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A külföldről hazaérkezettekre és a házi elkülönítésben lévőkre
fókuszálnak Marosszentgyörgyön

Próbálnak vigyázni a lakosságra
Az E.ON
felfüggeszti az
ügyfélfogadást

Az E.ON Energie Románia a koronavírus terjedése okán meghozott járványügyi intézkedések miatt március
23-ától, hétfőtől ideiglenesen felfüggeszti a pénztárak tevékenységét és
az ügyfélfogadást.

____________2.
Határzár és részleges kijárási tilalom

Nem léphetnek be sz országba hétfőn
22 órától a nem román állampolgárok,
az ország területén pedig éjszaka korlátozzák a kijárást – erről és a koronavírus-fertőzés terjedésének
megfékezését célzó más intézkedésekről Marcel Vela belügyminiszter
adott ki szombaton katonai rendeletet.

Sajnos nagy a veszély országszerte, de Marosszentgyörgyön
is – mondta el lapunknak Sófalvi Szabolcs, a község polgármestere, mivelhogy sokan érkeztek és érkeznek külföldről, illetve
van aki már a határnál kijátszotta a hatóságokat (nem árulta
el, hogy piros zónából jön, mint például Olaszország), és
ezért nem küldték egyből karanténba.

Menyhárt Borbála

Pár ilyen személy hazatért, és mire a szomszédjaik vagy az ismerőseik
jelezték, és a rendőrség házi elkülönítésbe utasította volna őket, lehetséges, hogy sétáltak egyet közterületen. Ilyen felelőtlen cselekedetek miatt
az egyedüli megoldás, hogy az emberek ne sétálgassanak fölöslegesen
az utcákon, tereken és – főleg az idősek – ne menjenek ki a házból –
hangsúlyozta a polgármester. Csütörtökön este hat ilyen személyt,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________3.
In memoriam
fekete március

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Maros megyei szervezete és a Sütő
András Baráti Egyesület a marosvásárhelyi fekete március 30. évfordulóján március 20-án a katolikus
temetőben megkoszorúzta Cseresznyés Pál sírját, majd a református temetőben Jakabffy Attila és Sütő
András sírját.

____________5.

Egy jó, egy rossz

Benedek István

Részleges kijárási tilalom lépett életbe immár nálunk is. Tulajdonképpen azokat az intézkedéseket tették hivatalossá, amiket magunktól is be kellene tartanunk ebben a járványhelyzetben. Ám a
napokban részleges információs karantént is életbe léptettek, ami
legalább annyit árthat, mint amennyit a közegészségügyi intézkedések használhatnak.
Annak alapján, ahogyan a vírushelyzet alakult az utóbbi napokban itthon, a környező országokban, meg azokban, ahonnan tízezerszámra igyekeztek hazatérni az utóbbi időben a romániai
vendégmunkások, itt nem is az volt a lényegi kérdés, hogy lesz-e
ilyen szigorítás, hanem az, hogy mikortól rendelik el. A tervezet egy
munkapéldánya már pénteken kiszivárgott, és széles körben terjedni
is kezdett a világhálón, de akkor a hatóságok még cáfolták. Vélhetően a szombati, jobb időben egyes helyeken piknikezni kezdő emberek láttán gondolták meg magukat, és szigorítottak be. Talán az
olasz helyzet rémképe lebegett a lelki szemeik előtt, hiszen a kezdeti
karanténlépéseket ott mediterrán lazasággal kezelték, most pedig
ott tombol a legvadabbul a járvány. Az óvintézkedések indokoltságával fölösleges vitába szállni, aggodalomra inkább az adhat okot,
hogy mifelénk a jó ötletek lemásolásával soha nem volt gond, a szabályok gyakorlati alkalmazása viszont sosem volt a regáti szakik
erőssége. A legjobb szabályok is csak annyit érnek, amennyit sikerül belőlük betartatni.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 19 perckor,
lenyugszik
18 óra 40 perckor.
Az év 83. napja,
hátravan 283 nap.

Ma EMŐKE, holnap
GÁBOR és KARINA napja.

Megyei hírek

IDŐJÁRÁS
Időnként havazás

Hőmérséklet:
max. 40C
min. -40C

Járványügyi kérdésekkel
a hívható telefonszámok

A Maros Megyei Prefektúra közleménye szerint abban az
esetben, ha koronavírus-járvány miatt az otthon elkülönítetteknek vagy karanténban levőknek panaszaik vannak,
a megyei koordináló és intervenciós központhoz fordulhatnak a 0265/208-000 telefonszámon, illetve a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóságot hívhatják a 0265/261152-es, a 0731-338-057-es és a 0731-338-064-es számon
naponta 8-20 óra között. Ezen a számon tájékozódhatnak
a polgármesteri hivatalok képviselői is, amennyiben kérdéseik vannak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.

A parkolóőrök nem ellenőriznek

A rendkívüli járványügyi állapot végéig a parkolóőrök Marosvásárhelyen nem ellenőriznek – tájékoztatott a marosvásárhelyi parkolást felügyelő cég vezetője. A tanácsi
határozatot az államfő 195-ös, a szükségállapot kihirdetésére vonatkozó rendelete alapján hozták meg. A parkolási
társaság nem függesztette fel tevékenységét, továbbra is
meg lehet vásárolni a bérleteket, parkolójegyeket a cég
székhelyén.

Online programálás a hajtási
jogosítványok cseréjéhez

A gépjárműbejegyzési hivatal közleménye szerint március
31-ig a gépjárművek forgalomba való bejegyzéséhez és a
hajtási jogosítvány cseréjéhez előzetesen online időpontot
kell kérni a www.drpciv.ro honlapon az Online programálás/Programari online menüpontban.

Az Electricánál szünetel
az ügyfélfogadás

A családorvosok nevében

Bár a szakorvosi ellátást egyre több járóbeteg-rendelőben szüntetik meg, esetleg térnek át online konzultációra,
és a klinikákon már csak a sürgősségi eseteket fogadják, a
családorvosok továbbra is ellátják feldatukat. Pácienseiket
viszont arra kérik, hogy betegség esetén telefonon kérjenek
tanácsot, és csak akkor menjenek személyesen a rendelőbe,
ha ez nem lehetséges. Természetesen azzal a feltétellel, ha
nincs a környezetükben vagy nem érintkeztek koronavírussal fertőzött, otthoni ekülönítésban vagy karanténban levő
személlyel.
Dr. Fekete András a Maros megyei családorvosok nevében hangsúlyosan felhívta a figyelmet, hogy lehetőleg mindenki tartózkodjon otthon, ha nincs más lehetősége és
üzletbe kell mennie, tartsa be a távolságot, ha teheti, ne
használjon készpénzt, mert az már fertőzött lehet, és a felületeken egy ideig még élnek a vírusok. Aki kesztyűt húz,

lehetőleg ne érintse a szájához, orrához, szeméhez, otthon
mossa meg szappannal vagy fertőtlenítse, dobja el.
A papírmaszk hasznos, amikor köhög, tüsszent valaki, de
a vírusok elleni védelmet biztosító maszkhoz és szemüveghez sajnos még az egészségügyi személyzet sem jut hozzá.
Nyomatékosan kitért arra is, hogy abban az esetben, ha
a lakosság többsége nem tartja be az otthon tartózkodásra
vonatkozó rendeletet, és nem elég körültekintő a védekezésben, a betegség robbanásszerű terjedésére lehet számítani. Nem nehéz elképzelni, hogy amikor a kijelölt
központok telítődnek, és nem tudják befogadni a mesterséges lélegeztetésre szoruló személyeket, milyen gondot
jelent majd a megye kórházaiban ellátni őket, ahol kevés a
lélegeztetőgép, és arra sem számíthatunk, hogy konténerkórházak épülnek – nyilatkozta családorvos társai nevében
is dr. Fekete András. (b.gy.)

Az E.ON Energie Románia a koronavírus terjedése
okán meghozott járványügyi intézkedések miatt
március 23-ától, hétfőtől ideiglenesen felfüggeszti a pénztárak tevékenységét és az ügyfélfogadást.

az E.ON Myline pedig elektronikus kifizetési lehetőséget
biztosít. Azok az ügyfelek, akiknek nincs Myline-fiókjuk,
az eon.ro/myline oldalon aktiválhatják.
– SMS-üzenetben a 0745-612-345-ös telefonszámra
lehet küldeni a gázóra állását, igazolni a számla kifizetését,
esetleg a hátralékról tájékozódni.
– Élő chatkapcsolatba lehet lépni az ügyintézőkkel a
E.ON Myline fiókból vagy az E.ON Románia Facebookoldaláról.
Az online szolgáltatásokról bővebben az eon.ro/serviciionline elérhetőségen lehet tájékozódni. A gázszolgáltató
vállalat tiszteletben tartja és alkalmazkodik a hatóságok
által elrendelt óvintézkedésekhez a koronavírus-járvány
terjedésének megfékezése érdekében. – Mindent megteszünk, hogy az elrendelt óvintézkedések ne legyenek hatással a szolgáltatás minőségére, köszönjük megértésüket
és felelősségteljes magatartásukat – tájékoztatott az E.ON
Energie Románia sajtóosztálya. (szer)

Az E.ON Energie Románia

Felfüggeszti az ügyfélfogadást

Az ügyfeleket felkérik, hogy információszerzésre vagy
ügyintézésre használják az alternatív kommunikációs csatornákat.
A fogyasztók otthonról online is kényelmesen megoldhatnak sok mindent az E.ON Myline révén. A telefonos
szolgáltatás a 0800-800-900 vagy a 0800-800-366 számon
érhető el, ahol a Ioana néven bemutatkozó virtuális asszisztens a hét minden napján 24 órában egyszerű és gyors felvilágosítást nyújt a gáz- és villanyáram-fogyasztás
számláiról. Ugyanakkor az E.ON-tanácsadók is adhatnak
telefonos felvilágosítást hétfőtől péntekig 8–20 óra között.
– Elektronikus úton a serviciiclienti@eon-romania.ro email-címen lehet tájékoztatást kérni az ügyfélszolgálattól,

A Dél-erdélyi Electrica Maros megyei kirendeltsége a járvány miatt március 12-étől meghatározatlan időre felfüggesztette az ügyfelekkel és partnereivel való közvetlen
kapcsolattartást. A beadványokat
e-mailben
–
office.mures@distributie-energie.ro –, faxon a 0265/205704-es számon, postázva vagy futárszolgálat révén lehet
eljuttatni a Marosvásárhely, Călăraşilor utca 103. szám
alatti címre, postai irányítószám: 540320.

A rendőrségeken áprilisig
nem lesz fogadóóra

Március 11-étől egyelőre április 1-jéig felfüggesztették a
rendőrségi fogadóórákat a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség és a megye városi rendőrségeinek székhelyein. Kérvényt, panaszt írásban, postai küldeményként vagy
elektronikus úton lehet küldeni a rendőrségek e-mail-címére. Bővebben az ms.politiaromana.ro honlapon lehet tájékozódni.

Maros-parti takarítás

A Marosvásárhelyi Rádió április 25-én 11 órától tervezi a
Maros-parti takarítást. A rádió következetes eddigi vállalásában, s továbbra is felvállalja a közszolgálatiságot nemcsak a stúdióban, hanem különböző közösségépítő
események, rendezvények és közviták megszervezésében, továbbá környezetvédelmi akciókban is. Az elmúlt
években a Közösen kitakarítjuk! akció keretében több száz
tonna szemetet gyűjtöttek össze a Maros partjáról, s ezzel
a probléma tudatosítását, a cselekvésre és a környezettudatos életre való nevelést ösztönözték.

Nyit a Shopping City

A NEPI Rockcastle, Közép- és Kelet-Európa vezető ingatlanbefektetőjének szerdai tájékoztatása szerint március 26án megnyitják a marosvásárhelyi Shopping City
bevásárlóközpontot. A 40 ezer négyzetméternyi bevásárlótérben helyet kap a Carrefour hipermarket, több nemzetközi
és hazai márkabolt, továbbá több moziterem és vendéglő,
egy szabadidőközpont és egy 3000 négyzetméteres terasz.
A Shopping City a Hosszú utca (1918. December 1. út) 242.
szám alatt található, a környék legfontosabb, 70 millió eurós
beruházásaként tartják számon.

Csillagösvény felé

Március 29-én, vasárnap 12 órától Szakács M. Endre grafikai és festészeti tárlata nyílik meg a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templom Dersi János termében. A tárlat
két hétig látogatható.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Olvasóink és hirdetőink figyelmébe!

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel felhívjuk olvasóink, hirdetőink figyelmét, hogy
egészségük minél hatékonyabb védelme érdekében azt ajánljuk, ha
lehet, a személyes ügyfélfogadás helyett április 16-áig válasszák az
alábbi alternatívákat:
Az újságra továbbra is elő lehet fizetni a szerkesztőségben,
hirdetést is feladhatnak, emellett
AJÁNLJUK a nepujsag.ro weboldalon levő online felületet,
vagy beküldhetik e-mailen a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Előfizetni a nyomtatott Népújságra úgyszintén online is lehet a
weboldalon.
Bármilyen kérdésük van, rendelkezésükre állunk
a 0265/268-854-es vagy a 0742-828-647-es telefonszámon
9–15 óra között. Köszönjük megértésüket.

Fotó: Nagy Tibor
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Határzár és részleges kijárási tilalom

Nem léphetnek be az országba
hétfőn 22 órától a nem román állampolgárok, az ország területén
pedig éjszaka korlátozzák a kijárást – erről és a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezését
célzó más intézkedésekről Marcel
Vela belügyminiszter adott ki
szombaton katonai rendeletet.

A külföldiek abban az esetben utazhatnak át szervezett formában kijelölt folyosón Románia területén, ha erről kétoldalú megegyezés születik az érintett
országokkal, miként történt a Magyarországon keresztül hazatérő román állampolgárok esetében – magyarázta a
belügyminiszter.
A Romániában tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező külföldiek és a román állampolgárok
rokonai továbbra is beutazhatnak Romániába.
A rendelet főbb intézkedései:
Felfüggesztik az olyan kereskedelmi
egységek (bevásárlóközpontok) működését, ahol több üzlet működik. Kivételt
képeznek az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak és a ruhatisztítók.

A lakást csak az általános járványügyi
előírások betartásával szabad elhagyni.
Ilyenkor kerülni kell a három személynél
nagyobb csoportok kialakítását.
Reggel 6 és 22 óra között a lakást csak
a következő okok miatt ajánlott elhagyni: munkahelyre menni, a mindennapi alapszükségleteket beszerezni,
halaszthatatlan orvosi vizsgálatra menni,
gyermek vagy idős ápolását elvégezni,
haláleset, valamint rövidebb séta,
háziállat
sétáltatása
a
lakhely
közelében.
Amennyiben éjszaka valaki munkahelyre megy, vagy személyes okok miatt
hagyja el a lakást, a hatóságok kérésére
köteles munkahelyi igazolást vagy az
előzetesen saját felelősségére kitöltött
papírt felmutatnia.
Külföldi állampolgároknak tilos belépni Romániába. Kivételt képez az átutazás,
amely
egy
kijelölt
tranzitfolyosón történik. Ugyancsak kivétel, ha a külföldi állampolgár román
állampolgár családtagja, vagy ha hosszú
távú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, Romániában tartózkodó uniós állampolgárok családtagja, hivatali

ügyben érkezik, illetve ha az illető diplomata.
Azok a személyek, akik házi elkülönítésben vannak, és a hatóságok engedélye nélkül elhagyják azt, intézményes
karanténba kerülnek. Azoknak, akik elhagyják az intézményes karantént, a karanténidőszak újabb 14 nappal
hosszabbodik. Ugyanakkor az ilyen esetben büntetőeljárás is indul a karanténszabályokat
megsértő
személy
ellen.
A helyi önkormányzatoknak kötelességük a 65 éven felüli, hozzátartozók
nélküli idős személyeket nyilvántartásba
venni, és segíteni őket, hogy ne kényszerüljenek elhagyni otthonukat.
Ideiglenesen felfüggesztik a fogorvosi
rendelők működését. Kivételt képeznek
a sürgősségi esetek.
A templomokban lehet istentiszteleteket tartani, de hívők jelenléte nélkül,
ezek közvetítésére van lehetőség az online térben.
Vallási szertartások (esküvők, keresztelők, temetések) megtartása engedélyezett, de szűk családi körben, maximum 8
személy részvételével. (hírösszefoglaló)

A világjárvánnyal szemben világerejű imádságra
szólította fel a keresztényeket Ferenc pápa

A Miatyánk imádság közös elmondására szólította fel a világ keresztényeit az
új koronavírus-fertőzés (Covid-19) teremtette helyzetben, időpontként március 25-én déli 12 órát jelölve meg
Ferenc pápa a vasárnap délben interneten sugárzott beszédében.
A katolikus egyházfő a keresztény
egyházak és közösségek vezetőihez, valamint az összes hívőhöz fordult, attól
függetlenül, melyik keresztény felekezethez tartoznak, „emeljék szavukat
együtt az égbe”. A pápa hangsúlyozta, a
járvány emberpróbáló napokat teremtett,
„az emberiség a pandémia fenyegetésétől retteg”.
Ferenc pápa azt kezdeményezte, a
keresztények közösen könyörögjenek
az Úrhoz, egyszerre és egy időpontban
mondva el a Miatyánk imádságot: március 25-én déli 12 órakor. Az egyház
ezen a napon ünnepli a Gyümölcsoltó

Boldogasszony ünnepét, amelyen az
Úr születésének hírül adására emlékeznek.
Ferenc pápa hozzátette, hogy március
27-én du. 6 órakor ő a Szent Péter-bazilika bejárata előtt, a bazilikához vezető
lépcsősor tetején mond imát. Hangsúlyozta, a lezárt Szent Péter tér teljesen
üres lesz, de imájához lélekben mindenki csatlakozhat a kommunikációs
eszközökön keresztül.
A jövő pénteki imádság végén a pápa
a Róma városának és az egész világnak
szóló Urbi et Orbi áldását adja. Az áldás
a rendkívüli pillanatot bizonyítja, mivel
ezt a teljes búcsúval járó áldást az egyházfő a hagyomány szerint általában
csak karácsony- és húsvétvasárnap
szokta megtartani. Az Urbi et Orbi latin
formuláját meghallgató és ezt fogadó
szenvedők és haldoklók bűnbocsánatban
részesülnek.

„A vírus keltette világjárványra világerejű imádsággal akarunk válaszolni, irgalommal, gyengédséggel. Maradjunk
egymás mellett. Éreztessük közelségünket a leginkább egyedül álló és legtöbbet
szenvedő emberekkel” – mondta Ferenc
pápa. Elismeréssel szólt a fáradhatatlanul dolgozó orvosokról, ápolókról,
egészségügyi dolgozókról, önkéntesekről. Megemlítette az utcákon szolgáló
rendőröket, katonákat. Megjegyezte,
mindenki kövesse a kormányok „szigorú, de a javunkat szolgáló” óvintézkedéseit.
Ferenc pápa közelségét fejezte ki a
földrengés sújtotta Horvátországnak is.
Az előre megírt beszédét többször
rögtönzött szavakkal kiegészítő Ferenc
pápa az internetes közvetítés végén megjelent a pápai lakosztálynak a Szent
Péter térre néző ablakában, és áldását
adta az üres térre. (MTI)

A koronavírus-járvány megfékezésére
tett erőfeszítések mindenképpen receszszióba taszítják a német gazdaságot,
annak mértéke azonban a fertőzés lefutásától függ – jelzi a müncheni ifo gazdaságkutató intézet az MTI-hez
eljuttatott prognózisában.
Az ifo gazdaságkutató intézet (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
e. V.) szerint egyelőre még nagy bizonytalanság övezi, mekkora lehet a gazdasági
visszaesés
mértéke
a
koronavírus-járvány miatt, ezért több
forgatókönyvet kell felállítani a lehetséges kimenetelek felmérésére.
Clemens Fuest, az ifo elnökének tájékoztatása szerint az optimista forgatókönyv alapján a GDP-csökkenés 1,5
százalékos lehet az idén Németországban, ez azonban az ipari termelésnek
csak csekély mértékű csökkenését feltételezi. A pesszimistább forgatókönyv viszont az ipari termelés nagyobb
visszaesésével számolva már 6 százalékos GDP-csökkenést helyez kilátásba az
idei évre.
Az ifo legutóbb, tavaly decemberben
összeállított gazdasági prognózisában
még 1,1 százalékos GDP-növekedéssel
számolt 2020-ra- „A bizonytalanság fokozódásával és a negatív tényezők megszaporodásával egyre nehezebb feladat
megbecsülni a megrendeléslemondások
és üzembezárások gazdasági hatását”

mondta Fuest, hozzátéve, hogy a végeredmény elsősorban az életbe léptetett
járványmegelőzési intézkedésektől, sőt
más országok gazdaságvédelmi intézkedéseitől függ.
Ezért is fontos, hogy az EU, a német
kormány és az Európai Központi Bank
egyaránt célzott ellenintézkedéseket léptessen életbe – mondta. Fuest emellett
kulcsfontosságúnak tartja a vesztegzárak
kiterjedését és időtartamát a járványügyi
intézkedések veszélyeztetése nélkül minimalizáló stratégia kidolgozását.
Az ifo prognózisosztályának vezetője,
Timo Wollmershäuser hangsúlyozta,
hogy nincs történelmi példa, amit alapul
lehetne venni a krízis lefolyásának modellezéséhez. Emellett kevés alkalmas
gazdasági mutató is áll rendelkezésre a
járványok gazdasági következményeinek elemzéséhez. A jelenlegi legfrissebb
makrogazdasági mutatók is még a viszonylag kedvező februári helyzetet tükrözik. „Az ifo előzetes márciusi
hangulatindexének példátlan mértékű
eséséből azonban a második negyedévben a gazdasági teljesítmény minden korábbinál nagyobb csökkenésére lehet
következtetni” – mondta.
Az ifo közleményében Clemens
Fuest hangsúlyozta a fontosságát
annak, hogy a politikai döntéshozók
célzott és hathatós intézkedésekkel lépjenek fel a termelésleállások által okozott
veszteségek
mérséklése

érdekében. Javaslata szerint néhány
hónapos időtartamra fel kellene függeszteni a kis- és középvállalatok, valamint
az
egyéni
vállalkozók
adófizetési kötelezettségeit. „Sürgősen
a segítségére kell sietni a jövedelmüket
elveszítő alkalmazottaknak és egyéni
vállalkozóknak” – figyelmeztetett.
„Likviditási támogatással és állami garancia nyújtásával egy egész csődhullámot lehetne megelőzni. Ennek
érdekében átmenetileg enyhíteni kellene a csődtörvényen is” – fogalmazott.
„Abban az esetben, ha a bankokat
eszközveszteség éri nem teljesítő hitelek
miatt, a tőkemegfelelési előírások miatt
más hitelek behajtására kényszerülhetnek, ami csak tovább súlyosbítaná a
helyzetet” – mutatott rá, hozzátéve, hogy
„a bankfelügyeletnek ezért átmenetileg
szélesebb mozgásteret kellene biztosítania a bankoknak”.
Clemens Fuest felhívta emellett a figyelmet arra is, hogy az euróövezetben
veszélybe kerülhet a költségvetési kiadások finanszírozása, ami a magasan eladósodott euróövezeti tagországokkal
szemben megrendítheti a befektetői bizalmat. Az euróövezeti tagországoknak
és az Európai Központi Banknak is ezért
egyértelmű jelzéseket kell adnia arra vonatkozóan, hogy a szorult finanszírozási
helyzetbe kerülő tagországok rendszerszintű támogatást kapnak, és államcsődre így nem kerülhet sor. (MTI)

Recesszióba süllyed az idén Németország az ifo szerint

Ország – világ
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Riadó havazás és hóvihar
miatt

Másodfokú (narancssárga jelzésű), havazásra és hóviharra vonatkozó, szerda reggelig érvényes riasztást
adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM)
Olténiára, Munténia nyugati részére, a Bánság déli
részére és a Déli-Kárpátokra. A következő 12 megyére érvényes a riasztás: Hunyad, Fehér, Szeben,
Brassó, Argeş, Teleorman, Olt, Vâlcea, Gorj, Dolj,
Mehedinţi és Krassó-Szörény. (Agerpres)

Félezret közelíti a fertőzöttek
száma

Eddig 433 személyt diagnosztizáltak koronavírussal
Románia területén, két személy meghalt – közölte
vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport. Közülük 64-et gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek
a kórházból (47-et Temesváron, 11-et Bukarestben,
hármat Craiován, kettőt Konstancán és egyet Iaşiban). A legutóbbi jelentés óta 66 új esetet jegyeztek.
Az új fertőzöttek 9 és 74 év közöttiek, közli még a
GCS. Mint a közleményből kiderül, mindkét elhunyt
páciens súlyos betegségekkel küszködött. A GCS
szerint 14 pácienst ápolnak az intenzív osztályon,
hármuk állapota súlyos. A többi beteg általános állapota jó. Intézményes karanténban 4803 személy van,
65.799-en lakhelyi elkülönítésbe vonultak. Eddig
8.915 koronavírustesztet végeztek el Romániában,
ebből negyvenet magánlaboratóriumban. (Agerpres)

Több mint 307 ezer a fertőzöttek
száma a világon

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma
307.278-ra nőtt vasárnap reggelre szerte a világon a
Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A
halálesetek száma 13.049, 92.373 ember meggyógyult. A baltimore-i egyetem összesítése szerint a vírusfertőzést 171 országban és területen mutatták ki.
A diagnosztizált esetek száma azonban nem tükrözi
pontosan a valóságot, az egyes országokban többékevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, illetve a számontartás kritériumai is különböznek
egymástól. Kínában (Hongkong és Makaó területek
nélkül), ahol a járvány tavaly év végén elkezdődött,
81.346 esetet tartottak nyilván, ebből 3265-en haltak
meg és 72.355-en gyógyultak meg. Kína után a legjobban érintett országok Olaszország 4825 halottal
és 53.578 megfertőződéssel, Irán 1556 halottal
(20.610 eset), Spanyolország 1381 halottal (25 496
eset), Franciaország 562 halottal (14.484 eset),
Egyesült Államok 340 halottal (26.747 eset), DélKorea 102 halottal (8897 eset), Nagy-Britannia 234
halottal (5067 eset), Hollandia 137 halottal (3640
eset), Svájc 80 halottal (6652 eset) és Németország
84 halottal (22.364 eset). (MTI)

A jegybank 2 százalékra
csökkentette az alapkamatot

A Román Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsa pénteki rendkívüli monetáris politikai ülésén 50 bázisponttal 2 százalékra csökkentette az alapkamatot a
koronavírus-járvány okozta válsághelyzet hatására –
közölte pénteken a bukaresti központi bank. Az intézkedés hétfőtől lép hatályba. A jegybank egyúttal a kamatfolyosó szűkítéséről is határozott, így annak
határait plusz/mínusz 0,5 százalékra csökkentette a
korábbi plusz/mínusz 1 százalékról úgy, hogy az egynapos lejáratú hitelt 2,50 százalékra mérsékelték a
korábbi 3,50 százalékról. A kamatfolyosó alsó értéke
változatlanul 1,50 százalék maradt. A jegybank kilátásba helyezte a kereskedelmi bankok kötelező valutatartalék-rátájának mérséklését is, amennyiben ez
szükségessé válik. (MTI)

Egy jó, egy rossz

(Folytatás az 1. oldalról)
Amennyit az óvintézkedések használhatnak, annál
nagyságrendileg sokkal rosszabb lépés volt a részleges
információs zárlat alkalmazása. Amióta a szükségállapotot bevezették, a vírushelyzetről megyénkénti lebontásban közöltek friss adatokat. Kezdetben naponta
kétszer, aztán ez lecsökkent egyre, majd legújabban meg
is tiltották a megyei kormányhivataloknak a részletes
tájékoztatást. Állítólag azért, mert az adatok félreértelmezhetőek, mivel a fertőzöttek többsége nem a lakóhelyének megfelelő megye kórházában kerül kezelésre. Ha
így van, akkor a tájékoztatási rendszer kidolgozásakor
kellett volna jobban figyelni, de még a félreérthetőségnél is rosszabb egy ilyen információforrás elapasztása.
Mert ezzel a lépéssel azt a benyomást keltik, mintha titkolóznának. Ez a legjobb táptalaja a rémhírkeltésnek,
amire az utóbbi időben rengeteg példát láthattunk, és
ez csak a pánik fokozódásához járul hozzá. Annak az
enyhítésére azonban ugyanúgy figyelni kéne, mint a vírusfertőzés elterjedésének megelőzésére, mert a pánikból is származhatnak akkora bajok, mint magából a
betegségből.
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Próbálnak vigyázni
a lakosságra
(Folytatás az 1. oldalról)

Közlemény

a közegészségügyi igazgatóság utasítására, a lakhelyükről
szállítottak el és 14 napra intézményi karanténba helyeztek
a hatóságok. Ezenkívül, a külföldről sárga zónákból hazatért,
házi elkülönítésben lévő szegény családoknak biztosítja a
legszükségesebbeket a marosszentgyörgyi önkormányzat, a
rendőrséggel próbálják megfigyelés alatt tartani őket, hogy
ne hagyják el otthonukat. Jelenleg több tíz család van házi
elkülönítésben a megyeszékhely melletti nagyközségben,
emiatt a csendőrség segítségét kérték, hogy akadályozzák
meg, ha valaki el akarja hagyni a házát.
– Fontos, hogy azoknak a szegényebb családoknak, amelyek külföldről hazatértek, és házi elkülönítésben vannak,
élelmet, vizet és gyógyszert vigyünk, így kisebb a kísértés,
hogy elhagyják otthonukat. Több tíz családról van szó, többnyire romák, akiknek nincs erre lehetőségük, külföldről is
azért jöttek haza, mert megszűnt a pénzkereseti lehetőség.
Már ezek ellátása is nagy gond, mert az itthon lévő családtagjaik is házi elkülönítésben vannak, és a rendőrséggel
együtt monitorozni is kell őket, a számuk pedig folyamatosan nő. A hatóságok azt közölték: ez legyen a prioritás.
Több mint 60 személyről van szó, próbálunk, amennyire
lehet, védekezni, védőköpenyben megyünk oda, és a bejárathoz tesszük le a létfontosságú dolgokat, de így is ki vagyunk téve a veszélynek, ezért kérjük az embereket, ne
jöjjenek a hivatalba, hanem e-mailen és telefonon bonyolítsák az ügyintézést – hangsúlyozta a község vezetője.
Sófalvi Szabolcs hozzátette, létrehoztak egy éjjel-nappal
hívható telefonszámot: ha valaki Marosszentgyörgy községben nagy gondban van, és se hozzátartozója, se szomszédja,
se ismerőse nincs, aki segítene, ezt a számot bátran tárcsázhatja, és a lehetőségekhez mérten segítenek, persze a létfontosságú teendőkben, mint például az alapélelmiszer, víz vagy
gyógyszer biztosítása. Ez a telefonszám: 0726-329-513.
Megelőzésként fertőtlenítenek a kisvárosok önkormányzatai
a
közterületeken,
közintézményekben a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében.

Gligor Róbert László

Az intézkedés nem kötelező, erre
a helyi vészhelyzeti bizottság döntése értelmében kerül sor. Nyárádszereda megelőzési fázisban van,
azaz még nincs vírusfertőzéses
esete, otthoni elkülönítést is csak
három esetben jegyeztek, de fontosnak látták, hogy ezt a lépést megtegyék – tudtuk meg Tóth Sándor
polgármestertől. A fertőtlenítést engedélyezett szakcég végzi, a fertőtlenítő
folyadékot
rendőrségi
felügyelet alatt állították össze a
közegészségügyi
előírásoknak
megfelelő szerek használatával. A
cég kedden kezdte el a munkát Nyárádszeredában és a hozzá tartozó településen: elsőként az utcákat, a
templomok bejáratait, a kórházak
udvarát, a játszótereket, a napipiac
területét, a parkolókat, a kultúrotthon előtti teret, a központi parkot,
az andrásfalvi iskola körüli területet, a Bocskai-parkot fertőtlenítik.
Ezután az intézmények következnek: minden iskolában, idősotthonban, család- és szakorvosi
rendelőben, a SMURD épületében,
tornatermekben, sportcsarnokban,
polgármesteri hivatalban, bentlakásban, ravatalozóknál elvégzik. A
következő lépésben a városhoz tartozó minden településen fertőtlenítenek.
A munka folyamatban van, a fertőtlenítendő összfelület nagyságát
még nem tudják, de két nap alatt 47
kilométert tett meg a közterületet

A Marosvásárhelyi Rádió ebben a
mindannyiunkat próbára tevő időszakban is ellátja közszolgálati teendőit,
megpróbál helytállni és eleget tenni a
megváltozott igényeknek. Bár szigorított körülmények között dolgozunk,
munkánkat felelősségteljesen, a legnagyobb igényességgel és hatékonysággal végezzük.
Mivel tisztában vagyunk tevékenységünk fontosságával és hallgatóink
bizalmával, addig, amíg a koronavírus
okozta járvány miatt elrendelt szükség-

állapot érvényben van, a Marosvásárhelyi Rádió a kialakult helyzethez igazodva módosítja műsorkínálatát.
Merthogy a hiteles, pontos és gyors
tájékoztatás most elengedhetetlen, a
Marosvásárhelyi Rádió hírosztálya
óránként jelentkezik híradóval, hétvégén pedig hosszított programmal dolgozik, és este 8 óráig sugárzunk
magyar nyelvű híradókat, szükség esetén azután is.
Mivelhogy a gyerekek ebben az időszakban nem járnak óvodába, iskolába,
a Marosvásárhelyi Rádió megpróbálja
elviselhetőbbé tenni a szobafogságot
szülők és gyerekek számára egyaránt,

Felülvizsgálják a pedagógusképzést

A Nevelés- és Kutatásügyi Minisztérium, vezetőjével,
Monica Anisievel az élen, aki korábban gyakorló középiskolai tanár volt, ebben a karanténos időszakban újabb házi
feladatot ad a tanároknak, nagyobb diákoknak, szülőknek,
iskolaigazgatóknak. A korábbi közvélemény-kutatásokhoz
hasonlóan egy újabb kérdéskörben várja a választ mindazoktól, akiket érdekel a romániai oktatásügy színvonala.
A minisztérium honlapján közzétett kérdőív témája ezúttal
a romániai pedagógusok felkészítésének a felülvizsgálata
és javítása.
Az újabb kérdőívben, amelyet április 5-ig kell beküldeni,
a minisztérium arra szeretne választ kapni a közönségtől,
hogy véleményük szerint mit kellene megtanítani az alapképzést követő mesteri képzésben részt vevő pedagógusjelölteknek. A válaszok összesítéséből körvonalazódik, hogy
milyen kell hogy legyen a pedagógus szakmai felkészültsége, hozzáértése (profilul de competenţe). A kérdések arra
vonatkoznak, hogy milyen ismeretei kell legyenek egy tanárnak, hogyan kell eljárnia az oktatási folyamat során, hogyan kell viselkednie, és mi a legfontosabb feladata a
kérdőíven feltüntetett 17-ből.
A szaktárca javaslatot tett egy kísérleti program támogatására a mesteri képzésben. A megbízott munkacsoportnak
ki kell dolgoznia a követelményeket a pedagógus szakmai
arcélét illetően, majd a közvélemény elvárásait is figyelembe véve, erre alapozni a mesteri képzés programját.

Odafigyelnek a megelőzésre

permetező autó. Közegészségügyi
okokból a beavatkozást éjszaka
végzik, de felkérnek mindenkit,
hogy amennyiben teheti, kerülje el
ezeket a helyeket a munkavégzés
ideje alatt. Arra a kérdésünkre, hogy
egyszeri fertőtlenítésről van-e szó
vagy megismétlik, az elöljáró elmondta: a szerek ára a tavalyinak a
többszörösére ugrott, ezért egyelőre
nem tudják, hogy az első akció
mennyibe kerül. Ha a helyzet úgy
kívánja, a helyi vészhelyzeti bizottság elé terjesztik az újabb fertőtlenítés szükségességét, mert annak
indokoltságát és pénzügyi vetületét
a bizottság dönti el.
Erdőszentgyörgyön is léptek, az
iskolák, művelődési házak már ki
vannak fertőtlenítve, ugyanezt elvégzik a héten a városházán is,
majd a közterületek következnek.
Az, hogy megismétlik-e, több tényezőtől függ, főképp a vírusfertőzés esetleges terjedésétől, de
egyelőre úgy vélik, még egy fertőtlenítésre szükség lesz a köztereken,
a polgármesteri hivatalban és a városi kórházban. Összességében több
tízezer négyzetméternyi felületről
van szó – tájékoztatott Csibi Attila
Zoltán polgármester.
Szovátán is elkezdődött a napokban a közterületek fertőtlenítése,
egyelőre ez a játszóterekre, a zöldövezetre és a buszmegállókra vonatkozik, illetve a közterületen
kihelyezett padokra a város egész
területén. A műveletet hetente megismétlik – ismertette lapunkkal Gál
Kriszta szóvivő. Ugyanakkor megtudtuk: a 195/2020. számú elnöki
rendelet 50. cikkelyének értelmében a koronavírus elterjedésének
megfékezése érdekében Szováta
önkormányzata csütörtöktől kezdődően meghatározatlan időre felfüg-

ezért minden hétköznap 14.10-től, vasárnaponként pedig 13 órától gyermekműsorral jelentkezik.
Mert a templomi szertartásokat ideiglenesen felfüggesztették, a Marosvásárhelyi Rádió a történelmi magyar
egyházakkal együttműködve minden
vasárnap 11 és 13 óra között egyházi
műsort közvetít.
Mivel a színházak, könyvtárak és filharmóniák is felfüggesztették tevénységüket, a Marosvásárhelyi Rádió minden
hétköznap, illetve vasárnap 20.10-től
hangoskönyveket, hangversenyeket és
rádiójátékokat közvetít.
Marosvásárhelyi Rádió

geszti az ügyfélfogadást a városházán. A lakosság és más ügyfelek kéréseiket online, elektronikus postán
(sovata@cjmures.ro), faxon (0265570-524) vagy postán küldhetik
meg a hivatalnak, az adókat és illetékeket a www.primariasovata.ro
internetes oldalon vagy bankátutalással lehet fizetni.
A tanintézmények bezárása után
Marosszentgyörgyön és Csejden is
elvégezték a bölcsőde, az óvodák és
iskolák, valamint a forgalmasabb
közterületek fertőtlenítését – tudtuk
meg Sófalvi Szabolcs polgármestertől. A műveletet kedden megismé-

Korábban a minisztérium arra kért választ az érdekeltektől, hogy milyen kötelező tantárgyakat vegyenek ki vagy
szabjanak át az általános iskolai oktatásban kötelező 18ból, milyen új tantárgyakat vezessenek be, és hány tanórával csökkentsék a kötelező óraszámot. A válaszokat március
15-ig kellett beküldeni, az adatok feldolgozása folyamatban
van.
A korábbi felmérésekből kiderült, általános az egyetértés
abban, hogy a pedagógusokat két tantárgy oktatására kell
felkészíteni.
A mesteri képzés felülvizsgálatának és átalakításának részét képező kérdéscsoportot a minisztérium honlapjáról
lehet letölteni (Ministerul Educaţiei si Cercetării, Chestionarul pentru profesori, elevi, părinţi şi orice altă persoană
interesată de educaţie, https://profilcd.questionpro.com).
Bár a kérdőív kitöltőinek sok kérdésre kell válaszolniuk,
a nevüket nem kérik, és a válaszokat csak a felmérés céljaira fogják felhasználni. Ezért a szaktárca reméli, hogy minél
többen kitöltik a kérdőívet, ami lehetővé teszi, hogy jobban
megértsék a szakma képviselőinek és a közvéleménynek az
elvárásait a pedagógusok felkészítését illetően.
Beküldési határidő: április 5.
A szaktárcától kapott értesítés szerint Monica Anisie tanügyminiszter bejelentette, hogy négy romániai egyetemen
400 helyet hagytak jóvá a hároméves alapképzés utáni mesteri képzésre. (bodolai)

telték minden közintézményben és
a zsúfoltabb közterületeken (parkokban, buszmegállókban, játszótereken), a belső helyiségekre és a
kinti területekre előírt mennyiségekkel. Ezt április elején újból elvégzik, közben elkezdik az utcák
mosását is. „Ezentúl is mindent
megteszünk, hogy fékezzük a koronavírus terjedését!” – üzeni a nagyközség elöljárója a lakosságnak.
A megyeközpont másik tőszomszédjában, Koronkán is elkezdték a
fertőtlenítést, múlt héten kétszer járták végig az utcákat, köztereket,
buszmegállókat, üzletek, gyógy-

A közintézményeket és a zsúfoltabb közterületeket többször is fertőtlenítik

szertárak bejáratát, hulladéktárolók
környékét. Amennyiben az időjárás
megengedi, jövő héten megismétlik, és amennyiben be tudják szerezni a szükséges szereket, az
elkövetkezőkben rendszeresen fertőtlenítenek. A polgármesteri hivatalt, postát, kultúrotthonokat,
tanintézményeket, ravatalozót már
lepermetezték az elmúlt napokban,
de mivel a községháza és az iskola
egy része nyitva van, ott megismétlik a fertőtlenítést, a kultúrotthonokat viszont bezárták – tudtuk meg
Takács Szabolcs István polgármestertől.

Fotó: facebook.com/Sófalvi Szabolcs
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Vajda György
1992-ben a Rio de Janeiró-i környezetvédelmi konferencián nyilvánították március 22-ét a víz
világnapjává. A környezetvédelemmel foglalkozó szakértők a politikai
döntéshozók tudomására hozták,
hogy az emberiség egyik legnagyobb kihívása biztosítani a Föld
lakossága számára az ivóvízhez
való hozzáférést. Minden évben
ezen a napon több rendezvényt
szerveznek, amelyek célja felhívni
a figyelmet a vízgazdálkodás fontosságára. Az idén világszerte a jármiatt
elmaradtak
a
vány
rendezvények, de ennek kapcsán is
egyre nagyobb hangsúlyt nyer a
tisztálkodáshoz elengedhetetlenül
szükséges vízszolgáltatás.
Az ENSZ közgyűlése 2015-ben
elfogadta a fenntartható fejlesztési
célokat. A dokumentum 6. pontja
előírja, hogy 2030-ig mindenkinek
biztosítani kell a hozzáférést az
egészséges ivóvízhez. Az Agenda
2030 megerősíti ezt a célkitűzést,
amely, mint említettük, az egészségügyi krízishelyzetben még fontosabbá válik. A tanulmány szerint
jelenleg a világon több mint 2 milliárd embert érintenek a vízzel kapcsolatos problémák. Ami azt jelenti,
hogy korlátolt vagy nem megfelelő
az ivóvíz-hozzáférési lehetőségük.
Ez a szám a népesség növekedésével, valamint a klímaváltozás hatásaival összefüggésben tovább fog
emelkedni, így a politikai döntéshozóknak is stratégiai fontosságúak
kell legyenek a vízzel kapcsolatos
döntéseik. Szorgalmazni kell a ve-

Március 22-e a víz világnapja

zetékes ivóvíz bevezetését és a csatornahálózat kiépítését. Ugyanakkor ennek a küzdelemnek része kell
legyen a nyomor felszámolása, hiszen az emberek anyagi lehetőségétől is függ, miként részesülnek az
ivóvíz-szolgáltatásban.
2020-ban a víz világnapja ismételten a klímaváltozást állítja fókuszba. Az aggasztó környezeti
változások jelzik, hogy bolygónk
nyersanyagforrásai kimeríthetők,
túlfeszítettük a határt, igen nagy az
ökológiai lábnyomunk. Oda jutottunk, hogy már a jövő nemzedék
tartalékait éljük fel. Az olvadó
gleccserek, a hatalmas területekre
kiterjedő bozót- és erdőtüzek, az
extrém száraz időszakok, az esőerdők drasztikus csökkenése mind
annak a jelei, hogy fokozódik a klímaváltozás negatív hatása. A víz a
legértékesebb erőforrásunk, felelősségteljesebben kell felhasználnunk.
Meg kell teremteni az egyensúlyt az
emberek, az ipar, a mezőgazdaság
szükségletei és a vízkincs védelme
között.
Románia is csatlakozott a nemzetközi programokhoz, mi több,
hazai kezdeményezéssel a kormány
szorgalmazza az Agenda 2030
irányelveinek mielőbbi gyakorlatba
ültetését. Az utóbbi évtizedben –
uniós támogatással – sikerült jelentősen kiterjeszteni az országban az
ivóvíz- és a csatornahálózatot. Fontos tudatosítani – akár a jelenlegi
járvány hatására is –, hogy menynyire fontos a tiszta víz használata,
a szennyvíz megfelelő kezelése.
Vannak még települések, ahol a
háztáji gazdaságban levő szennye-

zett kutat használják, direkt módon
a folyóvizekbe, tavakba juttatják a
szennyvizet. És vannak helyek az
országban, ahol még mindig nem
férnek hozzá a megfelelő tisztaságú, a létszükséglethez fontos
kellő mennyiségű vízhez.
A Román Vizek Öv. hatáskörébe
tartozó Maros Vízügyi Hatóság,
együttműködve az ivóvíz- és csatornahálózat-szolgáltatókkal, a jelenlegi krízis ellenére is – az
intézmény stratégiai fontossága

miatt – akadálytalanul teljesíti feladatait. Munkatársai ott vannak a
gátakon, szolgálatban, elvégzik az
ellenőrzéseket, a takarítást. És minden évben ezen a napon oktatási és
más intézményekkel, nemkormányzati szervezetekkel, önkéntesekkel
felvilágosító, tájékoztató és parttakarítási akciókat szerveztek. Idén a
szükségállapot miatt elmaradtak
ezek a rendezvények, de a szerkesztőségünkbe eljuttatott közlemény
szerint továbbra is fontosnak tart-

Az EMNT–Maros koszorúzással emlékezett

házaspár kivégzését követően kiújult az ellenségeskedés. A Vatra Românească
megalakulásával
felerősödtek a román nacionalista
hangok. Ion Iliescu februárban már
nyíltan a magyar szeparatizmus veszélyéről beszélt, és arról, hogy a
magyarság Erdély Magyarországhoz csatlakozását szeretné elérni.
Február 10-én Sütő András felhívására a magyarok némán, gyertyával és könyvvel a kezükben
vonultak fel a városban az anyaMózes Edith
nyelvi oktatásért. Válaszul a Vatra
március 4-i gyulafehérvári nagyA fenti szervezetek a marosvá- gyűlésén éles kirohanások hangzotsárhelyi fekete március 30. évfordu- tak el az erdélyi magyar vezetők
lójára In memoriam fekete március
címmel rendezvénnyel készültek,
ami a koronavírus-járvány miatt elmaradt. Eredetileg bemutatásra került
volna
egy
dokumentumfilm-összeállítás. Az akkori eseményeket Formanek Ferenc, a Vatra Românească által
1990. március 15-én lemondatott
szatmári alelnök, Smaranda Enache, a Pro Europa Liga társelnöke,
Anca Şincan történész, Tőkés
László, az EMNT elnöke és Kincses Előd, a fekete március krónikása idézte volna fel.

Mi is törént
1990 márciusában?

Köztudott, hogy 1990. március
19. és 21. között magyarellenes
pogrom zajlott le Marosvásárhelyen. Az akkori események megváltoztatták nemcsak a város életét, de
a románok és magyarok 1989-es
forradalom óta egymáshoz közelítő
viszonyát is.
1989 végén győzött a forradalom, és a kommunista rendszer
megbuktatásáért vállvetve harcolt a
román és a magyar lakosság, azt
hitte mindenki, eljött a megbékélés
ideje. Ám pár héttel a Ceauşescu

ják, hogy március 22-én beszéljünk
a vízgazdálkodásról, a szennyezésről, a szemetes vízpartokról, hiszen
mindannyiunk felelőssége, hogy embertársaink számára biztosítsuk az
egészséges vízhez való hozzájutást.
Ahogyan a vírus ellen maszkot viselünk és kesztyűt húzunk, alaposan
kezet mosunk, úgy jusson eszünkbe,
hogy a víz tisztaságának megőrzése,
amit a kézmosásra használunk, a mi
felelősségünk is. És ne csak a víz világnapján gondoljunk erre!

Fotó: Vajda Harmat

In memoriam fekete március
Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács Maros megyei szervezete és a Sütő András Baráti
Egyesület a marosvásárhelyi
fekete március 30. évfordulóján március 20-án a katolikus
temetőben megkoszorúzta
Cseresznyés Pál sírját, majd a
református temetőben Jakabffy Attila és Sütő András
sírját (fotó). Mindhárom sírnál imát mondtak.
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ellen, elutasították az anyanyelvi
oktatást, nyíltan uszítottak a magyarok ellen. Március 15-én megzavarták a magyarok megemlékezéseit,
négy nap múlva pedig elszabadult a
pokol Marosvásárhelyen.
A Vatra vezetői azzal, hogy a magyarok verik a románokat, feltüzelték a környék románságát, akik
bevonultak Marosvásárhelyre, törtek-zúztak: március 19-én a román
tüntetők a várost járva leverték a
magyar feliratokat, betörték a magyar boltok kirakatát, majd az
RMDSZ-székházba menekült magyarokra rá akarták gyújtani a padlást. A kiérkező rendőrség és

katonaság vezetője, Ioan Judea ezredes védelmet ígért a magyaroknak, ám amikor azok lejöttek a
padlásról, tétlenül nézte, hogy a
megvadult románok botokkal, láncokkal összeverték őket. Sütő András a fél szemére megvakult, több
bordája eltört.
Március 20-án hatalmas magyar
tömeg érkezett Marosvásárhely főterére, és elkezdtek gyülekezni a románok is. A két csoportosulás közé
felálltak a hadsereg tankjai, de amikor összecsapásra került sor, a katonák nem avatkoztak be. Az
események akkor durvultak el
ismét, amikor délután a rendőrség

biztosítása és felvezetése mellett
megérkeztek a fejszékkel, botokkal,
kaszákkal felfegyverzett Görgényvölgyi és libánfalvi románokkal teli
buszok, áttörték a katonai kordont,
rárontottak a magyarokra. A csata
kimenetelét este a hidegvölgyi cigányok döntötték el a magyarok javára.
A rendet végül március 21-re sikerült helyreállítani, miután megérkeztek Marosvásárhelyre a román
hadsereg elit ejtőernyősei és gyalogosai. A hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek, a történteket
kivizsgáló parlamenti bizottság jelentése 190 román és 88 magyar sebesültről, 3 román és 3 magyar
halottról tett említést. A későbbiekben több mint negyven embert ítéltek el, de közülük csak kettő volt
román. A legsúlyosabb ítéletet, tíz
évet Cseresznyés Pál kapta 1992ben – ebből hatot le is kellett ülnie
–, mert megrugdosta a Marosvásárhelyre felfegyverzett román parasztokat beszállító akció egyik
szervezőjét, Mihaila Cofariut.
A román és a magyar lakosság
körében a bizalmatlanság, a gyanakvás, a félelem lett úrrá. Az események
gazdaságilag
is
visszavetették a várost.
Az összetűzéseknek 5 halálos áldozata és kb. 300 sebesültje volt. A
halottak: Gémes István, Csipor
Antal, Kiss Zoltán, Teodor Rusu,
Victor-Simion Frandeş.
Az események után Marosvásárhely lakossága drámai módon csökkent, számos magyar ember
Magyarországra telepedett át. A
2002-es népszámlálás szerint kb.
15.000-rel fogyott a város lakossága 1990-hez képest. Azóta a magyarság már csupán kisebbséget
alkot a városban.
Az események igazi kivizsgálása
a mai napig nem történt meg.
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Kell

Pályázat youtubereknek és nem youtubereknek

A nyertesek

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Szász Norbert

Ezt gondoljuk mindnyájan, amikor először meglátjuk.
És századszorra is, amikor megtaláljuk az éppen igazit.
Ami pont ott virít az internet
sötét bugyrainak csillogó polcain,
Arra várva, hogy lecsapjunk az
akciós árhoz hozzátoldott házhoz
szállításra,
Így jön ki az ára.
Hogy máris az Édenkertben érezhessük magunkat,
És ne csak a weboldalán.
Még Éva elintézte, hogy a legcsillogóbbra fájjon a fogunk.
Szerencse, éppen nincs raktáron,
Másképp nagyon hamar kimerülne apuci bankkártyája,
De a hirdetést feldobja, akárhol
görgetünk lefele.
Képtelenek vagyunk szabadulni
a cicás képeken való évődés közben
attól a gondolattól,
hogy nem én leszek a
legszebb e vidéken.
Az esti nagy bambulásban csak
egy rossz mozdulat és a Cuki cica
farm helyett máris egy
esztétikusan összeeszkábált hirdetésdzsungel kellős közepén találjuk magunkat.
Ahol, mint légy a pók ádázan
szőtt hálójában, ott ragadunk.
És akkor következik be az a bizonyos KELL érzés,
Amit már mindenki átélt, legalább egyszer.
Amikor a saját nyálunk csorgásától észre sem vesszük, hogy mi
minden felesleges vackot
pakolunk bele az igencsak feltűnően elhelyezett kosárba.
Az én szerepem ebben az egészben nem sok,
Épp csak rólam szól.
Meg ne tudja senki, de a vonzás
törvénye rám is hatott.
Olyan mérnöki precizitással szegezett 3 órán keresztül ez a ‘90-ben
kifejlesztett csoda a
látás romlását egymagában megtestesítő monitor elé, hogy csak a
Rendelés gomb
lenyomása után tudatosult bennem e végzetes manőverem eredménye.
Az igencsak bizalmas bankkár-

A koronavírus-járvány miatt a
négy fal között töltendő –
egyelőre beláthatatlan – idő
színesítésére kerestünk tizenéveseknek szóló tippeket, így
találtunk rá a „papucslista”
fogalomra, ami a bakancslistához hasonló, csak éppen
nem szabadtéri, hanem otthoni célkitűzésekről, programokról
szól.
Csupa
olyasmiről, amire az eddigi
rohanásban talán gondolni
sem volt idő.

A teenagers.gportal.hu honlapon
olvasható ötleteket még 2011-ben
gyűjtötte össze a nyári szünidő esős
napjaira az oldal szerkesztője. Úgy
gondoljuk, valamennyi tipp megállja most is a helyét, vagy legalábbis kiindulópontként szolgálhat
egy kellemes, zártkörű délután, este
megszervezéséhez.
– Nézz meg egy-két filmet, ami

December 9-én hirdettük meg youtuber és nem youtuber fiataloknak szóló pályázatunkat, amelyben a slam
poetry vagy rövid próza műfajában vártunk internetes élményekről – legjobb, legrosszabb, legijesztőbb, legkülönösebb tapasztalatokról – szóló alkotásokat. Eredetileg három díjat ígértünk, de a beküldött pályamunkák
alapján úgy döntöttünk, négyen is megérdemlik a jutalmat. A két legjobb alkotásnak Forró-Bathó EszterAnna Facebook-randi és Szász Norbert Kell című írását találtuk, így a kilencedikes bolyais Eszter és a művészetis tizedikes Norbert is első díjat kap. A második helyezést Demeter Izabella tizedikes művészetis diák
érdemelte ki, a harmadik díj pedig Mezei Zsoltot illeti meg, aki szintén tizedikes a Művészeti Líceumban.
Most a két első helyezett írását mutatjuk be, a következő Lélekgraffitiben pedig a második és a harmadik
helyezettét közöljük. Nyerteseink a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat könyvajándékaiban részesülnek. (A
csomag átadásáról a későbbiekben valamennyiüket értesítjük.) Mind a négy pályázónknak szívből gratulálunk.

Forró-Bathó Eszter-Anna

tyaadatok fejből való bediktálása
után nincs más hátra, mint
várni.
Ha nem is a csodára, bár egy kész
csoda lesz, ha épségben megjön
minden, gyerekkorom
egyik legjobb szórakozását
képző 60 méter buborékfóliába bugyolálva.
Esőre hó, hóra eső, akár egy nap
többször is.
A 3 napból 3 hét lett, a 3 hétből 3
hónap, én pedig még mindig nem
tarthattam kezemben a
lehető legfelelősségteljesebben
kiszelektált csecsebecséimet.
Itt kezdődik el a kétségbeesés folyamata,
Amikor őrült fejhangon sikongatva kezded el hívogatni az ügyfélszolgálatokat, kár, hogy
hiába.
Itt már tényleg csak a csoda segíthet.
És segít is, amikor végre kopogtatnak, és fellélegzel.
Innen már minden simán megy,
gondolatban.
Kifejezetten gyerekkorromboló
hatása van azon ténynek,
Amikor rájössz, hogy nem maradt hely a dobozban a buborfólia
mellett annak, ami tényleg
a lényeg,
Így az elsőre túlságosan is könynyűnek tűnő doboz tartalmáról végleg kiderül, hogy Kínában
felejtették.
A telefonszám halott, e-mail-cím
nincs,
Így az internetkábel elvágása
után nem maradt más,
Mint a sarokba való lekuporodás
kíséretében kipukkasszuk a jól
megérdemelt fóliánkat.

Facebook-randi

Facebook: Kit ismerhetek?
Én: Hát nyilván azt, akivel már találkoztam életemben.
Facebook: Mit szólsz hozzá? Veled egykorú, édi
arc, státusza egyedülálló. Számodra tökéletes és egyedülálló a láthatáron.
Én: Egy próbát megér, hátha kapunk magunkban
valami közös nevezőt, egy csónakot s két evezőt.
Facebook: XY visszaigazolta, hogy ismer.
Gondolatom: Ő valóban ismer, vagy csak tudja,
hogy aki nem is mer, az nem is nyer?
Messenger: XY integet neked.
Akaratlanul is hátranézek, nehogy az legyen, hogy
a hátam mögöttinek int.
Jelen esetben a tévének.
Nem, nem neki, ez a világháló, nem a világ-megnem-váltó-háló.
Visszaintek, nem leszek bunkó,
Legrosszabb esetben ez lesz az utolsó üzenetkommunikáció.
Pont, pont, pont. Pont erre vártam, hogy írjon még
valamit.
XY: Hello, nem te vagy az a lány, aki a múltkor a
metrón olvasott egy könyvet?
Én: Ez valami olyan fa, ami sose ég el. A tré_fa.
Mert valóban az egész elég tré.
Válaszom: Igen, a múlt héten az M1-esen, ami
egész a Oktogonig vitt el.
XY: Az király, eskü, hidd el.
Szép csaj vagy s minden,
Hihetetlen, de tényleg bejössz.
Nevem honnan tudod amúgy? Vagy csak így vaktában embereket bejelölsz?
Én: Szuper vagy, Eszter, égesd le nyugodtan
magad, vesd máglyára önmegbecsülésed.
De csak miután Johannának elnevezted,
Mert ugye ő is csak egyszer égett a nép előtt, akkor
is nagyon, anno 1412-ben.
Válaszom: Megjegyeztem én már akkor az arcod,
S az ugye már nem gond, hogy kidob az Arckönyv,
hogy ismerhetlek.
XY: Okos vagy, látom, tetszik a humorod.
Össze kéne fussunk, látni akarom közelebbről azt
a szép szemed, fitos kis orrod.
Én: Na, már neki is kezdtél bókolni,
Így szoktál a Tinderen is Féjsz-bókolni?
XY Röhög egyet.

Papucslista otthonüléshez

már régóta érdekel. Értelmesebb
időtöltés, mint a cél nélküli netezés.
(Az oldalon ennél a pontnál a barátokkal közös házimozizás is szerepel, ettől most eltekintünk.)
– Olvass, mert olvasni igenis jó,
bárki bármit is mond. Lehetőleg ez
ne merüljön ki lökött „csajos” magazinok böngészésében. Ideje keresni valami könyvet vagy
ismeretterjesztő magazint, akár az
interneten.
– Ha szorult beléd kreativitás,
csalogasd elő, például rajzolgass, írj
vagy próbálj ki bármi olyan technikát, amire eddig nem volt időd. Biztos a legtöbb házban rejtőznek
valahol gyöngyök, színes papírok
és sok minden más, amiből össze
lehet hozni valami érdekeset. Ilyenkor is érdemes körülnézni a neten,
rengeteg kreatív ötlettel teli oldalra
bukkanhatsz, amelyekből azt is
megtudod, hogy sokszor a legegy-

szerűbb alapanyagokból készíthetsz
valami szuper eredetit.
– Fejts keresztrejtvényt. Minden
bizonnyal van otthon valamilyen
újság, amiben akad egy-két rejtvény.
Kiváló agytorna (ha már a kinti testmozgásról le kell mondanod).

Beszélünk tovább, szidjuk a rendszert,
Kitárgyaljuk, hogy a suliban mi bánt,
Hogy miért mondhatjuk Jobbiknak Orbánt.
Estefelé megtárgyaltuk, hogy másnap találkozunk,
bekapunk egy hambit.
Magyarul. Facebookon sikeresen leszerveztem magamnak egy vakrandit.
Másnap.
XY: Szia, itt vagyok, de te hol vagy?
Én: Melletted.
Ekkor rám pillant, belém néz, szívembe tekint.
Szorosan megölel, azt hiszem, szeret.
Eltol magától, és megint integet.
Pont úgy, ahogy legelőször tegnap.
Tudom, a hátam mögött most nincs tévé, félek, rápillantok,
De visszaintek, nem leszek bunkó,
Legrosszabb esetben ez lesz az utolsó intőkommunikáció.
Mert ezután felváltanak mindent a szavak,
Így lehetek azóta egy metróssal igazán szabad.
Köszi, Arckönyv, köszi, Facebook.
Ezek után még kit ismerhetek meg?

Illusztráció

– Ha úgy érzed, régóta ráférne a
szobádra egy kis rendrakás, akkor
itt az idő! Esetleg át is rendezheted,
feldobhatod valamivel a kuckód, ha
már a kreativitásnál tartunk.
– Pihenj. Nem kell átaludni az
egész napot, de néha bizony jól jön

az embernek, ha egy kicsit csak úgy
heverészhet, nem foglalkozva semmivel.
– Gondold végig, melyek azok a
tennivalóid, amelyek mindig a
„majd ha…” kategóriába kerülnek.
Ha bármelyiket el tudod otthon végezni, ne habozz!
– Beszélgess (végre!) egy jót
szintén otthon ülő családtagjaiddal,
esetleg kezdjetek bele közösen a
felsorolt programok bármelyikébe.
Kedves tizenévesek!
Osszátok meg velünk legjobb
otthonülős tippjeiteket, vagy csak
írjátok meg, hogyan, mivel töltitek az időt és milyen gondolatok
foglalkoztatnak ebben a számotokra (is) új kihívást jelentő időszakban.
Válaszaitokat
a
következő Lélekgraffiti(k)ben közöljük. Addig is vigyázzatok magatokra, egymásra!
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Hogyan nyerheti meg a bajnoki címet az Active 7?

Czimbalmos Ferenc Attila

1132.

Vége a röplabdaidénynek:
feljutott a CSU Medicina?

Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Befejezettnek tekinti a Román
Röplabdaszövetség a 2019-2020-as
bajnoki idényt, miután úgy ítélték
meg, hogy nincs esély a bajnokság
befejezésére május közepéig, amikor
pedig a játékosok szerződése zömében lejár. A föderáció azonban nem
törölte a bajnokságot, hanem a február végére befejezett alapszakasz
végeredményét veszi figyelembe.
Eszerint a nőknél Balázsfalvát, a férfiaknál Galacot koronázták bajnokká. Ezzel túl nagy gond nem is
lett volna, hiszen mindenki arra számított, hogy ezeket a csapatokat
amúgy sem lehet utolérni. A férfiaknál nem esik ki senki, hiszen csak tíz
csapat volt a rajtnál, a nőknél viszont
vitát keltett, hogy az alapszakaszban
11. helyezett Voluntari-t kiesőnek
nyilvánították, hiszen a rájátszás
előtt már-már beérte a Rapidot.

Semmit nem közöltek viszont
arról, hogy mi történik a másodosztályú és ifjúsági bajnokságokkal.
Ha utóbbiakat minden bizonnyal
törlik, mint ahogy a Románia-kupával is történt, a feljutó csapatok kilétének
megállapításához
a
legvalószínűbb, hogy szintén az
alapszakaszt és az ezt követő, földrajzi csoportokban szervezett döntő
tornát veszik figyelembe. Így, miután a Nyugati csoportban vereség
nélkül végzett az első helyen az
alapszakaszban és a döntő tornán is,
a Marosvásárhelyi CSU Medicina
vélhetően ősztől beiratkozhat az A1
osztályba, anélkül, hogy az eredetileg májusra tervezett döntő tornán
is játszania kelljen.
Egészen más kérdés viszont, milyen háttere lesz a csapatnak az új,
rengeteg bizonytalansággal várt
idényben, és ehhez milyen kaliberű
játékosokat tud összeverbuválni.

Fotó: Nagy Tibor

A pályán zárná le az idényt
a kézilabda-szövetség

A Román Kézilabda-szövetség
(FRH) elkötelezett amellett, hogy
az idényt a pályán, a sport eszközeivel zárják le – ezt közölte egy videóüzenetben a sportszervezet
főtitkára, Cristina Vărzaru, aki ismertette az igazgatótanács határozatát.
Ezek szerint a sportági szövetség
meghosszabbította valamennyi kézilabda-bajnokság és -mérkőzés felfüggesztését a szükségállapot
hatályának idejére. Emellett egyelőre ismeretlen időpontra halasztották a női Románia-kupa négyes
döntőjét, noha ezt csak április végén
kellett volna lejátszani, de előtte
nem maradt volna idejük a csapatoknak készülni, ha a 30 nap után
meg is szűnik a rendkívüli helyzet.
Cristina Vărzaru elmondta: az
FRH követi a fejleményeket és a
hatósági intézkedéseket a járványügyi válság kapcsán, és ezeknek a
kézilabdaéletre gyakorolt hatását. A
helyzet alakulásának függvényében

több lehetséges forgatókönyvet is
megvizsgálnak arra vonatkozóan,
hogy miként lehet lezárni az idényt,
de mindenképpen azt szeretnék, ha
ez a pályán történne, és nem kellene
befagyasztani a bajnokságokat.
Az intézkedések a Marosvásárhelyi CSM női csapatát is érintik,
amely éppen két idegenlégióst készült leigazolni a feljutás biztosítása
érdekében, amikor a bajnokság
megszakadt. A két játékos érkezése
egyelőre függőben maradt, mint
ahogy az is, hogy miként választják
ki a feljutókat. A CSM már a bajnokság megszakítása után biztos lehetett benne, hogy továbbjut az
alapszakaszból, azonban ezt háromlépcsős kvalifikációs kiírás követte
volna, amelyet elképzelhető, hogy
át kell majd írni. A legrosszabb forgatókönyv az lenne, hogy csak a
csoportelsők döntik el majd egymás
között a két feljutót, mert a CSM jelenleg csak a 2. helyen áll a D csoportban. (bálint)

Az első helyet célozza a marosvásárhelyi Active 7
női kézilabdacsapat a Hargita megyei kézilabda-egyesület által kiírt bajnokságban, ám nem biztos, hogy
meg is tudja szerezni. Az alakulat második helyen állt
a pontvadászat rangsorában, amikor a nálunk is egyre
terjedő koronavírus-járvány miatt március 31-éig szünetet rendeltek el a szervezők. Két fordulóval (teremtornával) a vége előtt a 25 pontos Zetelaka vezeti a
pontvadászatot az eddig 24 pontos marosvásárhelyi
Active 7 előtt.
Ha le is játsszák a hátramaradt két teremtorna mérkőzéseit, ahhoz, hogy bajnokok legyenek, a vásárhelyieknek meg kell nyerniük valamennyi meccsüket,
amelyek közül az egyik éppen a most éllovas zetelakiak elleni összecsapás.
Nem lesz könnyű mérkőzésük Moldovan Anna
Máriáéknak, hiszen továbbra sem alapozhatnak a csapat edző-játékosára, gólgyárosára, Biró (Peres) Zitára,
aki február 13-án térdműtéten esett át, így még huzamosabb ideig harcképtelen lesz.
A január 25-én Marosvásárhelyen tartott hazai teremtornán az Active 7 ugyan legyőzte a Zetelakát 3520-ra, viszont aznap érthetetlenül elvesztette a fiatal
játékosok alkotta Szováta elleni találkozót 29-26-ra,
mi több, a második teremtornán Szentegyházán 3028-as vereséget szenvedett a házigazdák csapatától. A
hátralévő, zelelakiak elleni sorsdöntő találkozón biztos mindent elkövetnek Gagyi Erikáék (101 góllal vezeti a góllövőlistát), hogy a bajnoki cím az idén a
Hargita megyei Zetelakáé legyen.
A MOGYTTE-n sportszakon végzett, majd mesteriző Biró (Peres) Zitára így nagyon nagy szükség
lenne. A játékos azonban sajnálatos módon nem lehet
társai segítségére.
– A műtét sikerült, a hangulatom jó, gyógytornára
járok, rehabilitációs gyakorlatokat végzek és betartom
a műtét utáni szabályokat. Az orvosi beavatkozás után
két héttel már dolgozni kezdtem, nem volt türelmem
otthon maradni. Szép lassan könnyű edzéseket is végezhetek, de kézilabdázni csak a műtét után mintegy
fél évvel szabad, vagyis a következő évadban –
mondta el Biró, majd a következőképpen összegezett
az Active 7 idei teljesítményével kapcsolatosan: – Sajnos, elvesztettünk két olyan találkozót, amelyeket
meg kellett volna nyernünk. Lehet, hogy hiányoztam
a mérkőzéseken, főleg a gyors ellentámadásoknál, de

nekem még nehezebb volt otthonról követni a csapatommal kapcsolatos híreket. Az, hogy nem lehettem
a pályán a játékostársakkal, nagyon megviselt. Erősen
szurkolok a lányoknak, bízom benne, hogy a hátralévő mérkőzéseket megnyerik, így újra bajnokok lehetünk – mondta el a Szász Albert Sportlíceumnál
kézilabda szakos testnevelő tanár, Biró (Peres) Zita.

Biró (Peres) Zita 2018-ban gólkirályi címet nyert. Nagy baj, hogy
csapatának most nélkülöznie kell a játékát

A marosvásárhelyi csapat kerete

A 2019–2020-as bajnoki évadban az Active 7
együttesében a következő játékosok léptek a pályára:
* kapusok: Zsók Gyöngyvér, Margareta Iambor
és Babó Melinda;
* mezőnyjátékosok: Orbán Mária, Moldovan
Anna
Mária
(csapatkapitány), Veronica
Ormenișan, Andreea Iuga, Biró Kinga, Bab Timea,
Dan Melinda, Loredana Conțiu, Vasilescu Erzsébet, Teodora Bucur, Berki Beatrix, Felei Barbara
(mindkettő Szász Albert Sportlíceum), Andreea
Bucur (ex-Arena) és Kiss Nikolett (ex-Olimpic és
CSM).

Nehéz helyzetben a női kosárlabdacsapat

Bálint Zsombor

Nem határozott még véglegesen
az idény befegyasztásáról a kosárlabda-szövetség, mint ahogy például a magyarországi föderáció
már eldöntötte, azonban a sportágat irányító szerv honlapján megjelent információ szerint a
szükségállapot feloldásáig szünetel
minden pontvadászat. Továbbá
megtiltják a sportolók közös edzését, illetve elhalasztják az eredetileg április 14-ére tervezett
közgyűlést is.
Hogy miként néz ki ez a klubok
szintjén, arról a marosvásárhelyi
Sirius-Mureșul elnöke számolt be.
Kiss István elmondta: a szerződéseket felfüggesztették a szükségállapot idejére, és várja, hogy a
sportolók miként juthatnak hozzá
az átlagbér legfeljebb 75%-át kitevő állami támogatáshoz, egyelőre
azonban a bürokrácia csökkentésére vonatkozó ígéretek ellenére
erről semmit nem lehet tudni. Sajnos, a támogató éttermekben az étkeztetést már nem lehet megoldani,
így elsősorban a két amerikai légiós helyzete vált bonyolulttá. A
nem helybéli belföldi játékosoknak
azt ajánlotta a klub, utazzanak haza
a bajnokság felfüggesztésének idejére, míg a két amerikai várhatóan
április végén indulhat haza, azért is
nem korábban, mert a közelmúltban megműtött Smelsernél még ki
kell venni a szálakat. Ez nyilván

azt is jelenti, hogy rájuk már nem
számítanak, abban az esetben sem,
ha netán mégis folytatódik a bajnokság, ám Kiss István szerint erre
minimális esély mutatkozik.
Az azonban, hogy amerikai játékosok nélkül kell befejezni a bajnokságot, a legkisebb gondja
jelenleg a klubnak, sokkal nagyobb
baj, hogy a szponzorok jelentős részének gazdasági nehézségeket
okoz a járványhelyzet, és a megígért pénzek egy része sem érkezett
még be. Ez leginkább a következő
idény szemszögéből hozza nehéz
helyzetbe a sportszervezetet, mert
ha nem lesz meg a kellő támogatás,
akkor csapat sem lesz a következő
idényben – összegezte a szomorú
helyzetet Kiss István.

Az amerikai légiósok abban
azért szerencsésebbek, hogy még
lehet repülőjegyet találni a hazautazásukra, és ha megérkezésük
után karanténba is kerülnek, otthon
várhatják meg a nehézségek végét.
Sokkal nagyobb bajban vannak a
román klubokban jelentős számban
szereplő – mind férfi, mind női –
szerb kosarasok, a belgrádi kormány legutóbbi intézkedése következtében ugyanis Szerbia már a
saját állampolgárainak a belépését
is megtiltja. Ezeket a játékosokat,
akik közül többet visszafordítottak
az utóbbi időben a határról, a klubjuk mégsem teheti az utcára, miközben a pénz is elfogyott arra,
hogy tovább fenn tudja tartani az
itt-tartózkodásukat.

Tekintettel az országban uralkodó közegészségügyi helyzetre, a
Román Televíziótársaság vezetősége megtiltotta a külső személyek

belépését a bukaresti, valamint a
regionális stúdiók székházaiba.
Emiatt a Marosvásárhelyi TVR
hétfőn délutánonként az élő sport-

műsor helyett egy ideig kénytelen
ismétléseket sugározni. A Sípszó
után változatlanul a 17 órai híradó
után kezdődik.

Fotó: Nagy Tibor

Ismétlések a Marosvásárhelyi TVR-ben

Fotó: Nagy Tibor
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Törölték a jégkorong-világbajnokságot

A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF)
a koronavírus-járvány miatt törölte a május 8.
és 24. között kiírt svájci elit-világbajnokságot.
A szervezet szombaton közölte: május 2123. között nem rendezik meg Zürichben az
IIHF éves kongresszusát sem. Hozzátették: a
kongresszus egyelőre bizonytalan helyszínű
és időpontban megtartott pótlásán egyeztetnek arról, hogy mikor lehetne Svájcban vb-t
rendezni, tekintve, hogy 2025-ig már korábban döntöttek a helyszínekről.
A mostani törlést megelőzően, utoljára
1946-ban maradt el vb, akkor a második világháború miatt a válogatottak még nem álltak készen a tornára.
Vb-ket 1920 óta rendeznek, sokáig a téli
olimpia éveiben az ötkarikás játékok tornája

Fotó: Teller Report

számított világbajnokságnak. A második világháború miatt 1940 és 1946 között nem tartottak vb-t. Később, 1980-ban, 1984-ben és
1988-ban, az olimpia évében nem tartottak
vb-t, és az olimpiai aranyérmes nem tarthatta
magát világbajnoknak. Így aztán az utolsó,
amikor vb-rendezést törölni kellett, az 1946os esztendő volt, azaz ilyen lépésre 74 éve
kényszerült az IIHF.
Világszerte az elmúlt hetekben, napokban
a nemzeti bajnokságok sorra leálltak, edzeni
sem lehetett, Európában sok helyen még a
jégpályákat is leolvasztották, az erős ligák
közül csak az orosz bázisú KHL rájátszása folyik – ott hivatalosan április 10-ig áll a játék
–, de például az NHL küzdelmei szünetelnek.
Az IIHF már a múlt pénteken törölte a divízió II-es és III-as világbajnokságokat minden korosztály számára, korábban
pedig a női elit vb-t is, amelyen a magyar csapat fennállása során először szerepelt volna. A szövetség
pedig kedden jelentette be,
hogy nem rendezik meg a
divízió I-es tornákat, így a
magyar és a román férfiválogatott nem lép pályára az
április 27. és május 3. közötti ljubljanai I/A tornán,
a dél-koreai, az osztrák, a
francia és a házigazda szlovén csapat társaságában.

A MOB-elnök július 24-ei olimpiarajtra
készül

Négy hónappal a tokiói olimpia rajtja
előtt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)
elnöke, Kulcsár Krisztián a Nemzetközi
Olimpiai Bizottsághoz (NOB) hasonlóan az
ötkarikás játékok eredeti időpontban történő megtartását támogatja. A korábbi párbajtőröző a Kossuth Rádió Sportvilág című
műsorában azt mondta: akkor is ezt az álláspontot képviselné, ha még sportolna.
„A felkészülés egy előre jól megtervezett
folyamat, az esemény csúsztatása hetekkel,
hónapokkal nem életszerű, sportszakmailag
nem helyes és nehezen megvalósítható” –
fogalmazott a sportvezető. Hozzátette, vannak olyan sportolók, akik jelenleg akadályoztatva vannak, de a MOB-nak az egyik
legfontosabb feladata éppen a folytonos és
magas szintű felkészülés biztosítása.
„Az olimpiai család minden képviselője,
a NOB, a sportszövetségek, a tokiói szervezők és a nemzeti olimpiai bizottságok is
a változatlan megrendezés mellett érvelnek” – jelentette ki a MOB-elnök. Tájékoztatása szerint a NOB minden érintettel
videokonferenciát folytatott a múlt héten
azok után, hogy a szervezet végrehajtó bizottsága kidolgozta azokat az alapvető kritériumokat, amelyek szükségesek a nyári
rendezéshez.
„A nemzeti olimpiai bizottságok képviselői egyenként, név szerint szavaztak a
Thomas Bach elnökkel történt egyeztetés
után, és egyöntetű, százszázalékos támogatottságot kapott a NOB javaslata” –
fogalmazott Kulcsár Krisztián. Kiemelte, még több
mint négy hónap van az
olimpia rajtjáig, nekik pedig
minden szakértő azt mondja,
hogy semmi okuk semmilyen drasztikus döntés
meghozatalára. „Minden
sportoló, edző és mi is úgy
gondolkodunk, hogy július
24-én elkezdődnek a nyári
játékok Tokióban, ahonnan
augusztus 10-én jövünk
majd haza.”

A koronavírus-járvány terjedése miatt elmaradt kvalifikációs versenyekkel kapcsolatban azt mondta, a nemzetközi sportági
szövetségekkel kötött megállapodásnak
egyik legfontosabb eleme, hogy a már megszerzett kvóták érintetlenek maradnak.
„Amely versenyeket, tornákat pedig
egészségi kockázat nélkül meg lehet rendezni, azokat meg fogják rendezni” – tette
hozzá Kulcsár Krisztián. Elmondta, lehetőség van a kvalifikációs időszak megnyújtására – legkésőbb június 30-ig –, illetve a
szövetségek átdolgozhatják saját kvótaszerző szabályaikat, és eseti jelleggel bizonyos sportágakban akár kvótaszámnövekedést is elfogadhat a NOB, amennyiben „valamely versenyzőre nézve méltánytalan helyzet állna elő”.
„Egy olimpiát elhalasztani nem olyan,
mint egy esküvőt, nem véletlen, hogy erre
még soha nem került sor. Olyan már volt,
hogy elmaradtak a játékok, de a második
világháború után, 1948-ban London romjain már megrendezték a játékokat, ez mindent elmond a NOB mindenkori vezetésének álláspontjáról” – tette hozzá az
elnök, aki azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a dolgok még változhatnak, és a
NOB által kidolgozott kritériumrendszerben első helyen az emberi egészség védelme szerepel.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Nagy Viktor optimista az idei rendezést illetően

A magyar vízilabda-válogatott kapusa optimista azzal kapcsolatban, hogy az idén
megrendezik a tokiói olimpiát. „Mindig is derűlátó voltam” – mondta Nagy Viktor
az M1 aktuális csatornán vasárnap. A világ- és Európa-bajnok játékos kijelentette,
bízik benne, hogy a lehető leghamarabb túlleszünk a koronavírus-járványon, és lesz
idő közösen felkészülni a nyári olimpiára. Kiemelte, hisz benne, hogy meg lehet rendezni az idén a játékokat, és „ha nem is nyáron, de elcsúsztatva még 2020-ban ki tudunk menni az olimpiára”.

Nem rendezik meg a BL négyes döntőt

Fotó: Nagy Tibor

Nem rendezik meg a teke Bajnokok Ligája négyes döntőjét – közölte a sorozatot szervező nemzetközi szövetség (NBC).
A tornát, amelyet a szerbiai Apatinban tartottak volna március végén, a Marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros részvételével is, nem elhalasztják, hanem véglegesen törlik
a sportnaptárból, azaz 2020-ban nem hirdetnek BL-győzteseket. Ezzel párhuzamosan a
2020-2021-es BL házigazdájaként ugyancsak Apatint jelölték meg.
A tekeszövetség a májusi világkupát októberre és novemberre halasztotta, míg a szeptember végi-október eleji, évente meghirdetett klubvilágkupa, Európa-kupa és NBCkupa esetében egyelőre függőben maradt a döntés, hiszen nagyon sok belföldi
bajnokságot nem fejeznek be, így a részvételi jog sok tagszövetség esetében kérdéses
marad. (bálint)

Sokan elhalasztanák az ötkarikás játékokat

A Szlovén Olimpiai Bizottság elnöke szerint
a koronavírus-járvány miatt a Nemzetközi
Olimpiai Bizottságnak (NOB) el kellene halasztania a nyári tokiói ötkarikás játékokat.
„A nyári játékok nem tarthatók meg júliusban az olimpia szellemiségével összhangban”
– fogalmazott Bogdan Gabrovec. Kiemelte:
más szempontok mellett például azért tartja indokoltnak a későbbi rendezést, mert a sportolók számára nem egyenlőek a felkészülési
lehetőségek a világjárvány hatására. „Nem
lenne semmi baj azzal, ha a játékokra a jövő
évben kerülne sor, akkor nyugodtabb körülmények között lehetne megrendezni. Ha ez nem
történik meg, akkor az olimpia veszít a fontosságából, hiszen most a túlélésért vívott harc
dominál” – fűzte hozzá.
Szlovéniában a Covid-19-járvány eddig egy
halálos áldozatot követelt és 341 ember fertőződött meg. Az ország kormányának pénteki,
a köztereken tartózkodást szigorúan szabályozó rendelete értelmében a sportolók közösségi edzése lehetetlenné vált.
A NOB első embere, Thomas Bach pénteken leszögezte: még négy és fél hónap választ
el a játékoktól, így tartózkodni kell a vehemens
spekulációktól a nyári olimpia rendezésével
kapcsolatban, amelynek megnyitóünnepsége
július 24-én lenne a japán fővárosban.
A norvég sportot felügyelő, olimpiai és paralimpiai bizottságként is működő NIF ugyancsak arra szólította fel a NOB-ot pénteken,
hogy vegye fontolóra az olimpia átütemezését. „Tekintettel a Norvégiában és a világ nagy
részén uralkodó homályos helyzetre, nem
lenne felelős döntés a sportolókat Tokióba
küldeni a világjárvány megszűnése előtt” –
mondta Berit Kjöll elnök, aki álláspontját levélben tolmácsolta Thomas Bachnak.
A Brit Atlétikai Szövetség első embere, Nic
Coward a legmagasabb pozíciót elfoglaló
sportvezető a szigetországban, aki hangot adott
érveinek az olimpia eltolása mellett. Rámutatott: a halasztással lekerülne a stressz a versenyzőkről, hogy a koronavírus-járvány
közepette is elvégezzék azt a mennyiségű edzésmunkát, amennyire ennyi idővel az ötkari-

Fotó: NYT

kás játékok előtt szükség van. „Meg kell hozni
a döntést, hogy az olimpiára és a paralimpiára
nem kerülhet sor a jelenlegi ütemezés szerint”
– mondta.
Hasonló véleményen van Piotr Malachowski is. „Ha a játékokat idén novemberre
vagy decemberre halasztanák, az sokkal jobb
lenne a sportolóknak. Így lenne lehetőségük a
felkészülésre” – fogalmazott a világbajnok,
kétszeres olimpiai ezüstérmes lengyel diszkoszvető.
Az Egyesült Államok Úszószövetségének
vezetője, Tim Hinchey sürgette az ország olimpiai és paralimpiai bizottságát, hogy szorgalmazza az olimpia elhalasztását jövő nyárra.
Hinchey szerint a sportvilág „fejre állt”, az ötkarikás játékok idei megrendezése pedig megkérdőjelezné az egyenlő versenyfeltételeket.

Pozitív lett a Japán Olimpiai
Bizottság alelnökének tesztje

Megfertőzte a koronavírus a Japán Olimpiai Bizottság (JOC) alelnökét, aki a szigetországi futballszövetség (JFA) vezetője is.
A pozitív teszt tényét maga Tasima Kózó
erősítette meg szerdán. A Japan Times beszámolója szerint a sportvezető „enyhén
lázas és tüdőgyulladás tüneteit” mutatja, de
összességében „rendben van”. A 62 éves
Tasima nemrégiben Észak-Írországban,
Hollandiában és az Egyesült Államokban
járt, ahol különböző futballszakmai találkozókon vett részt. (Fotó: VG)
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Újabb sporteseményeket halasztanak el

A koronavírus-járvány miatt további sporteseményeket halasztanak el vagy törölnek világszerte,
illetve speciális intézkedéseket
hoznak.
Csütörtökön a súlyemelők áprilisra tervezett kontinentális csúcsversenyei közül utolsóként a
pán-amerikai bajnokságot is elhalasztották. Az eseményt a Dominikai Köztársaság fővárosában, Santo
Domingóban rendezték volna meg
április 14. és 24. között. Az új időpontról később határoznak.
A japán élvonalbeli labdarúgóbajnokságban szereplő klubok
megállapodtak abban, hogy a mostani szezon végén az utolsó két helyezett nem esik ki. A döntést azért
hozták meg, mert a japán bajnokságban csak egy fordulót tudtak lejátszani, mielőtt február 23-án
félbeszakították volna azt a járvány
miatt. A liga azt is bejelentette,
hogy ha a bajnokság 75 százalékát
sikerül lejátszani, akkor a második
és harmadik vonal első két helyezettje egy osztállyal feljebb jut,
ennek értelmében a 2021-es szezonban 20 csapatos lesz a most 18
együttest felvonultató élvonal,
amelynek így négy kiesője lesz a
következő idény végén.
A Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő tíz istálló közül kilenc annak az álláspontjának adott
hangot, hogy az eredetileg 2021-re
tervezett szabálymódosítások bevezetését egy évvel el kellene halasztani. Egyedül a Ferrari volt az,
amely még gondolkodási időt kért
ebben a kérdésben. A kilenc csapat
azt szeretné elérni, hogy a jelenleg
érvényben lévő szabályok megmaradjanak jövőre is, a jelentős költségekkel és hosszú tervezési,
valamint fejlesztési idővel járó módosítások pedig csak 2022-től lépjenek életbe.

Május 16-ánál hamarabb nem
indulhat újra a román bajnokság

Döntött a Román Labdarúgószövetség munkacsoportja a hazai
bajnokságok folytatásáról: a különböző osztályokban május 16-án indulhat újra a pontvadászat, feltéve,
hogy az országban kialakult egészségügyi helyzet ezt lehetővé teszi.
Annál hamarabb semmiképpen nem
hangozhat fel a kezdő sípszó, határoztak a március 18-19-ei ülésen.
A bajnokságok rendezésén egye-

lőre nem változtatnak, az Európai
Labdarúgó-szövetség ugyanis lehetővé tette, hogy júniusig kitolják az
idényzárást.
Az 1. ligában hét fordulót kell
még lejátszani a felsőházban és tizenegyet az alsóházban. A 2. és 3.
ligás bajnokságokból egyaránt 14
mérkőzés van még hátra. A munkacsoport következő ülésének időpontjáról ma (hétfőn) reggel döntenek.

Fertőtlenítés az üresen maradt sportlétesítményben: nem világos, lesz-e folytatás. Fotó: NYP

Az orosz bázisú jégkorongbajnokság (KHL) rájátszásában állva
maradt AK Barsz Kazany azzal
fordult a liga vezetéséhez, hogy az
április 10-ig elrendelt szünet helyett törölje a szezon hátralévő részét, és ne hirdessen győztest. A
klub szerint a játékosok és stábtagok szeretnének mielőbb hazautazni családjaikhoz, és nincs morális
alap ennek megakadályozására. A
finn Jokerit Helsinki és a kazah Barisz Nur-Szultan visszalépése miatt
a KHL negyeddöntőjében jelenleg
hat, kizárólag orosz csapat maradt
versenyben: az AK Barsz Kazany
mellett az SZKA Szentpétervár, a
Szibir, a Szalavat Ufa, a CSZKA
Moszkva és a Dinamo Moszkva.
A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) elhalasztotta
a
műugrók
tokiói
világkupaversenyét, valamint a
műúszók szintén a japán fővárosba
tervezett olimpiai kvalifikációs viadalát. Előbbire április végén,
utóbbira május elején került volna
sor. A keddi határozatok a műugrók
másik két sorozatát is érintik: a
World Series-ből elhalasztották a
március végi, londoni versenyt,

míg a Grand Prix-ből törölték a
május végi, szingapúri állomást,
valamint elhalasztották a június
eleji, Kuala Lumpur-i viadalt.
Az angol Premier League április
3-ról április 30-ig meghosszabbította a bajnokság szüneteltetését.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) csütörtökön elhalasztotta az U17-es korosztály férfi és
női Európa-bajnokságát. Előbbit
május 21. és június 6. között rendezték volna Észtországban, utóbbira
pedig
májusban,
Svédországban került volna sor.
Arról, hogy az eseményeket pótolják-e, és ha igen, mikor, még nem
döntött az UEFA.
A svájci labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Sion sajtóértesülések szerint előzetes értesítés
nélkül felbontotta több játékosának
a szerződését. A Blick című napilap arról írt, hogy Christian Constantin, az egyesület elnöke
„nyomós okokra” hivatkozva, a
futballisták „magas fizetése miatt”
döntött így. A játékosok érdekvédelmi szövetsége azonnal bejelentette,
hogy
válaszlépésre
készül.

Zlatan Ibrahimovic a szezon végén lezárhatja
futballkarrierjét

Az AC Milan klasszis svéd játékosa, Zlatan Ibra- írta alá szerződését, amely június 30-án jár le. Eddig
himovic a mostani idény végén fejezheti be futball- tíz mérkőzésen szerepelt, négy gólt szerzett és egy
karrierjét – írta vasárnap a La Gazzetta dello Sport. gólpasszt adott.
A 38 éves futballista a patinás olasz klubbal télen
Olaszország előtt az amerikai bajnokságban, a Los
Angeles Galaxy csapatában játszott, ahol
szerződése decemberben lejárt. A milánóiaknál már korábban is futballozott, mégpedig
2010 és 2012 között, 2011-ben olasz bajnoki
címet és szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett.
Karrierje során Ibrahimovic az Ajaxszal
holland, az Internazionaléval olasz, az FC
Barcelonával spanyol, a PSG-vel francia bajnok lett, angliai légiósként pedig a Manchester Uniteddel Európa-ligát nyert. A nemzeti
válogatottban 116 mérkőzést játszott, 62-szer
volt eredményes, minek köszönhetően ő a
svéd futball történetének legeredményesebb
gólszerzője. Tizenegy alkalommal választotFotó: Gazzetta dello Sport ták az év labdarúgójának Svédországban.

A Chelsea-ben futballozhat tovább Coutinho

A Bayern München után nyártól
a londoni Chelsea futballistája
lehet a brazil válogatott Philippe
Coutinho – adta hírül a Sport című
katalán napilap.
A bajor együtteshez hasonlatosan az élvonalbeli angol csapatban
is kölcsönjátékosként szerepelne a
támadó középpályás, aki a spanyol
bajnok FC Barcelona labdarúgójaként került Münchenbe tavaly nyáron,
miután
a
katalán
sztárgárdában nem tudott meghatározó játékos lenni.
A Sport szerint a Chelsea klubvezetése már kapcsolatba lépett
Coutinho képviselőivel, és tárgyalásokat folytatott a Barcelonával a
27 éves brazil kölcsönadásáról azt
követően, hogy a Bayern egyértel-
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művé tette: nem kívánja meghoszszabbítani Coutinho kölcsönszerződését, s megvásárolni se akarja.
Már csak azért sem, mert a bajor
klubnak állítólag 110 millió eurót
kellene fizetnie a katalánoknak a

brazil futballista végleges elengedéséért.
Coutinho már szerepelt a Premier League-ben: a Barcelona előtt
a Liverpool labdarúgójaként szerzett magának hírnevet.

Fotó: DW

Unai Emery Olaszországban
edzősködhet tovább

Fotó: liga2.ro

A leghíresebb spanyol futballedzők közé tartozó Unai Emery az olasz
bajnokság egyik, egyelőre nem megnevezett élvonalbeli csapatánál folytathatja pályafutását.
„Több olasz klubbal kapcsolatba léptem” – idézte a Tuttomercatoweb
vasárnap a 48 éves szakembert, akinek eddigi utolsó állomáshelye a londoni Arsenal volt, ahonnan azonban a gyengébb eredmények miatt távoznia kellett tavaly novemberben.
A tréner korábban spanyol csapatoknál, illetve a Szpartak Moszkvánál
és a Paris Saint-Germainnél dolgozott. Legnagyobb szakmai sikerét a Sevillával aratta, amellyel – 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban – sorozatban
háromszor nyerte meg az Európa-ligát.

Hatvan éve született
Ayrton Senna

A korábbi sportkommentátor,
Frankl András szerint Ayrton Senna
Forma-1-es pilóta legendája mind a
mai napig velünk él.
Az Egyesült Államokban élő riporter a brazil versenyző születésének 60. évfordulóján az M1 aktuális
csatornának azt mondta: még a tavalyi, austini nagydíjon annak ellenére is rengeteg ember állt sorba az
ő nevével fémjelzett ajándéktárgyakért, hogy akkor már 25 éve meghalt. „Egész Brazília megállt
1994-ben, amikor odacsapta az autóját a Tamburello-kanyarban” –
emlékezett vissza az imolai versenyhétvégére a kommentátor.
„Egyszer feltűnt Párizsban a Roland Garroson, és amikor a kamera
ráközelített, 14 ezer ember kezdte el
skandálni a nevét úgy, hogy a legnagyobb riválisa a francia Alain
Prost volt, akivel sokáig nem is voltak jó viszonyban” – mesélte róla
Frankl.
Ayrton Senna az időmérő edzéseken 161 futama során 65-ször volt
a leggyorsabb, további 22 alkalommal indult az első sorból, a versenyeken 13.645 km-en, 982 körön át
vezetett. Edzéselsőségeinek rekord-

ját csak a hétszeres világbajnok
német Michael Schumacher tudta
megdönteni tizenkét évvel később.
Halálát baleset okozta: az 1994es imolai verseny hetedik körében a
310 kilométeres sebességgel az élen
száguldó Senna a Tamburello-kanyarban a pályáról lecsúszva egyenesen haladt tovább, és a
gumikorláttal nem védett betonfalba csapódott.
Hazájában nemzeti hősnek számít, több utca, autópálya, alagút és
tér viseli a nevét, a brazil labdarúgó-válogatott az ő emlékének
ajánlotta 1994-es világbajnoki győzelmét.

A spanyol futballbajnoki címet
védő FC Barcelona kész túladni
francia csatárán, Antoine Griezmannon a Sport című katalán lap értesülése szerint.
A nemzeti válogatottjával világbajnok támadó tavaly júliusban érkezett az Atlético Madridtól a
katalán klubhoz, amely 120 millió
eurót fizetett érte. Új csapatában
azonban nehezen találta meg a helyét, s bár voltak kiválóan sikerült
meccsei is, összességében kevesebbet nyújtott annál, mint amennyit

vártak tőle. Összes fellépését figyelembe véve az idény során 37 mérkőzésen játszott, és 14 gólt szerzett.
A Barcelona állítólag immár akár
jelentős veszteség árán is kész megválni Griezmanntól, akiért a Sport
információja szerint leendő klubjának 100 millió eurót kell leszurkolnia. A 29 éves francia futballista
iránt akad jócskán érdeklődő, az
újság szerint vinné őt a Manchester
United, de kiköthet Angliában a
Chelsea-nél vagy az Arsenalnál is
éppúgy, mint hazájában a PSG-nél.

Eladja Griezmannt
a Barcelona?

Fotó: Planet F1
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Téliesre fordult az időjárás
a megyehatáron is – Maradjanak otthon!

Bevetették a hóeltakarítókat

A meteorológiai előrejelzések
március 21-én, szombaton estétől a hét elejéig tartó sárga
színű vészjelzést adtak ki a
hegyvidékre. A Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság, valamint a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség közlekedési tanácsokkal látta el a járművezetőket. A jelszó a
koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében
ugyanaz:
Maradjanak otthon!

Szer Pálosy Piroska

A Brassói Regionális Út- és
Hídügyi Igazgatóság szombaton
este arra figyelmeztette a járművezetőket, hogy ne induljanak útnak,
ha a jármű felszereltsége nincs a
téli útviszonyokhoz igazítva, illetve ha mégis elindulnak, ehhez
igazított sebességgel közlekedjenek.
Az Út- és Hídügyi Igazgatóság
tájékoztatása szerint vasárnap reggelre Erdély keleti részén is beigazolódott az időjárás-előrejelzés, a
sűrű havazás és helyenkénti hóviharok újra próbára tették a gépjárművezetőket,
az
országútügyi
felügyelőség 120 hóeltakarítóval és
a raktárakban lévő 16 ezer tonna
csúszásgátlóval állt készenlétben a
bevetésre.
Vasárnap a délelőtti órákban Hargita megyében is havazott, a régió
többi övezetében pedig havas eső
esett, ezért a régiós útügyi felügyelőség déli 12 óráig 61 hóeltakarító
gépet állított munkába, és több mint
209 tonna csúszásgátló anyagot
szórtak el. Maros megyében az útügyi igazgatóság 21 járműve járőrözött a megye országútjain, és 26
tonna csúszásgátlót szórtak el a 13,
13A, 13C, 14, 14A, 15, 15A, 15E és
a 16-os országúton.
A koronavírus-járványügyi intézkedések miatt is arra kérik az embereket, hogy halasszák el a
magánutazásokat, a közutakat a különleges esetekben halaszthatatlan
szállítmányok számára kell fenntartani.

Balesetmentes hétvége

Ritkaságszámba megy az a hétvége, amikor a rendőrséget nem riasztják egyetlen súlyos közlekedési
baleset helyszíneléséhez sem. Ez a
rendőrségi szóvivő szerint is a koronavírus-járvány miatti csökkenő
forgalommal magyarázható, illetve
a sofőrök megváltozott, előzékenyebb magatartásával.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség azonban szombati tájékoztatójában a csapadékos, viharos
időjárás-előrejelzés miatt a közlekedési szabályok betartására figyelmeztet, amennyiben mindenképp
útra kelnének. A rendőrség a közlekedési szabályok és a jelzőtáblák figyelembevételére,
a
közúti
viszonyokhoz alkalmazandó sebességre figyelmezteti a járművezetőket, ugyanakkor arra inti őket, hogy
elindulás előtt tájékozódjanak az
utak állapotáról és az időjárási viszonyokról.
A nedves, havas, csúszós úttesten minden manővert alapos körültekintéssel végezzenek a saját és
mások érdekében, csökkentsék a
sebességet, vezetés közben legyenek nyugodtak, mellőzzék a hirtelen irányváltást, fékezést, a
veszélyes előzéseket stb. Csúszós
úttesten a motorfék használata javasolt, elkerülendő a jármű megcsúszását, a megfelelő féktávolság
betartásával az elöl haladó hirtelen
fékezéséből adódó koccanás elkerülhető. Az ablaktörlők és a klímaberendezés legyen működőképes,
az ablakok párátlanításával biztosítani kell a tökéletes kilátást. A fényszórókat nappal se felejtsék el
felkapcsolni, és tartsák be a közúti
rendőrség tanácsait. Télies körülmények között téli gumiabroncsokat
kell
használni,
a
felszereltségből ne hiányozzon a
hólánc, homokzsák, lapát, tartalék
üzemanyag.
A gyalogosok a járdán közlekedjenek, és csak a megjelölt gyalogátjárókon keljenek át az úttesten, azt
követően, hogy megbizonyosodtak
arról, a közeledő jármű vezetője
számára egyértelmű a gyalogos
szándéka.

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. 03. 20-án kelt

240. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet
178. cikkelyének (1) bekezdése, 179. cikkelye, a 134. cikkely (1) bekezdésének a)
betűje, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) betűje előírásai alapján
elrendeli:

1. cikkely (1): Nyilvános, soros ülésre hívja össze a Maros Megyei Tanács plénumát
2020. március 26-án 13 órára.
(2): A soros ülés napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely: A megyei tanácsülés nyilvánosságát a gyűlés élő közvetítésével biztosítják
az intézmény Facebook-oldalán.
3. cikkely: Jelen rendelet közzé lesz téve a helyi sajtóban, valamint a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei
Tanács szakapparátusához tartozó független igazgatóságoknak, szolgálatoknak és
osztályoknak.
Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2020. 03. 20-i 240. sz. rendeletének melléklete
A Maros Megyei Tanács márciusi soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet a Maros Megyei Ipari Park 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített
42/2001. sz. határozata mellékletének módosításáról és kiegészítéséről, amely a
Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltára elfogadására vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet egyes ingatlanoknak Maros megye köztulajdonából a megye
magántulajdonába való átutalásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a Mezőpanit Község Helyi Tanácsának címzett kérésről, amely
egy földterületnek a Mezőpanit község köztulajdonából Maros megye köztulajdonába
való átutalására vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 22/2020. 02. 20. sz. határozatának 1.
és 2. melléklete módosításáról, amelyek a Maros Megyei Tanács részvételére vonatkoznak egyes megyei érdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében,
kivitelezésében és finanszírozásában;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által koordinált gazdasági-szociális tevékenységek 2020. évi programja jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a 2020. évben a Maros megye általános költségvetéséből biztosított vissza nem térítendő finanszírozásokra beküldött pályázatokat és dokumentációt elbíráló bizottságok létrehozásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Czegei Wass Kulturális Alapítvány
közötti partnerség jóváhagyásáról az „ENLIVEN generációk közötti gondozóközpont
– Holtmaros” elnevezésű projekt kivitelezése érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 113/2010. 08. 12. sz.
határozata 1. és 2. mellékleteinek módosításáról, amelyek a Maros Megyei Őrzővédő Igazgatóság megyei érdekeltségű létesítmények őrző-védő szolgálattá való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti
felépítésének jóváhagyásáról rendelkezik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a menetrend szerinti járatokkal díj ellenében végzett közszállítás 2013–2023-as megyei programjában szereplő egyes megyei útvonallicencek
60 napos, meghatározott időre való odaítéléséről, miután ezeken az útvonalakon az
előző szolgáltató lemondott a licencéről vagy nem nyújtott be kérelmet annak meghosszabbítására;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Fotó: Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság

Péter Ferenc
ELNÖK
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Meghosszabbították
az ügyfélfogadást

Elhalasztják
a sofőrvizsgákat

Március 17-étől, egyelőre
harminc napra, felfüggesztették a gépjárművezetői
engedélyek megszerzésére
szervezett vizsgákat – tájékoztatott a vezetői engedélyek
és
gépjárműbejegyzések országos igazgatósága. A gépjármű-bejegyzési kérelmeket, az
ideiglenes forgalmi engedélyt, a forgalomból való
törlést
lehet
igényelni,
akárcsak a lejárt érvényességű hajtási megújítását.

Az országos intézkedés keretében mind az elméleti, mind a gyakorlati gépjárművezetői vizsgákat
elhalasztják mindaddig, amíg a járványügyi intézkedések lehetővé
nem teszik a megtartásukat. A sofőrvizsgákra programált személyek vizsgaidőpontját áthelyezik,
és időben értesítik a vizsgázókat a

www.drpciv.ro honlapon, a prefektúra honlapján, valamint sajtóközlemények
révén.
Bővebb
felvilágosítás az országos járvány
mérséklődése után várható.
A hajtási jogosítványok és gépjárműbejegyzési hivatalok székhelyén ugyanakkor az ügyfélfogadást
meghosszabbították 19 óráig, hogy
az ügyfélablakoknál ne alakuljon
ki zsúfoltság. Hétfőtől csütörtökig
8–12, illetve 12.30–19 óra között,
pénteken 8–15.30 óra között fogadják a gépjármű-bejegyzési kérelmeket, illetve adják ki az
okmányokat, az ideiglenes forgalmi engedélyt, valamint igényelhető a forgalomból való törlés és a
lejárt érvényességű jogosítvány
megújítása. Az ügyfeleket arra
kérik, tartsák tiszteletben a megelőzés érdekében tett intézkedéseket, és legyenek megértőek.
(pálosy)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-302, Rozália: 0756-128-310.
(64487-I)

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

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumí-

nium redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat,

hálókat.

Tel.

szúnyog-

0744-121-714,

0265/218-321. (7011)

MEDCOMP Belgyógyászati Központ

Elmentél tőlünk egy tavaszi napon,
azóta tied a csend, a végtelen nyugalom. Itthagytál minket, akikért küzdöttél. Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed. Nélküled semmi nem olyan, mint régen,
fájó könnycsepp lettél mindnyájunk
szívében. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, szívünkben
őrizzük emléked.
2020. március 23-án megtört szívvel
emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára, apósra, testvérre, a marosszentkirályi id.
KÁDÁR MÁRTONRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon
békében az Úr Jézus szent nevében! Gyászoló szerettei. (7188)
Fájó

szívvel

emlékezünk

DR. ERDÉLYI BÉLA volt fül-orr-gége

– Marosvásárhely, Tudor Vladimi-

szakorvosra halálának 4. évfordulóján.

(6816-I)

ben!

rescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.
ÁCSMESTER
bármilyen

vállal

cseréppel,

tetőfedést

tetőjavítást,

ácsmunkát, belső és külső munkát. Tel.

0758-737-660. (6958)

VÁLLALOK cserépforgatást, tetőjavítást,
tetőfedést Lindab lemezzel, és bármilyen
munkát. Tel. 0758-199-531, Jani. (7100)

VÁLLALUNK tetőfedést Lindab le-

mezzel, cserépforgatást, festést, ke-

rítésjavítást és szigetelést kátránnyal.

Tel. 0742-421-164. (7106)
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Emléke legyen áldott, pihenjen béké-

Bánatos felesége, Magdolna és fia,

Boldizsár. (sz.-I)

A gyász mindig más köntösben bújik elő, de sosem ér véget.
Emlékezzünk együtt március 23-án
BÁLINTH SÁNDOR (Öcsi)
elmúlásának 5. évfordulójára.
„Ez az ima hozzád szól,
Hogy légy velünk bárhol,
És add nekünk a fényt,
Ha utunk túl sötét.
Légy most itt velem, ne engedd el kezem.
Hozzád szól imánk:
Kell egy hely nekünk, hol békén élhetünk.
Vezess oda, ISTENÜNK!”
Felesége, Erzsike és sógornője, Ibi.
*
„Az álmaimban éjjelente visszatér,
Nem fogja már régen a kezem.
Nem is szól, csak int, aztán eltűnik
Megint mikor azt kívánnánk,
Maradjon velem.”
Fia, Csaba, unokája, Erik.
Nyugodj békében, örökre velünk maradsz! (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Oly
szomorú
egyedül,
nélküled élni,
sok év után még mindig
hazavárni.
Feledni valakit lehetetlen
csoda,
hisz akit szeretünk, nem
feledjük soha.
A temető csendje ad neked
nyugalmat,
emléked szívünkben örökké
megmarad.
Életed oly váratlanul és
gyorsan ért véget,
itthagytál minket, kik úgy
szerettünk téged.
Nélküled üres és szomorú a
házunk,
nem tudjuk elhinni, hogy
hiába várunk.
Fájó szívvel emlékeztünk
március
22-én
a
mezőmadarasi
születésű
NAGY ANNÁRA halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos
férje
és
a
hozzátartozók. (7185)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, rokon, jó barát, szomszéd, a
szászrégeni születésű
id. CSÍKI ZOLTÁN
közismert nyugalmazott
játékvezető
hosszas betegség után március
22-én hajnalban hazatért Megváltó Urához.
Családja szívében örökké élni
fog. Nyugodjon békében!
Temetése március 24-én, kedden
13 órakor lesz a szászrégeni református temetőben, református
szertartás szerint.
„Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít
neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz
ékességed.”
Búcsúzik tőle szerető felesége,
három gyermeke, három unokája, rokonai és barátai. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megtört
CSÍKI

szívvel

búcsúzik

id.

ZOLTÁNTÓL

szerető

családja Amerikából.

Nyugodj

unokája, ifj. Csíki Zoltán és

békében, NAGYAPA! Vigasztalást
az egész családnak! (-I)

Őszinte részvéttel osztozik a
nyárádszeredai
Általános

kaközössége

Iskola

kolléganőnk,
Andrea

Deák

Farkas

mun-

kedves

Szász

Melinda

tanítónő

szeretett

ÉDESANYJA elvesztése okozta
fájdalmában. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
kedves

mondunk

rokonnak,

ismerősnek,

minden

kollégának,

szomszédnak,

barátnak, akik drága testvérem,
LÁZÁR ISTVÁN temetésén részt

vettek, sírjára virágot helyeztek,
osztoztak

bánatunkban,

imát

mondtak értünk.

Soha el nem múló szeretettel
búcsúzunk

szívünkben

tőled,

vagy,

ISTVÁNKÁM, bátya!
Gyászoló

húga,

örökre

a

drága

Gabika,

unokaöccse, Örsike. (7184-I)
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Válságos időkben is
hűséges társ

Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.
Fizessen elő online
(a nepujsag.ro honlapon),
a lapkihordóknál
vagy a postahivatalokban!

