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Ott voltak, voltunk sokan. Azok, akik mindig. Távol maradtak
azok, akiknek ott lett volna a helyük. Aki számított, gyűjtött;
sokan szemetelnek, nem törődnek. Pedig kellene. Nem csak
április 22-én, a Föld napján. A példa követendő. Egyeseknek
„ragadós”, másoknak nem. Az ismétlés nem tudatosul. Vagy
mégis? Meddig kell mások szemetét elhordani, azokét, akik
nem tisztelik azt, aki környezettudatosan, egészséges, tiszta
környezetben szeretne élni? 

A Marosvásárhelyi Rádió kezdeményezésére az idén is közel 700-an
lepték el Marosvásárhelyen a Maros partját az új gáttól a komp fölötti
szakaszig. Kicsitől nagyig, elöljáróktól diákokig szinte ugyanazok, akik
annak idején az első alkalommal – és utána bármikor, esőben, szélben,
szép időben – eljöttek. Mert nekik a környezet állapota számít. És azt
szeretnék, hogy másoknak is számítson. Tavaly sajnos kimaradt az akció
a szükségállapot miatt, de idén újra sikerült megszervezni. A járványügyi
óvintézkedéseket szem előtt tartva, a szervezők az önkénteseket hat mun-
kaponton várták, ahol át lehetett venni a gyűjtéshez szükséges zacskókat,

(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Vajda György

Közösen kitakarítjuk

Ébredező környezettudatosság 

Bóvliról szebben
Örömünnepet ült a hét végén a kormányfő annak kapcsán,

hogy az egyik hitelminősítő, fenntartva az ország adóskocká-
zati besorolását, javította minősítésében az ország gazdasági
kilátásait. Ez tényleg pozitív, viszont ha megnézzük a részlete-
ket, a miniszterelnöki optimizmus elég eltúlzott.

Annyi történt tulajdonképpen, hogy a hitelminősítők értékel-
ték a kormánynak a kiadások visszafogására tett intézkedéseit,
de – és erről egy szó sem esik a kormányfői nyilatkozatban –
egyben azt is mondták, hogy további reformok is szükségesek
lennének, amelyek kapcsán ők nem derűlátóak. Pontosan át-
látják a regáti gazdasági és politikai helyzetet.

Ugyanez a hitelminősítő még 2019 decemberében minősí-
tette negatívnak az ország gazdasági kilátásait amiatt, hogy
akkor még érvényben volt a korábbi szocdem kormányzat ide-
jén elfogadott 40%-os nyugdíjemelést előíró törvény, és az
akkor frissen hatalomra került liberális kormány még nem ho-
zott egyértelmű döntést annak az alkalmazásáról. Azóta annyi
változott, hogy a kormány a tervezettnél alacsonyabb, 14%-os
nyugdíjemelést hajtott végre, és idénre befagyasztotta a költ-
ségvetési béremeléseket. Ezeket értékelte a minősítő a kilátások
javításában.

És innentől jön a meredek része a dolognak, mert a minősítő
szerint a következő időszakban a kormányzatnak rendeznie

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István

Negyven kis-
gyermek második
otthona lesz
Mezőpanitban újabb nagyszabású
építkezés folyik, az óvoda udvarán, a
református templom szomszédságá-
ban bölcsődét építenek, amely négy
bölcsődei csoport befogadására lesz
alkalmas. 

____________2.
Elfogadták 
Marosvásárhely
költségvetését
A jelenlegi költségvetés három fő
irányt tartott szem előtt: az adófizetők
pénzét pazarlásmentesen használják,
az előző városvezetés által kreált hiá-
nyosságokat pótolni, a rossz döntése-
ket korrigálni, és kiemelten támogatni
a marosvásárhelyi emberek minden-
napjait megkönnyítő infrastrukturális
beruházásokat.

____________4.
Vajda György 
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6 óra 29 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 15 perckor. 
Az év 109. napja, 

hátravan 256 nap.

Ideiglenes forgalomelterelés 
Dicsőszentmártonban

A Nyárádtő–Mikefalva–Dicsőszentmárton útszakaszon
végzett korszerűsítési munkálatok keretében Dicsőszent-
mártonban, a vasúti átkelő felújítása miatt április 19-től, hét-
főtől ideiglenesen elterelik a forgalmat a Victor Babeş
utcában, a CFR utca és a December 1. út között. Az intéz-
kedés a vasúti átjáró elkészítéséig, előreláthatólag két
hétig érvényes. A korlátozást és a kerülőutat forgalmi táblák
jelzik.

Közönség előtt nem játszhatnak
Miután Marosvásárhelyen az ezer főre eső koronavírusos
fertőzések száma meghaladta a 4 ezrelékes határt, a ha-
tályba lépő intézkedések betartása érdekében, valamint a
színház további aktivitásának biztonságáért a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház meghirdetett előadásai a következő
rendelkezésekig elmaradnak. A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház színészei biztonságos körülmények között, az elő-
írt szabályoknak megfelelően továbbra is folytatják alkotó-
munkájukat.

Rövid terápiás program Szentkatolnán
A Bonus Pastor Alapítvány május 3–14. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak Szentkatolnán. Azok jelentke-
zését várják, akik változtatnának alkohol-, játék- vagy társ-
függőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő:
április 26. A Maros megyeiek Deé Lukács Évánál érdeklőd-
hetnek és jelentkezhetnek a 0265/254-460 telefonszámon. 

Halászati és horgászati tilalom
Április 9-étől horgászási és halászati tilalom vette kezdetét,
ami június 8-áig tart. A Környezetvédelmi és Mezőgazda-
sági Minisztérium rendelete értelmében az ívási időszak-
ban hatvan napig tilos mind a kereskedelmi jellegű
halászat, mind a sporthorgászat, bármilyen halfajok vagy
puhatestűek, vízi élőlények kifogása természetes élőhe-
lyükről. Ebben az időszakban a megyében a csendőrség
járőrcsapatai ellenőrzik a folyóvizek és természetes tavak
környékét és bírságolnak – áll a Maros Megyei Csendőrség
közleményében. A hobbihorgászat a magántulajdonban
lévő halastavakon gyakorolható.

Az Ariel színház mesejátékai
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház társu-
lata a járvány miatt áprilisban nem játszik közönség előtt.
A betervezett mesejátékok élő közvetítésben (live stream),
illetve rögzített online előadásként követhetők. Április 23-
án, pénteken 18 órától élő közvetítésben a Volt egyszer
egy… tekinthető meg. 25-én, vasárnap délelőtt 10 órától a
Tűzmadár című online rögzített előadás van műsoron, 30-
án, pénteken 18 órától A brémai muzsikusok című mese-
játék látható élő közvetítésben. Emellett június 30-áig
nézhető meg A kisfiú és az oroszlánok című új, nyolcrészes
sorozat első része. Az előadásra online lehet jegyet váltani
az alábbi linken: https://bit.ly/A_kisfiú. A 15 lejes jegy, illetve
a belépési kód mind a nyolc részre érvényes.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma EMMA, 
holnap TIVADAR napja.

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

2, 1, 10, 25, 14, +3 NOROC PLUS: 4 7 5 5 0 4

23, 22, 3, 14, 19, 20 SUPER NOROC:  6 8 2 0 0 0

12, 22, 36, 6, 23, 37 NOROC: 4 2 5 1 8 6 0

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

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

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

Bölcsődét építenek Mezőpanitban
Negyven kisgyermek második otthona lesz

Mezőpanitban újabb nagyszabású építkezés fo-
lyik, az óvoda udvarán, a református templom
szomszédságában bölcsődét építenek, amely
négy bölcsődei csoport befogadására lesz alkal-
mas. Az építkezést a kisgyermekes szülők kérése
és a megfelelő gyermeklátszám tette indokolttá,
hiszen a dolgozó szülők gyermekeiket biztos fel-
ügyelet mellett szeretnék tudni. Az önkormány-
zat vállalta az építkezés lebonyolítását, ami
községi szinten a legnagyobb költségvetéssel,
800 ezer euróból valósul meg. Az új létesítmény
építéséről Bodó Előd Barna, Mezőpanit község pol-
gármestere számolt be. 

A költségek több mint egyharmadát 
az önkormányzat fedezi

A bölcsődeépítés ötletét a kisgyerekes és a gyerekválla-
lást tervező fiatal szülők adták. Több mint húsz szülő be-
advánnyal fordult a polgármesteri hivatalhoz azzal, hogy
igénybe vennék a bölcsődei szolgáltatást, ha ez a közeljö-
vőben megvalósulna.

– Egy kicsit „előreszaladtunk”, ugyanis a jelenlegi kor-
mány, Cseke Attila fejlesztési miniszter prioritásként kezeli
a bölcsődeépítést. Ha az előző kormányok is így álltak
volna hozzá, akkor anyagilag előnyösebb lett volna e prog-
ram keretében pályázni, hiszen akkor nem kellett volna je-
lentős önrészt biztosítanunk. Mi a regionális operatív
program keretében pályáztunk, az építkezés költségeinek
kétharmadát, 2,5 millió lejt a pályázati támogatásból, míg
bő egyharmadát, 1,5 millió lejt a helyi költségvetéséből fe-
dezzük. Egy kétszintes, négy csoport befogadására alkal-
mas bölcsőde terve készült el. A földszinten lesznek a
játszó- és hálótermek, a pelenkázó, az elkülönítő, az étkező.
A személyzetnek az épület emeletén lesznek az irodái, ott
lesznek az adminisztratív helyiségek és a konyha is. Célunk
egy olyan épületkomplexumot építeni, amely azonkívül,
hogy bölcsőde, más funkciókkal is rendelkezzen. Például
a korszerű konyhában a községben tanuló óvodás és iskolás

gyermekeknek is megfőzik az ételt, ha erre igény lesz. To-
vábbá azt szeretnénk, ha a konyha adott esetben szociális
konyhaként is működhetne. 

Az épületet lifttel szerelik fel, ami megkönnyíti az élel-
miszerek le- és felszállítását – fogalmazott a polgármester.
Elmondta, hogy akkor, amikor megpályázták a bölcsőde
építését, az érvényben lévő normák szerint négycsoportos,
csoportonként 15 gyermek befogadására alkalmas bölcső-
déről volt szó. A megengedett létszám időközben módosult,
jelenleg 10 gyermek lehet egy csoportban. A bölcsődébe a
község más falvaiból is befogadnak gyermekeket, termé-
szetesen a helyek függvényében. 
Jól haladnak a kivitelezéssel

A kivitelezést tavaly szeptemberben kezdték el, jól ha-
ladnak a munkával, az első szint falait már felhúzták.

A bölcsőde tervét a marosvásárhelyi Huzzo Studio Kft.
készítette, a kivitelezést a mezőcsávási székhelyű Proconst-
ruct Corporation Kft. végzi. Mindkét cég közbeszerzési el-
járáson nyerte el a munkát. 

Ami a tervezést és a kivitelezést illeti, nagy kihívást je-
lentett, hiszen az építkezésre kijelölt hely mélyen fekszik,
és magas a talajvíz. Ennek kiküszöbölésére egy bonyolult
és drága mérnöki megoldást alkalmaztak, 2,6 méter mély-
ségű vasbeton szerkezetet helyeztek a földbe. Így az épü-
letnek nem lesz raktárnak, közösségi térnek használható
pincehelyisége. 

Távlati terv, hogy a bölcsőde és az óvoda épületét össze-
kapcsolják, ami lehetővé teszi, hogy az óvodások megkö-
zelítsék az étkezőt. A közös udvaron külön játszóteret
alakítanak ki. 

A bölcsődék működtetése jelenleg az önkormányzat fel-
adata, s nemcsak az épület működtetése, hanem a személy-
zet alkalmazása is: az óvónőké, a dadusoké és a konyhai
személyzeté. Azonban egy RMDSZ által javasolt jogsza-
bály-módosítás van kilátásban, amely szerint a bölcsődéket
az önkormályzattól a tanügyminisztérium alárendeltségébe
helyeznék át. A paniti önkormányzat bízik abban, hogy
amire megépül a bölcsőde, ez a módosítás már hatályos
lesz, s nem az önkormányzatnak kell a bölcsőde finanszí-
rozását vállalnia.

Piacok nyitvatartása Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi piacigazgatóság tájékoztatása szerint

a piacok nyitvatartási rendje április 14–25. között a helyi
járványügyi bizottságnak a veszélyhelyzet meghosszabbí-
tására vonatkozó 2021.04.14-i 5-ös számú határozatát fi-
gyelembe véve lesz érvényes. A Hadsereg téri piac naponta
8–18 óra között tart nyitva, az élelmiszertermékeket for-
galmazó piacok az alábbi program szerint működnek:
hétfő–csütörtök: 7–21, péntek, szombat és vasárnap: 7–18

óra között. A piacok területén működő kereskedelmi helyi-
ségek hasonló program szerint tartanak nyitva. Április 30-
án az élelmiszertermékeket forgalmazó piacok 7–20 óra
között tartanak nyitva. A veszélyhelyzet idején – a
2021.04.08-i 432-es számú kormányhatározat 3-as mellék-
letének 12. cikkelye (1) bekezdésének előírásai értelmében
továbbra is zárva marad az ócskapiac – tájékoztatott Ujică
Valer ügyvezető.
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Kétezer felett az új fertőzések
száma

Az elmúlt 24 órában 2265 új koronavírus-fertőzéses
esetet diagnosztizáltak, ezzel a nyilvántartott fertőzöt-
tek száma 1.029.304-re emelkedett – közölte vasár-
nap a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Elhunyt
az elmúlt napban 160 személy, így az áldozatok
száma 26.232-re nőtt. A járvány kezdete óta 940.792-
en gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek száma
62.280-ra csökkent. Jelenleg 1475 beteget kezelnek
intenzív osztályon, kevesebbet, mint előző napon. Az
elmúlt 24 órában 19 ezer teszt eredményét dolgozták
fel. (Agerpres)

Több mint félmillió adag 
Pfizer oltóanyag érkezik

Újabb 511.290 adag Pfizer BioNTech-vakcina érkezik
ma, hétfőn Romániába. A szállítmány légi úton érke-
zik Bukarestbe, Kolozsvárra és Temesvárra – tájékoz-
tatott vasárnapi közleményében a Covid–19 elleni
oltáskampányt koordináló országos testület
(CNCAV). Eddig 3.886.019 adag Pfizer-BioNTech-
oltás érkezett Romániába, ebből 3.362.997 adagot
már felhasználtak a lakosság immunizálására – kö-
zölte a testület. (Agerpres)

Csehországból kiutasítottak 
tizennyolc orosz diplomatát

Tizennyolc orosz diplomatát utasítottak ki Csehor-
szágból, akik a cseh hatóságok szerint az orosz tit-
kosszolgálatoknak dolgoztak – jelentették be
szombaton Prágában. Andrej Babis cseh miniszterel-
nök szerint erős a gyanú, hogy az orosz titkossszol-
gálatok képviselőinek szerepük volt egy
dél-morvaországi lőszerraktárban, Vrbeticében 2014
decemberében történt robbanásban. Babis a diplo-
maták kiutasításáról tájékoztatta Milos Zeman cseh
államfőt, Jan Hamácek megbízott cseh külügyminisz-
ter pedig a prágai orosz nagykövetet értesítette a dip-
lomaták kiutasításáról. (MTI)

Oroszország saját űrállomást
hoz létre

Oroszország 2025-ben ki akar lépni a Nemzetközi Űr-
állomás-projektből, és önállú, újgenerációs szolgálati
űrállomás létrehozásába fog – jelentette ki Jurij 
Boriszov orosz miniszterelnök-helyettes egy, a
Rosszija 1 televízióban vasárnap sugárzott interjú-
ban. Boriszov úgy vélekedett, „úgy becsületes”, ha
erről a partnereket már most tájékoztatják. Közölte,
hogy a Nemzetközi Űrállomás 2024 utáni működésé-
ről Moszkva a velük való egyeztetések és döntően
már a felhasználhatóságuk végéhez közeledő modu-
lok műszaki állapotának felülvizsgálása alapján hatá-
roz majd. Elmondta, hogy a nemzetközi projekt
alternatívájának létrehozásáról április 12-én, az em-
beres űrrepülés kezdetének 60. évfordulóján Vlagyi-
mir Putyin elnök részvételével megtartott vezetői
tanácskozáson döntöttek. A kormányfőhelyettes sze-
rint az orosz állomás építése hamarosan elkezdődik,
hogy minimálisra lehessen csökkenteni a Nemzetközi
Űrállomás nemzetközi szegmenseinek konzerválása
és az új objektum üzembe helyezése közötti időt. A
nemzetközi projekt feladásának gondolatát korábban
a Roszkoszmosz orosz állami űripari vállalat is felve-
tette, az üzemeltetés drágaságára hivatkozva. 
(MTI)

kéne a költségvetési bérekre vonatkozó törvénykezést,
és a költségek visszafogása után az állami bevételek nö-
velése terén is eredményeket várnak tőle. És mindezt
nem látják könnyen megoldhatónak a bizonytalan gaz-
dasági helyzet és az esetleges koalíciós politikai feszült-
ségek miatt. Amikor ennek a hitelminősítői
nyilatkozatnak a kapcsán a kormányfő arról beszél,
hogy kabinetje „egyértelműen és kétségtelenül” el-
nyerte a nemzetközi intézmények és a befektetők bizal-
mát, az egy, a valóságtól távol álló politikai lózung.
Akkor mondana igazat, ha magát az ország adóskocká-
zati besorolását javították volna, ami viszont semmit
nem változott, már hosszú évek óta a még éppen ajánlott
osztályban van, ami a bóvli feletti utolsó lépcsőfok. Köz-
vetlenül ettől a besorolástól függ, hogy a kormány mek-
kora kamatokkal tud hiteleket felvenni a nemzetközi
piacról, ha kap egyáltalán, mert minden normális hite-
lező kétszer is meggondolja, ad-e kölcsönt a nem aján-
lott, bóvli kategóriájú országoknak. Márpedig pénzre
igencsak szükség lesz, mert az idei költségvetési adatok
szerinti tervezett államháztartási deficit mintegy 80 mil-
liárd lej, aminek a több mint felét szép hazánk nemzet-
közi bankoktól tervezi kölcsönkérni. Bóvlihatáron
táncoló országként jó nagy kamattal, amit még az uno-
káink is fizetni fognak.

Bóvliról szebben

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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A Standard and Poor’s (S&P) nemzetközi hitelminősítő ne-
gatívról stabilra javította Románia államadós-besorolásának
kilátásait, ugyanakkor megerősítette „BBB mínusz/A-3”
szintű, befektetési ajánlású besorolását.

Florin Cîţu miniszterelnök szombaton elmondta: ez a dön-
tés megerősíti, hogy az általa vezetett kabinet helyes döntése-
ket hozott, a kormányprogram gazdasági stabilitást biztosít,
az államadós-besorolás kilátásának javítása viszont arra kö-
telezi a kabinetet, hogy hajtsa végre a vállalt reformokat.

Felszólította a minisztereket, hogy gyorsítsák fel a refor-

mokat főleg az állami vállalatoknál és a kormányzati ügynök-
ségeknél, hogy „véget vessenek a közpénz elprédálásá-
nak”.

A miniszterelnök kiemelte a versenyszféra és a vállalkozók
szerepét, akik szerinte ennek a járványtól sújtotta nehéz idő-
szaknak a „hősei”. „Ők vitték a nehezét, gyakran velük egyez-
tettem, hogy a legjobb döntéseket hozzuk, a bizalmuk nélkül
nem sikerült volna” – mondta a miniszterelnök. Cîţu szerint
az általa vezetett kormány megnyerte a nemzetközi intézmé-
nyek és a külföldi befektetők bizalmát. (MTI)

A Standard and Poor’s stabilra javította Románia 
államadós-besorolásának kilátásait

Több mint 120 volt törvényhozó perelte be az utóbbi na-
pokban a parlamentet, amiért egy februárban megszavazott
törvény alapján beszüntette speciális nyugdíjuk folyósítását.

A G4Media hírportál szerint ezen a héten 122 volt szenátor
és képviselő – köztük a jelenlegi kormány fő erejét képező
Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a korábbi Szociáldemokrata
Párt (PSD) számos ismert tisztségviselője – emelt panaszt az
ország húsz bíróságán. A Hotnews.ro portál további hét Besz-
terce-Naszód megyei volt honatya által indított perről tudósí-
tott.

A témával foglalkozó hírforrásoknak nyilatkozó korábbi
törvényhozók arra hivatkoztak, hogy a törvény visszamenő-
leges hatályú, szerzett jogot töröl el, amikor beszünteti a már
korábban megítélt parlamenti nyugdíj-kiegészítések kifizeté-
sét.

A parlament februárban nagy többséggel fogadta el a tör-
vényhozók speciális nyugdíjának eltörlését, miután a tavaly
decemberi parlamenti választási kampány központi témájává
vált a katonáknak, rendőröknek, titkosszolgálati ügynökök-
nek, bíráknak, ügyészeknek, pilótáknak, diplomatáknak, pénz-

ügyőröknek és törvényhozóknak járó – az átlagos öregségi já-
randóság többszörösére rúgó – speciális állami járandóságok
ügye.

A februári szavazáson az összes különnyugdíj eltörlését
szorgalmazó RMDSZ nem vett részt, „szemfényvesztésnek”
minősítve a speciális juttatások összértékének alig 1,38 szá-
zalékáról rendelkező döntést.

Turos Loránd, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője rámu-
tatott: 825 volt képviselő és szenátor speciális nyugdíja havi
4,5 millió lejjel terheli meg a költségvetést. Ez átlagosan havi
5455 lejes extra juttatást jelent. Az átlagos öregségi nyugdíj
havi 1500 lejre tehető.

A törvény kihirdetését ezúttal senki sem hátráltatta előzetes
normakontroll igénylésével, de az alkotmánybíróság a már ha-
tályos törvényeket is alaptörvénybe ütközőnek minősítheti és
hatályon kívül helyezheti, ha egy peres eljárás keretében va-
lamely bíróság utólag kér alkotmányossági vizsgálatot. Az al-
kotmánybíróság már többször „megmentette” a kivételezettek
luxusnyugdíjait, megakadályozva a lefaragásukról vagy eltör-
lésükről hozott törvények hatályba lépését. (MTI)

Volt törvényhozók perelték be a parlamentet 
speciális nyugdíjuk eltörlése miatt

Romániában a múlt héten csaknem másfélszeresére emel-
kedett, péntekig megközelítette a 80 ezret a koronavírus ellen
beadott oltások napi üteme, ugyanakkor a bukaresti média sze-
rint félő, hogy idő előtt kifullad az oltáskampány, a várólis-
tákra feliratkozottak száma ugyanis egy hét alatt a felére
csökkent.

Pénteken már csak 300 ezer ember szerepelt az oltáskam-
pány előjegyzési portáljának várólistáin, túlnyomó többségük
a BioNTech/Pfizer oltóanyagát használó oltóközpontokhoz re-
gisztrált, és meghaladta a 100 ezret a várakozás nélkül elője-
gyezhető oltási időpontok száma, ezek közül csaknem 60
ezerben az AstraZeneca oltóanyagát kaphatják meg a jelent-
kezők.

Florin Cîţu miniszterelnök pénteki kolozsvári sajtóértekez-
letén azt mondta: nem tart az oltáskampány kifulladásától.
Szerinte éppen az a cél, hogy csökkenjenek a várólisták, és
mindenki néhány napon belül megkaphassa a védőoltást. Hoz-

zátette: Kolozsvár a lakosság 30 százalékos átoltottságával
élen jár az országban, és hamarabb „megnyithatja a gazdasá-
got”. A román miniszterelnök szerint országos szinten 35 szá-
zalékos átoltottságtól kezdődően teszik meg az első lépéseket
a járványügyi korlátozások lazítása terén.

Romániában jelenleg napi 115 ezer vakcinát lehetne beadni,
úgyhogy Cîţu szerint „realista-pesszimista” célkitűzés az,
hogy május végéig a beoltottak száma elérje az ötmilliót.

Péntektől előjegyzés nélkül is megkaphatja bárki az Astra-
Zeneca vakcináját, amennyiben az illető oltóközpontban van-
nak szabad helyek, és senki sincs a várólistán. Ugyancsak
péntektől az előjegyzési portálra feliratkozottak nemcsak azt
láthatják, hogy az egyes oltóközpontban melyik vakcinát hasz-
nálják, hanem azt is, hogy még hányan vannak előttük ott,
ahol feliratkoztak a várólistára. Pénteken meghaladta a két és
fél milliót a legalább egy dózissal beoltottak száma, közülük
több mint másfél millió a második adagot is megkapta. (MTI)

Gyorsul, de a kifulladás jeleit mutatja 
az oltáskampány

Florin Cîţu miniszterelnököt és a
Nemzeti Liberális Pártot (PNL) támadta
pénteki sajtóértekezletén Vlad Voicu-
lescu, az USR–PLUS pártszövetség le-
váltott egészségügyi minisztere, azt
sugallva, hogy valótlan adatokat közöl-
nek a koronavírusban elhunytak számá-
ról, és felelősséggel tartoznak a járvány
legnagyobb „rablásáért”, amelyet az
egészségügyi védőfelszereléseket forgal-
mazó Unifarm állami vállalatnál követ-
tek el.

Voiculescu az őt leváltó, az egészség-
ügyi tárca vezetését ügyvivőként átvevő
liberális miniszterelnök tennivalói közé
sorolta ezeknek a gyanús ügyeknek a
tisztázását, amelyeket elmondása szerint
a tavalyi PNL-kormánytól örökölt. Az
USR–PLUS politikusa azt mondta: nem
akar számokkal dobálózni, mert levál-
tása megakadályozta a helyzet alapos
dokumentálását, de az első vizsgálatok
arra utalnak, hogy a tavalyi PNL-kor-
mány által bevezetett módszertan miatt
jelentős eltérések vannak a Covid-kór-
házi elhalálozásokról szóló jelentések és
a valós számok között.

A korrupcióellenes ügyészség tavaly
vádat emelt az Unifarm vezérigazgatója
ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy 760

ezer euró kenőpénzt követelt magának
250 ezer járványügyi védőfelszerelés és
hárommillió egészségügyi maszk be-
szerzése során.

Voiculescu szerint Cîţu politikai kar-
rierje érdekében, ok nélkül menesztette
őt, „az ország első számú járványügyi
szakemberévé vált”, és olyan dolgokról
döntött, amelyekről nem voltak szakmai
ismeretei, ráadásul anélkül, hogy a mi-
nisztérium szakembereivel konzultált
volna. A leváltott miniszter szerint nincs
olyan része az egészségügyi rendszer-
nek, amely politikamentes lenne, a köz-
érdek és szakmaiság előtérbe helyezését
célzó rövid mandátuma a „mentalitások
harcával” telt, menesztését pedig annak
tulajdonította, hogy „magára haragította
a rendszert”.

A PNL szerint Voiculescu sértődött-
sége és csalódottsága miatt „ellenzékbe
vonult”, vádaskodásai alaptalanok, vagy
olyan problémákat fednek fel, amelyeket
neki kellett volna miniszterként megol-
dani.

Péntek délután egy kolozsvári sajtótá-
jékoztatón a miniszterelnököt is reagál-
tatták a halálozási statisztikákkal
kapcsolatos vádakra. Cîţu rámutatott:
Voiculescu eddig egyetlen kormányülé-

sen sem vetette fel, hogy valótlanok len-
nének a koronavírusban elhunytak sta-
tisztikái, és felszólította az egészségügyi
tárcát is koordináló Dan Barna minisz-
terelnök-helyettest, az USR–PLUS társ-
elnökét, hogy a kormányülésen, illetve a
nyilvánosság előtt is adjon magyaráza-
tot: mire alapozta Voiculescu a halálo-
zási statisztikákat megkérdőjelező
állítását, és milyen megoldást 
javasol.

Cîţu szerint a koalíciós kormány na-
gyon jól működik, és a maga részéről
arra vár, hogy az USR–PLUS új, büntet-
len előéletű, érdekellentétektől mentes
szakembert javasoljon az egészségügyi
miniszteri posztra.

Bukarestben azt követően alakult ki
koalíciós válság, hogy a kormányfő a
koalíciós partner hozzájárulása nélkül
váltotta le az USR–PLUS által jelölt
egészségügyi minisztert, miután a tárca
előző napon tudta nélkül módosította a
települések vesztegzár alá helyezésének
feltételeit. Az USR–PLUS bejelentette,
hogy megvonta a bizalmat a miniszter-
elnöktől, és arról szeretne egyeztetni a
PNL-vel és az RMDSZ-szel, hogy Cîţu
nélkül folytassák a közös kormányzást.
(MTI)

Voiculescu a kormányfőt és pártját támadta 
a halálozási statisztikák miatt



Fotó: Vajda György
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Ébredező környezettudatosság 
védőmaszkokat és gumikesztyűket.
Mind az intézmények képviselőit,
mind az önkénteseket kijelölt partsza-
kaszokra osztották be. A hegyimen-
tők, a katasztrófavédelmiek és
néhány önkéntes kajakos csónakba
szállt, hogy a vízből is kiszedje a hul-
ladékot, és a Maros jobb partjáról át-
szállítsa a szemetet a kijelölt
helyekre. Külön sátorral jött el a pol-
gármesteri hivatal, élén Soós Zoltán-
nal, de ott voltak a megyei tanács
munkatársai is. Péter Ferenc is szedte
csapatával a szemetet, ahogy többen
a marosvásárhelyi, a Maros Megyei
Tanács tagjai közül, és sorolhatnánk
tovább mindazokat, akik rendíthetet-
lenül, munkatársi közösségükkel
együtt eljönnek. Jelen volt Sófalvi
Szabolcs polgármester is. Idén elő-
ször szelektíven gyűjtötték a szeme-
tet, más-más zsákba kerültek a
PET-palackok, az alumíniumdobo-
zok, a lebomló hulladék. Nehéz fel-
sorolni, hogy miket találtak a vízben,
a bokrok között vagy csak egysze-
rűen kupacba hordva teherautónyi
vagy szekérderéknyi rakományként a
szántóföld szélén vagy a parton
hagyva. 

A teljesség igénye nélkül álljon itt
azon cégek, intézmények neve, ame-
lyek minden alkalommal gépkocsi-
val, logisztikával, munkaerővel,
teával, szendviccsel vagy zsíros ke-
nyérrel (az idén sajnos nem lehetett),
jó hangulatot teremtve jelen voltak az
akción: a Marosvásárhelyi Rádió, a
Mures Runners, a Bioeel, a Női Aka-
démia, a Salvamont – Salvaspeo
Maros, a Maros Művészegyüttes, a
Master Ski and Bike Klub, a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata – a Horea Kataszt-
rófavédelmi Felügyelőség, az Aqua-
serv Rt., a Román Vizek Vízügyi
Hatóság, a Maros Megyei Sporthor-
gász- és Vadászegyesület, a Visit
Maros Egyesület, az ADI Ecolect
Maros, a Mammooth Tyre Kft., to-

vábbá a Maros Megyei Tanács, Ma-
rosvásárhely, Marosszentgyörgy, Ma-
rosszentanna és Marosszentkirály
önkormányzatainak képviselői, a
Székelyföldi Hokiakadémia és sokan
mások. 

A szemétgyűjtők mintegy 7 km-es
partszakaszt fésültek át Marosszent-
györgyön, Marosszentannán, Maros-
szentkirályon és Marosvásárhelyen.
Az akciót támogatták az említett te-
lepülések önkormányzatai is. 

Soós Zoltán polgármester szerint
a környezettudatos nevelést zsenge
korban kellene elkezdeni. Sajnos
nem elég az ilyen látványos és hasz-
nos akció, hanem azokat, akik az
ilyen megmozdulások ellenére is
szemetelnek, büntetni kell. Azt
ígérte, hogy kamerákat is felszerel-
nek a Maros-partra, valamint más
zöldövezetek környékére, és folytat-
ják a takarítást. Legközelebb a város
környéki erdők szélét tisztítják meg.
A hivatal elkötelezett szándéka,
hogy kiemelten kezelje az egészsé-
ges, környezettudatos életmódot. Az
utóbbi kezdeményezések is jelzik
ezt, hiszen a polgármester nem csak
a Maros-parti takarítási akcióban vett
részt, hanem szorgalmazta az elekt-
ronikushulladék-gyűjtést, és részt
vett a kerékpározást népszerűsítő ak-
cióban is. Mint ismeretes, nemsokára
hétvégén az alternatív közlekedési
eszköz használatát népszerűsítő kez-
deményezésként újra lezárják a gép-
kocsiforgalmat a főtéren.

A példamutatáson és a környezet-
tudatos életmódra való ösztönzésen
túl az is példaértékű, hogy egy tágabb
értelemben vett közösség kovácsoló-
dott össze az akció során. Ismerősök,
munkatársak, kollégák, barátok, ga-
lerik, sportolók, iskolatársak, egyete-
misták és sokan mások találkozhattak
örömmel, jó kedvvel, jót cselekedve,
és ez a hangulat némiképpen vissza-
cseng majd a közösségi médiában
közzétett fotókról is. Jó volt jó helyen
lenni és jót tenni! 

(Folytatás az 1. oldalról)

Elfogadták Marosvásárhely költségvetését
Új koncepció, több pályázat

Marosvásárhely költségvetését pén-
teken nagyfokú támogatottsággal, el-
lenszavazat nélkül fogadta el az
önkormányzat. A tanácsülést megelő-
zően Frunda Csenge, az RMDSZ frak-
cióvezetője és Kelemen Márton, a
költségvetési bizottság elnöke sajtó-
tájékoztatót tartott, melyen részt vett
Soós Zoltán polgármester és Portik
Vilmos alpolgármester, és vázolták az
új koncepciójú költségvetés főbb té-
teleit.

A közérdek érvényesítése
– Húsz év után végre eljutottunk oda, hogy

egy olyan költségvetést dolgozzunk ki, amely
nem egy szűk kör magánérdekeit, hanem a
közösség érdekeit szolgálja. Ugyanakkor
húsz év után először egy asztalnál köszönt-
hetjük a polgármestert, az alpolgármestert, az
RMDSZ-frakció képviselőit, és együtt mutat-
juk be a város költségvetését – mondta
Frunda Csenge a sajtótájékoztató felvezető-
jében.

A jelenlegi költségvetés három fő irányt
tartott szem előtt: az adófizetők pénzét pazar-
lásmentesen használják, az előző városveze-
tés által kreált hiányosságokat pótolni, a rossz
döntéseket korrigálni, és kiemelten támogatni
a marosvásárhelyi emberek mindennapjait
megkönnyítő infrastrukturális beruházásokat.
Szemléletváltás a jövőtervezésben

– Nagy felelősség volt az idén egy jó költ-
ségvetést tervezni, figyelembe véve a lehető-
ségeket, kötöttségeket és a terveket – mondta
Soós Zoltán polgármester. – Hosszú idő után
végre csak a marosvásárhelyi emberek és a

város fejlesztése határozta meg ezt a munkát,
amely azért volt lehetséges, mert voltak part-
nereink a frakcióban, a városi tanácsban, s ez
biztos támaszt jelentett ebben a munkában. A
tanácsos kollégák többségére ez volt a jel-
lemző, függetlenül, hogy milyen politikai ala-
kulat színeiben kerültek a városi tanácsba. Ez
jelzi, hogy minden, a városunkért felelősséget
érző választott képviselő látja és tapasztalja:
nemcsak polgármestercsere, hanem szemlé-
letváltás is történt. Aki dolgozni akar, építő
javaslatot tesz, az most már hatással van a
város jövőjének alakítására. Az idei év nagy
kihívása volt megtalálni az egyensúlyt a mű-
ködési, beruházási, közszolgáltatási költsé-
gek között, mindeközben adósságokat
törleszteni.

Akut probléma a parkolás mind a belvá-
rosban, mind a lakónegyedekben, aminek
megoldására számos tervet dolgoztunk ki,
hogy az év második felében tudjuk elindítani
a beruházásokat. A terelőutak tanulmányai
szintén kiemelt fontosságúak. Év végéig le
kell zárni a város déli és nyugati terelőútjaira
vonatkozó tanulmányokat. A közlekedésme-
nedzsment-rendszer szintén ott van a beruhá-
zási tételek közt. Fontos és kiemelt az
oktatási tevékenységek támogatása, a lakások
energiahatékonyságának növelése.

A bírósági döntések miatt jelenleg 25 mil-
lió lejt kell fizessen a város – ami megközelíti
a beruházási összeget – a korábbi városveze-
tés adósságainak törlesztésére.

Az uniós és egyéb források gyarapítása a
prioritások közé tartozik. Az idei költségvetés
közel harminc százalékát az uniós források-
ból fogjuk fedezni. Kiemelném, hogy ez egy
reális költségvetés, amit előirányoztunk, azt
meg is tudjuk valósítani.

Uniós forrásokból fejlesztenek
– Intenzív heteket tudunk magunk mögött.

Mintegy ötszázmillió lejes költségvetést kel-
lett megtervezni – nyilatkozta Kelemen Már-
ton önkormányzati képviselő, a költségvetési
bizottság elnöke. – A tavalyi 350 millió lejes
megvalósításhoz képest ez évre 504 millió
lejes bevételt terveztünk. Adókból és illeté-
kekből a bevételeink hasonlóak a tavalyihoz
(310 millió), a központi támogatásból, az
uniós finanszírozásból származó bevételeink
jelentősen növekedtek (mintegy 135 millió
lejjel több az idén). Itt elsősorban az uniós
projektek finanszírozásának köszönhetően a
növekedés 119 millió lej.

A kiadási oldalon megállapítható, hogy a
személyzeti kiadások valamelyest csökken-
tek, annak ellenére, hogy a költségvetési táb-
lázatokban mintegy tízmillió lejes növekedés
látható. Ennek az oka az oltóközpontok mun-
katársaink a bérezéséből adódik, de ezt az
egészségügyi minisztérium visszatéríti. A
működési költségek a teljes intézményrend-
szerre vetítve 6 millió lejjel növekedtek, de
ebben benne van a tavalyról görgetett tarto-
zások kifizetése. Jelentősen növekedtek az
ösztöndíjakra fordított összegek, a tavalyi 2,5
millióhoz képest 11,4 milliót terveztünk ta-
nulmányi és szociális ösztöndíjakra. Jelentős
összegeket irányoztunk elő az iskolák és utak
javítására.
Tömegszállítás 
és kétnyelvűség

– A tömegközlekedés fejlesztését nagy-
mértékben európai uniós támogatásból va-
lósítjuk meg – nyilatkozta Portik Vilmos
alpolgármester. – Járműbeszerzésre négy
projektünk is van, ebből három európai

uniós forrást irányoz elő. Ez utóbbiak elekt-
romos és hibrid autóbuszok beszerzését cé-
lozzák. A korábbi városvezetés által dízel
autóbuszok beszerzésére indított projektre
szintén kellett saját forrást előirányozni. A
közbeszerzési pályázat zárult, most a felleb-
bezési időszakban vagyunk, és reméljük,
nemsokára döntés is születik. Az elektromos
buszokat a gyártó már az idén le tudná szál-
lítani, de nincsenek előkészítve a töltőállo-
mások, amelyek szintén ennek a
pályázatnak a részei. Először a tömegközle-
kedési vállalat udvarán kell kialakítani a töl-
tőállomásokat. De mivel erősáramú
berendezésekről van szó, transzformátor-ál-
lomást kell létesíteni, és biztonságossá kell
tenni az udvart. Az idén topográfiai munká-
latok zajlanak, vezetékek áthelyezésére, csa-
torna- és vízvezetékcserére kerül sor, hogy
decemberben tudjuk fogadni az első elekt-
romos buszokat, ha minden zökkenőmente-
sen halad. A hibrid autóbuszok
közbeszerzését újra kell kezdeni, mivel az
egyetlen pályázó nem tudta teljesíteni a fel-
adatfüzetben előírtakat. 

A kétnyelvűség szempontjából fontos
lépes lesz a polgármesteri hivatal honlapjá-
nak megújítása, a tanácsülések online közve-
títésének a kétnyelvűsítése, és nem
utolsósorban az új, zománcozott eljárással
készülő utcanévtáblák kihelyezése. Ezeket a
városközpontból indulva a lakónegyedek felé
haladva cseréljük le. A Színház térre tervezett
Sütő András-szoborra érvényes tanácsi hatá-
rozat van, de az előző városvezetés soha nem
igyekezett gyakorlatba ültetni. Most a költ-
ségvetésben előirányoztunk erre pénzalapot.
Reméljük, még mandátumunk végéig fel is
avathatjuk.

Karácsonyi Zsigmond

Meghosszabbították a környezetvédelmi pályázat 
határidejét

Meghosszabbították a Marosvásárhelyi Rádió és partnerei által a Maros-parti takarítási
akcióhoz kötődő környezetvédelmi pályázat leadási határidejét egy hónappal, és a
hosszúra nyúlt vakációra való tekintettel az eredményhirdetést június elsejére halasz-
tották. 

Mint már lapunkban is közöltük, a Közösen kitakarítjuk! jelszóval hirdetett akció mellett a Marosvá-
sárhelyi Rádió gyerekeknek és fiataloknak hirdetett környezetvédelmi jellegű pályázatot. A felhívás sze-
rint le kell rajzolni, vagy saját terv alapján készíteni kell egy olyan tárgyat, amelynek fő alapanyaga a
pillepalack. Egy pályázó személy vagy csoport csak egy alkotással pályázhat. Az alkotás csak kézi tech-
nikával készülhet (rajz esetén színes ceruza, filctoll, tempera, pasztellkréta stb.; tárgy esetén: pillepalack,
ragasztó stb). Az óvodásokat, előkészítő osztályosokat, valamint az I–IV., az V–VIII., a IX–XII. osztá-
lyosokat külön kategóriában díjazzák. 

Az Ecolect Maros, a Surtec, a jatszma.ro, a Gedeon Richter Romania, a Kormány Főtitkárságán belül
működő Fenntartható Fejlődés Főosztály, a Maros Művészegyüttes, az Ariel Gyermek- és Ifjúsági Szín-
ház által támogatott pályázat keretében az alkotásokról készült fotókat a radiospalyazat@gmail.com e-
mail-címre kell beküldeni május 22-ig, az eredményhirdetés június 1-jén lesz. 

Bővebb felvilágosítás a Marosvásárhelyi Rádiónál a következő elérhetőségeken:
krakoczi@yahoo.com, valamint a 0740-117-206-os telefonszámon kapható. 
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Törőcsik Mari
Egy pillanatra leáll a Körhinta, elhallgat a

Pacsirta, csitul a Szerelem…, Solvejg és Ase,
Tünde, Cordelia és a Bolond, Júlia és dajkája,
Katyerina, Kurázsi mama, Celia Peachum,
Winnie, Helén, Cecília, dr. Mathilde von
Zahnd, Inganga, özv. Húberné, Szellemfi,
Ljubov Andrejevna, Mária, Fábián, Moszkal-
jova, Az anya, Luka, Galilei és még sok-sok
szereplő lehajtja a fejét. Eltűnt egy titokzatos
mosoly.

86 éves korában elhagyta az e világi szín-
padot, és az égi társulathoz költözött Törőcsik
Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művé-
sze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-,
kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas

színművésznő, érdemes és kiváló művész.
Pályafutása, a színészi szakma iránti alázata,
megformált színpadi és filmszerepei, hivatás-
tudata és az abból fakadó értékrendje szám-
talan színészgeneráció számára vált
példaértékűvé, átitatva mindezzel a teljes ma-
gyar színházi kultúrát. Az összmagyar nyelv-
területen keveseket találnánk, akik valaha ne
látták volna játszani, ha máshol nem, vala-
mely filmjében, akik ne ismernék fel össze-
téveszthetetlen hangját és hanghordozását: a
szó legnemesebb értelmében, valóban a
Nemzet Színésze volt, generációk számára A
Színésznő. Ő volt a közös bennünk, aki mun-
kássága, alakításai, szellemisége révén össze-

kötött színházi alkotókat és nézőket a határok
különböző oldaláról.

Gaál István 1972-ben bemutatott Holt
vidék című filmjében Ferenczy István, társu-
latunk egykori tagja együtt játszott főszerepet
Törőcsik Marival. A film kapcsán készülő
egyik interjújában így emlékszik vissza a
közös munkára: „Törőcsik Mari hihetetlenül
sokat dolgozik. A forgatás öt hete alatt, napi
tíz-tizenkét órai filmezés után, este színház-
ban szerepelt. Azt hiszem, ő ma az egyik leg-

nagyobb színpadi és filmszínésznő Magyar-
országon, mégis végtelenül egyszerű, közvet-
len, sohasem leereszkedő, mindig
természetes, baráti, segítőkész. Az a ritka szí-
nészegyéniség, aki sohasem pózol, sohasem
reprezentál.” (Vörös Zászló, 1972)

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kö-
zössége, ugyanúgy, ahogy az összmagyar
színházi kultúra, egy pótolhatatlan példaképet
veszített el Törőcsik Mari személyében, de
hatását és emlékét tovább őrzi. (közlemény)

Új Tamási-darab a Maros Művészegyüttestől
Bemutató előtt a Boldog nyárfalevél

Bár a járványhelyzet alakulása miatt hetek
óta zárva vannak a közönség előtt Marosvá-
sárhely kulturális intézményei, a színfalak
mögött töretlenül folytatódik a munka. A
Maros Művészegyüttes a Spectrum Színházzal
együttműködésben Tamási Áron Boldog nyárfa-
levél című színjátékát állította színpadra. 

Az egyelőre szűk körben bemutatásra kerülő elő-
adásról, valamint a közeljövő terveiről Barabási Attila
Csabát, a Maros Művészegyüttes igazgatóját kérdez-
tük. Beszélgetésünk alatt az is kiderült, mivel aratta a
legnagyobb sikert a virtuális térben a társulat. 

– Hogyan sikerült a járványügyi korlátozások köze-
pette felkészülni az új bemutatóra?

– Sokszereplős előadásról lévén szó, nem volt egy
könnyű próbafolyamat. A Tündöklő Jeromos után a
Boldog nyárfalevéllel a Tamási-darabok színrevitelére
irányuló táncszínházi küldetést folytatjuk. A Maros
Művészegyüttes táncosai mellett olyan színészek lát-
hatók az előadásban, mint Bogdán Zsolt, Tatai Sándor,
Szélyes Ferenc, Kárp György, Pál Hunor, Márton Ka-
tinka, Szász Domosi Anna, Czikó Júlia. A darab ren-
dezője Török Viola, zenéjét Kelemen László, a
Hagyományok Háza főigazgatója szerezte, koreográ-
fusa Varga János. Az előkészületekre visszatérve, kez-
detben a színészek és a táncosok külön próbáltak, a
közös próbafolyamatot két hete kezdtük el. Április 16-
án elemzés végett le is filmeztük az előadást. Április
23-án és 24-én tartunk egy szűk körű premiert, a nagy-
közönségnek azonban sajnos egyelőre nem áll mó-
dunkban bemutatni. Bízunk benne, hogy a
járványhelyzet alakulása ezt májusra lehetővé teszi. A
táncosaink közül nagyon sokan egyébként már meg-
kapták a koronavírus elleni oltást, így biztonságban
lehet közösen dolgozni. 
Kiszállás zöld és sárga övezetekbe 

– A Maros Művészegyüttes a korlátozások első esz-
tendejében is gazdag kínálattal ajándékozta meg a vir-
tuális térben a népzene, néptánc kedvelőit. Gondolom,
most sincs ez másként. 

– Mivel megyeszinten korlátozott az élő fellépések
lehetősége, a megyeszékhelyen pedig egyáltalán nincs
erre lehetőség, gondunk van arra, hogy a magyar és
román tagozat hetente 3-4 online előadással kárpótolja

a közönséget. Húsvétkor sóvidéki, ezen belül kibédi,
illetve nyárádmenti húsvéti szokásokat elevenítettünk
fel az interneten. Több mint ötszázan nézték meg a fel-
vételt, két-háromezres megosztása lett. Egyértelműen
ez volt eddig a virtuális térben aratott legnagyobb si-
kerünk.

– Beszéljünk kicsit a közeljövő forgatókönyvéről.
– Terveink bőven vannak, a megvalósításuk azonban

a járványhelyzet alakulásától függ. Több előadásunkat
a Székelyföld zöld, illetve sárga zónába tartozó falva-
iban, városaiban vinnénk színre. Hargita megyében
számos település ebben a kedvező helyzetben van.
Gyergyószentmiklósra két előadásunkat, a Mátyás ki-
rály álruháit és a Valaki jár a fák hegyén című Ká-
nyádi-emlékműsort is várják. Az Erdélyi Hivatásos
Táncegyüttesek Találkozóját rendszerint ősszel tartják,
idén azonban május 27–30. között kerül rá sor Csík-
szeredában. A találkozón a Kányádi-emlékműsorral ve-
szünk részt.
Legényes a világnapra 

– Április 29. a tánc világnapja. A múlt esztendő ki-
vételével ezt a napot minden évben táncos villámcső-
dület tette emlékezetessé Marosvásárhelyen. 

– Idén is szeretnénk megszervezni a villanásnyi pro-
dukciót, persze a járványügyi előírásoknak megfele-
lően legtöbb 50 résztvevővel. Páros táncra nem lesz
lehetőség, így kalotaszegi legényessel emlékeztetnénk
az érdeklődőket a néptánc szépségére, erejére. Ameny-
nyiben erre Marosvásárhelyen nem lesz lehetőség,
rendhagyó módon a megye egy másik, zöld vagy sárga
zónához tartozó településén kerítenénk sort az ese-
ményre. Természetesen egy előadással is szeretnénk
tisztelegni a világnap előtt. Ha lehetőségünk lesz a me-
gyeszékhelyen közönség elé lépni, az itt kevésszer ját-
szott Mezőség mosolya című folklórműsort mutatnánk
be. Azt még nem döntöttük el, hogy más helyszín ese-
tén melyik előadásunkat vigyük színre, de bőven van
miből választani. Az viszont nagyon elszomorít, hogy
a járványhelyzet miatt idén sem ünnepelhetünk együtt
a néptáncos világ többi szereplőjével. A meglévő kor-
látozások között kizárólag a hivatásos táncosok foly-
tathatják a munkát, az amatőr néptáncmozgalomnak
szünetelnie kell. A mi családunk azonban ennek a moz-
galomnak a résztvevőivel, illetve a hagyományőrzők-
kel teljes. Kérem a Jóistentől, hogy mielőbb enyhüljön
a helyzet, és újra színpadon láthassuk a jövő legfiata-
labb táncosait is.A Boldog nyárfalevél próbáján

Nagy Székely Ildikó 

Törőcsik Mari – Holt vidék Forrás: filmarchiv.hu

Törőcsik Mari, Ferenczy István – Holt vidék Forrás: filmarchiv.hu



Az Európai Parlament és az
Európai Bizottság határozata
szerint, az Európai Unió közös
agrárpolitikájának megfele-
lően – a mezőgazdasági tá-
mogatások méltányosabb
elosztásáért – általános me-
zőgazdasági cenzus lesz a
tagországokban. Romániában
az összeírást ez év május 
10-e és július 31-e között
szervezi az Országos Statisz-
tikai Intézet, a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési
Minisztérium, a Belügy- és a
Közigazgatási Minisztérium
támogatásával. Az összeírás-
ról Ioan Mateijal, a Maros Me-
gyei Statisztikai Igazgatóság
ügyvezető igazgatójával be-
szélgettünk. 

– Ki döntötte el, hogy mikor le-
gyen, és miért fontos a mezőgazda-
sági cenzus? 

– Tízévenként tartanak mezőgaz-
dasági összeírást. Romániában
2010-ben volt legutóbb, az egyéves
késés a világjárvány miatt van,
azonban az Európai Parlament és a
Bizottság úgy döntött, hogy az új
uniós költségvetés kialakítása
miatt, az agrártámogatások orszá-
gonkénti, szakterületenkénti méltá-
nyosabb elosztásáért egyszerre
szervezzenek cenzust a tagorszá-
gokban. Erről az uniós szabályza-
toknak megfelelően a kormány
2020. február 4-én kibocsátotta a
22-es számú sürgősségi rendeletet,
amelyet némi módosításokkal elfo-
gadott a 177/2020-as törvénnyel,
így ez a jogszabály rendelkezik az
összeírásról. Elrendelték, hogy
uniós szinten háromévente gyűjtse-
nek mezőgazdasági jellegű adato-
kat. Az idei cenzus referenciája a
2020-as mezőgazdasági év, naptár
szerint a földművelők és a mező-
gazdászok esetében a 2019. októ-
ber 1. és 2020. szeptember 30.
között megművelt területet veszik
figyelembe, az állattenyésztők ese-
tében a 2020. december 31-i állat-
létszámot és állattartó
létesítményeket, a trágyatárolásnál
a 2020-as naptári évet, míg a vidék-
fejlesztést érintő kérdéseknél az
utóbbi három évben elért eredmé-
nyekről kell beszámolni. Az össze-
írás célja olyan megbízható, pontos
és fontos mezőgazdasági, vidékfej-
lesztési adatok szolgáltatása, ame-
lyek alapján meghatározhatják
Románia agrárpolitikáját, részvéte-
lét a közös uniós folyamatokban, il-
letve azt is vizsgálják, milyen
szektorokban kell fejleszteni, hogy
felgyorsítsák a felzárkózást. To-
vábbá ez szolgáltatja majd az or-
szágos vidékfejlesztési program

alapját. A különböző mutatók alap-
ján követni lehet majd az előreha-
ladást, illetve az információk az
élelmiszer-biztonsági, kutatási és
az üzleti szférának szolgáltatnak
fogódzót, illetve azt is vizsgálják,
milyen szerepe van a nőknek a me-
zőgazdaságban, hogyan lehetne fel-
számolni a vidék elmaradottságát.
Románia köteles a cenzus után 15
hónapon belül közölni az adatokat
az Eurostattal, az unió statisztikai
hivatalával, ellenkező esetben sza-
bálysértési eljárást kezdeményez-
nek az országgal szemben. Ugyanis
az adatok az unió tagországai kö-
zött összehasonlítási alapként is
szolgálnak majd. És nem utolsósor-
ban ennek megfelelően döntik majd
el az unióban, hogy mit mennyivel
támogatnak, gyakorlatilag az uniós
pályázati rendszert, a keretösszege-
ket is eszerint szeretnék leosztani. 

– Pontosabban miről gyűjtenek
adatokat? 

– NAGYON FONTOS, hogy a
megművelt területet írják össze, és
eszerint a területeket HASZNÁLÓ-
KAT és nem a tulajdonosokat kere-
sik fel. Összeírnak minden 15 árnál
nagyobb mezőgazdasági területet,
továbbá a tíz szárnyasnál több ha-
szonállatot, a gazdaság területén
(farmon) levő, állattenyésztésre
használt épületeket, lejegyzik, mi-
ként kezelik, tárolják a trágyát, mi-
lyen mezőgazdasági gépekkel,
eszközökkel rendelkezik a gazda,
továbbá arra is kíváncsiak a kérde-
zőbiztosok, hogy végzett-e a meg-
kérdezett valamilyen
vidékfejlesztési beruházást. Fontos
kérdések vonatkoznak majd a kör-
nyezetkímélő mezőgazdálkodásra,
arra is, hogy hányan dolgoznak a
mezőgazdaságban, miként értékesí-
tik a termékeket, van-e saját feldol-
gozóegységük a háztáji
gazdaságban, rendelkeznek-e más
mellékjövedelemmel. Természete-
sen a kérdések sokkal bonyolultab-
bak, de a kérdezőbiztosok
eligazítják a válaszolókat. 

– Milyen mezőgazdasági terüle-
tekről kell majd beszámolni?

– Amint említettem, azokat, ame-
lyeket megdolgoznak. A következő-
ket veszik figyelembe: a 15 árnál
nagyobb háztáji kerteket, kül-
és/vagy beltelkeken levő szántóföl-
deket, gyümölcsöseket, zöldségese-
ket (kültéri és fólia vagy üvegházi),
szőlőst, bokros termőket (málna,
áfonya, ribizli stb.), kaszálókat, le-
gelőket, gombatermesztő területe-
ket, mindazokat, amelyek
szerepelnek a polgármesteri hivatal
mezőgazdasági jegyzékében. Meg-
jegyzem, hogy az összesítésben el-
térés mutatkozik majd a kataszteri
nyilvántartásban levő területektől,
hiszen itt kizárólag a felhasznált te-
rület számít. A parlagon hagyottak

– akkor is, ha ismert a tulajdonos –
nem képezik az összeírás tárgyát. 

– Hogyan történik majd az össze-
írás?

– A mezőgazdasági minisztérium
és az Országos Statisztikai Hivatal
több mint egy éve dolgozik a cen-
zus előkészítésén. Megalakultak az
országos, majd a megyei bizottsá-
gok, amelyek elnökei a prefektusok.
Ők koordinálják, felügyelik a folya-
matot. A kérdezőbiztosokat és a fel-
ügyelőket a mezőgazdasági
igazgatóságok, illetve a helyhatósá-
gok (polgármesteri hivatalok) aján-
latával választottuk ki,
gyakorlatilag szakemberek, illetve
helyi szinten megfelelő felkészült-
séggel, erkölcsi tartással rendelkező
személyek lesznek, pontosan azért,
hogy meglegyen irántuk a kellő bi-
zalom. Az összeírásra alkalmas ada-
tokat a polgármesteri hivataloknál
levő mezőgazdasági jegyzékek
alapján végezzük. Az előzetes fel-
mérés alapján megyénkben 86.000
helyszínre kell menjünk az egyéni
gazdálkodótól a mezőgazdasági
nagyvállalatokig. Megyénkben 502
cenzor (kérdezőbiztos) és 109 fő-
cenzor (felügyelő) dolgozik majd. A
megyét 502 szektorra osztottuk be,
arányosan. A polgármesteri hivata-
loknak kötelezően értesíteniük kell
a lakosságot, hogy az adott telepü-
lésen melyik időszakban lesz az
összeírás. Természetesen a kérdező-
biztosok előzetesen egyeztethetnek
az érintettekkel. FONTOS, hogy az
adatokat nem papírra gyűjtik. Min-
den biztosnál lesz egy típusigazol-
vány, amelyet kizárólag erre a célra
bocsátanak ki. Ennek és a kérdező-
biztos személyazonossági igazolvá-
nyának a felmutatása kötelező.
Emellett kizárólag – a szavazáskor

is használt – táblagépen rögzítik az
adatokat. Papíron is meglesznek a
kérdések egy formanyomtatványon,
amelyet kérdezés közben az adat-
szolgáltató követhet, de ez nem ma-
radhat az illetőnél. Továbbá a
mappában lesz még az összeírás
szabályzata is. A táblagépet és az
adattovábbítást a Belügyminisztéri-
umhoz tartozó különleges telekom-
munikációs szolgálat (STS)
biztosítja. A számítógépes program
csak abban az esetben hagyja jóvá
a kérdőív elektronikus úton történő
továbbítását, ha megfelelő a válasz.
(Sz.m.: A táblagépen zöld jelzés je-
lenik meg, ellenkező esetben piros.)
A kérdőívek első körben a megyei
statisztikai hivatalhoz kerülnek, ott
a főcenzorok (felügyelők) ellenőr-
zik őket. Amennyiben nem megfe-
lelő valamelyik válasz, rosszul
pipálta ki a biztos az adott kérdést,
a főbiztos azonnal visszaküldheti a
biztosnak az ívet, megjegyzésével
együtt. A kérdezőbiztos csak akkor
távozhat, ha mindegyik kérdésre
megadták a helyes választ. Becslé-
sünk szerint – a mezőgazdasági
egység nagysága szerint – egy-egy
kérdőív kitöltése egy órát is tarthat,
nyilván, ha csak háztáji gazdaságról
van szó, kevesebb területtel, állatál-
lomány nélkül, akkor hamarabb is
elvégezhető az összeírás, de ez ter-
mészetesen függ a kérdezőbiztosok
gyorsaságától is. Ezzel, reméljük,
nem lesz gond, hiszen hamarosan –
a prefektúrán – megkezdjük a felké-
szítőket. A táblagépen pedig már
eleve rajta lesznek a kérdések, ame-
lyeken a biztosok gyakorolhatják a
válaszadási lehetőségeket, hogy
megfelelő rutint szerezzenek a te-
repmunkához. 

– Kik használhatják fel az adato-
kat?

– Amint említettem, az ADATOK
SZIGORÚAN TITKOSAK, nem
szolgáltathatjuk ki őket a polgár-
mesteri hivataloknak, adóhivatalok-
nak, de még a törvényszéknek és
más intézménynek sem, csak az
unió által megadott célnak megfe-
lelően. Az adatok azonnal a megyei
statisztikai hivatalhoz jutnak, majd
innen, miután ellenőrizték a főcen-
zorok, a bukaresti központi intézet-
ben levő szerverbe kerülnek.
Minden táblagépet felhasználónév-
vel és jelszóval lehet megnyitni, és
ezt kizárólag a használója tudja. A
táblagépen szerepel a szektorában
levő – felkeresendő – alanyok neve
és címe is, eszerint oszthatja be,
hogy kihez mikor kopog be. Hang-
súlyozom, hogy az összeírásra vo-
natkozó jogszabály szerint (10.
cikkely) a mezőgazdasági egység

vezetője (vagy magánszemély) kö-
teles teljes és korrekt információt
(11. cikkely) szolgáltatni, és segí-
teni a kérdezőbiztosokat munkájuk-
ban. A kérdezőbiztosok a
mezőgazdasági igazgatósággal
szerződést kötnek, ennek alapján
kérdőívenkénti juttatásban is része-
sülnek, így munkájuk követhető. Ha
valahol akadozik a munka, akkor a
főbiztosok intézkednek, hogy elhá-
ruljon az akadály. 

– Tekintettel arra, hogy különle-
ges évben készül a felmérés, hiszen
még mindig tombol a világjárvány,
milyen egészségvédelmi óvintézke-
déseket kell betartani?

– A kérdezőbiztosoknak kötele-
zően be kell tartaniuk az érvényben
levő egészségvédelmi szabályokat:
védőmaszkot, kesztyűt, fertőtlenítő-
szert kell használjanak. Abban az
esetben, ha a felkeresendő személy
fertőzött, otthon ápolják, vagy ka-
ranténban van, egyeztetés alapján, a
fertőzésveszély lejárta után keresik
majd fel. Elég hosszú a cenzus idő-
szaka, így a karantén miatti eltoló-
dás belefér. Reméljük, hogy a
polgármesteri hivatalok jelzik majd
az eseteket a biztosoknak, és így el-
kerülhetők lesznek a kellemetlen
helyzetek.

– Mi történik akkor, ha a kérde-
zőbiztos megbetegedik, munkakép-
telenné válik?

– Vannak tartalékbiztosaink is,
akik helyettesíthetik kollégáikat, mi
több, tartaléktáblagéppel is rendel-
kezünk, így meghibásodás esetén
kicserélhetjük az eszközöket. Ha
leáll a gép, a továbbított adatok
akkor is megmaradnak, csak a fo-
lyamatban levő kérdőív kitöltését
kell majd esetleg elölről kezdeni. Ez
nem jelent különösebb kiesést. 

– Számítanak-e a rendőrség,
csendőrség segítségére, hogy elke-
rüljék az esetleges kellemetlen hely-
zeteket?

– Természetesen a hatóságok is
követik majd az összeírás menetét.
Elsősorban a polgármesteri hivata-
lok hathatós segítségére számítunk.
Bár előállhatnak különböző helyze-
tek, az embereknek meg kell érte-
niük, hogy ez a cenzus a
mezőgazdászok érdekeit szolgálja,
hiszen az adatok alapján döntik el
az uniós agrárpolitikával foglalko-
zók, hogy mennyi pénzt és mire
ajánlanak fel Romániának az elkö-
vetkezendő finanszírozási periódus-
ban, így mindenkinek az érdeke az,
hogy pontos, megbízható adatokat
szolgáltassunk, mert ez gyakorlati-
lag hozzájárulhat a romániai mező-
gazdaság és vidék fejlesztésé-
hez. 

Fotó: Vajda György
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A második craiovai kiszállásán is
gól nélküli döntetlent játszott az
idei labdarúgó 1. liga bajnokságá-
ban a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK. Ha valaki erre fogadott volna,
aligha gazdagodhatott meg a foga-
dóirodák erre biztosított nyeremé-
nyeiből, hiszen egyik fél sem
remekel a támadásban az utóbbi
időben, ugyanakkor két kiválóan
védekező csapatról van szó.

Balszerencsésen kezdődött a
meccs a házigazdák számára, hi-
szen öt perc után Baiaramot boka-
ficammal a mentő szállította el. Bár
Nouvier-t, akivel a craiovai csatár
ütközött, nem lehet vétkessé tenni,
maga a sérült volt ebben az esetben
elővigyázatlan, már ez jelezte, hogy
kemény fizikai meccs lesz. És a sej-
tés beigazolódott. A labdát birtokló
játékost a legtöbbször szuszogni
sem engedte az ellenfél, különösen
az OSK játékosai támadták le szinte
azonnal a CSU Craiova játékosait,
akik nem igazán tudtak mit kezdeni
a vendégek védelmével. Ugyanak-
kor az OSK is sokat hibázott az
építkezésben, gyakran folyamodott
kilátástalan hosszú passzokhoz.
Ebből szikrázó csata kerekedett ki
középpályán, de kevés gólhelyzet-
tel, és eggyel sem, amely igazán ve-
szélybe sodorta volna a két kaput.

A 11. percben Ștefănescu próbál-
kozott távoli lövéssel, míg a 29.
percben a Sepsi OSK legnagyobb
lehetősége maradt ki. Egy pontrú-
gás után Mitrea rúgta bele Pigli-
acellibe, majd Fofana duplázása

elakadt a blokkban. Ezt követően a
CSU Craiova kezdett jobban veszé-
lyeztetni, és miután Cîmpanu rövid
sarokra tartó lövését Niczuly köny-
nyedén fogta, a 42. percben Papp
egy szöglet után föléfejelt. Az első
félidő hosszabbításaiban Mateiu a
hálóba kotorta a labdát, de méteres
lesen állt, majd Tudorie próbálta
egy bődületes műeséssel becsapni a
játékvezetőt, de sárga lap lett a „ju-
talma”.

A második félidő, ha lehet, még
szikrázóbb volt a középpályán, és
még kevesebb kapujelenettel. Az
56. percben Cîmpanu próbálkozott
jobbacska lövéssel, amelyet 
Niczuly kiütött, a 80. percben 
Cicîldău maradt le kevéssel egy bal
oldali beadásról. A 90+2. percben

Kovács mentett szögletre két mé-
terre Camara elől. Az OSK játéko-
sai sokat futottak, nagyon akartak,
de sokat hibáztak is, és az ellenfél
tizenhatosa táján teljesen kifogytak
az ötletekből.

Az eredménnyel mindkét fél elé-
gedetlen lehet. A CSU Craiova lé-
péshátrányba került a bajnoki
címért folyó harcban, míg az OSK
nem tudta csökkenteni a hátrányát
az ellenfelével szemben, noha a do-
bogós helyezésért jelentős jutalmat
helyezett kilátásba Diószegi László
klubtulajdonos.

A Sepsi OSK szerdán újabb ke-
mény kihívás előtt áll, a Kolozsvári
CFR-t fogadja hazai pályán 21.30
órai kezdettel.

Betonvédelmek, ötlettelen csatárok

Nem tudott visszavágni az őszi 0-5
után a Nyárádtői Unirea 2018 a Szász-
régeni CSM Avântulnak a labdarúgó
3. liga IX. csoportjában. Mi több, a
megyei rangadót másodszorra is
Szászrégen nyerte, amely ezzel Maros
megye legjobb csapata nem hivatalos
címe mellett megerősítette dobogós
helyét is a csoportban.

A két Maros megyei 3. ligás csapat
nyárádtői találkozóján már csak a cso-
port harmadik helye volt a tét, miután
eldőlt, hogy a rájátszásban Dés és
Kudzsir vehet részt. A házigazdák
pedig megpróbáltak volna visszavágni
az őszi nagyarányú vereség miatt.
Ennek megfelelően az Unirea 2018
fölényével indult a meccs, de igazán
nagy helyzetet nem tudtak kialakítani
Bucin kapuja előtt. A 11. percben a ré-
geni kapus gyorsabb volt Rotarunál,
majd a 14. percben három lövés is el-
kerülte a vendégek kapuját. A szász-
régeniek legelőször Truța révén
veszélyeztettek a 23. percben, utóbbi
szögből leadott lapos lövése nem oko-
zott gondot Feiernek. A házigazdák
fölénye a 25. percben ért be, amikor
Bucin alászaladt egy bal oldali szög-
letnek, és Aldea a hosszú kapufa mel-
lől a hálóba fejelt (1-0).

A gól után szinte azonnal megfor-
dult a játék, és alig öt perccel később
egyenlített a CSM Avântul. Egy balról
érkező beadásnál hatalmas lyukat rú-
gott Dumbrăvean, a labda így Bujor-

hoz jutott, akinek még Feier érkezése
előtt volt ideje belepiszkálni, hogy az
a hálóban kössön ki (1-1).

A gól megfogta a hazaiakat, és a
folytatásban többnyire a középpályán
zajlott a küzdelem, egyik csapat sem
tudott jelentős lehetőséget kidolgozni.
Ezek híján távoli lövésekkel próbál-
koztak, Roșca a 39. percben a hosszú
alsó sarkot célozta meg, de Bucin vi-
szonylag könnyen hárított.

A második félidőben steril csatát
vívott a két fél, a kevés lövés rendkí-
vül pontatlanra sikeredett, a csatárok
pedig mindkét oldalon többször lesre
futottak. A meccs végül egy olyan tá-
madás során dőlt el, amikor Murar
még szabályos pozícióból ugorhatott
ki Bujor passzából. A tizenhatos jobb
oldalán még cselezett egyet befelé,
majd Feier alatt ballal a hálóba küldte
a labdát (1-2). Pedig a CSM Avântul

néhány perce ekkor már emberhát-
rányban játszott, miután Baki meg-
kapta a második sárga lapját. Már
csak három perc volt a rendes játék-
időből, és a nyárádtői csapatnak már
nem volt ereje az újításra.

A 3. liga idei kiadásának utolsó
előtti fordulójában a hét végén az Uni-
rea 2018 a sereghajtó Alsógáld ottho-
nába látogat, míg a CSM Avântul
hazai pályán Marosújvár csapatát fo-
gadja.

Eldar Civic, a Ferencvárosi TC (b) és Sassá (Jefferson Gomes de Oliveira), a
Kisvárda Master Good játékosa küzd a labdáért. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Elmaradt a bajnokavatás
Kisvárdán

A címvédő és éllovas Ferencváros 0-0-s döntetlen játszott a
Kisvárda otthonában a magyar labdarúgó NB I. 29. fordulójá-
nak szombati játéknapján, így egyelőre nem szerezte meg
újabb bajnoki címét. A 14 kör óta veretlen zöld-fehérek egy
győzelemmel behozhatatlan előnyre tehettek volna szert, így
azonban a második helyen álló Puskás Akadémia vasárnapi
szereplésétől függ, hogy már ebben a fordulóban megvédik-e
a címüket. Ha a felcsútiak nyertek az MTK ellen a lapzárta
után befejeződött mérkőzésen, matematikailag továbbra is ver-
senyben maradnak az elsőségért.

Az NB I. 29. fordulójának eredményei: Újpest FC – Mező-
kövesd Zsóry FC 3-0, Kisvárda Master Good – Ferencvárosi
TC 0-0, Paksi FC – ZTE FC 1-1, Budafoki MTE – Diósgyőri
VTK 1-2.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás, 1. forduló: CSU Craiova –

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-0
Craiova, Ion Oblemenco-stadion, zárt kapus. Vezette: Horia Mladi-

novici (Bukarest) – Ciprian Danșa (Szatmárnémeti), Tunyogi Ferenc
(Zilah). Tartalék: Florin Andrei (Marosvásárhely). Ellenőr: Aron Huzu
(Nagyszeben).

Sárga lap: Tudorie (45+3.), Mateiu (56.), Bancu (87.), illetve Aga-
nović (41.), Ňinaj (89.).

CSU Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu, Papp, Constantin, Bancu, Ma-
teiu, Nistor, Cîmpanu (71. Vlădoiu), Cicâldău (84. Fedele), Baiaram
(6. Camara), Tudorie (70. Mamut).

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea, Ștefănescu, Păun
(77. Achahbar), Fofana (62. Kovács), Aganović (46. Eder), Nouvier
(60. Petrila), Golofca (46. Bajrović), Šafranko.

Eredményjelző
A 16. forduló eredményei: Dési

Unirea – CS Marosújvár 3-1, Nyá-
rádtői Unirea 2018 – Szászrégeni
CSM Avântul 1-2, Gyulafehérvári
Unirea 1924 – Alsógáldi Industria
0-0, Kolozsvári Sănătatea – Tordai
Sticla Arieșul 3-3, Kudzsiri CSO –
CS Vajdahunyad 0-1.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 16. forduló: Nyárádtői Unirea 2018 –

Szászrégeni CSM Avântul 1-2 (1-1)
Nyárádtő, labdarúgópálya, zárt kapus. Vezette: Valentin Florescu (Sep-

siszentgyörgy) – Bíró Barna (Csernáton), Bíró Enikő (Székelyudvarhely).
Ellenőr: Adrian Vidan (Bukarest).

Gólszerzők: Aldea (25.), illetve Bujor (30.), Murar (87.).
Sárga lap: Petriș (28.), Aldea (76.), illetve Baki (32.), Truța (78.).
Kiállítva: Baki (80.).
Nyárádtő: Feier – Trăistar, Aldea, Dumbrăvean, Bucur (88. Oprea), Moț,

Roşca, Iliescu (70. Iușan), Rotaru, Mâneran (70. Caliani), Petriş.
Avântul: Bucin – Truța, Bugnar, Merdariu, Covaciu, Bujor (90+2.

Crișan), D. Chirilă, S. Chirilă (82. Chireteș), P. Luca (63. Murar), Baki, S.
Luca.

Eredményjelző
* 1. liga, 30. forduló: Jászvásári CSM Politehnica – Nagyszebeni

Hermannstadt 1-0, Konstancai Viitorul – Medgyesi Gaz Metan 0-2;
felsőházi rájátszás, 1. forduló: CSU Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK 0-0; alsóházi rájátszás, 1. forduló: Aradi UTA – Konstancai Vii-
torul 1-0, Gyurgyevói Astra – Bukaresti Dinamo 1948 0-0, Chindia
Târgoviște – Nagyszebeni Hermannstadt 2-0, Medgyesi Gaz Metan –
FC Voluntari 1-1.

* 2. liga, rájátszás, 3. forduló: felsőház: FK Csíkszereda – Univer-
sitatea Craiova 1-2, Dunărea 2005 Călărași – CS Mioveni 1-5, Temes-
vári ASU Politehnica – Bukaresti FC Rapid 1-2; alsóház, A csoport:
Lénárdfalvi ACSF – Bukaresti Metaloglobus 3-1, CSM Slatina – Te-
mesvári Ripensia 0-0, Kolozsvári U – Zsilvásárhelyi Pandurii Lignitul
1-1; B csoport: Bodzavásári Gloria – Unirea 04 Slobozia 0-0, Concor-
dia Chiajna – Bákói Aerostar 3-1; 4. forduló: alsóház, A csoport: Kons-
tancai Farul – Lénárdfalvi ACSF 3-1, Bukaresti Metaloglobus – CSM
Slatina 1-0; B csoport: Resicabányai CSM – Concordia Chiajna 2-0,
Bákói Aerostar – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 1-5, Petrolul Ploiești
– Bodzavásári Gloria 1-1. Az élcsoport: 1. Rapid 42 pont, 2. Univer-
sitatea Craiova 42, 3. CS Mioveni 38.

A felsőház állása
1. FCSB                        0           0          0        0         0-0         33
2. Kolozsvári CFR        0           0          0        0         0-0         32
3. CSU Craiova             1           0          1        0         0-0         30
4. Sepsi OSK                1           0          1        0         0-0         24
5. Clinceni                     0           0          0        0         0-0         22
6. Botosán                     0           0          0        0         0-0         21

Az alsóház rangsora
1. Târgoviște          1          1            0          0           2-0         23
2. UTA                   1          1            0          0           1-0         22
3. Astra                  1          0            1          0           0-0         20
4. FC Argeș            0          0            0          0           0-0         20
5. Medgyes            1          0            1          0           1-1         18
6. Voluntari            1          0            1          0           1-1         17
7. Viitorul               1          0            0          1           0-1         16
8. Dinamo 1948     1          0            1          0           0-0         15
9. Jászvásár            0          0            0          0           0-0         13
10. Nagyszeben     1          0            0          1           0-2         13

Szászrégen javára dőlt el a Maros megyei elsőség



Egy év és több mint egy hónap után léphettek ismét szervezett keretek között pá-
lyára a 4. liga labdarúgói. A teljes amatőr foci újraindulásáról azonban még mindig
nem beszélhetünk, hiszen a tesztelési kötelezettséget nem törölték el teljesen, csupán
kiváltották a sokszor drágább PCR-teszteket a megfizethetőbb gyorstesztekkel. A
Maros megyei 4. ligás csapatok pedig vállalták az ezzel járó költségeket, annyira vár-
ták már, hogy pályára léphessenek. Még úgy is, hogy kevesebb mint egy hónap alatt
kell lejátsszák a bajnokságot. A rajtnál az eredetileg bejelentett 15 helyett csak 12
csapat sorakozott fel, így a lebonyolítás rendjén is módosítani kellett. Három ötös
csoport helyett két hatos csoportot alakítottak ki, a csoportok első két helyezettje ke-
resztben elődöntőt játszik, majd a győztesek egy semleges pályán rendezett döntőben
mérkőznek meg a feljutási osztályozó jogáért. Tegyük hozzá, Maros megye így is jól
áll ilyen tekintetben, hiszen nagyon sok helyen – például Kolozs vagy Bihar megyé-
ben is – nem tudtak elegendő számú csapatot összegyűjteni, több más megyében
pedig négy csapattal rendeznek bajnokságot.

A lebonyolítási rend furcsasága, hogy – mivel a csoportokban csak egyszer mér-
kőznek meg egymással a csapatok – a pályaválasztói jogot sorsolással döntötték el,
így lesz olyan csapat, amely az öt meccsből négyszer játszik hazai pályán, és olyan
is, amely négyszer idegenben.

Az első forduló találkozóit szombaton játszották, az eredményekből egyelőre nem
lehet messzemenő következtetéseket levonni. Ezekre azonban nem kell sokáig várni,
mert heti kétmérkőzéses iramban folytatódik a járványbajnoki idény. Kedden játsszák
a második fordulót, míg május 1-jén az ötödiket. A döntőt május 8-án rendezik.

Egy év után ismét a pályán

A Manchester City a Borussia Dortmund fe-
lett aratott kettős győzelemmel, a Real Madrid
pedig hazai győzelme után a Liverpoolban
elért gól nélküli döntetlennel harcolta ki a to-
vábbjutást múlt szerdán a labdarúgó Bajnokok
Ligája negyeddöntőjében.

A liverpooli találkozó előtt az Anfieldhez ér-
kező madridi csapatbuszt hazai drukkerek szá-
zai fütyülték ki, sőt a jármű egyik ablakát is
betörték. A Mersey-parti klub közleményben
kért elnézést az esetért, egyben jelezte: a rend-
őrséggel együttműködve segítik majd az elkö-
vetők előkerítését.

A házigazda kezdte aktívabban a mérkőzést
kétgólos hátrányának tudatában, a múlt szom-
bati El Clásicón aratott 2-1-es diadallal han-
goló spanyol csapat azonban Thibaut Courtois
védéseivel tartotta az eredményt, sőt, Karim
Benzema révén kis híján be is talált, ám a fran-
cia csatár a kapufát találta el. A játékrész haj-
rájában a nagy nyomást kifejtő Liverpool
támadói hagyták ki egymás után a lehetősége-
ket.

Fordulás után is többnyire a madridiak ka-
puja előtt alakultak ki helyzetek, az utolsó fél
órára cserékkel frissített és támadóbb szellemű
felállásra váltott a Liverpool, míg a vendégek
a labda – ezáltal az eredmény – megtartására
törekedtek. A hajrában csak időszakokra volt

kiegyenlített a játék, ám a kapuja elé szorított
Real Madrid a betegség és sérülés miatt hi-
ányzó hátvédjei ellenére is stabilan védekezett,
így kiharcolta a négy közé lépést, és továbbra
sem vesztett tétmérkőzést január 30-a óta.

A két együttesnek ez volt a nyolcadik egy-
más elleni összecsapása a legrangosabb euró-
pai kupasorozatban, négy Real-siker és három
liverpooli diadal mellett először született dön-
tetlen.

A másik szerdai negyeddöntős visszavágón
negyedóra után továbbjutásra állt a vendéglátó
Dortmund, amely az odavágón jónak mond-
ható 2-1-es vereséget szenvedett Manchester-
ben. Ezúttal Jude Bellingham révén előnybe
került a Ruhr-vidéki együttes, a – futballsta-
tisztikákkal foglalkozó Opta adatai alapján –
a 17 éves és 289 napos angol a BL történeté-
nek második legifjabb gólszerzője az egyenes
kieséses szakaszban.

Negyven percen át érezhette magát tovább-
jutónak a Dortmund, tíz perccel a szünet után
Rijad Mahrez – kezezésért megítélt büntetőből
– egyenlített, így december 12-e óta továbbra
is minden idegenbeli meccsén lőtt legalább egy
gólt a City. Sőt, egy jobboldali szöglet után
Phil Foden 16-oson kívülről eleresztett lövé-
sével nemcsak a továbbjutást, de a kettős győ-
zelmet is megszerezte a manchesteri alakulat.

Újabb lépést tett az osztályozó irányába a Marosvásárhelyi
Ladies női labdarúgócsapata, amely Szörényváron 5-1-re győ-
zött a helyi Atletic Drobeta ellen. 

A 2. csoportban a Ladies 16 ponttal vezeti a rangsort, öt pont-
tal megelőzve az FK Csíkszeredát, amely egy mérkőzéssel töb-
bet játszott. Kettejük közé ékelődik a Kolozsvári Olimpia
fiókcsapata, amelynek azonban nincs feljutási joga, így az osz-
tályozón sem vehet részt.

Filiași-ra kellett volna utazzon ugyanakkor a 3. csoportban
érdekelt Marosvásárhelyi CSM, a találkozót azonban nem ját-
szották le. Filiași egyébként még egyszer sem lépett pályára,
egy találkozót zöldasztalnál elveszített. 

A Dolj megyei csapat a tesztelések miatt húzta eddig az időt,
a szövetség pedig habozott eljárni ellene.

Nyert a Ladies, 
nem játszott a CSM

Az Arsenal, a Manchester United, az AS
Roma és a Villarreal jutott a legjobb négy közé
a labdarúgó-Európa-ligában.

A negyeddöntő csütörtök esti visszavágóján
az Arsenal a 14. percben szerezte az első gólját
a Slavia Prága otthonában, de Emile Smith
Rowe találatát les miatt nem adták meg. A vi-
deóbírós visszajátszás megtekintése után csupán
egy perc telt el, és Nicolas Pépé jóvoltából már
érvényes góljuk is volt a londoniaknak, akik a
következő hat percben két újabb találattal nö-
velték előnyüket, és eldöntötték a továbbjutást.
Az 58. percben Alexandre Lacazette nem kapott
meg egy teljesen jogos büntetőt, majd a 77.
percben akcióból beállította a 0-4-es végered-
ményt.

Az AS Roma egy héttel korábban 2-1-re nyert
az Ajax otthonában. A visszavágón a szünet után
a hollandok szereztek vezetést, majd ismét be-
találtak, de Dusan Tadic gólját szabálytalanság
miatt nem adták meg. Edin Dzeko a 72. percben
egyenlített, és mivel az izgalmas hajrában újabb
gól nem született, a rómaiak kerültek a négy
közé.

A Manchester United az idegenbeli siker után
házigazdaként is 2-0-ra győzte le a Granadát,
így magabiztosan, kettős győzelemmel jutott to-
vább, ahogyan a Villarreal is a Dinamo Zágráb
ellen.

Európa-liga: két angol csapat, a Roma 
és a Villarreal a négy között

Bálint Zsombor

Eredményjelző
* női labdarúgó 2. liga, II. csoport, 8. forduló: Kolozsvári
Olimpic Star – FK Csíkszereda 0-1, Szörényvári Atletic Dro-
beta – Marosvásárhelyi Ladies 1-5. A Kolozsvári Olimpia 2.
állt.
* női labdarúgó 2. liga, III. csoport, 5. forduló: Bákói Măgura
– Bihar United 1-6,  Onix Rm. Sărat – Temesvári ASU Poli-
tehnica 0-2. A Luceafărul Filiași – Marosvásárhelyi CSM
mérkőzést nem játszották le. A Bukaresti Dream Team állt.
A Bihar United – Onix Rm. Sărat mérkőzést 0-3-mal köny-
velték el.

Eredményjelző
A Maros megyei labdarúgó 4. liga (szükségbajnokság) 1. fordulójának eredmé-
nyei:
* 1. csoport: Búzásbesenyői ÎnfrăPirea – Kerelői Mureșul 2-4, CS Radnót – Mező-
szengyeli Inter 4-1, Marosszentgyörgyi Kinder – Marosludasi Mureșul 3-2.
* 2. csoport: ACS Marosvásárhely – Marosvásárhelyi Atletic 5-3, Erdőszentgyörgyi
Kis-Küküllő – Dicsőszentmártoni Viitorul 2002 8-0, Marosoroszfalui Mureșul –
Segesvári CSM 5-1.

A 60 éves Novák Vilmos 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorában
Szucher Ervin meghívottja Novák Vilmos. Nyárádszereda alpolgármestere
ezúttal azonban nem elöljárói minőségében lesz a televízió meghívottja,
hanem 60. életévét betöltött egykori labdarúgóként, illetve edzőként.

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, negyeddöntő, visszavágók:

* Villarreal (spanyol) – Dinamo Zágráb (horvát) 2-1 (2-0). 
Továbbjutott a Villarreal kettős győzelemmel, 3-1-es összesítés-
sel.
Gólszerzők: Alcácer (36.), Moreno (43.), illetve Orsic (75.)

* AS Roma (olasz) – AFC Ajax (holland) 1-1 (0-0). Továbbjutott
az AS Roma 3-2-es összesítéssel.
Gólszerzők: Dzeko (72.), illetve Brobbey (49.).

* Slavia Prága (cseh) – Arsenal (angol) 0-4 (0-3). Továbbjutott
az Arsenal 5-1-es összesítéssel.
Gólszerzők: Pépé (18.), Lacazette (21., 77. – az elsőt tizenegyes-
ből), Saka (24.)

* Manchester United (angol) – Granada (spanyol) 2-0 (1-0). To-
vábbjutott a Manchester United kettős győzelemmel, 4-0-s 
összesítéssel.
Gólszerzők: Cavani (6.), Vallejo (90., öngól)

Az elődöntő párosításai
* Manchester United – AS Roma

* Villarreal – Arsenal
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Bálint Zsombor

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:
* Borussia Dortmund (német) – Manchester City (angol) 1-2 (1-0). Továbbjutott: a Man-
chester City kettős győzelemmel, 4-2-es összesítéssel.
Gólszerzők: Bellingham (15.), illetve Mahrez (55 – tizenegyesből), Foden (75.).
* FC Liverpool (angol) – Real Madrid (spanyol) 0-0. Továbbjutott: a Real Madrid, 3-1-es
összesítéssel.

Az elődöntőben
* Manchester City – Paris Saint-Germain

* Real Madrid – Chelsea

Bajnokok Ligája: négy között 
a Manchester City és a Real Madrid



Fotó: MTI/Kovács Tamás

Körvonalazódik a sorrend a kosárlabdaligában
Néhány meglepetéssel folyta-

tódott a román kosárlabda Nem-
zeti Liga, amelyben a
Bukaresti Steaua és a Ko-
lozsvári U-BT szabadnapos
volt. Az egyiket Galac
okozta, amely legyőzte
Pitești csapatát, de ennél
talán még nagyobb meglepe-
tés Foksány sikere Craiova
ellen.

Négy tornával – meg né-
hány elmaradt mérkőzéssel –
az alapszakasz vége előtt
amúgy elég jól kirajzolódik
a sorrend. Kolozsvár már
gyakorlatilag nem veszítheti
el az első helyet a rájátszás
előtt, de elég jól körvonala-
zódik az első nyolc mezőnye
is. Legfeljebb a Steaua re-
ménykedhet még, hogy
megelőzi Temesvárt, ám bár-
melyikük végez a 8. helyen,
Kolozsvár ellen nem sok
esélye ígérkezik a play-off-
ban.

Szinte biztos az is, hogy

Csíkszereda és Konstanca kény-
szerül osztályozóra, hacsak az al-

sóházi rájátszásban nem okoznak
vaskos meglepetést. (bálint)

A magyar válogatott kijutott 
a világbajnokságra

Az olimpiai résztvevő magyar női kézilabda-válogatott kijutott a decem-
beri spanyolországi világbajnokságra, miután a pénteki 46-19-es sikert kö-
vetően vasárnap 41-12-re győzte le Olaszországot a selejtező visszavágóján,
Érden.

Az olaszok lemondtak pályaválasztói jogukról, ezért rendezték a vissza-
vágót is az Érd Arénában.

A pénteki 27 gólos különbség nem nyomta rá bélyegét a vasárnapi meccs
kezdetére, bár csak öt percig volt szoros az állás (4-4). A magyarok ezt kö-
vetően rendezték a védekezésüket, 23 percen át nem kaptak, igaz, csaknem
tíz percig nem is lőttek gólt (8-4). Az olaszok tudatosan lassították a játékot,
de nem jártak sikerrel, a hazaiak ugyanis a szünetben már 17-5-re vezettek.

A második félidőben is kiválóan védekezett a magyar válogatott, és a lab-
daszerzések után gyors ellenakciókat vezetett, így percről percre növelte elő-
nyét. Az olaszok egyre kevesebb ellenállást fejtettek ki, és ismét volt egy
hosszabb gólcsendjük: ezúttal 14 percig nem találtak be. Elek Gábor szövet-
ségi kapitány több taktikai variációt és felállást kipróbálhatott, a szünet után
az átlövő Klujber Katrin például jobbszélsőt játszott. A hajrában már magyar
oldalon is csökkent az összpontosítás, ám ez az eredményességen nem látszott
meg.

Románia is megnyerte első mérkőzését szombaton: hazai pályán tizenegy
gólos győzelmet aratott Észak-Macedónia ellen. Az eredmény: 33-22 (15-
11). A visszavágót szerdán idegenben játssza a román csapat.

A 25. női világbajnokságnak december 2-19. között Granollers, Barcelona,
Llíria, Castellón és Torrevieja ad otthont.

Az idei lesz a 23. női vb, amelyre a magyar válogatott kijutott, de az első,
amelyen az 1997 óta megszokott 24 helyett immár 32 csapat vesz részt.

Románia eddig  a vb valamennyi kiírásán részt vett.
A tornán összesen 16 európai válogatott szerepelhet. A kontinensről auto-

matikusan kvalifikált a házigazda Spanyolország, a címvédő Hollandia, va-
lamint a legutóbbi Európa-bajnokság első négy helyezettje, Norvégia,
Franciaország, Horvátország és Dánia.

Ázsiából hat, Afrikából négy, Dél- és Közép-Amerikából három, Észak-
Amerikából és a Karibi-térségből egy, Óceániából pedig szintén egy csapat
jut majd ki a tornára. A nemzetközi szövetség fenntart egy vagy két szabad-
kártyát, attól függően, hogy valamelyik óceániai válogatott az Ázsia-bajnok-
ságról kvalifikál-e a világbajnokságra.

Először kupagyőztes a Szombathely
A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely fenn-

állása során először hódította el a kosárlabda Ma-
gyar Kupát, mivel a döntőben 67:64-re legyőzte a
DEAC-ot.

Az előző hat kupa-
döntőjét elveszítő vasi
együttes 17-6-ra hozta a
nyitónegyedet, főként a
válogatott Perl Zoltán
kosaraival. A folytatás-
ban az első kupadöntő-
jében szereplő
hajdúsági gárda haszta-
lanul próbált közelebb
kerülni riválisához, a
nagyszünetben 39-25
volt az állás.

Térfélcsere után rá-
kapcsolt a DEAC, és
Tóth Ádám, illetve a
korábban Marosvásár-
helyen is szerepelt Po-
lyák László kosaraival a
19 pontos hátrányt há-
romra csökkentette, az
utolsó játékrész 48-45-

ről indult. Ebben a DEAC átvette a vezetést, de a
Falco magára talált, egy 8-0-s rohammal fordított,
majd a hajrát is jobban bírta erővel.

Két-két magyar és román arany 
az evezős Eb-n

Az A döntőben szereplő mindkét magyar egység
aranyérmet nyert vasárnap az evezős Európa-baj-
nokság zárónapján az olaszországi Varesében.

Galambos Péter az olimpiai programban nem
szereplő, tíz indulót felvonultató könnyűsúlyú egy-
párban volt érdekelt. A rutinos kiválóság nemcsak
megnyerte előfutamát, hanem az egész mezőnyt te-
kintve a leggyorsabbnak bizonyult. Azonnal az A
döntőbe jutott, majd ott rajt-cél győzelmet aratott.
Galambos már 500 méternél közel egy hajóval meg
tudott lépni a mezőnytől, a különbség a táv felénél
pedig a duplájára nőtt. Miután mögötte a riválisok
egymással küzdöttek, és Galambosra 1500 méter-
nél sem tudtak feljönni, a magyar evezős magabiz-
tos előnnyel ért célba.

A 34 éves evezősnek a felnőttek mezőnyében
nagy világversenyen ez a második aranyérme, a
2019-es Eb-győzelem után. Szintén könnyűsúlyú
egypárban Eb-n korábban egy második helyezése
(2017) volt még, míg világbajnokságon három

ezüst- (2012, 2016, 2019) és két bronzérmet (2010,
2013) szerzett.

Az olimpiai programban szintén nem szereplő
könnyűsúlyú kettesek versenyszámára három egy-
ség nevezett, így a Szabó Bence, Furkó Kálmán al-
kotta magyar hajó éremszerzése biztosnak volt
tekinthető. A döntőben az olaszok kezdtek a legjob-
ban, 500 méternél fél hajóval megléptek a szorosan
tapadó magyaroktól, előnyüket a táv második ne-
gyedében megduplázták. Szabó és Furkó alatt
azonban 1000 méter után megindult a hajó, egyre
jobban megközelítették az erejükkel elkészült ola-
szokat, 1500 méternél pedig már tisztán vezettek.
Miután lendületük a táv utolsó negyedére is kitar-
tott, végül majd’ három hajóval előbb értek célba.

Az Európa-bajnokságra 35 ország 629 verseny-
zője nevezett be. Románia hat éremmel zárta a ver-
senyt: két aranyat (a női kétpárevezős és az
ugyancsak női 8+1-es csapat), illetve négy ezüstöt
nyertek országunk sportolói.
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Eredményjelző
Kosárlabda Nemzeti Liga, 12. buboréktorna:
* Bukarest (Dinamo): Bukaresti Dinamo – CSM Foksány 78.66, SCM U Craiova – Csíkszeredai

VSKC 88:74, Csíkszereda – Dinamo 73:85, Craiova – Foksány 72:73.
* Nagyszeben: Galaci CSM – Nagyszebeni CSU 75:94, Zsilvásárhelyi CSM – FC Argeș Pitești

64:75, Pitești – Galac 73:77, Nagyszeben – Zsilvásárhely 92:68.
* Nagyvárad: Temesvári SCM – Konstancai Athletic 81:57, Nagyváradi CSM – CSO Voluntari

96:78, Voluntari – Temesvár 87:62, Konstanca – Nagyvárad 78:93.
Elmaradt mérkőzésen: Zsilvásárhelyi CSM – Nagyváradi CSM 63:85.

Berecz Zsombor Európa-bajnok
Berecz Zsombor aranyérmet nyert a portugáliai finn dingi Európa-bajnok-

ságon.
Az olimpiai kvótás, 2018-ban világbajnok magyar vitorlázó az élről vár-

hatta a pénteki utolsó versenynapot, amelynek első futamában – összességé-
ben a kilencedikben – ötödik helyen végzett, ezzel az eredményével pedig a
tizedik futamban elért helyezésétől függetlenül megvédte Európa-bajnoki
címét. Berecz az utolsó futamon már el sem indult, így 47 helyezési ponttal
zárt összetettben.

Berecz jól kezdett a kontinensviadalon, ugyanis az első nap után rögtön
az élre állt egy-egy negyedik és ötödik hellyel. Ezt követően a második napon
kevésbé vitorlázott jól, kilencedik és tizedik helyével összesítésben a második
pozícióba csúszott vissza, de a harmadik versenynapot követően – amelyen
hatodik, majd hetedik lett – visszavette a vezetést. Csütörtökön aztán óriási
lépést tett az aranyérem felé, ugyanis mindkét futamot megnyerte, pénteki
ötödik helyével pedig behozhatatlan, húszpontos előnyre tett szert a Rio de
Janeiróban olimpiai aranyérmes, illetve négyszeres világbajnok brit Giles
Scott-tal szemben, aki végül 70 ponttal zárt. A viadal honlapja szerint a har-
madik helyet a svájci Nils Theuninck (74) szerezte meg.

Berecz Zsombor sikerének értékét növeli, hogy nem első számú hajójával
és vitorlájával indult, és az Eb-t elsősorban felkészülésnek tekintette az öt-
karikás játékokra.

Fotó: a CSU Atlassib közösségi oldala

A kupagyőztes szombathelyi csapat ünnepel az eredményhirdetésen.              Fotó: MTI/Illyés Tibor

Tóvizi Petra, a magyar (fent) és Carelle Djigoap, az olasz válogatott játékosa a női kézilabda világ-
bajnoki selejtező mérkőzésen az Érd Arénában 2021. április 18-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2021.április 16-án kelt
141. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
Tekintettel Maros megye 2021. évi általános költségvetése jóváhagyásának a szükségességére, betartva a jóváhagyási és centralizálási folyamatnak a
törvény által meghatározott határidőit,
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése,
a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) 
bekezdése b) pontjának előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja 2021. április 22-én 13 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.
3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácso-
soknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.

Ellenjegyzi
Péter Ferenc Paul Cosma
ELNÖK FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2021. 04. 16-i 141. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács 2021. április 22-i soros ülésének 
NAPIRENDTERVEZETE

Péter Ferenc
ELNÖK 

12. Határozattervezet a Maros Megyei Személynyilvántartó Hivatal által
az országos személynyilvántartó regiszterből személyes jellegű adatok-
nak a helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzat jóváhagyásá-
ról.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet a 2021–2022 és 2022–2023-as tanévben a Románia
az iskolákért program lebonyolításában és kivitelezésében vállalt egyes
felelősségek meghatározására vonatkozóan. 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
14. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Sürgősségi Megyei Klinikai Kór-
ház vezetőtanácsába a Maros Megyei Tanács egy képviselőjének, egy
póttagjának a kinevezéséről. 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
15. Határozattervezet a Maros Megyei Hegyimentő Közszolgálat szerve-
zési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról és a szolgálat meg-
nevezésének a megváltoztatására vonatkozó 20./2009. sz. Maros megyei
tanács határozat módosításáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
16. Határozattervezet a Maros Megyei Salvamont – Salvaspeo Barlangi
és Hegyimentő Közszolgálat járőrözési és mentési tevékenységeiben
részt vevő hegyimentő alakulatok tagjait megillető veszélyességi pótlék
értékének a megállapítására vonatkozó 2015. 11. 26-i 158. sz. Maros
megyei tanácsi határozat módosításáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
17. Határozattervezet a Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulás
alapító okirata és statútuma módosításának a jóváhagyására vonatko-
zóan.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
18. Határozattervezet a Maros megye 2020. évi tűzvédelmét elemző és
az azt optimalizáló intézkedésekre vonatkozó jelentés jóváhagyásáról. 
Indítványozó: Kovács Mihály Levente – a Maros Megyei Tanács alelnöke
19. Határozattervezet a „DJ142A Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben
megye határa megyei út egy szakaszának a felújítása” – DALI fázis be-
ruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági
mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan. 

Indítványozó: Ovidiu Georgescu – a Maros Megyei Tanács alelnöke
20. Határozattervezet a „Családi típusú házak létrehozása Segesváron,
a Maros megyei fogyatékos gyermekek részére” beruházás műszaki-gaz-
dasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváha-
gyására vonatkozóan. 

Indítványozó: Ovidiu Georgescu – a Maros Megyei Tanács alelnöke
21. Határozattervezet a „Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV

kifutópályáját bekerítő kerítésnek a kiépítése, felújítása, modernizá-
lása” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gaz-
dasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan.

Indítványozó: Ovidiu Georgescu – a Maros Megyei Tanács alelnöke
22. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

1. Határozattervezet Maros megye 2021. évi általános költségvetésének
jóváhagyásáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV
2021. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működési költsé-
gekre kapott állami támogatás elfogadására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Maros megye 2021. március 31-i általános össze-
vont költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyására vo-
natkozóan. 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020. 12. 22-i 199. sz. ha-
tározata mellékletének a módosításáról, amely a koronavírus-járvány
okozta gazdasági válsággal összefüggésben, a légi üzemeltetők tevé-
kenységét támogató állami támogatási rendszer kidolgozására irányuló
lépések kezdeményezésére vonatkozik. 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet Maros megye általános költségvetéséből a 2021.
évre vonatkozó vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásáról a kö-
vetkező területeken: kultúra, egyházi, sport, ifjúsági tevékenységek és
szociális ellátás. 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet egyes ingó javaknak Maros megye köztulajdonából
a megye magántulajdonába való átutalásáról, a leltári leírás érdekében. 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Szív- és érrendszeri sebészeti központ elneve-
zésű projekt kivitelezéséhez szükséges intézkedések és a végrehajtá-
sukról szóló megállapodásra vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a marosvásárhelyi Gheorghe Marinescu utca 50. sz.
alatti ingatlant érintő egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV ügy-
intézése alatt álló, Maros megye köztulajdonához tartozó, 21.000 m2

felületű földterületnek a bérbeadásáról. 
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselője különmegbí-
zásának elfogadásáról a Maros Ipari Park Rt. részvényesi közgyűlésén,
a vezetőtanácsi tagok teljesítménymutatóinak a jóváhagyásával kap-
csolatban. 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet a Start a teljesítmény felé megyei közérdekű
program és a kivitelezésére vonatkozó együttműködési szerződésnek a
jóváhagyására vonatkozóan. 

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke



ADÁSVÉTEL

SZÉP környezetben telekkönyvezett,
22 ár belterület eladó Nyárádszere-
dában. Érdeklődni: tel. 0755-290-
154. (mp.-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalag-
függönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)

VÁLLALOK garanciával tetőfedést,
ácsmunkát, cserépforgatást, szigetelést,
kisebb beltéri és kültéri javítást. Tel.
0750-602-043. (11465)

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

VÁLLALUNK: cserépforgatást, újra-
cserepezést, tetőfedést Lindab le-
mezzel, melléképületek építését,
lambériázást, festést, új kerítés ké-
szítését, bádogosmunkát, eresz, csa-
torna és kéményszegély készítését.
Anyagot is biztosítunk. Tel. 0750-
662-363. (11502-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel és szeretettel
emlékezünk KALI ISTVÁN halálá-
nak 30. évfordulóján, április 19-
én. Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel! Em-
lékét őrzi bánatos felesége és két
gyermeke, valamint azok család-
tagjai. Nyugodj békében! (11397)

Fájó szívvel emlékezünk 
TAKÁCS MÁRIÁRA halálának 6.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (11533-I)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 19-én CSEKME JUDITRA ha-
lálának első évfordulóján.
Emlékét őrizzük: unokája, Vajda
Zsolt és családja. (11538-I)

„Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt. 
Hiába keresünk, könnyes sze-
münk már többé nem talál, 
De tudjuk, hogy a csillagok kö-
zött a legfényesebb Te vagy, 
Utat mutatsz, mert szívünkben
örökre itt maradsz. ”
Fájó szívvel emlékezünk április
19-én KISS ERZSÉBETRE
(Zsóka) halálának 4. évforduló-
ján. Emléke szívünkben örökre
megmarad. Emlékét őrzi férje,
Karcsi, lánya, Márti, fia, Karcsika,
unokája, Dávid és a barátok.
Nyugodj békében! (-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy 

özv. ISZLAY LÍDIA 
szül. NAGY LÍDIA 

2021. április 15-én, életének 81.
évében örökre itthagyott ben-
nünket.
Drága halottunk temetése 2021.
április 19-én 14 órakor lesz refor-
mátus szertartás szerint a maros-
vásárhelyi református sírkertben. 
A gyászoló család. (-I)

Kedves TOTYI (KELEMEN
ANTAL), nyugodj békében! 
Emléked megőrizzük.
Volt osztálytársaid. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzünk a gyász nehéz per-
ceiben a gyászoló Kállay család-
dal ÉVA MAMA elvesztése miatt
érzett fájdalmukban. Emléke le-
gyen áldott nyugalma csendes! 
A Virginás család. (-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65548-I)
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A hirdetési rovatban 

megjelent közlemények, 
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

GYAKORLATTAL rendelkező GÉPÉSZT (TRAKTORISTÁT) ke-
resek kellemes környezetbe. Fizetés megegyezés alapján. Tel. 0749-
140-163. (11487-I)
ALKALMAZUNKBIOLÓGUST vagy VEGYÉSZT ORVOSI LA-
BORATÓRIUMBA. Tel. 0722-202-398. (sz.-I)
ATIMKOPÉKSÉG üzleteibe alkalmaz ELADÓKAT. Érdeklődni a
0756-128-310-es telefonszámon. (65550-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel.  
Köszönetnyilvánítások: 
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából.
Márton Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült
az üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy
kigyógyította férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta
barátnőjét. Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta
Régenből hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült
elveszettnek hitt gyermeke.  Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja
bizalommal KLARA asszonyt, aki 100%-osan garantálja a sikert. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

218 házkutatás csalás, hamisítás, pénzmosás gyanújával
Lebuktak a tűzzel „játszadozók”

Április 15-én, csütörtökön összehangoltan
tartottak 218 házkutatást Bukarestben és az
ország 28 megyéjében. A gyanú szerint tűz-
védelem és tűzmegelőzési tevékenység el-
végzését felvállaló és azt nem teljesítő
vállalkozás ügyvezetőjét csalással, adócsa-
lással, pénzmosással és pénzmosásban való
bűnrészességgel, illetve dokumentumok ha-
misításával és aláírás-hamisítással vádolják.

A házkutatások a Maros megyei ügyészség fel-
ügyelete alatt zajlottak, Maros megyében 23 házku-
tatásra, Kolozs megyében 32-re, a fővárosban 40-re
került sor, a hatóságok további huszonhat megyében
is vizsgálódtak. 

Az ellenőrzések során kiderült, hogy egy bukaresti
kereskedelmi egység, amelynek fő tevékenysége a
tűzvédelem és tűzmegelőzés volt, 2019 óta országos
érdekeltségű állami és magánintézményekkel kötött
szerződéseket, amelyek alapján kötelessége lett volna
védőeszközöket (tűzoltókészülékek, tűzcsapok) biz-
tosítani, illetve karbantartást (ellenőrzés, feltöltés, ja-
vítás) végezni. A gyanú szerint a szolgáltatásokat a
tűzoltókészülékek működésének ellenőrzése nélkül
végezték el, illetve csak kicserélték rajtuk az érvé-
nyességi pecséteket és címkéket.

Az ügy súlyosságát növeli, hogy kórházak, isko-
lák, katonai egységek, büntetés-végrehajtási intéze-
tek, közintézmények székhelyei, üzemanyagtöltő
állomások, tömegközlekedési vállalatok, légitársasá-
gok, villamos- és hőenergia-termelő vállalatok, nuk-
leáris és vegyipari kombinátok tűzvédelmi
felügyelete képezte a szerződés tárgyát. Az ügyfele-
ket félrevezették a tűzoltó-berendezések működőké-

pessége és megbízhatósága tekintetében, az el nem
végzett szolgáltatásokért pedig jelentős összegeket
fizettettek.

Ugyanakkor a magasabb jövedelem, illetve az ál-
lamnak befizetett adók kifizetésének elkerülése érde-
kében a társaság ügyvezetője a bevétel egy részével
nem számolt el. A tettek súlyosságát növeli, hogy ve-
szélybe sodorták emberek életét, egészségét, testi 
épségét, valamint számos ingatlan és vagyon sértet-
lenségét, integritását. Az akciókban a különleges be-
vetési osztály Maros megyei csoportjai is részt vettek
– tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
sajtóosztálya.

Befogták a medvét

Szombat hajnalban 4 óra körül elfogták azt a med-
vét, amelyik az utóbbi időben több alkalommal a
Tudor környékén garázdálkodott. A 3-4 éves hím ál-
latot a minisztérium kérésére nyomkövetővel látták

el, majd elszállították Marosvásárhelyről, hogy Ra-
tosnya térségében szabadon engedhessék. A polgár-
mesteri hivatal köszöni a Vadászegyesületnek és a
Helyi Rendőrségnek a közreműködést! (közlemény)

Szer Pálosy Piroska



Szünetel a vízszolgáltatás
AzAQUASERVRT.felhívjaafogyasztókfigyelmét,hogykarban-

tartásimunkálatokmiatt 2021. április 19-én 22 órától éjjel 1 óráig 
(hozzávetőlegesidőpont)szünetelazivóvíz-szolgáltatás

•Marosvásárhelyen,aSzentJános,aSzentIstvánésazIntreMovileutcában;
•Jedden,azOrizontnegyedben;
•Kebeleszentiványon,Marosagárdon,Kebelén.
Felhívjukakedvesfogyasztókfigyelmét,hogyaszolgáltatásújraindításakoracsövekből

kimosódólerakódásmiattavízcsapbólrövidideigzavarosvízfolyhat.Azttanácsoljuk,hogy
avizetkitisztulásáigcsakháztartásicélokrahasználják.Elnézésüketkérjükazokozottkel-
lemetlenségért.
Köszönjükmegértésüket.

AQUASERV RT., Marosvásárhely 
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