt – székházának tetejéről mene-
kült el 1989. december 22-én helikopterrel a nem sokkal
később elfogott, egy rögtönítélő katonai bíróság által halálra
ítélt és kivégzett Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor.
(MTI)

Halálos fenyegetést kapott Asztalos Csaba, 
a diszkriminációellenes tanács elnöke Lesz rendkívüli képességvizsga

Rendkívüli képességvizsgát is tartanak az idén – kö-
zölte a tanügyminisztérium államtitkára. Sorin Ion egy
szakmai értekezleten azt mondta: a rendkívüli vizs-
gán mindenki részt vehet, beleértve a vesztegzár alá
helyezett települések tanulóit is. Az államtitkár szerint
a vonatkozó rendeletet a napokban teszi közzé a
szaktárca. Az érettségi vizsga esetében nem indokolt
a rendkívüli szesszió szervezése, mert annak hagyo-
mányos módon van nyári és őszi kiadása – magya-
rázta az államtitkár. (Agerpres)

Új iskolaigazgatók júliustól
Az iskolaigazgatói versenyvizsgákat júliusban tartják,
egységes írásbeli vizsgával – jelentette ki a tan-
ügyminiszter. A közszolgálati televízió adásában nyi-
latkozó Sorin Cîmpeanu azt mondta: a vizsgát
júliusban kell tartani, mert augusztusban lejár a hiva-
talban lévő igazgatók mandátuma. Elképzelése sze-
rint az egységes írásbelit július első hetében tartanák,
a vizsga július végi, második szakaszába csak azok
jutnának, akik sikerrel vették az írásbelit (elérték – a
tervek szerint – legalább a hetes osztályzatot). Hoz-
zátette: amennyiben a járvány miatt a vizsgát nem
lehet júliusban megszervezni, erre közvetlen az isko-
lai év szeptemberi kezdete után kell sort keríteni.
(Agerpres)

Lazítanak a temesvári 
korlátozásokon

Hétfőtől lazítanak a temesvári korlátozásokon, mi-
után az elmúlt időszakban csökkent a fertőzöttségi
ráta – döntötte el a szombat késő esti ülésén a Temes
megyei katasztrófavédelmi bizottság. A döntés értel-
mében tovább tarthatnak nyitva az üzletek, és a polgá-
rok este 10 óráig járhatnak az utcán felelősségi
nyilatkozat nélkül. Hétfőtől 14 napig Temesváron, illetve
Szakálházán, Bégaszentmihályon, Mosnicatelepen,
Gyüregen, Széphelyen és Orczyfalván a 4 és 7,5 ez-
relék közötti fertőzöttségnek megfelelő forgatókönyv
lesz érvényben. Ennek megfelelően a boltok korai zá-
rására és a 20 órától érvényes kijárási tilalomra vonat-
kozó szigorítások csak pénteken, szombaton és
vasárnap lesznek érvényben. (Agerpres)

EJEB-döntés – kötelező 
védőoltás szükségszerű

Fontos lépésnek nevezte pénteken a szenátus el-
nöke az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB)
döntését, amely szerint a kötelező védőoltás „szük-
ségszerű egy demokratikus társadalomban”. Anca
Dragu azt mondja: az EJEB döntése fontossági sor-
rendet állít fel az emberi jogok között. Az EJEB hatá-
rozata egyfajta hierarchiát állít fel a jogok között, és
azt mondja ki valahogy, hogy az élethez való jog fon-
tos, és hogy egy demokráciában bizonyos szabályo-
kat tiszteletben kell tartani. A demokráciát nem
szabad összekeverni a szabályok hiányával – ma-
gyarázta a felsőház elnöke. Arra a kérdésre, hogy ez
az EJEB-határozat kötelezővé teheti-e a Covid–19
elleni oltást Romániában, Dragu közölte, ezt a dön-
tést is figyelembe veszik a szakemberek, amikor
egyik vagy másik ajánlást meghozzák. Az EJEB
ezzel elutasította néhány csehországi szülő kerese-
tét, akik azért fordultak a strasbourgi testülethez, mert
megtagadták tőlük, hogy gyerekeiket beírják az óvo-
dába, amiért nem oltatták be őket. (Agerpres)

az ezt követő társadalmi és gazdasági káoszt, az első vi-
lágháborút, az utána következő mélyszegénységet és ki-
látástalanságot, különböző ideológiák véres
forradalmait, a spanyolnáthajárványt, megtapasztalta
a vélt és valós igazságtalanságok lajtorjájának egymás-
tól messze álló, egekbe nyúló fokait, miközben odabent
fortyogott a gyűlölet és öngyűlölet, láthatatlan impló-
zióba omlott a tehetetlenség, és látványos dühkitörések-
kel törte át az elme felszínének páncélját a meg nem
értett segélykiáltás. Az a kor – a gyakori jó szándék el-
lenére – sem technikailag, sem szakmailag nem volt fel-
készülve az eredményes gyógyításra.

„Egyszer még mi is örülni fogunk” – írja, állítja,
óhajtja és akarja a költő, de sem az azt megelőző, pláné
az azt követő sorai nem adnak okot a megnyugvásra.
Most nincsenek világháborúk, az ismert világot átfor-
málni kívánó háttérhatalmi törekvések ellenére látvá-
nyos forradalmak sem, a világ felénk eső részén nem
érinti a legtöbb társadalmi réteget mélyszegénység, és
előbb-utóbb, a tudomány és technika segítségével, le-
győzzük a jelenleg regnáló vírust is. Amely azonban
(még mindig, avagy ismét) megakadályozott bennünket
abban, hogy a tegnap összegyűljünk, például olyan iro-
dalmi, színházi, összművészeti eseményeken, amelyeket
eddig minden évben megszerveztek a világ összmagyar-
ságának különböző intézményei és civil szerveződései,
hogy születésnapján emlékezzenek arra, aki a viharos,
számunkra valószínűleg érthetetlen és megérthetetlen,
szélsőséges érzelmek között vadul ingadozó bensőjéből
nekünk ajándékozta a fenti, felkavaró sorokat – József
Attilára, április 11-én, kultúránk ünnepén, a magyar
költészet napján.

„Egyszer még mi is
örülni fogunk” (?)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Elhunyt Haszmann Pál Péter népművész

Romániában országszerte felfüggesztik a kijárási ti-
lalmat a május elsejéről másodikára virradó éjsza-
kán, hogy az ortodox hívők részt vehessenek a
húsvéti szertartásokon.

A rendelkezést az a múlt csütörtökön elfogadott kormány-
határozat tartalmazza, amellyel április 13-tól kezdődően újabb
30 napra meghosszabbították a koronavírus-járvány miatt el-
rendelt veszélyhelyzetet. A kormányhatározat május 8-án és
9-én is felfüggeszti az éjszakai kijárási tilalmat a muzulmán
ramadánnal kapcsolatos szertartások résztvevői számára.

A kormány a nyugati kereszténység feltámadási ünnepén
(április 4-ére virradó éjszaka) hajnali 2 óráig függesztette fel
a kijárási tilalmat, március 27-én és 28-án pedig a zsidó pé-
szah ünnepen részt vevők 22 óráig közlekedhettek azokon a
településeken is, amelyeken egyébként a magas fertőzési ráta
miatt korábban kezdődött a kijárási tilalom.

Az ortodox húsvétot megelőző két pénteki napon a fertőzési
rátától függetlenül országszerte este nyolcig tarthatnak nyitva
az üzletek. Romániában – népszámlálási adatok szerint – a la-
kosság több mint 85 százaléka ortodox vallású.

A veszélyhelyzet meghosszabbításáról rendelkező kor-
mányhatározat egyébként megtartja a jelenleg is érvényben
lévő járványügyi korlátozásokat, a maszkviselési kötelezett-
séget, a gyülekezés korlátozását és az éjszakai kijárási tilal-

mat, amely 20 vagy 22 órától hajnali 5 óráig tart, attól füg-
gően, hogy milyen ütemben terjed a járvány az adott telepü-
lésen. Az üzleteknek – a kormányhatározatban meghatározott
kivételektől eltekintve – a kijárási tilalom kezdete előtt két
órával be kell zárniuk.

A csütörtökön elfogadott kormányhatározat másik újdon-
sága az, hogy immár nemcsak a hegyvidéki üdülőtelepek,
hanem 18 tengerparti település szállodái és panziói is befoga-
dóképességük legfeljebb 70 százalékát kihasználva fogadhat-
nak szállóvendégeket. A Fekete-tenger romániai
partszakaszán hagyományosan május elsején indul az idegen-
forgalmi szezon, ami idén egybeesik az ortodox húsvét négy-
napos hosszú hétvégéjével.

Az országban két hete növelték az éjszakai kijárási tilalom
időtartamát, és csökkentették az üzletek nyitvatartási idejét
azokon a településeken, amelyeken felgyorsult a koronavírus-
fertőzések terjedési üteme, a diákokat pedig egy hónapos ta-
vaszi szünetre küldték, hogy bezárhassák az iskolákat. A
kormány ezeknek a szigorításoknak tulajdonítja, hogy az
utóbbi napokban csökkenni kezdett a fertőzésszám. A mostani
engedmények azonban vélhetően nemcsak a járvány tetőzé-
sével állnak összefüggésben, hanem azzal az országos tünte-
téssorozattal is, amelyet az újabb korlátozások bevezetése
váltott ki. (MTI)

Felfüggesztik a kijárási tilalmat 
az ortodox húsvét napjára

Ezentúl a lelkész és a hozzátartozó is meglátogat-
hatja egy alkalommal a kórházban a súlyos állapot-
ban lévő koronavírusos beteget. Enyhítettek az
elhunyt fertőzöttek temetésével kapcsolatos előírá-
sokon is.

Az erről szóló miniszteri rendeletet pénteken írta alá Vlad
Voiculescu egészségügyi miniszter, miután előző nap az egy-
házak képviselőivel találkozott. Ők azt kérték az egészségügyi
hatóságoktól, tegyék lehetővé, hogy a koronavírusos haldokló
is felvehesse az utolsó kenetet, szerettei elbúcsúzhassanak
tőle, ha pedig meghal, adjanak számára annyi tiszteletet, hogy
felöltöztetve zárják koporsóba.

A megbeszélést követően a tárcavezető még azt bizonygatta
a sajtónak, hogy a halott felöltöztetése „jóérzés” kérdése, mert
„sehol nincs leírva”, hogy az elhunytakat ruhátlanul zárják ko-
porsóba. Nem sokkal később azonban Facebook-bejegyzés-
ben kért elnézést tájékozatlanságáért és elismerte: a tavaly
április 6-a óta hatályos miniszteri rendelet valóban előírja,
hogy boncolás esetén a koronavírus-fertőzésben elhunyt halott
földi maradványait fertőtlenítsék, majd ruhátlanul helyezzék
légmentesen lezárt zsákba.

A tavalyi miniszteri rendelet a koronavírus-fertőzésben el-
hunytakra is kiterjesztette azokat a közegészségügyi óvintéz-
kedéseket, amelyek a többi ragályos betegség esetében már

érvényben voltak. Médiajelentések szerint azonban sok hoz-
zátartozó panaszkodott arra, hogy a járvány áldozatai szeret-
teiktől elszakítva, magukra hagyva haltak meg a kórházban,
és méltatlan körülmények között kellett eltemetniük őket.

Az egészségügyi minisztérium pénteki közleménye szerint
az új miniszteri rendelet értelmében a koronavírus-fertőzésben
elhunyt pácienseket is a hozzátartozók által rendelkezésre bo-
csátott ruhában, lezárt koporsóban kell kiadniuk a kórházak-
nak, hogy a hozzátartozók vallásuknak megfelelő szertartással
temethessék el őket.

Ami a súlyos állapotban kórházban kezelt koronavírusos
fertőzötteket illeti, az új rendelet lehetővé teszi, hogy kérésére,
a kezelőorvos jóváhagyásával a lelkész egy alkalommal meg-
látogassa őket. A lelkésznek védőöltözetet kell viselnie, amit
a kórház biztosít, nem vihet a kórterembe gyúlékony tárgya-
kat, a látogatás pedig nem tarthat többet 15 percnél.

Hasonlóképpen az egészségügyi óvintézkedések betartásá-
val lehetővé válik, hogy valamely családtag vagy a jogi kép-
viselő a kezelőorvos jóváhagyásával meglátogassa a
kórházban a súlyos állapotban lévő beteget, de a koronavíru-
sos fertőzöttek kórtermébe semmilyen idegen tárgyat nem
vihet be.

Romániában eddig csaknem 25 ezer halottja volt a korona-
vírus-járványnak. (MTI)

Ezentúl lelkész és hozzátartozó is 
meglátogathatja a súlyos beteget

Súlyos betegség után, életének 79. évében elhunyt
szombaton Haszmann Pál Péter népművész és hely-
történész, a háromszéki csernátoni falumúzeum
nyugalmazott vezetője – adta hírül internetes kia-
dásában a Háromszék című sepsiszentgyörgyi
újság.

Haszmann Pál Péter 1942. augusztus 12-én született Alsó-
csernátonban. A mezőgazdasági középiskolát Kézdivásárhe-
lyen, a líceumot Szászrégenben végezte. Előbb
mezőgazdasági technikus Kőhalomban és Szászrégenben.
1971-től a kézdivásárhelyi céhtörténeti múzeum alkalma-
zottja, 1973-tól nyugdíjba vonulásáig a Székely Nemzeti Mú-

zeum részlegeként működő csernátoni Haszmann Pál Mú-
zeum vezetőjeként dolgozott. 2008-ban rövid ideig az
RMDSZ színeiben parlamenti képviselő is volt.

A Haszmann Pál Közművelődési Egyesület alapító elnöke,
a múzeumban működő Csernátoni Népfőiskola létrehozója,
vezetője.

2012-ben az Orbán Balázs-díjjal, 2013-ban a Haszmann
családot Magyar Örökség díjjal tüntették ki. 2013-ban a Ma-
gyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozták ré-
szére munkája elismeréseként.

Temetése kedden délután 4 órakor lesz Csernátonban.
(MTI)



A koronavírus-járvány elleni
hatékonyabb fellépés érdeké-
ben a gyógyszerészeket is be-
vonnák a tesztelésbe,
lehetővé tennék, hogy a pati-
kákban is lehessen antigén
gyorstesztet végezni. A
gyógyszertári tesztelésre vo-
natkozó szabályozás kidolgo-
zása folyamatban van, viszont
úgy tűnik, a gyógyszerészek
nagy része nem kíván bekap-
csolódni a kezdeményezésbe. 

Egy, a Maros Megyei Gyógysze-
részek Kollégiuma által végzett fel-
mérés szerint a megkérdezett több
mint háromszáz gyógyszerész 79
százaléka nem vállalná ezt.

A gyógyszerészek bevonásának a
jogi keretét a március végi kor-
mányülésen elfogadott sürgősségi
rendelettel teremtették meg, a rész-
letes szabályozást pedig egy egész-
ségügyi miniszteri rendeletbe
foglalják. A törvénymódosítás nem
kötelezi, hanem csak felhatalmazza
a – Romániában magánvállalkozá-
sokként működő – gyógyszertárakat,
hogy részt vegyenek a tesztelésben,
valamint az oltáskampányban. A
kezdeményezés egyik célja, hogy
csökkentsék a rejtőzködő fertőzöttek
számát, jelenleg ugyanis – a kéthetes
karantént elkerülendő – sokan nem
jelentik be a hatóságoknak, ha pozi-
tív az otthon elvégzett gyorstesztjük,
míg a gyógyszertárakban végzett
tesztek eredménye bekerülne az or-
szágos nyilvántartásba.

Az Agerpres hírügynökséghez el-
juttatott közleményében a Romániai
Gyógyszerforgalmazók Egyesülete
leszögezte, megfelelően képzett
személyzet segítségével kész tesz-
telni az antigén gyorstesztekkel a
patikákban. Az egyesület elnöke,

Iulian Trandafir szerint Franciaor-
szág, Olaszország, Németország és
Spanyolország példája azt igazolja,
hogy az antigén gyorstesztek pati-
kában történő felhasználása jó, kö-
vetendő gyakorlat, amennyiben a
tesztelést képzett személyek végzik.
Ehhez az egészségügyi miniszté-
rium felügyelete alatt, a közegész-
ségügyi igazgatóságok és a
romániai gyógyszerészkamara tá-
mogatásával, szervezett keretek kö-
zött ki kell képezni a patikák
személyzetét – tette hozzá. Vlad
Voiculescu egészségügyi miniszter
úgy nyilatkozott, hogy a közegész-
ségügyi igazgatóságok révén a pa-
tikák ingyen kapnak majd
Covid-teszteket, a tesztelési díjat
pedig minden gyógyszertár maga

szabja meg. A miniszter reményét
fejezte ki, hogy ezt a szolgáltatást
elfogadható ár fejében nyújtják
majd a patikák.

A kormány időközben közvitára
bocsátotta a rendelet alkalmazási
módszertanát, a múlt héten videó-
konferencián egyeztettek az orszá-
gos gyógyszerészkamara és a
megyei kamarák képviselői a kor-
mány elképzeléseiről, és módosítá-
sokat javasoltak. Az alkalmazási
módszertan véglegesítése után a
gyógyszertáraknak maguknak kell
eldönteniük, hogy bekapcsolódnak-
e a tesztelésbe.
A megkérdezett patikusok 
79 százaléka nemet mondott

340 Maros megyei gyógyszerész
töltötte ki eddig a kérdőívet, amely-

ben a Maros Megyei Gyógyszerész-
kamara többek között arról kérdezte
őket, hogy vállalnák-e a koronaví-
rus-gyorsteszt elvégzését a patikák-
ban. A Maros megyei kamara
elnöke, Logigan Maria Nicoleta la-
punk érdeklődésére elmondta, fel-
mérést végeztek a Maros megyei
gyógyszerészek körében, a kérdé-
sek között szerepeltek a tesztelési
hajlandóságra, illetve egyéb,
gyógyszertári szolgáltatások elvég-
zésére vonatkozó kérdések is.
Mindeddig 340-en töltötték ki a
kérdőívet, a kérdésre pedig, hogy
szeretnének-e antigén koronavírus-
gyorstesztet végezni a patikában, a
gyógyszerészek 79 százaléka nem-
mel válaszolt. Arra vonatkozóan,
hogy vállalnák-e az oltási kam-

pányba való bekapcsolódást, a pati-
kusok 83 százaléka mondott nemet.

A megyei gyógyszerészkamara
elnöke hozzátette, a jogi keret meg-
teremtésével lehetőség lesz arra,
hogy a gyógyszerészek bekapcso-
lódjanak a tesztelésbe, és úgy véli,
hogy miután az illetékesek világo-
san tisztázzák a részleteket, azt,
hogy milyen körülmények között
zajlana a tesztelés, és felkészítik-e
őket erre, a gyógyszerészek hajlan-
dósága nőni fog.

– Ez egy teljesen új szolgáltatás,
amit úgy kell megszervezni, hogy
ne zavarja a patikák mindennapi te-
vékenységét. Ugyanakkor személy-
zetre van szükség hozzá, hiszen
vannak helyzetek, amikor egy-egy
patikában például egyetlen gyógy-
szerész dolgozik délutánonként,
nem lehet, hogy ugyanaz a személy
tesztelje és szolgálja ki a vásárlókat,
hiszen védőfelszerelést kell magára
öltenie a tesztelőnek. Emellett ki
kell dolgozni a tevékenység pontos
logisztikáját, hiszen, bár úgy értet-
tük, hogy a teszteket biztosítaná a
szaktárca, meg kell oldani a veszé-
lyes hulladék tárolását, a védőfel-
szerelés biztosítását, illetve külön
helyiségekre van szükség. Javasla-
tok hangzottak el arra, hogy a pati-
kák előtt erre a célra felállított
sátrakban történjen a tesztelés,
ugyanis a legtöbb gyógyszertárban
nincsen lehetőség külön körforgást
kialakítani erre a célra, hogy a tesz-
telésre érkező páciens úgy tudjon
bemenni, majd távozni, hogy ne ta-
lálkozzon a gyógyszertárban vásár-
lókkal – emelt ki néhányat a
tisztázásra váró problémák közül
Logigan Maria.

Az elnök asszony pozitívum-
ként értékelte, hogy akadnak
gyógyszerészek, akik bekapcso-
lódnának a tesztelésbe, ugyanis,
mint mondta, elsősorban vidéken,
a városoktól távol eső települése-
ken nagy szükség lenne rá, az ott-
lakóknak nehéz eljutni egy városi
laboratóriumba, ha teszteltetni
szeretnék magukat.
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A gyógyszerészek nagy része nem vállalná a Covid-tesztelést a patikában
Sok a tisztázatlan kérdés

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

A járványhelyzet következté-
ben az elmúlt időben csök-
kent azoknak a száma, akik a
Gyulafehérvári Caritas ott-
honi idős- és beteggondozói
szolgálatához fordultak se-
gítségért. A szolgálat Maros-
vásárhelyen dolgozó munka-
társai azt tapasztalták, hogy
az emberek bezárkóztak, fél-
tek a különféle egészségi
problémáikkal szakemberhez
fordulni, illetve attól is, hogy
bárkit beengedjenek az ott-
honukba.

Jelenleg Maros megyében 16 ön-
kormányzattal működik együtt a
Gyulafehérvári Caritas az otthoni
beteggondozó szolgálat terén, 
mintegy négyszáz rászorulóról gon-
doskodnak a szervezet munkatársai.
Marosvásárhelyen ötven körül van
az ellátottak száma, a legtöbb hat-
vanöt évesnél idősebb, akik első-
sorban egészségügyi ellátásra
szorulnak, városi környezetben ke-
vesebben igényelnek bevásárlást,
gyógyszerkiváltást. 

András Nándor szakápoló, a
szervezet Marosvásárhelyért felelős
munkatársa lapunknak elmondta,
kezd helyreállni a helyzet, viszont
nemrég volt egy időszak, amikor je-
lentősen megcsappant a segítséget

kérők száma, ami elsősorban a jár-
vány okozta pániknak tudható be.
Mint mondta, Marosvásárhelyen je-
lenleg ketten dolgoznak otthoni be-
teggondozóként, tavaly nyáron még
hárman voltak, ám miután egyikük
távozott, nem látták értelmét új
munkatársat alkalmazni. A szaká-
poló szerint azt tapasztalják, hogy
az emberek tartozkodóbbak lettek,
félnek bárkit is beengedni az ottho-
nukba, sokáig nem mertek az egész-
ségügyi intézményekhez fordulni,
emiatt bizonyos problémáik súlyos-
bodtak, a családorvosokkal az ese-
tek nagy részében telefonon lehetett
kapcsolatot tartani. Mint mondta,
azon páciensek, akikhez évek óta
járnak, nagyobb bizalommal fordul-
tak hozzájuk, viszont kevés volt az
új beteg. Ehhez a megfertőződéstől
való félelem mellett valószínűleg az
is hozzájárult, hogy a járványhely-
zet következtében sokan veszítették
el a munkahelyüket, így ott tudtak
lenni az idős, beteg családtag mel-
lett.

Az elmúlt több mint két évtized-
ben a Gyulafehérvári Caritasnak si-
került kiépítenie egy jól működő
hálózatot, ami az ország több me-
gyéjében nehéz helyzetben lévők
ezreinek a mindennapjait könnyíti
meg. Szakápolóik a legtávolabbi te-
lepülésekre is eljutnak.

A szükséglet, amire épült a háló-
zat, az volt, hogy – főként falvakon
– a lakosság elöregedik, megnőtt a

mobilitás, sok fiatal nagyobb váro-
sokban vagy külföldön keres meg-
élhetési lehetőséget. Megszűnt a
„több generáció él együtt és gon-
dozzuk időseinket” családmodell,
így egyre gyakoribb, hogy egyedül,
a hozzátartozóktól távol élnek az
idősek, és főleg városon már a
szomszédi segítségnyújtás is egyre
kevésbé jellemző. Nagyon kevés az
idősotthon, ugyanakkor sokak szá-
mára megfizethetetlen. Nem utolsó-
sorban sokkal emberibb,
méltóságteljesebb, ha a beteget a
saját otthonában, a megszokott kör-
nyezetében gondozzák, kialakul
egy személyes kapcsolat az ápoló,
illetve gondozott között. A sikereket
látva, az évek során egyre több ön-
kormányzat látta be, hogy a szolgál-
tatásra szükség van.
Szociomedikális szolgáltatásról van
szó, tehát az egészségügyi ellátás,
sebkezelés, injekciózás, vérnyo-
másmérés, felfekvés kezelése mel-
lett szociális segítséget is nyújtanak
a Caritas munkatársai, ha szükség
van rá, bevásárolnak, elvégzik a
nagytakarítást. Ezenfelül van ennek
a tevékenységnek egy emberi ol-
dala, az idősek nagyon várják a
gondozókat, hiszen azok elbeszél-
getnek velük, érdeklődnek, hogy
mi történt a legutóbbi találkozás
óta, hogy vannak az unokák. És ez
legalább annyira fontos az ellátott-
nak, mint maga a konkrét segítség-
nyújtás.

Bár rászorulnak az otthoni gondozásra
Kevesebben mertek segítséget kérni

Menyhárt Borbála

Amint korábban jeleztük, a
Maros Megyei Katasztrófa-
védelmi Bizottság április 10-
én, szombaton ülésezett, és
meghozta a 80. számú hatá-
rozatát, amelynek értelmé-
ben – tekintettel arra, hogy
a fertőzések száma egyes te-
lepüléseken meghaladta a 4
ezreléket – megszigorították
az óvintézkedéseket. A hatá-
rozat április 12-étől, hétfőtől
érvényes. 

A prefektúra által kibocsátott
közlemény alapján az alábbi tele-
püléseken módosult a járványügyi
helyzet: Cintos, Bátos, Mezőmé-
hes, Mezőbánd, Nyárádkarácson,
Faragó, Vámosgálva, ahol a fertő-
zöttségi arány 1,5 és 3 ezrelék kö-
zött van, Mezősámsondon,
Marosszentannán és Vajdaszenti-
ványon elérte a 3 és a 4 ezrelék
közötti értéket, míg Oláhkocsárd,
Marossárpatak és Marosvásárhely
a 4 és a 7,5 ezrelék közötti kategó-
riába került, végül a legnagyobb a
fertőzési arány Marosbogáton: 7,5
ezrelék fölötti. 

A négy ezreléket meghaladó
fertőzési ráta esetén a kijárási tila-

lom hétvégén (pénteken, szomba-
ton és vasárnap) 20 órától érvé-
nyes. A magán, illetve állami
kereskedelmi és szolgáltatóegysé-
gek hétvégeken (pénteken, szom-
baton és vasárnap) 18 órakor
bezárnak, a gyógyszertárak, ben-
zinkutak, futárszolgálatok, vala-
mint a 9-nél több ülőhellyel
rendelkező járműveket közleked-
tető szállítók, a 2,4 tonnánál na-
gyobb tehersúlyú teherszállítók
kivételével, ám az említettek ese-
tén is érvényes az egészségvé-
delmi szabályok betartása.
Továbbá felfüggesztik a zárt terek-
ben a sport- és fitnesztevékenysé-
get. 

A határozatot román nyelven 
a prefektúra honlapján, a
https://ms.prefectura.mai.gov.ro/
coronavirus/ elérhetőségen tették
közzé, itt követhető a koronaví-
rus-járvánnyal kapcsolatos hely-
zet alakulása. Mint ismeretes, a
prefektúra naponta, délben köz-
zéteszi a közegészségügyi igaz-
gatóság adatai alapján a
települések előző napi fertőzési
arányát az esetszámokkal együtt.
(vajda) 

Hétfőtől szigorítanak a megyeszékhelyen 
Újabb határozatot hozott 

a katasztrófavédelmi bizottság 
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A Magyar Ifjúsági Központ YZ
Intézete és az Országos Ma-
gyar Diákszövetség kíváncsi
volt arra, hogy az egyetemis-
ták hogyan képzelik el a jövő-
jüket. A kérdőívet 1239, a
romániai felsőoktatásban
részt vevő magyar diák töl-
tötte ki 323 településről és 27
felsőoktatási intézményből. A
kutatás fő célja az volt, hogy
feltérképezzék, hogyan véle-
kednek az egyetemisták a jö-
vőjükről, és hogyan
viszonyulnak az online okta-
táshoz. A kutatásról Andacs
Zsolt Leventét, az Országos Ma-
gyar Diákszövetség (OMDSZ)
elnökét kérdeztük.

– Mi volt a kutatás fő célja?
– A fő cél jelenleg is az, hogy fel-

térképezzük, az egyetemisták ho-
gyan vélekednek a jövőjükről és az
online oktatásról 2020 után. Azon-
ban nem csak ez volt a cél. Jelenleg
a kutatás második ciklusában va-
gyunk, lezártuk az adatgyűjtést és
elkészítettük az előzetes kutatási
elemzést. Ennek alapján sajtótájé-
koztatót tartottunk. A munka java
csak most kezdődött el, hiszen sze-
retnénk egy alaposabb elemzést ké-
szíteni, és meg akarjuk találni a
témák közötti összefüggéseket. A
kérdőíven több mint 100 kérdést
tettünk fel különböző témákban,
mint például rendezvények, oktatás,
jövőkép, megélhetés. Ezeken belül
olyan témaköröket érintettünk, mint
a rendezvényeken való részvétel és
az igények, illetve az attitűdök vál-
tozása, az online oktatásban való
részvétel, jövőbeli tervek a munka-
vállalást, a településválasztást és a
családalapítást illetően, valamint az
egyetem melletti munkavállalás, ta-
karékosság és a járvány gazdasági
hatásai. Nagyon sok témát érintet-
tünk, azért, mert mindegyik egy
olyan tényező, amely nagyban be-
folyásolja a jövőképet, illetve 2020
-ban rengeteg változás volt. 

– Hogyan változott meg az egye-
temisták jövőképe az online oktatás
következtében?

– Elsősorban megemlíteném,
hogy változott a részvételi szándé-
kuk és a hozzáállásuk. Az online
oktatással kapcsolatos kérdésekben
a részvételre, az aktivitásra, a hoz-
záférésre és a hallgatók leterheltsé-
gére voltunk kíváncsiak, de
rákérdeztünk az előnyökre és a hát-
rányokra is. A válaszokból kiderült,
hogy a hallgatók előnyben részesí-
tik az offline egyetemet, viszont az
online oktatás tekintetében látnak
előnyöket is. Az órákon való rész-
vételt illetően kiderült, hogy kevés-
sel ugyan, de csökkent az
óralátogatások száma, ellenben ér-
dekesség, hogy a szinte minden
órán részt vevő diákok aránya nőtt.
Itt 1,6%-os növekedésről beszé-
lünk. Fontos kiemelni, hogy az ösz-
szehasonlításnál csak azokat
vizsgáltuk, akik tavaly is egyete-
misták voltak, vagyis megtapasztal-
ták a hagyományos oktatást is. Ha
évfolyamokra akarjuk lebontani az
órai részvételt, azt kapjuk, hogy a
most másodéves hallgatók kisebb
arányban vesznek részt az online
órákon, bár itt is a szinte minden
órán résztvevők aránya nőtt. Ösz-

szességében a hagyományos okta-
tás idején a diákok 89,7%-a vett
részt viszonylag rendszeresen az
órákon, míg az online oktatás alatt
85,7%-uk. De ne feledkezzünk meg
az érem jó oldaláról sem, a válasz-
adó diákok többsége előnynek
érzi, hogy nem kell utaznia, és ez-
által időt, pénzt és energiát takarít
meg. Emellett szóba hozták a gaz-
dasági hatásokat mint előnyt. Ide
például az tartozik, hogy nem kell
albérletet fenntartani, nem kell in-
gázni a szülőváros és az egyetemi
központ között, továbbá kiemel-
ték, hogy nem kell étkezésre köl-
teni. A válaszadók közül többen a
kényelmet is megemlítették
előnyként, valamint azt, hogy az
órák visszanézhetők, és így a saját
tempójukban tudnak haladni. A
legnagyobb negatívumnak a társas
érintkezés, a személyes beszélge-
tések és a fizikai jelenlét hiányát
tartják, illetve azt, hogy a figyel-
mük gyorsabban lankad. Ezenfe-
lül megemlítették a gyakorlati
oktatás hiányát és a számítógép
előtt töltött órák rossz egészségi ha-
tását.

– Sokszor lehet hallani, hogy a
nők szorgalmasabbak a férfiaknál.
Ez megmutatkozott az online okta-

tás esetében is? Van erre vonatkozó
adatotok?

– Ez egy kicsit sztereotípia, vi-
szont a kutatás eddigi eredményei-
ből kitűnik, hogy különbségek
vannak a nemek között a jövőterve-
zést, az oktatást és a rendezvények-
hez való hozzáállást illetően. Az
alapképzésen tanuló diákok inkább
saját laptopról jelentkeznek be az
órákra, mégpedig többnyire a lá-
nyok. Az is kitűnik, hogy a lányok
nagyobb arányban vesznek részt az
online oktatásban. Az online órákon
történő aktivitás szempontjából is a
lányok teljesítenek jobban, gyak-
rabban kapcsolnak be kamerát,
jegyzetelnek, miközben a fiúk in-
kább dolgoznak óra közben. Meg
kell említeni azt is, hogy a lányok
sokkal leterheltebbnek érzik magu-
kat, és sokkal többnek érzik az on-
line órákon átadott anyag
mennyiségét. 

– Mindenki várja, hogy visszatér-
jünk a megszokott életünkhöz. A fi-
ataloktól a járvány elvette a
szórakozás, a bulik és a fesztiválo-
zás lehetőségét is. Vajon a járvány
után ugyanolyanok lesznek a feszti-
válok, mint előtte voltak?

– Biztos vagyok benne, hogy
nem lesznek ugyanolyanok. Kicsit
disztópikus megközelítés, de való-
színűleg semmi sem lesz már
ugyanolyan. Egyfelől azért, mert
sok tekintetben fejlődött a társada-
lom. A Woodstock stílusú, szabad
szellemű, kevés biztonsági intézke-
déssel rendelkező fesztiválokat és
bulikat eléggé le fogják szűkíteni az
új korlátozások. Mi is kíváncsian
várjuk, hogy mi lesz az új trend.
Arra vonatkozóan, hogy miben fog-
nak változni a fesztiválok, nem tér
ki a kutatás, viszont rákérdeztünk a
résztvevői szándékra a járvány
után. Itt is szembetűnő a különbség
a fiúk és lányok között. A jövőbeli
rendezvényeken való részvételi
szándék összefügg a biztonsági at-
titűddel: minél kevésbé fontos egy
fiatalnak a járványügyi biztonság,
annál nyugodtabban jelöl be maga-

sabb létszámú rendezvényeket. Az
is látszik, hogy az életkor előreha-
ladtával komolyabban veszik a biz-
tonsági intézkedéseket, és a nemek
esetében is látványos különbség
van. A lányoknak sokkal fontosabb
a biztonság. Még megemlítenék egy
adatot: az egyetemi hallgatókat ösz-
szevetve, a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem hall-
gatóinak a legfontosabb a bizton-
ság. Megkérdeztük a diákokat, hogy
vásárolnának-e jegyet egy 2021-es
eseményre, ha nem biztos, hogy
megvalósul. Itt a válaszadók 43%-
a azt mondta, hogy biztosan nem,
kicsivel többen, 43,6%-uk azt írta,
hogy igen, amennyiben jár vele ga-
rancia. Azok, akik a járvány után
részt vennének tömegrendezvénye-
ken, legfőbb oknak a kimozdulást
és a szocializálódást hozták fel.
Akik pedig nem vennének részt jár-
vány után sem tömegrendezvénye-
ken, azok vagy nem kedvelik
ezeket, vagy nem tartják őket elég
biztonságosnak. Nagyon megosz-
lott az, hogy hány fős rendezvé-
nyekre mennének el az egyetemi
hallgatók. Csupán a válaszadók har-
mada jelölte meg, hogy 500 főnél
nagyobb rendezvényen is szívesen
részt venne. Viszont a válaszadók
több mint kétharmada elmenne egy
több ezer fős fesztiválra, ha a ható-
ságok biztonságosnak ítélnék meg
azt, ezzel szemben 20% biztosan
nem venne részt ilyen méretű ese-
ményen a közeljövőben.

– Az utazás tekintetében is meg-
változott az életünk. Ennek fényé-
ben mi a helyzet a külföldön való
továbbtanulással?

– Ezt a kérdéskört még nem tud-
tuk mélyebben elemezni. Azonban
arra rákérdeztünk, hogy az elkövet-
kezendő két évben mennének-e rö-
videbb időre külföldre a diákok. A
válaszadók legnagyobb hányada azt
jelölte be, hogy elmenne külföldre
tanulni. A válaszadók 72,8%-a
szándékozik külföldre menni a kö-
vetkező két évben. Rövidebb idő
alatt 3 hónap és 2 év közötti perió-
dust értünk. A válaszadók 34,1%-a
hosszabb kirándulásra menne el,
17,6%-a önkénteskedni szeretne
külföldön, 33,2%-a dolgozni sze-
retne, míg 43%-a a válaszadóknak
tanulás céljából menne külföldre. 

– A kutatás melyik eredményén
lepődtél meg a legjobban, és miért?

– Két dolgot említenék meg. Az
egyik az, hogy a válaszadók 1000
eurós kezdő fizetést szeretnének,
ami egyáltalán nem rossz. A másik
az, hogy a megkérdezettek 27%-a
azt szeretné, hogy a legmagasabb
végzettsége a doktori fokozat le-
gyen. Mindkettő eléggé szembe-
tűnő adat, és én azt kívánom
mindenkinek, aki ezt jelölte be,
hogy így legyen. Amennyiben a
hallgatók 27%-ának doktori foko-
zata lesz, az csak előreviszi az aka-
démiai szférát és a társadalmat.
Hasonlóképpen a kezdő fizetésnél
az a bűvös 1000 euró több helyen is
megjelenik. A jelenlegi romániai vi-
szonyok között azonban nem látom,
hogy ez túl sok helyen teljesülni
fog.

Egyetemisták jövőképkutatása
Hogyan befolyásolta a jövőt a koronavírus-járvány?

Nagy-Bodó Szilárd
Andacs Zsolt Levente

Illusztráció Forrás: kosarertek.hu



Több évtizedes kultúraközve-
títő és -támogató munkájáért
adott át oklevelet az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egye-
sület Maros megyei szerve-
zete április 9-én, pénteken dr.
Vass Levente egészségügyi
államtitkárnak, a Studium-
Prospero Alapítvány ügyve-
zető elnökének. Az ünnepi
pillanatra az erdélyi magyar
közművelődés napja alkalmá-
ból került sor a Maros megyei
szervezet marosvásárhelyi,
Arany János utcai székhelyén.

Az Erdélyi Magyar Közművelő-
dési Egyesület 136 éve, 1885. ápri-
lis 12-én alakult meg Kolozsváron.
A nagy múltú, ma is aktívan mű-
ködő egyesület országos elnöksége
2008-ban döntött arról, hogy évről
évre az EMKE-születésnapon em-
lékezzenek meg a szellemi közjóért
végzett szolgálatról. Hagyományo-
san ekkor került sor a kulturális élet
terén fontos szerepet vállaló szemé-
lyiségek kitüntetésére is, a múlt
évben azonban a koronavírus-jár-
vány átírta a forgatókönyvet, a 
díjátadás elmaradt. Az egyesület
Maros megyei fiókszervezetének
két 2020-as díjazottja volt: Soós
Zoltán akkori múzeumigazgató, aki

idén január 22-én, a magyar kultúra
napján Marosvásárhely polgármes-
tereként vehette át a kitüntetést, és
dr. Vass Levente, akit az erdélyi ma-
gyar közművelődés ünnepének
apropóján jutalmaztak.

A járványhelyzet miatt szűk körű
rendezvényen Barabási Attila
Csaba, a Maros megyei EMKE el-
nöke röviden összegezte a tavalyi
történéseket, a pandémia kezdetétől
számított teljes korlátozás két hó-
napját, amikor szó szerint megbé-
nult a kulturális élet, majd a
lehetőségekhez igazított megvalósí-
tásokat. A Maros megyei egyesület
az éves EMKE-beszámoló szerint a
legtevékenyebb volt a fiókszerveze-

tek között, hiszen számos rendez-
vényt – könyvbemutatókat és fotó-
kiállításokat – szervezett, egyebek
mellett a rendkívül népszerű Épített
örökségünk Maros megyében című
tárlatot, ugyanakkor az év végi
Gyöngykoszorúk Gyöngye nép-
tánctalálkozóhoz is megtalálta a
megfelelő formát, lehetőséget
nyújtva a Szabó György Pál-díjak
átadására is. 

A továbbiakban dr. Ábrám Zol-
tán, az EMKE országos alelnöke dr.
Vass Levente kultúraszervező és 
-támogató tevékenységét méltatta,
amelynek jelentős mozzanatai közé
tartozik a magyar kultúra napja al-
kalmából minden évben megszer-
vezett felolvasómaraton, a
Vásárhelyi Forgatagba való aktív
bekapcsolódás, számos kulturális
rendezvény támogatása, valamint a
parlamenti képviselőként is végzett
identitásmegőrző szolgálat. Az or-
szágos EMKE-alelnök az egyesület
jelmondatával adta át a kitüntetett-
nek az oklevelet: ,,Ki a köznek él,
annak élni érdemes”.

Dr. Vass Levente köszönőbeszé-
dében a közművelődéssel, közjóval
kapcsolatos gondolatait osztotta
meg a jelenlevőkkel. Elmondta,
hogy az egészségügyimenedzser-
képzésen úgy tanulta, de már koráb-
ban, diákvezérként is úgy
értelmezte, hogy a közjó az, amiből
mindenki annyit fogyaszthat,
amennyit akar, és ami nem fogy el.
A közösen megtermelt jó áldását az
utcai világításhoz hasonlította,
amelynek fényéből mindenki része-
sül. Ahhoz, persze, hogy ez így le-
gyen, közös erőfeszítésre van
szükség, hiszen a villanyáramot is
meg kell termelni – tette hozzá a ki-
tüntetett, aki ennek kapcsán min-
denkinek köszönetet mondott, aki a

művészetek, az oktatás, az egész-
ségügy terén és nem utolsósorban a
médiában a közjót, a szellemi vilá-
gosságot szolgálja. A továbbiakban
tréfásan jegyezte meg, hogy nagyon
fiatalon nem feltétlenül előnyös ki-
tüntetést kapni, hiszen az hamar fe-
ledésbe merülhet, ugyanakkor azt is
hangsúlyozta, hogy az ifjabb nem-
zedékeknek járó díj tulajdonképpen
egyféle biztatás az elkövetkezőkre
nézve.

– Nem fogok ezzel az oklevéllel
dicsekedni, de annál nagyobb elég-
tétellel teszem a tarsolyomba –
zárta beszédét Vass Levente.

Az ünnepi esemény után dr.
Ábrám Zoltán a Maros megyei
EMKE idei díjazottjairól is tájékoz-
tatott. 2021-ben a marosvásárhelyi
magyar közművelődési élet támo-
gatásáért mecénásoklevélben ré-
szesül Rusz Szándor vállalkozó és
dr. Magyary Előd fogorvos, volt
városi  tanácsos. Oklevél illeti meg
továbbá Henter György református
lelkipásztort a marosvásárhelyi
Vártemplom felújítása, valamint a
gyülekezet által közvetített közmű-
velődési élet támogatása érdekében
kifejtett tevékenységéért és Papp
László római katolikus plébánost
sikeres vallásos zeneművek nép-
szerűsítése, kiemelten a Mustár-
mag közösségben végzett lelki,
kulturális, szociális és evangelizá-
ciós tevékenysége elismeréseként.
Az oklevelek átadásának időpont-
járól a járványhelyzet függényében
az elkövetkezőkben dönt a Maros
megyei EMKE.

Az országos egyesület április
10-én, szombaton református áhí-
tat keretében adta át idei kitünteté-
seit. A nagyközönség online
közvetítésben követhette az ese-
ményt.
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,,A közjó az, ami nem fogy el”
EMKE-oklevél Vass Leventének

A Virtuózok révén vált is-
mertté a marosvásárhelyi
Nagy Krisztina, aki jelenleg Bu-
dapesten másodéves a Liszt
Ferenc Akadémia kivételes te-
hetségek osztályában. Neve
egyre több nemzetközi zon-
goraverseny nyerteseként
bukkan fel. A legutóbbi sikere
egy szerbiai nemzetközi ver-
senyen, a Piccolo Piano Ta-
lents-en született, ahol erős
mezőnyben első díjat nyert. 

Stúdiófelvételekkel, online térben 
versenyeznek a fiatal zenészek

Nagy Krisztina, Kiki, ahogy csa-
ládja és barátai szólítják, több nem-
zetközi versenyre nevez be. Jelenleg
egy Câmpinán zajló megméretteté-
sen vesz részt, április közepén pedig
egy olaszországin. Nemrég a ma-
gyarországi Danubia Talents Nem-
zetközi Zenei Versenyen is első lett.
Legutóbb a szerbiai Piccolo Piano
Talents, azaz a fiatal zongorista te-
hetségek versenyét nyerte meg.
Krisztinát Eckhart Gábor és Hargi-
tai Imre készítették fel. 

– Nem könnyű a mai korlátozó
körülmények között versenyezni,
amikor a versenyző nem lehet ott a
helyszínen, a színpadon. Krisztina
színpadon érzi igazán jól magát. A
stúdiófelvétel nem az, ami Krisztiná-
nak a legjobban megfelel. Pedig a
benevezéshez stúdióban kell fel-
venni a darabokat, s a felvételeket
kell beküldeni. Ezeket értékeli a

zsűri. A beküldött darabok egy részét
a Liszt Ferenc Akadémia Bartók ter-
mében, az Operaházban vették fel.
De volt olyan is, hogy a marosvásár-
helyi Kultúrpalotában rögzítették
Krisztina zongorajátékát. Ezzel a
nyár folyamán az amerikai Progres-
sive Musicians nevű, fiatal tehetsé-
geknek szervezett online versenyen
a zsűri nagydíját érdemelte ki, és
meghívták a New York-i Carnegie
Hall koncerttermébe. Sokan lehur-
rogják, hogy á, ezek csak online ver-
senyek! Állítom, hogy sokkal
nehezebbek, mint az élő versenyek,
ugyanis a játékot többször is vissza
tudják hallgatni, s jobban szembeöt-
lenek az esetleges hibák. Azt is el-
mondhatom, hogy a zsűritagok
nagyon szigorúan veszik a zsűrizést.
Nagy kihívást jelent, ha korcsoport-
ján belül nagyobbakkal kell verse-
nyeznie. A télen egy olyan nápolyi
versenyen vett részt, ahol 17-18 éve-
sekkel szállt versenybe, holott ő 14
éves volt. A négy év nagyon sokat
számít a zongoristáknál! – mondta
Nagy Andrea, Kiki édesanyja. 
Napi 4-5 óra gyakorlás a zongorán 

A szerbiai versenyről el kell
mondani, hogy nagyon erős volt a
mezőny, a legtöbben egyetemi
szintű darabokkal neveztek be. Kiki
egy Chopin-scherzót és egy De-
bussy-prelűdöt játszott. Előbbire
volt tanárnője, Gyarmati Andrea azt
mondta, hogy az egyetemi szinten
tanulók játsszák. Ezért arra gondol-
tak, hogy „nagy dobás” lesz, köz-
ben a versenytársak által játszott
darabok háromnegyede hasonló ne-

hézségű volt. Sokan Liszt- és Paga-
nini-etűdöket játszottak. Ebben a
nemzetközi mezőnyben kellett
helytállnia a vásárhelyi lánynak. 

Krisztina nemzetközi sikere a te-
hetsége mellett annak tulajdonít-
ható, hogy napi 4-5 órát zongorázik.
A gyakorlást akkor sem hagyhatja
ki, ha kirándulni, például sízni
megy. Akkor is viszi a hordozható
elektromos zongoráját. Gond, hogy
nem mindenhol szeretik a zenélést.
Édesanyja szerint itt, Vásárhelyen
jó, mert nagyon megértőek a szom-
szédok, Budapesten viszont nehe-
zebb, ott a zongorajáték zavarja a

szomszédokat. Akkor jó, ha bejár-
hat az akadémiára gyakorolni. 
Az online oktatás nem az igazi

Krisztina a húsvéti vakációt itt-
hon tölti, elmondta, hogy az utóbbi
időben Budapesten elég nehéz volt
az élet, mert minden le volt zárva,
nem lehetett kijárni. Az online ok-
tatás nem az igazi, mert a zongorát
nem lehet tisztán hallani. Ha felvé-
telt küldtek a tanárnak, a hang mi-
nősége nem mindig felelt meg. Az
énekkel ugyanez a helyzet.

– Egy éve kezdődött el az online
oktatás, és a tanév végéig tartott.

Aztán az ősszel egész novemberig
bejártunk az iskolába. Jött egy
hónap online oktatás, majd a téli va-
káció. Vakáció után csak online ok-
tatás volt. Rövid ideig egy héten
egyszer zongorázni be lehetett járni
az akadémiára. Április 19-én kez-
dődik újra az oktatás, majd eldől,
hogy milyen rendszerben – mondta
Nagy Krisztina. 

Függetlenül attól, hogy a jár-
ványügyi helyzet élő vagy online
oktatást „engedélyez”, továbbra is
sikereket kívánunk, amiről olvasó-
inknak is beszámolhatunk.

Zongoraversenyek nyertese

Mezey Sarolta

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Körmöcki Zoltán

Fotó: Nagy Tibor



A Sănătatea ellen Kolozsváron
megszerzett első tavaszi győzelem
után újabb gyötrelmes hazai mérkő-
zést tudott le a CSM Avântul. Az ős-
szel még sima 4-1-gyel
diadalmaskodó régeniek nem bírták
két vállra fektetni a szervezetten, jól
futballozó Gyulafehérvári Unirea
1924 csapatát.

A mérkőzés első felében elfogad-
ható színvonalú játékot produkált a
két alakulat. Fetița révén már a 4.
percben veszélyeztettek a vendé-
gek, két perccel később a hazaiak
kerültek helyzetbe, ekkor Stavilă
mintegy 9 méterről mellé lőtt. A 14.
percben a nagyon aktív Fetița mint-
egy 22 méteres, jobb oldali szabad-
rúgásból a jobb alsó kapufát találta
el. Erre a 34. percben a  rendszerint
önző Bujor 17 méteres, erőtlen lö-
véssel válaszolt. A 37. percben Po-
colt tizenegyesgyanúsan szerelték,
a szászrégeni kispad azonban fellé-
legezhetett, mert a játékvezető sípja
néma maradt. Az első félidő hajrá-
jában két gyulafehérvári lövést
jegyeztünk még fel: Bucurică, majd

Pocol kísérlete tévesztett célt.
A második felvonásban sokáig

ádáz, ám gólhelyzetektől mentes
küzdelemnek lehettünk szemtanúi.
Csupán a 70. perc tájékán kezdtek
éledezni a csapatok. Ekkor Covaciu
mintegy 18 méterről rosszul célozta
meg Sporea kapuját, majd Sălogea
jobb oldali szögletét Bârdea kapu
mellé bólintotta. Később a hazaiak
fiatal játékosa, Raul Moldovan 
mintegy 13 méteres rúgását blok-
kolta a vendégek védőfala. A 86.
percben Covaciu 20 méteres lövését
a vendégkapus nehezen szögletre

tolta, majd Sporea hatalmas bravúr-
ral hárított Merdariu elől, ezzel gya-
korlatilag megmentve csapatát a
vereségtől.

A gól nélküli döntetlen aránylag
igazságos eredménynek könyvel-
hető el. Noha a szászrégeniek telje-
sítménye nem annyira csapnivaló,
mint a hazai pályás eredmények
alapján gondolnánk, de a labdarú-
gásban csak a pozitív mérleg és a
gólok számítanak. A CSM Avântul
pedig a legutóbbi három hazai mér-
kőzésén mindőssze két pontot és
egyetlen gólocskát szerzett...
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A „mogoșoaiai csata” néven elhí-
resült decemberi meccs után újabb
1-1-et játszott a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK a Bukaresti FCSB-vel.
Talán az ellenfél neve tette, talán
Diószegi László klubtulajdonosnak,
valamint Leo Grozavunak az utóbbi
két meccs lanyha teljesítménye
utáni kemény kritikája,  ezúttal har-
cos kedvű OSK lépett pályára a fel-

sőház „előbemutatójának” számító
mérkőzésen, a három pontot azon-
ban nem tudta megszerezni.

Ismét szikrázó meccset játszott
az OSK és a FCSB, bár nem érte el
a decemberi meccs intenzitását.
Igaz, a tét nem volt már annyira
nyilvánvaló, a bukarestiek számára
azonban fontos lett volna az alap-
szakasz első helyének bebiztosítása.
Jobban is kezdtek a vendégek, és
még jól fel sem álltak a házigazdák,

Tănase állva hagyta a bal oldalon
Dimitrovot, elrobogott a lassúbb
Mitrea mellett, és könnyedén a
hosszú alsóba gurított az eltiltott
Niczulyt helyettesítő Fernandez
alatt (0-1). Mi több, három perccel
később Olaru kettőre növelhette
volna az előnyt, de lövése a tizen-
egyes pont tájékáról kevéssel mellé
ment. Mintegy húsz perc kellett az
OSK-nak, hogy összeszedje magát,
és veszélyesebbé váljon. A 24. perc-
ben Golofca megpattanó lövése
szögletre perdült Vladról, majd a
34. percben Bouhenna fejese a felső
lécet találta el egy szöglet után.

A második félidőben ismét az
FCSB kezdett jobban, a 47. percben
Oaidă fejese fölé szállt, majd Ov.
Popescu csúszott el egyedül Fer-
nandezzel. A labdát a bukarestiek
birtokolták többet, azonban az OSK
ellenakciói egyre veszélyesebbé
váltak, és az 56. percben egy szög-
let után megszületett a (valljuk be,
szerencsés) egyenlítő gól is. A beí-
velt labdába Mitrea sarkalt bele,
Šafranko melléről a felső lécre pat-
tant a labda, a szlovák csatár pedig
a védőknél gyorsabban eszmélt, és
közelről a hálóba fejelt (1-1). Mind-
két csapatnak lett volna lehetősége
a győztes gól megszerzésére is. A
61. percben Aganović lőtt fölé 18
méterről, a 85. percben pedig Di-
mitrovnak sikerült blokkolnia
Panțîrut. A 88. percben Šafranko
zseniális csellel csapta be Cristeát,
de a 10 méterről leadott lapos lö-
vése elakadt Vladban.

Ez után a meccs (valamint a
mogoșoaiai csata) után nagy érdek-
lődéssel várjuk a két csapat két fel-
sőházi találkozóját is.

Az alapszakaszt a Sepsi OSK a 4.
helyen zárta, és ha ezt a pozíciót
megőrzi, van esélye indulni az új
európai sorozatban, a Konferencia-
kupában. A feltétel, hogy a CSU

Craiova nyerje meg a Románia-
kupát. A felsőház programja még

nem végleges, a mérkőzések a hét
végén kezdődnek.Hatott a kemény kritika

Szerkeszti: Farczádi Attila

Tovább szenvednek 
a szászrégeniek hazai pályán

A bajnokság állása
1. Dés 15 12 1 2 36-17 37
2. Kudzsir 15 11 2 2 34-14 35
3. CSM Avântul 15 7 3 5 26-17 24
4. Unirea 2018 15 7 2 6 23-24 23
5. Torda 15 6 3 6 23-19 21
6. Gyulafehérvár15 6 3 6 23-26 21
7. Sănătatea 15 5 4 6 25-31 19
8. Vajdahunyad 15 4 4 7 16-20 16
9. Marosújvár 15 4 1 10 16-31 13
10. Alsógáld 15 1 1 13 12-35 4

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 30. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –

Bukaresti FCSB 1-1 (0-1)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, zárt kapu. Vezette: Iulian Călin

(Ștefănești) – Daniel Mitruți (Craiova), George Neacșu (Câmpulung
Muscel). Tartalék: George Găman (Craiova). Ellenőr: Sorin Boca
(Jászvásár).

Gólszerzők: Šafranko (56.), illetve Tănase (6.).
Sárga lap: Nouvier (40.), Bouhenna (51.), Vașvari (62.), Eder

(78.), illetve Ov. Popescu (62.), Vînă (86.).
Sepsi OSK: Fernandez – Dimitrov, Bouhenna, Mitrea, Ștefănescu,

Vașvari, Fofana (46. Eder), Nouvier (46. Petrila), Dragomir (8. Aga-
nović, 70. Achahbar), Golofca (89. Bajrović), Šafranko.

FCSB: Vlad – Crețu, Cristea, Miron (14. Oaidă), Radunović, Ov.
Popescu (77. Vînă), Șut, Olaru (43. Nedelcu), Moruțan, Oct. Po-
pescu (77. Panțîru), Tănase.

A bajnokság állása
1. FCSB 30 20 5 5 57-22 65
2. Kolozsvári CFR 29 19 6 4 42-15 63
3. CSU Craiova 29 16 9 4 33-14 57
4. Sepsi OSK 30 10 15 5 43-31 45
5. Clinceni 30 10 14 6 30-26 44
6. Botosán 30 11 9 10 39-36 42
7. FC Argeș 30 10 10 10 33-41 40
8. Tîrgoviște 30 10 9 11 24-26 39
9. Astra 30 9 11 10 38-39 38
10. UTA 30 9 10 11 26-36 37
11. Voluntari 30 8 8 14 32-40 32
12. Viitorul 29 6 13 10 36-35 31
13. Medgyes 29 8 6 15 31-41 30
14. Dinamo 1948 30 7 6 17 26-41 27
15. Nagyszeben 29 5 11 13 28-39 26
16. Jászvásár 29 6 4 19 28-64 22

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 15. forduló: Szászrégeni CSM 

Avântul –  Gyulafehérvári Unirea 1924 0-0
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 60 néző, napsütéses időjárás.

Vezette: Răzvan Necrici (Románkékes) – Daniel Lar, Lucian Bera-
riu (mindketten Nagybánya). Ellenőr: Ion China (Nagybánya),
Anghel Todea (Kolozsvár).

Szászrégeni CSM Avântul: Vlasa – Baki N., Bugnar, Merdariu,
Truța (72. R. Moldovan), S. Luca, Harkó, Covaciu, Murar, Stavilă
(30. C. Chirilă, 90+3. R. Suciu), Bujor.

Gyulafehérvár: Sporea – Hoj, Scrob, Mardare, Giurgiu (46. Să-
logea), Pocol, Lupșan, Bârdea, Bucurică (72. Adam), Fetița (90+2.
V. Codrea), M. Codrea.

Ioan Şleam 
a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sport-

műsorának meghívottja Ioan Şleam. Az ASA, az FC Nagybánya és
az Elektromaros egykori futballistájával Szucher Ervin a 60-as
évek végi, 70-es évek eleji labdarúgásról beszélget.

Eredményjelző
* 2. liga, rájátszás, 1. forduló: felsőház: FK Csíkszereda – Buka-

resti Rapid 0-1; 2. forduló: felsőház: CS Mioveni – FK Csíkszereda
0-0; alsóház: Bukaresti Metaloglobus – Konstancai Farul 1-0, Te-
mesvári Ripensia – Lénárdfalvi ACSF 2-1, Zsilvásárhelyi Pandurii
Lignitul – CSM Slatina 2-3, Bákói Aerostar – Resicabányai CSM
0-2, Unirea 04 Slobozia – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 3-1. Az
élcsoport: 1. Rapid 36 pont/1 mérkőzés, 2. Universitatea Craiova
36/1, 3. CS Mioveni 35.

* 3. liga, IX. csoport, 15. forduló: Szászrégeni CSM Avântul –
Gyulafehérvári Unirea 1924 0-0, Tordai Sticla Arieșul – Kudzsiri
CSO 0-1, Vajdahunyadi CS – Dési Unirea 2-4, Alsógáldi Industria
– Kolozsvári Sănătatea 1-2, Marosújvári CS – Nyárádtői Unirea
2018 1-0.

Szabó Antal-Lóránd

Bálint Zsombor

Fotó: A Sepsi OSK közösségi oldala

Eredményjelző
* 1. liga, 30. forduló: Bukaresti Dinamo 1948 – Academica Clin-

ceni 1-3, FC Argeș Pitești – Chindia Tîrgoviște 3-1, FC Voluntari –
Botosáni FC 1-1, Gyurgyevói Astra – Aradi UTA 0-0, Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK – FCSB 1-1.

* NB I, 28. forduló: MTK Budapest – Budafoki MTE 0-0, MOL
Fehérvár FC – Újpest FC 4-0, Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia
FC 1-1, Mezőkövesd Zsóry FC – Kisvárda Master Good 0-1. Az él-
csoport: 1. Ferencváros 65 pont, 2. Puskás Akadémia 52, 3. Fehér-
vár FC 44.
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Aláírást kért Haalandtól 
a román bíró, eltiltották

Jótékony célra kért a mérkőzés egyik asszisztense au-
togramot Erling Haalandtól a Manchester City és a Bo-
russia Dortmund kedd esti labdarúgó Bajnokok
Ligája-találkozója után, amelyet az angol csapat 2-1-re
megnyert. Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) el-
fogadhatatlannak tartja az esetet, a hazai sportági föde-
ráció tette miatt eltiltotta Octavian Șovrét.

A román partjelző a lefújást követően, az öltözőfolyo-
són megkérte a német klub norvég sztárcsatárát, hogy
írjon alá neki egy sárga lapot, és – bár a helyzet egyálta-
lán nem volt szokványos – a 20 éves futballista eleget
tett kérésének. Octavian Șovre elmondta, hogy régóta
gyűjt aláírásokat különböző sportolóktól – jelenleg nagy-
jából 250-nél tart –, és az eladásukból befolyó összeget
egy autistákat támogató szervezetnek ajánlja fel. 

Az SOS Autism vezetője, Simona ZlibuT a Gazeta
Sporturilor című sportlapnak elmondta, nagyon hálásak

a bírónak a segítségért, amely nélkül nem tudnának mű-
ködni.

Șovre közölte, hogy Lionel Messitől kilenc autogra-
mot kapott, amikor tudatta az argentin sztárral, hogy jó-
tékony célra kér tőle aláírást.

Az UEFA szerint ugyanakkor elfogadhatatlan és mél-
tatlan, hogy a mérkőzések hivatalos személyei aláírást
kérjenek a futballistáktól, és ezt a véleményét – a játék-
vezetői bizottság vezetője, Roberto Rosettinek levelében
– közölte is a bírói csapatokkal.

„Az UEFA arra törekszik, hogy önöket ugyanúgy tisz-
teljék, mint a játékosokat, és önök ezt azzal segíthetik,
hogy sportosak, tisztelettudóak és profik – írta Rosetti.
– Ha azt akarják, hogy ugyanúgy tiszteljék önöket, mint
a játékosokat, miért kérnének autogramot vagy mezt? Ők
is kérnek önöktől? Ez egyszerűen elfogadhatatlan, ez
méltóság kérdése. És ne feledkezzünk meg az UEFA-

mérkőzéseken működő
televíziókamerákról:
ezek mindent láttat-
nak.”

A keddi negyeddön-
tős összecsapást a City
nyerte 2–1-re.

Intézkedett a Román
Labdarúgó Szövetség
(FRF) is: Bukarestben
eltiltották hétvégi mér-
kőzésétől az asszisz-
tenst. Octavian Șovre a
CSU Craiova – Ko-
lozsvári CFR találko-
zón kellett volna
közreműködjön, de a
játékvezetői testület
pénteken úgy döntött,
hogy helyette Radu
Ghinguleacot kérik fel
a feladatra.

Európa-liga
Idegenben győzött a Roma 

és a Manchester United
Az AS Roma, a Manchester United és a Villarreal is idegen-

ben szerzett előnyt csütörtökön a labdarúgó-Európa-liga ne-
gyeddöntőjének első mérkőzésén.

A végső győzelemre is esélyesnek tartott csapatok közül a
Manchester United takarékosan játszva is 2-0-ra nyert a Granada
vendégeként.

A Dinamo Zágráb némi meglepetésre szerzett gól nélkül ki-
kapott otthon a Villarrealtól. A spanyol kispadon az Európa-liga
történetének legsikeresebb edzője ült: Unai Emery 89. mérkő-
zésén irányított csapatot ebben a sorozatban, és a Sevillával há-
romszor el is hódította a győztesnek járó trófeát.

A negyeddöntők slágermeccsének számító Ajax Amsterdam
– AS Roma csatából ugyancsak a 0-1-ről fordító vendégek jöttek
ki jobban. A hollandok sorozatban a 11 hazai EL-győzelem után
maradtak alul.

Az Arsenal és a Slavia Prága találkozóján a 86. percben szü-
letett az első gól, de a végeredmény így is döntetlen lett.

A visszavágókat ezen a héten rendezik. Az elődöntőket április
29-én és május 6-án játsszák, a döntő pedig május 26-án lesz
Gdanskban.

Bajnokok Ligája
Ötgólos meccsen győzött

a PSG Münchenben
A címvédő Bayern München házigazdaként 3-2-re kikapott

a Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligája-negyed-
döntő szerdai, első mérkőzésén.

A heves hóesésben kezdődött müncheni meccs harmadik
percében a hazaiak kameruni támadója, Maxim Choupo-Mo-
ting egy szöglet után a keresztlécre fejelt. Az ellentámadás
végén Neymar passzát Kylian Mbappé lőtte kapura, a labda
pedig Manuel Neuer lábai között a hálóba pattant (0-1).

A 12. percben egy újabb gyors párizsi ellenakció végén Ju-
lian Draxler is betalált, de a játékvezető les miatt nem adta meg
a gólt. A Bayern mindent megtett az egyenlítésért, több nagy
helyzetet is kidolgozott, a 28. percben – Neymar beívelése után
– mégis a PSG csapatkapitánya, Marquinhos talált a hálóba (0-
2).

A 37. percben góllá érett a címvédő fölénye: Benjamin Pa-
vard beíveléséből Choupo-Moting fejjel szépített (1-2). Az első
félidőből hátralévő időben sem változott a játék képe, a Bayern
közel állt az egyenlítéshez, de ekkor még nem járt sikerrel.

A szünet után egy szabadrúgást követően Thomas Müllernek
már összejött az egyenlítés, ám Mbappé a 68. percben ismét
eredményes volt (2-3). A németek a labdabirtoklás (60-40 szá-
zalék), illetve a kapura lövések (30-6) és a kaput eltaláló lövé-
sek (12-4) száma alapján is nagy fölényben futballoztak, mégis
megszakadt a 19 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatuk a
BL-ben.

A németek keretéből hiányzott a lengyel Robert Lewan-
dowski, és az elmúlt évben a világ legjobbjának megválasztott
csatár szerdán úgy nyilatkozott, hogy térdsérülése miatt a keddi
visszavágót is ki kell hagynia.

A Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató Chelsea –
Mason Mount és Benjamin Chilwell góljaival – 2-0-ra győzött
az FC Porto vendégeként Sevillában.

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, negyeddöntő, 1. mérkőzések:
* Dinamo Zágráb (horvát) – Villarreal (spanyol) 0-1 (0-1)
Gólszerző: Moreno (44 – 11-esből).
* Ajax Amsterdam (holland) – AS Roma (olasz) 1-2 (1-0)
Gólszerzők: Klaassen (39.), illetve Pellegrini (57.), Ibanez

(87.).
* Arsenal (angol) – Slavia Prága (cseh) 1-1 (0-0)
Gólszerzők: Pepe (86.), illetve Holes (90+4.).
* Granada (spanyol) – Manchester United (angol) 0-2 

(0-1)
Gólszerzők: Rashford (31.), Fernandes (90 – 11-esből).

Nézők előtt rendezik az Eb-mérkőzéseket 
Budapesten

Az idei Európa-bajnokság mérkőzéseit nézők előtt 
játsszák – jelentette be az Európai Labdarúgó Szövetség
(UEFA).

Az UEFA erre vonatkozó közleményét a magyar szö-
vetség (MLSZ) a honlapján ismertette pénteken, egyúttal
arról számolt be: Budapest célja, hogy a Puskás Arénában
rendezendő három csoportmérkőzésen és egy nyolcad-
döntőn a nézőtéri ülőhelyek százszázalékát elfoglalhassák
a szurkolók, amennyiben megfelelnek a belépés szigorú
követelményeinek.

Az UEFA köszönetét fejezte ki a tagszövetségeknek,
valamint a nemzeti és helyi hatóságoknak, amelyek szo-
rosan együttműködnek vele a szurkolók biztonságos visz-
szatérése érdekében. Az európai szövetség az
egészségügyi világszervezettel, a WHO-val is együttmű-
ködik, hogy csökkenteni tudja a koronavírus-világjárvány
jelentette kockázatokat.

Amint az az mlsz.hu oldalon szintén olvasható, nyolc
rendező város már megerősítette, hogy a járványhelyzet,
valamint a helyi átoltottság előrelátható júniusi-júliusi ala-
kulása alapján stadionja várhatóan mekkora kapacitással
fogadhat szurkolókat. Mint arról beszámoltunk, a román
kormány döntése alapján Bukarestben a férőhelyek ne-
gyedére lehet majd nézőket fogadni, így a Nemzeti Aré-
nában legfeljebb 13 ezer szurkoló vehet majd részt a
mérkőzéseken, be-
tartva az egészség-
ügyi előírásokat. Az
európai szövetség
(UEFA) által is elfo-
gadott forgatókönyv
szerint a nézőket tesz-
telni és ellenőrizni
fogják a meccsek
napján.

Az UEFA közle-
ménye szerint Mün-
chen, Róma, Bilbao
és Dublin április 19-
éig haladékot kapott
arra, hogy közölje a
nézők beengedésére
vonatkozó elképzelé-
sét annak érdekében,
hogy rendező marad-
hasson.    

A tájékoztatás arra
is kitér, hogy a kül-
földi mérkőzésekre

elutazó szurkolóknak be kell tartaniuk az adott országok
határátlépésre vonatkozó korlátozásait és szabályait, be-
leértve a karanténszabályokat is. A rendező országok jel-
lemzően nem adnak felmentést ezen szabályozások alól
a jeggyel rendelkező szurkolóknak, négy rendező város
– köztük Budapest – azonban bejelentette, hogy 
a hatóságok különleges eljárásokat léptethetnek 
életbe, hogy megkönnyítsék az országba történő beuta-
zást.

A Budapestre utazó külföldi állampolgárok az országba
történő belépést megelőző öt napban elvégzett két negatív
Covid-teszttel vagy hat hónapnál nem régebbi megbete-
gedést igazoló dokumentummal mehetnek Magyaror-
szágra.

A mérkőzéseken való részvétel továbbra is önkéntes:
azok a szurkolók, akik szeretnék visszaváltani korábban
megvásárolt jegyeiket, április 22-én 18 óráig tehetik meg
az UEFA hivatalos jegyértékesítési felületén, ez esetben
az UEFA a teljes vételárat visszatéríti számukra – írja az
MLSZ.

A szövetség kiemeli, hogy az Európa-bajnoki részvételt
novemberben kiharcoló válogatottak – Magyarország,
Észak-Macedónia, Skócia és Szlovákia – számára az
UEFA májustól fenntartja az újabb jegyértékesítési kör
lehetőségét.

Fotó: MLSZ

Kamerák kereszttüzében történt az eset, elkerülhetetlen volt a büntetés a televíziófelvételről kimerevített 
jelenet miatt

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkő-

zések:
Bayern München (német) – Paris Saint-Germain 

(francia) 2-3 (1-2)
Gólszerzők: Choupo-Moting (37.), Müller (60.), illetve

Mbappé (3., 68.), Marquinhos (28.).
FC Porto (portugál) – Chelsea (angol) 0-2 (0-1)
Gólszerzők: Mount (32.), Chilwell (85.).



Közzétette az eredetileg április 15-ére ter-
vezett tisztújító közgyűlés előtt a különböző
vezetőségi tisztségekre jelentkezők névsorát a
Román Kosárlabda Szövetség. Marosvásárhe-
lyi jelentkező egy van közöttük, igazgatótaná-
csi tagságra pályázik az egyik megyeszékhelyi
gyermekklub vezetője, Nicolae-Emil Ștețca.
Hogy sikeresen-e, azt majd csak bő egy hónap
múlva tudjuk meg, ugyanis a tanácskozást
május 15-ére halasztották.

Az igazi tét a közgyűlésen az új elnök
megválasztása, miután az eddigi vezető,
Horia Păun úgy döntött, nem kíván újabb
mandátumot a szövetség élén. A jelölésiga-
zoló bizottság összesen hat pályázatot talált
rendben lévőnek. Három jelentkező már ré-
gebben jelezte, hogy megméretkezik a vá-
lasztásokon. Virgil Stănescu volt válogatott
játékos a Maros KK színeiben is megfordult,
és nem hagyott valami jó benyomást az itteni
szurkolókban. Adrian Voinescu csak ellenfél-
ként játszott a marosvásárhelyi sportcsarnok-
ban, hátránya, hogy nem jutott olyan magas
szintre, mint Stănescu. Ștefan Săndulache já-
tékvezetőként tevékenykedett, amíg össze
nem rúgta a port a szövetség vezetőségével,
őt is sokan ismerik a sportág berkeiben.
Ploiești képviseletében végül nem Alexandru
Iacobescu, hanem a marosvásárhelyi közön-
ség által igencsak jól ismert, ám – finoman
fogalmazva – nem igazán kedvelt Cătălin
Burlacu a jelölt, aki jelenleg az 1. ligában a
marosvásárhelyi csapat legfőbb ellenfelének

számító CSM Ploiești csapatát irányítja. 
Van két meglepetés is. Svetlana Simion

(hosszú ideig a Drăgușin családnevet viselte,
és régi motorosnak számít a szövetségben)
néhány napja bejelentette indulását, aztán a
visszalépését is az igazán szenzációszámba
menő pályázó, Carmen Tocală javára, aki
Horia Păun előtt, 2012-ig vezette már a szö-
vetséget, és akkor mondott le, amikor a
Sport- és Ifjúsági Hatóság (abban az időben
nem létezett sportminisztérium) államtitkári
rangú elnökének nevezték ki. Carmen Tocală
2013 óta a sportág európai szövetségének
(FIBA Europe) az alelnöke, 2019 óta a FIBA
(a világszövetség) végrehajtó bizottságának
a tagja. És ilyenként, noha csak az utolsó pil-
lanatban derült ki a jelöltsége, talán a legesé-
lyesebbnek tűnik.

Alelnöknek ketten jelentkeztek, Mircea
Cristescu és Alina Moanță, míg az igazgató-
tanácsban az alábbiak szeretnének tevékeny-
kedni:

* az ificsapatokat működtető klubok részé-
ről: Alexandru-Vlad Andronescu, Florin-Alin
Covaciu, Dacian Dan, Veronica Gavrilă,
Vlad Ghizdăreanu, Alexandru Hulpuș, Petruț
Mihai, Florin Nini, Nicolae-Emil Ștețca,
Ovidiu Stochici, Cătălin-Viorel Tănase

* a felnőttcsapatokat működtető klubok ré-
széről: Dragoș-Mircea Barbu, Daniel Calan-
cea, Horațiu Floca, Rusz István, Șerban Sere.

A szövetségi tagegyesületeken kívül álló
jelöltek: Aurora-Cristina Dragoș, Marius Ma-
rinescu, Mircea Martiș, Titus Nicoară, Matei
Vlad Popovici, Bedir Șefer.

A Telekom Veszprém kettős győ-
zelemmel bejutott a kézilabda Baj-
nokok Ligája negyeddöntőjébe,
miután házigazdaként 39-30-ra
nyert az északmacedón Vardar
Szkopje ellen a nyolcaddöntő csü-
törtöki visszavágóján.

A párharc első mérkőzését egy
héttel korábban 41-27-re nyerte
meg idegenben a Veszprém, amely

a legjobb nyolc között a francia
HBC Nantes együttesével találko-
zik május 12-én és 19-én.

A 14 gólos veszprémi sikerrel zá-
rult első meccs miatt a visszavágó
sokáig egy jó iramú felkészülési
mérkőzésre hasonlított. A csapatok
nem védekeztek keményen, alig
szabálytalankodtak, és szinte min-
den támadást góllal fejeztek be.

Az első negyedórában két 3-0-s
sorozatot is produkált a Veszprém
(9-6), amelynek vezetőedzője,
David Davis egyszerre öt játékosát
is lecserélte, hogy mindenki lehető-
séget kaphasson. A szerb Petar Na-
nadic remekül irányította csapatát,
a beállóknak és az átlövőknek is
több tiszta lövőhelyzetet teremtett,
és mivel ők kihasználták a ziccere-
ket, a szünetben 20-15-re vezettek.

A második félidőben a Vardar já-
tékán már meglátszott a tétnélküli-
ségen kívül az is, hogy autóbusszal
tette meg a több mint 900 kilométe-
res utat Veszprémig. A hazaiak elő-
nye egy 4-1-es sorozattal tovább
nőtt, a meccs kétharmadánál már tíz
gól volt a két együttes között. Az
északmacedónok egy 5-1-es soro-
zattal válaszoltak, és a hajrában is
hullámzóan alakult az eredmény. 

A Veszprém végül kilenc találat-
tal nyert.

A hazaiak legeredményesebb já-
tékosa Danyiil Siskarjov és Andreas
Nilsson volt hat-hat góllal.

Szerdán játszották: THW Kiel

(német) – MOL-Pick Szeged 33-28
(18-15). Továbbjutott a THW Kiel

kettős győzelemmel, 66-56-os ösz-
szesítéssel. (bálint)

Sikerült végre elhagynia a női röplabda
A1 osztály rangsorának utolsó helyét a Ma-
rosvásárhelyi CSU Medicina együttesének.
Az alapszakaszt lezáró torna utolsó napján
Predrag Zucović tanítványai nyertek Ko-
lozsvár ellen, és az utóbbit maguk mögé uta-
sították.

Három mérkőzést játszott a CSU Medi-
cina a bukaresti Rapid-csarnokban a női röp-
labda A1 osztály alapszakaszának utolsó
buboréktornáján. Az előző tornán látott ja-
vuló játékból a Rapid elleni találkozón
semmi nem köszönt vissza. Ellenkezőleg.
Visszatértek az egyszerű hibák, és a harma-
dik harmadban négypontos előnyt is ki tu-
dott engedni a kezéből a marosvásárhelyi
együttes. Lugos ellen némileg javult a játék,
de nem annyira, hogy meg tudják szorítani
a bánsági csapatot. 

Az utolsó meccsen a Kolozsvári U-NTT
Data ellen az utolsó hely elkerülése volt a
tét. Ez azért fontos, mert ha az őszi baj-
noki rajt előtt lesz visszalépő, az utolsó

előtti helyen záró csapat az első, amely át-
veheti a felszabaduló helyet. December-
ben Kolozsvár 3:2-re nyert, ám azt a
meccset emelő nélkül játszotta a Medi-
cina. A mostani találkozó azonban egészen
másként, marosvásárhelyi fölényben zaj-
lott. A mezőny két „törpéje” közül a Zuco-
vić-gárda egyértelműen jobbnak
bizonyult, noha a harmadik szettet – a
simán nyert első két játszma után bekövet-
kezett marosvásárhelyi kiengedés után –
Kolozsvár húzta be. 

A rájátszást négyes csoportokban rende-
zik, a csapatok a pontokat magukkal viszik.
Az eredeti kíírás szerint oda-vissza játszaná-
nak, ezt vélhetően két torna keretében bo-
nyolítják le. Sajnos, a szövetség honlapján
közzétett szabályzatra nem hagyatkozha-
tunk, mert a járvány már felülírta azt, frissí-
tést pedig nem közöltek. A CSU Medicina
matematikailag még megelőzheti Pitești-et
is, azonban az utolsó előtti hely megőrzése
Kolozsvár előtt a reálisabb cél. A kiesési cso-
portban a Galaci Belor már nem veszítheti
el az összesített 9. helyet.

Bálint Zsombor Bálint Zsombor
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A negyeddöntőben
* Nantes (francia) – Telekom Veszprém
* THW Kiel (német) – PSG Handball (francia)
* Aalborg Handbold (dán) – Flensburg (német)
* Meskov Breszt (fehérorosz) – Barcelona (spanyol)
Az első mérkőzéseket május 12-én és 13-án, a visszavágókat egy

héttel később rendezik meg.

Jegyzőkönyv
Kézilabda Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó: Telekom

Veszprém – Vardar Szkopje (északmacedón) 39-30 (20-15). To-
vábbjutott: a Veszprém, kettős győzelemmel, 80-57-es összesítés-
sel.

Veszprém, zárt kapuk mögött, vezette: Marín, García Serradilla
(spanyolok)

Veszprém: Cupara – Siskarjov 6, Jahja 3, B. Blagotinsek, Boro-
zan 2, A. Nilsson 6, Manaszkov 2, cserék: Coralles (kapus), Liget-
vári, Nenadics 3, Moraes 3, Tönnesen 4, Strlek 5, Maqueda 3,
Lukács P., Mahé 2.

Vardar: Risztovszki – Georgievszki 3, Cupic 4, Gadza 2, Sztojlov
5, Dissinger 1, Gyibirov 5, cserék: Kizih (kapus), Sevaljevics 5,
Walczak 2, Vekic 2, Jotic, Kalaras, Jagurinovszki 1, Dimitrovszki.

Lövések/gólok: 59/39, illetve 52/30.
Gólok hétméteresből: 1/1, illetve 3/3
Kiállítások: 2, illetve 8 perc.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Lugosi CSM 

0:3 (19:25, 20:25, 17:25)
Bukarest, Rapid-csarnok, nézők nélkül. Vezette: Andrei Savu (Kolozsvár), Lucian

Năstase (Galac). Ellenőr: Costinel Stan (Bukarest).
CSU Medicina: Gerçek, Fl. Murariu, Pavlović, Jovanović, Alsten. Liberó: Witt (K.

Murariu). 
Lugos: Zelenović, Koprivica, Balintoni, Kočić, G. Popa, Čanak. Liberó: Ad. Popa.

Cserék: Sekulić, Savu.

Eredményjelző
Női röplabda A1 osztály, 12. buboréktorna:

* Bukarest (Rapid): Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0, Kolozsvári
U-NTT Data – Lugosi CSM 0:3, Marosvásárhelyi CSU Medicina – Lugosi CSM 0:3, Bu-
karesti Rapid – Kolozsvári U-NTT Data 3:1, Kolozsvári U-NTT Data – Marosvásárhelyi
CSU Medicina 1:3, Lugosi CSM – Bukaresti Rapid 3:2.

* Bákó: Bákói Știința – Balázsfalvi Alba Volei 0:3, Galaci Belor – CSO Voluntari 2:3, Ba-
lázsfalvi Alba Volei – CSO Voluntari 3:0, Bákói Știința – Galaci Belor 3:2, Galaci Belor –
Balázsfalvi Alba Volei 0:3, CSO Voluntari – Bákói Știința 2:3.

* Medgidia: CSM Medgidia – Bukaresti Dinamo 1:3, FC Argeș Pitești – CSM Târgoviște
0:3, Bukaresti Dinamo – CSM Târgoviște 0:3, CSM Medgidia – FC Argeș Pitești 3:0, FC
Argeș Pitești – Bukaresti Dinamo 0:3, CSM Târgoviște – CSM Medgidia 3:0.

Kettős győzelemmel BL-negyeddöntős a Veszprém

Egy marosvásárhelyi jelölt, 
elhalasztották a FRB tisztújítását

Elmozdult az utolsó 
helyről a CSU Medicina

Fotó: MTI/ Vasvári Tamás

Nicolae-Emil Ștețca, a Lucky Dragons klub vezetője a közösségi oldalán megjelent felvételen

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Kolozsvári U-NTT Data

3:1 (25:14, 25:21, 15:25, 25:19)
Bukarest, Rapid-csarnok, nézők nélkül. Vezette: Lucian Năstase (Galac), Lucian Sta-

nia (Konstanca). Ellenőr: Costinel Stan (Bukarest).
CSU Medicina: Pavlović, Alsten, Fl. Murariu, Jovanović, Ioan, Mitrovic. Liberó: Witt

(K. Murariu). Cserék: Szimonija, Axinte, Cvijović.
Kolozsvári U-NTT Data: Străchinescu, Husanu, Dumitrescu, Stanciu, Preda, Badea.

Liberó: Podină. Cserék: Miclea-Grigoruță, Cocoș, Cauc.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bukaresti Rapid 

0:3 (15:25, 16:25, 21:25)
Bukarest, Rapid-csarnok, nézők nélkül. Vezette: Andrei Savu (Kolozsvár), Florin Di-

machi (Galac). Ellenőr: Nicolae Constantin (Bukarest).
CSU Medicina: Pavlović, Alsten, Cvijović, Szimonija, Jovanović, Ioan. Liberó: K. Mu-

rariu (Witt).
Cserék: Mitrovic, Gerçek, Fl. Murariu, Axinte.
Rapid: Sobo, Rogojinaru, Silva, Magnani Hage, Radu, Postea. Liberó: Cojocaru

(Pană). Cserék: Alexandru, Coman, Ilinca, Bradu, Zadorozsnaja.
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Hiába van megoldva szinte min-
denhol a rendszeres szemétbegyűj-
tés, hiába a szelektív hulladékgyűjtő
pontok, szinte „rendszerszerűvé”
vált, hogy a fölösleges holmit nem
a szemetesautó érkezésekor helye-
zik ki egyesek elszállításra, hanem
inkább vállalják a nem kis kockáza-
tot, és a természetben próbálnak
megszabadulni tőle. Sok embert
sem szép szóval, sem büntetéssel
nem lehet leszoktatni arról, hogy
törvénytelen szemétlerakót hozzon
létre, vagy a meglévőket gyarapítsa.
A hatalmasra nőtt bírságok és az
utóbbi hónapok drákói intézkedé-
sei is csak keveseket késztetnek
meggondolásra, mérlegelésre. S
mivel a környezetvédelmi őrök
nem a törvénytelenül szemetet
szállító járműveket üldözik, a tör-
vény jobb híján az önkormányza-
tokat vonja felelősségre, ha egy
adott közigazgatási területen az el-
lenőrök szemetet találnak a határ-
ban vagy az utak mentén. Így a
polgármestereknek fájhat a fejük,
hogy miként oldják meg ezt a kér-
dést, ha nem kívánnak mindunta-
lan hatalmas összegeket befizetni
az államkasszába bírság gyanánt a
neveletlen, felelőtlen polgárok vi-
selkedése miatt.
Figyelik a szemetelőket

Székelyhodoson is egyre inkább
jelenséggé válik, hogy valakik a te-
lepülések határában, vízpartok kö-
zelében vagy éppen fás, bokros
területen szabadulnak meg a hulla-
déktól, annak ellenére, hogy régóta
megoldották a községben a háztar-
tásai szemét begyűjtését és elszállí-
tását. Az utóbbi időben szinte
minden faluból jelezték, hogy több
helyen is törvénytelen szemétlerakó
helyek jelentek meg, és ezek a be-
jelentések a helyszíni látogatások
során be is igazolódtak – panaszolta
Barabási Ottó polgármester. 

Mivel a környezetvédelmi őrség
az önkormányzatokat ellenőrzi,
hogy megtesznek-e mindent a kör-
nyezet tisztán tartása érdekében, és
rendellenesség, hiányosság esetén
akár 50 ezer lejes bírság is kiróható

rájuk, a községvezetés úgy döntött,
hogy ezután szigorúan fellép a sze-
metelők ellen. Ennek érdekében vi-
deókamerákat vásároltak és
szereltek fel több helyen, ezzel fi-
gyelik a törvénytelen szemétlerakó
helyeket. Akit rajtakapnak, hogy
hulladékot szállít oda vagy bárhová
a határba, az nemcsak a helyi tanács
által megállapított, 500 és 2.000 lej
közötti büntetésre számíthat, hanem
kötelezik arra, hogy az összes sze-
metet zsákba rakja az adott helyről
és környékéről, otthon kiválogassa
és a szemeteskocsival elszállíttassa.
Addig is az önkormányzat megpró-
bálja felszámolni ezeket a lerakó-
kat, az újrahasznosítható szemetet
összegyűjti és elszállíttatja, az épít-
kezési hulladékot pedig később gé-
pekkel fogja eltakarítani.
Mindenkinek meg kell végre érte-
nie: a szemetet mindenkitől elviszik
a kapu elől, annak nem a határban a
helye. A hulladékot ki kell válo-
gatni, és ki kell helyezni azon a
napon, amikor érkezik a szemetes-
autó. A lebomló szemetet mindenki
a kert sarkában komposztálja, az
építkezési törmeléket pedig egy
szakcéggel el kell szállíttatni, vagy
pedig fel lehet használni saját tulaj-
donban levő, alacsonyan fekvő te-
rületek, gödrök feltöltésére –
magyarázta az elöljáró. A környe-
zetvédelmi hatóságok nagyobb
hangsúlyt fektetnek a törvénytelen
szemétlerakókra, a környezetvé-
delmi őrség a helyszínen szemlélő-
dik, hogy felderítse ezeket, és a
legújabb rendelkezések szerint akit
elcsípnek engedély nélkül szemetet
szállítani vagy törvénytelenül leön-
teni valahol, attól elkobozzák a jár-
művet, a büntetés pedig 15 ezer
lejnél kezdődik – figyelmezteti a la-
kosságot a községvezető.
Hasonlóképpen gondolkodnak
máshol is

Koronka és Székelybós hatá-
rában is léteznek törvénytelen lera-
kópontok, ahol főleg építkezési
hulladékot és törmeléket raknak le
az emberek. Takács Szabolcs pol-
gármester szerint marosvásárhe-
lyiek lehetnek, akik úgy próbálnak

megszabadulni a hulladéktól, hogy
autóra rakják, és éjszaka kihozzák,
itt-ott leöntik, aztán az önkormány-
zatnak a gondja, hogy eltakarítsa
onnan. Ezért ez az önkormányzat is
kamerákat vásárolna, hogy a felvé-
telek alapján azonosítani tudják a
szemetelőket. „Szomorú, hogy
olyasmit is kihordanak az emberek,
amit elszállít a szemetesautó, pél-
dául pillepalackot. Ennél veszélye-
sebb az építkezési hulladék” –
állapította meg a község első em-
bere. Ha valahol valaki elkezdi fel-
tölteni a saját területét, az
előbb-utóbb mások szemétlerakó-
jává válik – mutatja a tapasztalat,
ezért ha valahol területfeltöltést ész-
lelnek, rögtön behívatják a telek tu-
lajdonosát, és figyelmeztetik, hogy
ne tároljon hulladékot ott, és tegyen
meg mindent, hogy ne váljon sze-
métdombbá az adott hely. Kényel-
metlen ez az önkormányzatnak, de
még több a dolga, ha nem magánte-
rületen jelenik meg a szemét: össze
kell gyűjtse, el kell szállíttassa a
saját költségén – részletezte a pol-
gármester.

Hasonló eset történt a Székely-
bós felé vezető községi út mellett a
múlt hónapban, amikor a víz- és
csatornahálózat építését végző cég
a fölösleges földet az egyik út menti
gödörbe töltötte. Néhány nap múlva
már egyéb hulladék is megjelent
ott, egyesek úgy vélték, hogy nekik
szabad odaszállítaniuk a szemetet.
Az önkormányzat feladata, hogy a
hulladékot eltakaríttassa és ren-
dezze a környezetet. Fiatalok is ha-
jítottak már el itt szemetet
hétvégente, esténként az út mellett,
de mivel nincsenek felvételek, ame-
lyek alapján azonosítani tudták
volna a tetteseket, senkit nem tudtak
megmegbüntetni – derült ki.
Van is, nincs is eredmény

Jedd községben is gyakori az
építkezési és egyéb hulladék leürí-
tése az utak mentén, feltöltésre
szánt területeken. Mára már keve-
sebb a hulladékkupac, de „az em-
berek még mindig előszeretettel
szeméttel szeretnék feltölteni a tel-
keiket, hogy aztán szemétdombon

éljenek” – fogalmazott Bányai Ist-
ván polgármester, aki évek óta
igyekszik felszámolni ezeket a pon-
tokat: ha valahol szemét jelenik
meg, rögtön megkeresik a tulajdo-
nost, és a felszólításra mindenki el-
takarítja a hulladékot: volt olyan,
aki több teherautónyit szállíttatott
el, és még mindig kevesebbe került,
mintha büntetést kellett volna fizet-
nie.

Néhány éve bevezették a tavaszi
és őszi nagytakarítást is a község-
ben, nagy gyűjtőkonténereket he-
lyeztek ki, amibe be lehetett tenni
mindenféle kacatot. Akkor ez na-
gyon hasznosnak bizonyult, jelen-
tős hulladékmennyiségtől sza-
badultak meg az emberek, mára
csupán néhány ház elé raknak ki
limlomot, azt is zsákolva, így most
szemetesautó gyűjti be, míg az ága-

kat, nyesedéket megpróbálják hely-
ben beőrölni. A szemetesautó rend-
szeresen elszállítja a háztartási
hulladékot, be van vezetve a külön-
válogatás is, amin tovább szeretné-
nek szigorítani – részletezte az
elöljáró.

Nem javul a helyzet a romák által
lakott településrészeken, amelyek
„valóságos szemétdombok”: hiába
takarítják ki, másnapra már nyoma
sincs a rendnek. A romákat egyelőre
nem sikerült megnevelni, és hiába
érkezik hetente a szemetesautó,
csupán néhány ház elé tesznek ki
hulladékot, a többi a patakba kerül.
A büntetéssel sem mennek sem-
mire, hiszen ezek az emberek úgy-
sem fizetik ki, és csak a
költségvetést terhelik vele. Amúgy
sem tudnak büntetni kamera hiá-
nyában, hiszen a patakban leérkező
pillepalackokról nem lehet kiderí-
teni, ki dobta bele a vízbe. Vannak
ötleteik a megoldásra, de ezek kö-
zéptávon jelentenének megoldást –
mondotta a községgazda.
Kevesebb a szemét az erdőben

Meglepődve tapasztaltuk, hogy a
máskor szeméttárolónak használt
nyomáti erdőben ezúttal alig van
hulladék, az út menti, autókból ki-
hajított zacskók tartalmát leszá-
mítva tisztaság van a hó elolvadása
után is. A Nyárádszereda, Nyárád-
gálfalva és Jedd közös közigazga-
tási határvonalain fekvő erdőben
évek óta rendszeres hulladékgyűjtő
akciókkal, kamerák felszerelésével,
konténerek, kukák, molinók kihe-
lyezésével próbálják a polgármes-
teri hivatalok ránevelni a polgárokat
arra, hogy civilizáltan váljanak meg
a szeméttől. Kérdés, hogy mennyi
ideig marad tiszta az erdő a megyei
út mentén, hiszen nemsokára kizöl-
dül a természet, és főleg a városi
ember autóba ül, és kirándulni
megy. Egyesek pedig nem csak egy
kis elemózsát pakolnak az útra: az
eddigi tapasztalatok és az egy-két
elcsípett szemetelő esete azt mu-
tatja, hogy nem a piknikezők hagy-
nak rendetlenséget maguk után itt,
hanem közelebbről-távolabbról
szállítják oda zsákokban a szemetet,
amit aztán nem csupán leraknak a
pihenőhelyen (ha már ez volt a cél-
pont), hanem szétszórnak a fák 
között.

Szélmalomharc a szemetelők ellen
(Folytatás az 1. oldalról)

A patakok hátán sok szemét „utazik” Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Az ökormányzatok hiába takarítanak, újra és újra megjelennek a hulladékkupacok az utak, patakok mentén Fotó: Gligor Róbert László



MINDENFÉLE

A MAROSVÁSÁRHELYI MEGYEI
KÓRHÁZ bőrgyógyászati szakren-
delője asszisztensnőt alkalmaz meg-
határozott időre. Érdeklődni a
0754-382-877-es telefonszámon
lehet. (22575-I)

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

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

TETŐFEDÉS fém- és hagyományos
cseréppel, ácsmunka, tetőjavítás,
szigetelés kartonnal, gyors kisebb
javítások. Tel. 0749-689-653. (11399)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,
ácsmunka, teraszkészítés, garázs-
felújítás, csatornajavítás, bármilyen
kisebb javítás, mindenféle más munka.
Tel. 0755-654-115. (11420)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal a szívünkben
emlékezünk április 12-re, amikor
a gernyeszegi születésű KISS
GYULA már három éve búcsú
nélkül itthagyta szeretteit. Emlé-
két őrzi bánatos családja.
(11406-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
HEGEDÜS JÓZSEF 

nyugalmazott alezredes 
79. éves korában örökre megpi-
hent. Temetése április 12-én, hét-
főn 13 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Fájó szívvel emlékeztünk április 
11-én szeretett gyermekünkre, 
SOMODI GYÖRGYRE, aki már 
10 éve tragikus hirtelenséggel ittha-
gyott minket. Mindig velünk ma-
radsz a szívünkben. 
Szüleid, Erika és Mózes, valamint
szerető húgod, Judit és családja.
(11434-I) 

A TIMKO alkalmaz FÉRFI munkatársat a pékségbe, három váltásba.
Érdeklődni a cég székhelyén, Marosvásárhely, Bodoni utca 85. szám
alatt, vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (65453-I)
A TIMKO PÉKSÉG üzleteibe alkalmaz ELADÓKAT. Érdeklődni a
0756-128-310-es telefonszámon. (65550-I)
MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy? Csat-
lakozzon a Renania Trade logisztikai csapatához, RAKTÁRKEZE-
LŐI munkakörben. Ha pályája kezdetén áll, vagy nincs logisztikai
területen tapasztalata, lépésről lépésre megtanítjuk. AMIT KÍNÁ-
LUNK: képzés a munkahelyen; modern logisztikai rendszer és haté-
kony használatának megtanítása; meghatározatlan időre szóló
munkaszerződés; fix fizetés és teljesítménybónuszok; ételjegyek.
Munkaprogram hétfőtől péntekig. Az önéletrajzokat a következő web-
site-ra várjuk: https://despre-noi.renania.ro/cariere/, személyesen a
következő címre: Dezrobirii utca 19. szám, Marosvásárhely, vagy hív-
janak a 0372-759-230-as telefonszámon. (65558)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)

Szünetel
a vízszolgáltatás

Az AQUASERV RT. felhívja a fogyasztók
figyelmét, hogy karbantartási munkálatok

miatt 2021. április 13-án 8–16 óra között  (hozzávetőleges időpont)
szünetel az ivóvíz-szolgáltatás: 

• Marosvásárhelyen a Nagyerdő közben, a Trébely utca 75-105., a
Nyár (Verii) u. 37-57., a Somos-tető  utca 66-102. sz. alatt, a 
Posada, a Szegfű utcában, a Somostetőn, az állatkertben, a Nagyerdő
utca 63-71. sz. alatt.

Felhívjuk a kedves fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás új-
raindításakor a csövekből kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból
rövid ideig zavaros víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet kitisz-
tulásáig csak háztartási célokra használják. Elnézésüket kérjük az
okozott kellemetlenségért.

Köszönjük megértésüket.
AQUASERV RT., Marosvásárhely 

Szünetel 
a vízszolgáltatás

Az AQUASERV RT. felhívja a fogyasztók
figyelmét, hogy karbantartási munkálatok

miatt 2021. április 13-án 9–12 óra között  (hozzávetőleges időpont)
szünetel az ivóvíz-szolgáltatás

• Marosvásárhelyen, a Felszabadulás (Dezrobirii) utcában az 53-
63. szám alatt.

• Ugyanakkor csökken a víznyomás Marosvásárhelyen a Meggyes-
falvi negyedben, a Dózsa György utca 300. számtól az Azomureş kom-
binátig.

Felhívjuk a kedves fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás új-
raindításakor a csövekből kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból
rövid ideig zavaros víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet kitisz-
tulásáig csak háztartási célokra használják. Elnézésüket kérjük az
okozott kellemetlenségért.

Köszönjük megértésüket.
AQUASERV RT., Marosvásárhely 

Feljelentést tett a miniszterelnök ellenőrző
testülete a legfőbb ügyészségnél az oltások
elektronikus jegyzékéhez (RENV) való hozzá-
féréssel kapcsolatban, miután vizsgálatot
folytatott az ügyben az egészségügyi minisz-
tériumnál, valamint az oltási platform kezelé-
séért illetékes intézményeknél.

A kormány közleményében leszögezi, a rendszerhez
a felhasználói név és jelszó megadásával hozzáférhet-
nek az oltóközpontok, a megyei közegészségügyi igaz-
gatóságok, a Különleges Távközlési Szolgálat (STS),
az egészségügyi minisztérium, az Országos Közegész-
ségügyi Intézet (INSP), a koronavírus elleni oltási
kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) és
a polgárok, az egyetlen feltétel, hogy romániai IP-cím-
ről jelentkezzenek be. 

Az egészségügyi minisztérium többszöri igénylésére
az INSP hozzáférést engedélyezett a szaktárca számára
egy kizárólag számadatokat tartalmazó külön inter-
fészre, a „monitorizare_minister” felhasználói fiók
révén. Az ellenőrzések során kiderült, hogy 2021. már-

cius 7-én fél óra leforgása alatt 181 sikertelen kísérlet
történt a RENV platformjára való belépésre erről a fel-
használói fiókról, egy németországi szerver IP-címéről. 

A kormány közleménye értelmében a minisztérium
négy személyt nevesített, akiknek e felhasználói fiók
révén hozzáférésük volt a RENV adataihoz, de nem
született írott dokumentum az erre való felhatalmazás-
ról, az ezzel kapcsolatos feladat- és hatáskörökről vagy
arról, hogy milyen időszakra van az illetőknek hozzá-
férésük a platformhoz. 

A tiszteletbeli tanácsosi tisztség elégtelenül definiált
és szabályozott jogi rendszere lehetőséget teremthet a
2003/161-es törvény által szabályozott érdekellentét és
az összeférhetetlenség rendszerének megkerülésére,
„ugyanis egy tiszteletbeli tanácsos sajátosan köztiszt-
viselői jogkörrel való felruházása – jelen esetben hoz-
záférés biztosítása bizonyos adatokhoz vagy
információkhoz – nem von maga után az összeférhe-
tetlenséggel és érdekellentéttel kapcsolatos felelőssé-
geket” – áll még a kormány közleményében.
(Agerpres)

Vizsgálat az oltási platform kezelésével kapcsolatosan
Feljelentést tettek a legfőbb ügyészségnél

Bukarestben dulakodás alakult ki péntek éj-
szaka a csendőrök és a tüntetők között, akik
megpróbálták megakadályozni a Foişor orto-
pédiai kórház kiürítését és Covid-kórházzá
alakítását.

A hírtelevíziók beszámolói szerint péntek este men-
tőkkel és a hozzátartozók autóival – egyeseket az ülé-
sen, másokat a csomagtartóban – szállították el az
ortopédiai kórház több mint száz betegét. Közülük 12
beteget a román főváros más kórházaiba helyeztek át,
68 már megműtött, illetve 25, műtétre váró beutaltat
pedig hazaküldtek.

A helyszínen megjelent a koronavírus-járvány miatt
hozott intézkedések – a maszkviselés és kijárási kor-
látozások – ellen rendszeresen tüntetők egy nem túl
népes, de annál hangosabb csoportja, akik összetű-
zésbe keveredtek a csendőrökkel. Az összeesküvés-el-
méleteket terjesztő demonstrálók szerint a
Covid-kórházak valójában üresen állnak, ezért a kiürí-
tés leállítását követelték, és „Le a sátánista kormány-
nyal, Gyilkosok, Arafat, ne feledd, ez nem a te
országod!” rigmusokat kiabálták, utóbbival a palesztin
származású katasztrófavédelmi államtitkárra utalva.

Az egészségügyi minisztérium szombat hajnalban
közleményben fejezte ki sajnálkozását, amiért az „éj
leple alatt”, botrányos körülmények között került sor
a Foişor kórház kiürítésére, hozzátéve, hogy az intéz-
kedés szükségességéhez nem fér kétség.

Bukarestben elfogytak a helyek a meglévő Covid-
kórházakban, és pénteken már 29 súlyos állapotban
lévő koronavírusos beteg várakozott üresedésre ezek
betegfelvételi osztályain – olvasható a tárca közlemé-
nyében.

Egy újabb sürgősségi klinika Covid-kórházzá alakí-
tása a más beavatkozásokat igénylő páciensek ellátását
veszélyeztette volna, ezért esett a járványügyi hatósá-
gok választása a – 200, oxigénhálózatra csatlakoztatott
ággyal rendelkező – Foişor kórházra, amelynek 26
ágyas intenzív terápiás részlegén csak három beteg
volt.

Romániában április elején napi 5500 új eset körül
tetőzött a járvány harmadik hulláma, de az azóta csök-
kenő esetszám ellenére nem enyhült a kórházakra ne-
hezedő nyomás: még naponta rekordot dönt – és már
az 1500-at közelíti – az intenzív terápián kezelt súlyos
betegek száma. (MTI)

Bukarestben tüntetők próbálták 
megakadályozni egy kórház kiürítését

Hétfőn 511.290 adag Pfizer-BioNTech vakcina
érkezik Romániába – közölte vasárnap a
Covid–19 elleni oltáskampányt koordináló or-
szágos bizottság. Az oltóanyagokat légi úton
szállítja a gyártó Bukarestbe, Kolozsvárra és
Temesvárra.

A három repülőtérről közúton, maximális biztonsági
körülmények között, szárazjégben szállítják tovább a
vakcinákat a következő tárolóközpontokba: Buka-
restbe 187.200, Brassóba 64.350, Kolozsvárra 62.010,
Konstancára 50.310, Craiovára 36.270, Iaşi-ba 52.650,
Temesvárra 58.500 dózist.

Eddig 3.374.729 adag Pfizer-BioNTech vakcina ér-
kezett az országba, ebből 2.965.888-at már felhasz-
náltak. 

Az első hatvanezer Johnson&Johnson vakcina né-
hány nappal a tervezett előtt, április 15-én érkezik az
országba – jelentette be péntek este az egészségügyi
minisztérium államtitkára. Andrei Baciu elmondta:
ennek a típusú védőoltásnak az az előnye, hogy egyet-
len dózisban adják, és nem igényel különleges tárolási
körülményeket, ezért ezeket elsősorban az oltási kam-
pányba bekapcsolódott családorvosok kapják, illetve
azokba a mobil, konténer típusú oltóközpontokba szál-
lítják, amelyekben az elszigetelt települések lakóit olt-
ják. A Covid–19 elleni oltáskampányt koordináló
országos bizottság (CNCAV) korábbi közleménye sze-
rint április végéig újabb százezer dózis
Johnson&Johnson vakcina érkezik az országba.
(Agerpres)

Újabb vakcinaszállítmányok 
érkeznek a héten
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Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli 

egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink 
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, 

a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen

a reklam@e-nepujsag.ro címre. 
Érdeklődni a 0265/268-854-es

vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 


