
A piacokon is megtette hatását a koronavírus gyors terjedése
miatt elrendelt kijárási tilalom azon pontja, hogy a 65 év fö-
lötti személyek csak 11-13 óra között hagyhatják el ottho-
nukat, többek között bevásárlás céljából. A marosvásárhelyi
Cuza Vodă utcai napipiacon csütörtökön a déli órákban alig
tíz vásárlót láttunk az asztaloknál és az üzletekben. Igaz, a
kinti asztaloknál termelő, eladó is körülbelül annyi volt, és
bőven kínáltak zöldséget, gyümölcsöt és mézet is. Láthatóan

betartották a szabályokat, maszkot és kesztyűt viseltek, és
egy üres asztalnyi távolság volt közöttük. 

Véleményük szerint, aki ezt az órarendet kitalálta, nem ismeri a nyug-
díjasok szokásait, hisz nem a hajnali órákban, hanem reggel vásárolnak,
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Nehéz helyzetben
a szociális 
szolgáltatók
A társadalom egészéhez hasonlóan a
civil szociális szolgáltatói szektor is a
túlélésért küzd a világjárvány terje-
dése okozta krízishelyzetben, ezért
közösen kérnek segítséget az állam-
tól. A 207 szervezetet tömörítő szövet-
ségek a napokban öt kulcsfontosságú
intézkedést tartalmazó beadvánnyal
fordultak a kormányfőhöz, a pénzügy-,
munkaügyi és szociális védelmi, vala-
mint az európai alapokért felelős mi-
niszterekhez.

____________5.
Víruskörkép 
Európában
A második világháború óta világszerte
nem volt ilyen készültségi szint. Harc-
ban állunk a láthatatlan ellenséggel, a
COVID-19 elnevezésű koronavírussal.
Körképünk – a teljesség igénye nélkül
– a megszólaltatott alanyaink által be-
tekintést nyújt abba, hogy az őket be-
fogadó országokat hogyan érintette a
világjárvány. 

____________6.
Szászrégeni 
Malomárok, 
merre tovább?
A szászrégeni Malomárok rendezési
tervéről a Népújságban március 2-án
megjelent tudósítás ismételten a víz-
ügyi hatóság csőlátásáról és képmu-
tató hozzáállásáról tesz
tanúbizonyságot. Ezeket a későbbiek-
ben részletezem. Nem véletlenül volt
olyan erőteljes a civil szféra fellépése
a február 19-i utólagos (!?) nyilvános
vitán.

____________10.(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Beismerés?
Megvan az első vezéráldozata a koronavírusnak szép hazánkban,

az immár volt egészségügyi miniszternek nem a vírustesztje lett po-
zitív, mint egyes koronás főknek helyenként a nagyvilágban, hanem
elvileg kommunikációs malőr miatt távozott posztjáról. És az utód-
nak máris sikerült beismernie a kormányzat egyik szarvashibáját,
noha ez aligha lehetett kimondott célja.

Nem biztos, hogy van még egy ország az egész nyugati civilizá-
ciós szférában, ahol ennek az új kórnak a fertőzöttjei között olyan
magas az egészségügyi személyzet aránya, mint nálunk. A vasárnap
déli adatok szerint a fertőzöttek száma 1760 volt, az új tárcavezető
szombati nyilatkozata szerint 184 egészségügyi alkalmazott kapta
el a vírust. Még ha az adatok és az arányok akár óránként is vál-
toznak, az bizonyos, hogy nagyságrendileg minden tizedik fertőzött
az orvosok, ápolók, nővérek köréből került eddig ki.

Ebben vélhetően nagyon komoly szerepe van annak, hogy amikor
már aki akarta, az láthatta, hogy mi következhet, a döntéshozók
nem azzal voltak elfoglalva, hogy például védőfelszerelést szerez-
zenek be, és felkészítsék a rendszert a várható megpróbáltatásokra,
hanem a maguk hatalmát és üzleteit célzó politikai játszmákat
űzték. De ez nemcsak a mostani kormányra érvényes, hanem az elő-
zőekre is, mert az utóbbi öt évben elhangzott ígéreteknek az egész-
ségügyi fejlesztésekre nézve ha csak a felét betartották volna, 

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István

Bodolai Gyöngyi

Az eladók betartják az előírásokat

Mégis kiürült a megyeközpont
legnagyobb piaca
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Fényes nappal szúrta le élettársát egy férfi Ma-
rosvásárhelyen. A csendőrség alkalmazottai pró-
bálták megakadályozni a végzetes cselekedetet,
de sajnos nem sikerült. Egy kiskorú maradt édes-
anya nélkül.

Március 26-án, csütörtökön 8.40 órakor egy 48 éves férfi
ittas állapotban leszúrta 30 éves jeddi illetőségű élettársát.
A vita hevében egy hat év körüli kiskorút hagytak személy-
autójukban, és Marosvásárhely egyik utcáján folytatták a
veszekedést, azt követően történt a tragédia. Az eset szem-
tanúja volt három szolgálatba igyekvő csendőr, akik min-
den igyekezetük ellenére nem tudták megakadályozni a

tragédiát, de elfogták a menekülő tettest, és hívták a 112-
es sürgősségi szolgálatot. A nő a kórházba szállítását köve-
tően elhunyt. A férfi – aki állítólag magát is megsebesítette
– elmondta a csendőröknek, hogy egy Marosvásárhely
melletti erdő szélén hagyták az autójukat, a gyermekkel
együtt. A járműben magára hagyott, kétségbeesett gyerek-
nél lévő telefonon a csendőröknek és a helyszínre érkező
rendőröknek sikerült értesíteni a szomszédokat, azt köve-
tően pedig a nagyszülőket is megtalálták. A rendőrség nyil-
vántartásában nem szerepelt bejelentés családi
bántalmazás miatt – tájékoztatott a csendőrség és a rend-
őrség szóvivője. (szer)

A Segesvár melletti Hétúron, az E60-as országú-
ton szombaton a késő délutáni órákban súlyos
közúti baleset történt. Egy élő állatokat szállító
Konstanca megyei nyergesvontató felborult, a
szállítmányt kísérő személy életét vesztette.

Március 28-án, szombaton 18.40 órakor a Segesvártól
kilenc kilométernyire lévő Hétúron egy kamion sofőrje
eddig ismeretlen okokból elvesztette uralmát a jármű fölött,
lesodródott az úttestről, és felborult. A balesetben a jármű
vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, a szállítmány kísé-
rője pedig elhunyt. A marosvásárhelyi és segesvári tűzol-
tóalakulat munkatársai siettek a helyszínre víz- és
poroltóval az esetleges tűz megelőzése végett. A tíz szar-
vasmarhából hetet a tűzoltóknak sikerült kimenekíteni, a
mentés idejére a közúti forgalmat nem zárták le – tájékoz-
tatott Dan Petru Daniel, a Maros Megyei Katasztrófavé-
delmi Felügyelőség szóvivője.

Megkeresésünkre a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
szóvivője, Emanuela Fărcaş elmondta, hogy a rendőrséget
18.40 órakor értesítették a balesetről. A Konstanca megyé-
ben bejegyzett nyergesvontatót egy 47 éves férfi vezette,
útitársa ugyancsak negyven év körüli férfi volt. A jármű tíz
szarvasmarhát szállított, és Marosvásárhely irányából Se-
gesvár felé tartott, amikor egy éles kanyarban eddig isme-
retlen okokból kifolyólag lesodródott az úttestről, és a
menetiránnyal megegyező út menti zöldterületre borult. A
rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, ugyanakkor az
állategészségügyi igazgatóságot is értesítették, a szakem-
berek az állategészségügyi törvények szállításra vonatkozó
előírásainak a betartását is vizsgálják. 

Amint dr. Kincses Sándor tájékoztatott, egyetlen állat
sem pusztult el, az állategészségügyi szakemberek a hely-
színen segédkeztek a kimentésükben.

Nem a túlterheltség okozta a balesetet, az előírás szerinti
speciális állatszállító járműben rekeszelve voltak az állatok.
A nyergesvontató hídfőnek ütközött, azt követően borult
fel. 

Felfüggesztette az ügyfélfogadást
a nyugdíjpénztár 

A járvány idején hatályos előírásoknak megfelelően
március 26-ától a Maros Megyei Nyugdíjpénztár kizáró-
lag telefonon és e-mailben tartja a kapcsolatot az ügyfe-
lekkel. Telefonszámok: 0723-313-441; 0265-311-021;
0265-262-018; 0265-264-188; 0265-232-961; 
e-mail: cjpmures@cjpmures.ro. A nyugdíjpénztár bizto-
sítja a nyugdíjasokat és a többi jogosultat afelől, hogy a
tevékenység tovább folyik, a nyugdíjak kiszámítása és
folyósítása a megszokott módon történik. Ha kérdés
merül fel, az igénylőkkel telefonon tartják a kapcsolatot.

A parkolóőrök nem ellenőriznek
A rendkívüli járványügyi állapot végéig a parkolóőrök
Marosvásárhelyen nem ellenőriznek – tájékoztatott a
marosvásárhelyi parkolást felügyelő cég vezetője. A ta-
nácsi határozatot az államfő 195-ös, a szükségállapot
kihirdetésére vonatkozó rendelete alapján hozták meg.

A parkolási társaság nem függesztette fel tevékenysé-
gét, továbbra is meg lehet vásárolni a bérleteket, par-
kolási jegyeket a cég székhelyén.

Nyilatkozat kell 
a 65 év fölöttieknek is

A 65 évnél idősebbek a belügyminiszter által kiadott ren-
delet értelmében csak 11–13 óra között hagyhatják el
otthonukat. A saját felelősségre tett nyilatkozat szüksé-
ges akkor is, ha orvoshoz, gyógyszertárba, élelmiszert
vásárolni mennek.

Az Auchan nyitvatartása 
– a kisbuszok nem szállítanak

A koronavírus-járvány miatt elrendelt szükségállapotban
hétfőtől vasárnapig rövidített programmal, 8–21 óra kö-
zött tartanak nyitva az Auchan üzletek. Az óvintézkedé-
sekhez igazodva meghatározatlan időre felfüggesztik
az üzletekhez szállító ingyenes kisbuszjáratokat.

30., hétfő
A Nap kel 

7 óra 5 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 49 perckor. 
Az év 90. napja, 

hátravan 276 nap.

A vezetői engedélyeket automatikusan
meghosszabbítják

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség tájékoztatása szerint
a vezetői engedélyeket automatikusan meghosszabbítják
a szükségállapot felszámolásáig. Azok, akik a jogosítvá-
nyuk cseréjét kérelmezték, és igazolást kaptak, ezt to-
vábbra is használhatják a jogosítvány helyett, anélkül,
hogy a rendőrségen jelentkezzenek meghosszabbítás vé-
gett. Akiknek ezután jár le a hajtási jogosítványuk, ugyan-
csak automatikusan meghosszabbítják azt, anélkül, hogy
a hivatalba mennének igazolásért vagy hosszabbító pe-
csétért. Az illetékes rendőrségi szervekhez hivatalból eljut-
tatják a rendkívüli helyzetre tekintettel hozott rendeletet,
amelyet a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék, a Belügyminisz-
térium és az Országos Rendőr-felügyelőség közös meg-
egyezésével hoztak – tájékoztatott a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség sajtóosztálya. 

A tűzvonalban küzdők védelmében
Március16–27. között azon Maros megyei intézmények kö-
zött, amelyekben az új típusú koronavírus-járvánnyal a tűz-
vonalban lévők küzdenek, védőfelszereléseket osztottak.
Összesen 440 FFP3-as típusú védőmaszkot, 2850 darab
FFP2 típusú védőmaszkot, 3945 orvosi kezeslábas védő-
ruhát, 20 egyszer használatos köpenyt, 2000 pár védő-
kesztyűt és 135 liter TP2 fertőtlenítőszert kaptak –
tájékoztatott a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügye-
lőség. A felsorolt védőfelszereléseket a megyei mentőszol-
gálat, a megyei közegészségügy, a megyei sürgősségi
kórház, a megyei fertőzőkórház, a szászrégeni, segesvári,
dicsőszentmártoni, marosludasi kórház, a marosvásárhelyi
sürgősségi szolgálat és a megyei katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség között osztották el. 

Bezárták a bérletárusító kioszkokat
Március 23., múlt hétfő óta zárva tartanak Marosvásárhe-
lyen a Helyi Közszállítási Vállalat bérletárusító irodái. Bér-
leteket a vállalat Béga utca 2. szám alatti székhelyén lehet
kiváltani munkanapokon. A városi buszjáratok a 10B kivé-
telével hétvégi program szerint közlekednek, a 10B a meg-
szokott munkanapi program szerint szállítja utasait. A
21-es vonalon egyetlen autóbusz közlekedik – olvasható
a Helyi Közszállítási Vállalat honlapján. 

Számlákat fizetnek 
a helyi rendőrök önkéntesei 

A 65 éven felüliek részéről érkező nagyszámú kérésre való
tekintettel a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a helyi
rendőrség önkéntesei révén a szolgáltatói számlák kifize-
tésében segít. Március 30-ától a 0800.888.999 ingyenes
számot híva bejelenthető az igény. Az önkéntesek rövid
időn belül felkeresik az időseket, és a számla, valamint a
pénz birtokában kifizetik a gáz-, a villany-, telefon- vagy
más szolgáltatás ellenértékét.

Módosul a napipiacok programja 
A szükségállapot miatti járványügyi korlátozások okán má-
cius 27-től rövidített programmal működnek a napipiacok.
Hétfőtől péntekig 8–17, szombaton 8–15, míg vasárnap 8–
14 óra között várják a vásárlókat. Az ócskapiac továbbra
is zárva lesz. 

Kutyasétáltatáshoz nem kell 
nyilatkozat 

A lakhelyük környékén kutyasétáltatás vagy egyéni spor-
tolás, mozgás céljából kint tartózkodó személyeknek nem
szükséges saját felősségre tett nyilatkozatot magukkal vin-
niük, mivel az igazoltatást végző rendőr ellenőrizni tudja a
lakhely címét a személyi igazolvány alapján – pontosított
a kedd este kiadott katonai rendelettel kapcsolatban a bel-
ügyminiszter.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma ZALÁN, 
holnap ÁRPÁD napja.

Pálosy Piroska

Megyei hírek

Fotó: Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Lesodródott az úttestről egy nyergesvontató 
Szarvasmarhákat szállított
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Gyilkosság Marosvásárhelyen

Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli

egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink fi-
gyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a nepujsag.ro webolda-
lon levő online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen a
reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 



A képviselők a csütörtöki rendkí-
vüli plenáris ülésen határozott tá-
mogatásukról biztosították a
Bizottság által javasolt intézkedé-
seket, és nagyobb fokú szolidari-
tást kértek a tagállamoktól. 

A rendkívüli plenáris ülés első szava-
zásán 687 képviselő szavazott amellett,
hogy sürgősségi eljárás keretében foglal-
kozzanak a COVID-19 járvány kezelését
célzó javaslatokkal. A képviselők ugyan-
akkor nagyobb fokú szolidaritást várnak
a tagállamoktól a járvány kezelése során.
Véleményük szerint a hosszú távú intéz-
kedéseknek csökkenteniük kell a járvány
gazdasági hatásait, és a jövőben többet
kell szánni kutatásra.

A képviselők az orvosi eszközök és
áruk célba juttatása érdekében együtt-
működésre és a belső határok nyitva tar-
tására szólították fel a tagállamokat a
csütörtöki vitán. A vitát követően szavaz
a Parlament azokról a tagállamoknak se-
gítő, kulcsfontosságú intézkedésekről,
amelyeket a Bizottság nyújtott be a jár-
vány hatékony és koordinált kezelésére. 
Otthonról szavaztak

A képviselőcsoportok vezetői a szi-
gorú közegészségügyi előírások betartá-
sával a brüsszeli ülésteremben vettek
részt a plenárison, míg a többi képviselő
otthonról követte az eseményeket. A
rendkívüli eljárásrendnek köszönhetően
a képviselők távolról is szavazhattak: a
sürgősségi eljárás támogatásáról szóló,
első szavazáson 687-en vettek részt.

A vitát megnyitó David Sassoli, a Par-
lament elnöke megismételte: a Parla-
ment nem hagyja abba a munkát a
járvány miatt. „Csak így szolgálhatjuk
az embereket, a közösségeket és az
egészségügyi dolgozókat, akik Európa-
szerte hatalmas áldozatot hoznak kórhá-
zainkban” – mondta az elnök. „A
Parlament továbbra is betölti a demok-
ráciában játszott szerepét.”
„Az európaiak emlékezni fognak 
azokra a döntésekre, amelyeket 
most hozunk meg”

A Bizottság elnöke, Ursula von der
Leyen a közös fellépés és az egységes
piac fontosságát hangsúlyozva el-
mondta: „Amikor mindenkinek egy cél

érdekében kellett volna megmozdulnia,
többen csak magukra gondoltak. De
mostanra javult a helyzet. Csak az áruk
és szolgáltatások szabad mozgásának
fenntartásával biztosíthatjuk, hogy a
szükséges készletek eljutnak a megfelelő
helyre. Semmi értelme határokat emelni
magunk közé. Az európaiak emlékezni
fognak azokra a döntésekre, amelyeket
most hozunk meg.”
Vezetők, „akikből elszivárgott 
az európai szellem”

A spanyol néppárti Esteban Gonzalez
Pons képviselő kijelentette: „Arra az Eu-
rópára van szükségünk, amelyik minden
este kijön az erkélyre, hogy megtapsolja
az egészségügyben dolgozókat”. A Bi-
zottság elnökét ismételve forrásokat és
az orvosi berendezések biztosítását kérte
a helyi egészségügyi szervek számára.
Fenn kell tartanunk a politikai rendsze-
reink működését, be kell fektetnünk a
kutatásba, az európai vezetőknek pedig,
„akikből elszivárgott az európai szel-
lem”, a szolidaritásra kell törekedniük,
fogalmazott a képviselő.
A mai döntésekkel csak az első 
lépést tesszük meg”

– jelentette ki Javier Morani Sanchez
spanyol szocialista képviselő, aki a
közös európai értékpapírokon nyugvó,
egy európai Marshall-tervhez hasonló
intézkedéseket vár. A képviselő emellett
európai munkanélküliségi alap létreho-
zását kérte a COVID-19-vírusjárvány
miatti válság káros gazdasági és társa-
dalmi következményeinek enyhítésére.
Ami nem öl meg, az erősebbé tesz?

„Bár a vita Európában leginkább a
gazdasági és monetáris szolidaritásról
szól, az egészégügy terén vállalt szolida-
ritásra még nagyobb szükség van” –
jegyezte meg Dominique Riquet francia
képviselő a Renew Europe képviselő-
csoportból. A képviselő támogatja az
üres repülőgépjáratok leállítására tett ja-
vaslatot, és álláspontja szerint az európai
értékláncok jobb szervezésével stabili-
zálható lenne az európai helyzet, hatéko-
nyabban lehetne fellépni a járvány ellen.
„Szeretném, ha az »ami nem öl meg, az
erősebbé tesz« mondás Európára és az
európaiakra is érvényes lenne.”
A COVID-19-válság talán az utolsó szeg
az impotens bürokrácia koporsójában 

A francia euroszkeptikus (ID) képvi-

selő, Nicolas Bay bírálta az európai vá-
laszlépéseket. „Nagy kihívással nézünk
szembe, és Önök ott sincsenek. Az Eu-
rópai Bizottság veszélybe sodorja az eu-
rópaiakat. Az unió még a tagállami
lépések koordinálására sem képes. A
COVID-19-válság szeg, talán az utolsó
az impotens bürokrácia koporsójában” –
fogalmazott.
A köszönetnyilvánítás nem elegendő

A köszönetnyilvánítások és a hála ki-
fejezése nem elegendő, mondta Ska Kel-
ler, a Zöldek/EFA képviselőcsoport
német társelnöke, aki a segítségnyújtást
a Nyugat-Balkán országaira is kiterjesz-
tené. A Zöldek a jövedelmüket elvesztők
megsegítésére és az ún. koronakötvé-
nyek révén európai országok stabilitásá-
nak megőrzésére szólítanak fel. A
rendkívüli idők viszont „nem szolgálhat-
nak kifogásul a fékek és ellensúlyok
rendszerének lebontására”: a kormányo-
kat továbbra is ellenőriznie kell a nem-
zeti országgyűléseknek – figyelmeztetett
a képviselő.
Az embereknek sürgősen készpénzre
van szükségük 

Derk Jan Eppink holland konzervatív
képviselő másféle, pragmatikus megol-
dást javasolt. „Az új eurókötvények
vagy koronakötvények nem tudnák ha-
tékonyan felrázni az európai gazdaságot.
Az embereknek sürgősen készpénzre
van szükségük. A nemzeti bankoknak
ezért inkább zéró kamatra kellene hitelt
adniuk az állampolgároknak és a válla-
latoknak.”
Taps helyett segítség

A védelmet nyújtó Európának gon-
doskodnia kellene a legfontosabb mun-
kavállalóiról. Ahelyett, hogy tapsolunk
azoknak a pénztárosoknak, gondozók-
nak és másoknak, akiktől most az élet-
ünk függ, miért nem segítünk inkább
nekik?” – kérdezte a baloldali
GUE/NGL képviselőcsoport francia ve-
zetője, Manon Aubry. A képviselő az
egészségügyi eszközök gyártásának tag-
államok közötti megosztását kérte, és
egyértelmű, egységes stratégiát vár a
vesztegzár feloldására vonatkozóan.

A vitát a Bizottság alelnöke, Maros
Sefcovic zárta, megválaszolva a képvi-
selői kérdéseket.

(Forrás: az Európai Parlament Ma-
gyarországi Kapcsolattartó Irodája)

Több tízezer bírság a kijárási
korlátozások megszegése miatt

Csaknem 24 ezer embert bírságoltak meg a katonai
rendelettel bevezetett kijárási korlátozások megsze-
gése miatt; a kirótt bírságok összege meghaladja a
31,41 millió lejt – közölte szombaton a stratégiai kom-
munikációs törzs. A hatóságok szigorúan léptek fel a
karantén szabályainak a megsértése ellen is. Emiatt
4235 személyt bírságoltak meg, 209 esetben pedig
bűnügyi dossziét nyitottak a járvány elleni intézkedé-
sek meghiúsításáért. Marcel Vela belügyminiszter
szombaton rendeletet adott ki arról, hogy a sürgős-
ségi helyzet idején szombaton és vasárnaponként 17
és 21 órakor a belügyminisztérium gépkocsijai hang-
szóróikon a román himnusz első három szakaszát
közvetítsék. (MTI)

Elhalaszthatják az önkormányzati
választásokat

Ludovic Orban miniszterelnök pénteken bejelentette:
konzultációra hívja a pártokat, hogy egyeztessenek,
szükség van-e az önkormányzati választások elha-
lasztására, miután az Állandó Választási Hatóság
(AEP) ezt kérte. Az Állandó Választási Hatóság azzal
a kéréssel fordult az államelnöki hivatalhoz, a kor-
mányhoz és a parlamenthez, hogy hosszabbítsák
meg a helyi választottak mandátumát, mivel a június
28-ára javasolt helyhatósági választásokat nem lehet
megszervezni olyan körülmények között, hogy Ro-
mániában jelen pillanatban szükségállapot van a ko-
ronavírus-világjárvány miatt. (Mediafax) 

Megszakítják a katonák 
és a rendőrök szabadságát

Visszahívják pihenőszabadságukról a rendőröket és
katonákat a szükségállapot idejére. Elhalasztják
egyúttal a katonák és rendőrök előre hozott nyugdí-
jazását, és a személyzet bevetése az alkalmazottak
beleegyezése nélkül történik – döntött pénteken a
kormány. A rendészeti és a közbiztonsági intézmé-
nyek alkalmazottainak előre hozott nyugdíjazását is
felfüggesztik a szükségállapot idejére. (Mediafax)

Washington és Moszkva 
felfüggesztette a START-3 
betartásának ellenőrzését

Május 1-jéig felfüggesztette az Egyesült Államok és
Oroszország a nukleáris hadászati támadófegyverek
csökkentéséről megkötött START-3 egyezmény be-
tartásának ellenőrzését a koronavírus-fertőzés terje-
dése miatt – jelentette ki Daryl Kimball, a washingtoni
székhelyű amerikai Fegyverzetellenőrzési Egyesület
ügyvezető igazgatója szombaton a TASZSZ orosz
hírügynökségnek nyilatkozva. A 2010-ben Barack
Obama amerikai és Dmitrij Medvegyev orosz elnök
által Prágában aláírt START-3 megállapodás a rend-
szeresített robbanófejek számát 1550-ben, a hordo-
zóeszközökét pedig – beleértve a nem rendszerbe
állított eszközöket is – 800-ban maximalizálja. Ezek
közül 700 lehet rendszerbe állítva. A szerződés ha-
tálya jövőre lejár. Moszkva többször is javaslatot tett
a meghosszabbítására, amire Washington hivatalo-
san nem reagált. (MTI)

ma az egészségünkre felügyelő személyzetnek nem attól
kellene rettegve bemennie a munkahelyére nap mint
nap, hogy a védőfelszerelés hiánya miatt megfertőződik
a vírussal, és olyan sem fordulhatna elő pácienssel,
hogy haláláig sétáltatják a kórházak között, amint már
volt arra példa a napokban.

És amilyen mértékben ez a vírus a krónikus betegekre
veszélyes, annyira vagyunk védtelenek országként is a
koronakrízis után várható gazdasági válsággal szem-
ben. Csak az utóbbi húsz év viszonylatában több példá-
ból is lehetett volna okulni, hogy bármikor felütheti a
fejét egy komoly baj, ezért amikor jól megy a szekér,
érdemes tartalékokat képezni, és ésszel befektetni.
Ám mivel nálunk a szavazatok állami ígéretekkel való
megvásárlása egy párt feletti konszenzusnak örvendő
politikai program, fél évtizednyi lendületes gazdasági
bővülés után ezer sebből vérző államkasszával állunk
ismét egy krízis kapujában. És nem sokat fog segí-
teni, ha majd – akár közvetve is – ezt a döntéshozók
beismerik.

Beismerés?

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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COVID-19:
Az EP-képviselők egységesebb uniós fellépéset kérnek

Először ugrott 300 fölé az egy nap alatt ismertté
vált új koronavírusos fertőzések száma. A straté-
giai kommunikációs törzs vasárnap délben közölt
összesítése szerint az elmúlt 24 órában 308 új ese-
tet diagnosztizáltak, és kilenc ember halt meg a
fertőzés következtében.

Az új megbetegedések száma jelentős növekedést mutat,
hiszen csütörtökön 123 fővel, pénteken 263-mal, szombaton
160-nal emelkedett a SARS-CoV-2 vírussal megfertőződöt-
tek száma.

Romániában eddig 1760 személyről bizonyosodott be a
fertőzöttség, közülük 169 meggyógyult, 40 meghalt. Tizen-
kettőre emelkedett azoknak a román állampolgároknak a
száma, akik külföldön haltak meg a betegség következtében.

A vasárnapi összesítés szerint 38 beteget kezelnek intenzív
osztályon, közülük 31-en súlyos állapotban vannak. Az or-
szág területén 8.666 személy van intézményes karantén-
ban, 132.641 tölti otthoni elkülönítésben a betegség
lappangási idejét. A kormány az egyik közösségi portálon
tett közzé statisztikai adatokat, melyek szerint a fertőzöt-
tek átlagéletkora 46 év. Többségük (55 százalék) életkora
19–50 év közötti, csupán nyolc százalékuk múlt el 
hetvenéves. A megbetegedettek 55 százaléka nő, három
százaléka 18 év alatti.

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter a Digi 24 hírtelevízi-
ónak adott nyilatkozatában elmondta: a járvány megjelenése
óta mintegy 200 ezer román állampolgár tért vissza fertőzött

országokból Romániába, és húsvétig további 200 ezer érke-
zésére számítanak.

„Ők elfutottak a halál elől, de halált hozhatnak hozzánk”
– fogalmazott a miniszter. Közölte, hogy jelenlegi számítá-
saik szerint április második felére várható a járvány tetőzése,
amikor a fertőzöttek száma 10 ezer körüli lesz, ezt a számot
azonban nagymértékben befolyásolja, hogy milyen mennyire
tartják be az állampolgárok az elszigetelődés szabályait.
Hozzátette, megtörténhet, hogy lesz egy őszi, második tető-
zés is, ekkorra azonban már sokan elnyerik a betegséggel
szembeni védettséget, így ez minden bizonnyal kisebb lesz
az áprilisinál.

Azt is megemlítette, hogy a kormány a járvány elleni
küzdelem negyedik forgatókönyvére készül, amely a két-
ezer fő megbetegedése után lép életbe, és újabb katonai
rendelet kidolgozása van folyamatban. A negyedik forga-
tókönyv szerint már csak a súlyos eseteket szállítják kór-
házba, az enyhe tüneteket mutató betegeket pedig
otthonukban próbálják meggyógyítani. Ebben a forgató-
könyvben az is szerepel, hogy a fertőzött, de enyhe tüne-
teket mutató orvosok a járványkórházakban maradnak, és
részt vesznek a gyógyításban.

Nelu Tătaru közlése szerint jelenleg 2000–2300 kórházi
ágy áll rendelkezésre a koronavírus-fertőzött betegek gyó-
gyítására, az új forgatókönyv szerint azonban további 36
kórházat alakítanak át, és így további 8000 kórházi ágyon
kezelhetik a fertőzötteket. (MTI)

Mózes Edith

Először ugrott 300 fölé 
az egy nap alatt regisztrált fertőzések száma



Alig kéthétnyi kényszerszüne-
telés után a szovátai önkor-
mányzat megnyitotta a város
két, élelmiszert (is) árusító pi-
acát. Erről szerdán értesítet-
ték a nagyközönséget, amely
így csütörtökön már betérhe-
tett friss zöldségért – már aki-
nek ez sürgős volt a kijárási
tilalom idején.

A városháza piacfelügyeletért il-
letékes munkatársától, Aszalós
Györgytől megtudtuk: a katonai
rendelet nem tiltotta be az élelmi-
szerpiacok működését, ezért a város
is jobbnak látta az újranyitásukat.
Vannak ugyan ellenvélemények
vagy a higiénia miatt óvatosságra

intő megjegyzések is a lépéssel kap-
csolatosan, de ha a nagy üzletek zárt
térben működhetnek, akkor a nyi-
tott terű piacokon sincs nagyobb
fertőzésveszély, és nem lenne logi-
kus ezek zárvatartása – mondta el
a felügyelő. Ezért döntöttek úgy,
hogy csütörtöktől a napi-, szom-
battól pedig a hetipiac is fogadhat
vásárlókat. A piacon csak ősterme-
lők árusíthatják terményeiket
ebben az időszakban, kisvállalko-
zók, viszonteladók semmiképp
nem vihetnek be oda árut. Mindkét
piacon egyelőre csak zöldséget,
tejterméket és gabonát lehet for-
galmazni, az árusok nagy részét
nyárádmenti termelők teszik ki. A
biztonságra odafigyelnek, a piac-
teret mindennap zárás után kitaka-

rítják és fertőtlenítik, az elárusí-
tóknak kötelező kesztyűt és masz-
kot viselniük, az árut pedig
átlátszó fóliával kell letakarniuk.
A vevőknek tilos megtapogatni a
portékát – csak rámutatnak a kért
termékre, majd átveszik azt sza-
tyorban az elárusítótól. Mivel a
katonai rendelet értelmében az
idősebbek csak 11 és 13 óra kö-
zött mehetnek ki a lakásból, erre
való tekintettel a piacot 13 óráig
nyitva fogják tartani – tette hozzá
Aszalós György. Szombaton már
a hetipiac is látogatható volt, de
itt is csupán zöldséget, tejtermé-
ket, gabonát lehet árusítani. A fel-
tételek hasonlóak, és amíg az
időjárás engedi, a tejtermékeket is
szabad térben árusítják. Mindkét

piacon odafigyelnek a kötelező tá-
volság betartására is, a termelőket
úgy osztják el a téren, hogy közöt-
tük mindenképp legyen legalább
egy üres asztal.

Az Eminescu lakónegyednél
lévő kis napipiacon csütörtökön
már jelen volt néhány nyárádmenti
árus, akiket értesítettek az újranyi-
tásról. Nagy Kálmán hetente egy-
szer szokott Csíkfalváról árut
szállítani, így a néhány napos kie-
sés után örömmel érkezett Szová-
tára, és valószínűleg a következő
napokban is a piacon lesz. Friss
zöldhagymát, krumplit, sárgarépát,
petrezselymet, szárazpaszulyt visz
eladásra, s bár többen is keresték,
jelenleg nincs friss retek. Amivel
tudják, kiszolgálják a vásárlókat, a
többit az üzletekben kell besze-
rezni. Vannak ugyan biztonsági
előírások, mint a kesztyű és maszk
viselete, az áru letakarása, és a ki-
járás célját igazoló nyilatkozatot is
pontosan ki kell tölteni, ám a felté-
telek ellenére szívesen érkeznek a
piacra mind az árusok, mind a vá-
sárlók, mert a friss árucikket bizto-
sítani kell – mondta el a gazda. A
nyárádszeredai Szász Lóránt és fia
a hetipiacon árul, ők gabonát érté-
kesítenek a sóvidékiek körében. A

gazda úgy véli, szükség van bizo-
nyos szigorításokra a vírusfertőzés
megakadályozása érdekében, de a
piac bezárása őket is negatívan
érintette, ezért most örömmel fo-
gadták a hírt, hogy újra visszatér-
hetnek oda. Mivel időhiány miatt a
székelyudvarhelyi piacra az utóbbi
időszakban nem szállítanak, a leg-
több gabonát jelenleg a szovátai vá-
sártéren adja el a család.

Nyárádszeredában egyelőre nem
gondolkodnak a hetipiac megnyitá-
sán – tudtuk meg Tóth Sándor pol-
gármestertől, viszont a főtéri
tömbháznegyedben működik a na-
pipiac, hogy friss élelmiszert, zöld-
séget beszerezhessenek a közelben
lakók.

Egyénként Adrian Oros mező-
gazdasági miniszter már hétfőn azt
nyilatkozta a sajtónak, hogy kérni
fogja főleg a  kisvárosokban az ön-
kormányzatok által bezárt élelmi-
szerpiacok megnyitását, hogy a
lakosság ott is vásárolhasson, és a
termelők is értékesíthessék az árut.
A miniszter is úgy véli, a nyitott
vagy félig nyitott piacokon jobban
érvényesülnek a higiéniai óvintéz-
kedések, mint a nagy, zárt áruhá-
zakban vagy a lakótelepi kis
üzletekben.

Az Azomureş Rt. értesíti az ér-
dekelteket, hogy a gyárban
befejezték a műszaki felújí-
tást, hozzákezdtek a berende-
zések újraindításához és
fokozatosan, a megszokott
teljesítménnyel – a koronaví-
rus-járvány miatti óvintézke-
déseket tiszteletben tartva –
hozzáfogtak a műtrágya-
gyártáshoz. 

A részleges javítást egy hónappal
ezelőtt, március elsején kezdték el,
ez idő alatt elvégezték a berendezé-
sek karbantartását, valamint a zajár-
talmat csökkentő beruházási
munkálatokat is. 

„Biztonságos körülmények kö-
zött, megfelelő minőségben fejez-
tük be a beütemezett munkálatokat.
Hozzáfogtunk a berendezések újra-
indításához, remélem, hogy ezen a
fázison is sikeresen túl leszünk. A
nyersanyagunk és a földgáz árának
drágítása miatt kényszerből állítot-
tuk le a termelést, ezzel egy időben
a koronavírus-járvány miatt is rend-
kívüli megoldásokat kellett talál-
nunk. Ezért különös kihívásnak
kellett eleget tennünk, köszönöm
mindazoknak az Azomureş-alkal-
mazottaknak, az üzleti partnereink-
nek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy
megoldjuk a felmerült gondokat.
Bízunk abban, hogy a jelenlegi
nehéz helyzetben is folytathatjuk te-
vékenységünket. Továbbra is biztos
támasza leszünk alkalmazottaink-
nak, ugyanakkor a gazdáknak is,
akiknek szüksége van a műtrágyára.
Biztos adófizetők is vagyunk, ami
fontos, hiszen szükség van a költ-
ségvetési forrásokra” – nyilatkozta
Harii Kiiski, az Azomureş vezér-
igazgatója. 

Az Azomureş által bevezetett kü-
lönleges intézkedések közül meg-
említhetjük, hogy ebben az
időszakban a gyár területére belépő
alkalmazottaknak szkenneléssel
mérjük a testhőmérsékletét. Betart-
juk az Egészségügyi Világszervezet

ajánlásait és az országos hatósági
óvintézkedéseket. Az irodai alkal-
mazottak nagy része otthon dolgo-
zik, hogy biztosítsa a gyár
működéséhez szükséges kulcsfon-
tosságú folyamatok működtetését,
mint a beszerzés, a humánerőforrás-

menedzsment, az eladás, könyvelés,
kifizetések, kommunikáció. Jelen-
leg az Azomures Rt. alkalmazottai
közül a gyártelepen senki sem fer-
tőződött meg COVID-19 koronaví-
russal. 

Egyes berendezések bizonyos
műszaki körülmények miatt újrain-
dításkor rövid ideig meghaladhatják
a megengedett zajszintet. 

Az Azomures Rt. az ország leg-
fontosabb műtrágyagyártó egysége-

ként következetes marad a közös-
séggel szemben tett elkötelezettsé-
gek iránt, mint amilyen a
környezetvédelem, az érvényben
levő szabályok és törvények tiszte-
letben tartása, ugyanakkor a helyi és
az ország gazdaságának egyik tar-
tópilléreként hű marad a magas
szakmai mércéhez. 

Az Azomureş Rt. 
sajtóosztálya 

Az élelmiszer árusítása megengedett Szovátán is, Nyárádszeredában is, de más terméket nem lehet forgalmazni 
Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Gligor Róbert László
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hogy legyen idejük az ebédet elkészíteni. Mivel a Cuza Vodă utcait az
eladók nyugdíjaspiacnak nevezik, abban reménykednek, hogy törzsvá-
sárlóik hozzászoknak az új órarendhez, bár többségük annyira betartja
az előírásokat, hogy ki sem mer mozdulni a házból. Ha így megy to-
vább, nem is érdemes a fél napot árulással tölteni, vélekedtek egyesek,
mert ilyenkor bőven van tennivaló a kertekben is. Nem kizárt, hogy ez
a rendelet a kegyelemdöfés lesz Marosvásárhely hajdan legnépszerűbb
és leglátogatottabb piacának a felszámolódásához, legalábbis idősza-
kosan. Holott a helyben termesztett zöldségre és gyümölcsre egyre na-
gyobb szükségünk lenne. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Sajtóközlemény 

Újra megnyitották a szovátai piacokat Mégis kiürült a megye-
központ legnagyobb piaca



A társadalom egészéhez ha-
sonlóan a civil szociális szol-
gáltatói szektor is a túlélésért
küzd a világjárvány terjedése
okozta krízishelyzetben, ezért
közösen kérnek segítséget az
államtól. A 207 szervezetet
tömörítő szövetségek a na-
pokban öt kulcsfontosságú in-
tézkedést tartalmazó
beadvánnyal fordultak a kor-
mányfőhöz, a pénzügy-, mun-
kaügyi és szociális védelmi-,
valamint az európai alapokért
felelős miniszterekhez. Ezek
az intézkedések elengedhe-
tetlenek ahhoz, hogy a jár-
vány okozta krízishelyzetben
is működőképesek maradhas-
sanak a civilek által biztosí-
tott szociális szolgáltatások,
és ne maradjon támasz nélkül
több tízezer ellátott.

Hazánkban a szociális szolgálta-
tásokat nyújtó civil szervezetek az
összes szolgáltató 56 százalékát ké-
pezik, és a szociális szolgáltatások
42 százalékát biztosítják. Ez szá-
mokban annyit jelent, hogy ország-
szerte az 1791 akkreditált szociális
szolgáltató 54 ezer személyt lát el,
köztük fogyatékkal élőket, maguk-
ról gondoskodni nem képes időse-
ket, szülői támasz nélkül nevelkedő
gyermekeket, nehéz helyzetben
lévő családokat, hajléktalanokat.

A koronavírus-járvány terjedésé-
nek megfékezése érdekében a civil
szervezetek felfüggesztették a tevé-
kenységet nappali központjaikban,
melyekben gyermekekkel, idősek-
kel és fogyatékkal élőkkel foglal-
koznak. A nappali központok
bezárása nehéz helyzetbe hozta az
ezeket működtető civil szervezete-
ket, a továbbra is biztosított szolgál-
tatások költségei pedig napról napra
nőnek. Eközben a jelen krízishely-
zetben a finanszírozás, azaz az ál-
lami, illetve a helyi önkormányzati
költségvetésből származó támoga-
tások, szubvenciók, a kiszerződött

szociális szolgáltatások és pályáza-
tok révén kapott támogatások, il-
letve az adományok folyamatosan
csökkennek – hívják fel a figyelmet
az őket fenyegető veszélyekre a la-
punkhoz eljuttatott közleményben
az FONSS (Szociális Szolgáltatáso-
kat Nyújtó Civil Szervezetek Föde-
rációja), a Romániai Caritas
Konföderáció, az FONPC (Gyer-
mekeknek Szolgáltatásokat Nyújtó
Civil Szervezetek Föderációja), va-
lamint a Dizabnet Föderáció.
Öt mentőöv a civil szférának

Ahhoz, hogy továbbra is el tud-
ják látni a vállalt feladatokat, a hát-
rányos helyzetű személyek
támogatását, a szociális téren dol-
gozó civil szervezetek öt pontban
fogalmazták meg azokat a kulcsfon-
tosságú intézkedéseket, amelyek a
jelenlegi helyzetben a túléléshez el-
engedhetetlenek számukra.

Az első fontos kérés, amelyet
megfogalmaztak, az az, hogy a
34/1998-as törvény alapján nyújtott

támogatásokat továbbra is folyósít-
sák, illetve – amennyiben a kiala-
kult helyzet miatt bizonyos
tevékenységeket felfüggesztenek 
–, váljon lehetővé ezen összegek át-
csoportosítása a sürgősségi helyzet
folytán szükségessé vált új szolgál-
tatások költségeinek fedezésére,
például bevásárlás időseknek, élel-
miszereket, tisztálkodási és tisztító-
szereket tartalmazó csomagok
összeállítása a nappali központokba
járó gyerekek számára, vagy éppen
online oktatási programok megszer-
vezése.

A második intézkedés, amelyet a
civil szervezetek elvárnak az állam-
tól, az az adóbevallások benyújtásá-
nak, a társadalombiztosítási és
egészségbiztosítási járulék befize-
tési határidejének három hónappal
való meghosszabbítására vonatko-
zik. A civil szervezeteknek nem áll
rendelkezésükre cash flow, mint
például a profitszerző társaságok-
nak, ugyanakkor az egyes tevé-

kenységek felfüggesztése drámai
módon csökkenti a civil szervezetek
finanszírozási forrásait.

Egy következő intézkedésjavas-
lat pénzügyi támogatás nyújtása a
munkaadó nemkormányzati szerve-
zeteknek is, amely támogatás meg-
egyezik a munkavállaló elmúlt
háromhavi bruttó fizetésének a 75
százalékával, de nem haladja meg a
szociális szolgáltató szervezeteknél
dolgozók átlagos bruttó fizetésének
a 75 százalékát.

Kérik továbbá az Európai Bizott-
ság által bejelentett pénzügyi támo-
gatás célzott felhasználását a
technikai munkanélküliség által súj-
tott gazdasági szereplők és a mun-
kaadó civil szervezetek számára
egy sürgősségi vonalon. Mindemel-
lett ötödik intézkedésként az euró-
pai uniós finanszírozású projektek
végrehajtási feltételeinek az átgon-
dolását és átütemezését kérik a pro-
jektek felfüggesztésének az
elkerülése érdekében. Amennyiben
ugyanis felfüggesztésre kerülnek
ezek a projektek, az fizetésképtelen-
séget von maga után, az alkalma-
zottak nem kapják meg a béreiket. 

Az érdekképviselet ugyanakkor a

beadványban felhívja a figyelmet
azokra a veszélyekre is, amelyekkel
a fenti intézkedések gyakorlatba ül-
tetésének az elmaradása járna. Ezek
szerint, amennyiben nem kapják
meg a számukra létfontosságú tá-
mogatást az állam részéről, a civil
szervezetek 2–4 hónapon belül arra
kényszerülhetnek, hogy felfügges-
szék a szociális szolgáltatásaikat,
beleértve a bentlakóközpontokat,
valamint az otthoni beteggondozás
biztosítását is. Ez azt jelentené,
hogy 12.700 magán idősotthonban
élő nyugdíjast, 9702 otthoni beteg-
gondozásban részesülő személyt,
valamint további 31 ezer ellátottat,
akikről jelenleg a civil szervezetek
gondoskodnak, a megyei szociális
és gyermekvédelmi igazgatóságok,
valamint a helyi önkormányzatok
szociális igazgatóságai kellene át-
vegyenek, amire messze nincsen
kapacitásuk az állami hatóságok-
nak. Emellett a civil szférában dol-
gozó jól képzett szakemberek,
mintegy 8 ezer alkalmazott válna
munkanélkülivé és szorulna mun-
kanélküli-segélyre – világítanak rá
a veszélyekre a szociális szférában
dolgozó civil szervezetek.

Cseh Gábor, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) Maros
megyei elnöke Balaicz Zoltán, Za-
laegerszeg polgármesterének le-
velét juttatta el szerkesztősé-
günkbe. A levélben a polgármes-
ter a Marosvásárhely–Zalaeger-
szeg Baráti Társaság nevében
rendkívül fontosnak nevezi, hogy
a két település közötti barátság
ne csak a szép időkben, de a ne-
hézségekben is megmaradjon,
mert ilyenkor mutatható ki iga-
zán az összetartás ereje.

„Zalaegerszeg megyei jogú város
nevében kívánom elnök úrnak és a
város egész lakosságának, hogy türe-
lemmel és kitartással viseljék a kiala-
kult helyzetet, tevékeny munkájukhoz
pedig sok erőt, és leginkább egészséget
kívánok” – áll egyebek mellett a levél-
ben.

Arról is beszél, hogy az elmúlt
évek együttműködése, a közös prog-

ramok, az együtt eltöltött idő valódi
közösséggé formálta a két települést.
A partnerség a jó időkben töretlenül
épült, azonban a világ és benne Eu-
rópa helyzete a közelmúltban draszti-
kusan megváltozott, ami jelentős
hatással van a helyi közösségek éle-
tére is. 

„A COVID-19 vírus megjelent a
mindennapjainkban, és életünket
nagymértékben befolyásolja, megne-
hezíti. Számos erőfeszítést kell ten-
nünk mind egyéni, mind közösségi
szinten. Meg kell védenünk polgára-
inkat, segítenünk kell boldogulásukat,
különös tekintettel az elesettekre és
az idős korosztályra. Rendkívül fon-
tos, hogy a két település közötti barát-
ság ne csak a szép időkben, de a
nehézségekben is megmaradjon, hi-
szen ilyenkor mutatható ki igazán az
összetartás ereje” – zárja levelét 
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgár-
mestere. (mózes)

Fontos, hogy a barátság megmaradjon
Nehéz időkben fontos 

az összetartás
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Nehéz helyzetben a szociális szolgáltatók
„Segítsenek, hogy segíthessünk!”

Menyhárt Borbála

Az Élet hírnökei

Azt hittem, legalább a fáknak szerencséjük
lesz. Hogy a koronavírus elleni védekezés izgal-
mában az ő koronájuk megússza a tavaszi, met-
szésnek becézett mészárlást. Bíztam benne, hogy
fontosabb dolguk lévén, valahogy átsiklanak 
fölöttük a gallyazásban, gallytalanításban ille-
tékes tekintetek. 

Marosvásárhely egyik zöldebb lakónegyedét,
a Kövesdombot egyelőre valóban elkerülte a fű-
részek márciusi hangja, de úgy hallottam, egy
másik városrészen – pontosan nem tudom, hol –
elkezdődött a nyeső-vágó akció. Ettől függetle-
nül – talán naivan – még reménykedem. Hátha
a tömbházunk körül magasló, boldog rügybon-
tásnak indult óriások mégsem kerülnek sorra, és
nem kell újra végignéznünk, hogyan ölti magára
az új életre ébredés évszaka a pusztulás díszle-
teit. (Bár most, fákon innen és túl szinte minden
erről szól, de legalább lakásunk biztonságos fog-
ságából kitekintve érezhessük már, hogy van re-
mény!) 

„Az Élet él és élni akar” – üzenik Ady Endre
helyett a fiatal ágak, és néma szózatukhoz rég
nem érzett ibolyaillattal csatlakoznak az apró
lila hírnökök. Valaki azt mondta, ez a gépkocsi-
forgalom visszaszorulásának, a benzinfüsttől
mentesebb levegőnek köszönhető. Én is így gon-
dolom. Hirtelen elcsendesülő világunkban most

egyszerre szólalnak meg az eddig némaságra
kényszerített, megfojtott, letiport elemek. Hal-
lom, látom őket, miközben állandó érvényű és
napra szóló igazolványommal munkába robo-
gok. A legszükségesebbek megvásárlása után,
hazafele jövet is ők állítanak meg a lassításra
biztató, idős szomszédasszony helyett. Ősz hajú
ismerősömmel korábban szinte naponta összeta-
lálkoztam, hétfő óta azonban nem mutatkozott.
És a többi „dombos” nyugdíjas sem. 

Úgy látom, a környékbeli 65 év fölöttiek szót
fogadnak a rájuk vonatkozó teljes kijárási tila-
lom elrendelőinek, padjaik – akárcsak az iskolá-
sokéi – üresen állnak a tömbházközeli sétány
szélén. Sötétebb idők szemtanúiként bizonyára
felmérték, hogy ez már nem tréfadolog, és ennek
megfelelően gubóztak be otthonaikba. Ahogy –
kisebb-nagyobb megszakításokkal – mi, fiatalab-
bak is. Nekünk sem könnyű, de úgy gondolom,
nekik százszor nagyobb áldozat lemondani a sza-
badban tölthető órákról, hiszen nem dúskálnak
úgy a földi időből, mint az utánuk következő
nemzedékek. Bízom benne, hogy megengedett
napi kimenőjüket – akár segítséggel, kísérővel –
módjukban áll kihasználni, és délelőtt 11-től 13-
ig igazán örömüket lelik az egyre szépülő tavasz-
ban. Kívánom, hogy ismerjék fel, és vegyék át
bátran a riadt emberiségnek küldött égi ajándé-
kokat, a csendet átfestő, megannyi madárhangot
és az ibolyák pazar, nagylelkű illatát.

Nagy Székely Ildikó 



Amikor Kínában megjelent,
mindenki meglepődött. Nem
hitték, hogy ilyen gyorsan
képes ölni. Amikor eljutott
Európába, sokan kételkedtek,
aztán amikor szinte egyik
napról a másikra tömegesen
fertőzött meg embereket, el-
gondolkodtak. Ahogy az áldo-
zatok száma egyre nőtt,
komolyabban vették. A kor-
mányok intézkedtek, határo-
kat zártak le, kijárási tilalmat
rendeltek el. A második világ-
háború óta világszerte nem
volt ilyen készültségi szint.
Harcban állunk a láthatatlan
ellenséggel, a COVID-19 elne-
vezésű koronavírussal. Körké-
pünk – a teljesség igénye
nélkül – a megszólaltatott
alanyaink által betekintést
nyújt abba, hogy az őket be-
fogadó országokat hogyan
érintette a világjárvány. 

Lejártak a „víruspartik” Bécsben 
Ausztriába január közepén érke-

zett a hír, hogy Kínában egy isme-
retlen vírus szedi az áldozatait. Volt,
aki komolyan vette, mások legyin-
tettek, olyanok is akadtak, akik ki-
nevették a helyzetet, és a betegség
körüli aggodalmakat pánikkeltés-
nek, hisztinek tartották. Az általános
vélemény az volt, hogy maláriában,
ebolában és más hasonló járványos
megbetegedésekben is hunytak el
emberek, és mégsem volt „olyan
nagy ügy”. Januárban még kevesen
sejtették, hogy miről van szó. Aztán
februárban közelebbről jöttek a
hírek. Németországi esetekről is
szólt a híradás. Ám az élet nem állt
meg. Az üzleti világ mozgott. Kon-
ferenciák, üzleti találkozók voltak,
ahol részt vettek kínaiak is. Állító-
lag német üzletemberek is fertőződ-
tek meg ilyenkor. 

Február 20-a körül aggasztó
olaszországi képsorok járták be a vi-
lágot, hír lett, hogy kijárási tilalmat
rendeltek el Emilia Romanában, Ve-
lence környékén, Lombardiában.
Ennek ellenére többen elutaztak a
tengerpartra, abban a hitben, hogy a
friss tengeri levegőn nem terjed a
vírus. Mindenki folytatta a megszo-
kott életvitelét. 

– Március 7-én Magyarországra
utaztam. Ekkor már kilenc fertőzött
volt Ausztriában, Magyarországon
egy sem. Elmentem színházba, ki-
állításra, rendezvényekre, vonattal
utaztam, Budapesten metrón.
Aznap két iráni diáknak pozitív lett
a tesztje, állítólag a hír hallatán szé-
kekkel dobálóztak. 

Amikor vonattal készültem haza-
utazni Magyarországról, a pályaud-
varon említették, hogy leáll a vasúti
közlekedés. A kocsiban már keve-
sebben voltak, nem volt nagy jövés-
menés a vagonokban. Bécs
főállomásán azonban rengetegen
voltak, mintha mi sem történt volna.
Március 12-én a reggeli hírekben
közölték, hogy a fertőzöttek száma
Ausztriában is kezdett növekedni.
A hírre pénteken alaposan bevásá-
roltam, majd önkéntes házi karan-
ténba vonultam. Akkor már
naponta 30-40%-kal növekedett a
fertőzöttek száma. Két nap és nyolc
óra alatt megduplázódott – mondja
Sz. E. 

Amikor az olaszoknál szigorítot-
ták az intézkedéseket, az osztrák
kormány is eldöntötte, hogy óvin-
tézkedéseket kell hozni. Az egyéb-
ként sokszor szembenálló
parlamenti pártok képviselői példá-
san összefogtak, és szolidárisan
döntöttek: elrendelik a kijárási tilal-
mat, megszervezik a közegészség-
ügyi védelmi rendszert, döntés
született arról is, hogy milyen ipari
egységeket kell leállítani. Határo-
zottan léptek fel. Március 16-ától
állt be a szigor. 

Sokan önkéntesen elszigetelték
magukat otthonukban, de még az-
előtt megrohamozták az áruházakat.
Kremsben dulakodás volt az egyik
élelmiszerboltban, de ez kivételes
esetnek számított. Az emberek fe-
gyelmezettek. A tilalom ellenére in-
kább a törökök, csecsenek jártak
csoportosan az utcán. Március 21-
én fiatalok csoportokban ellepték a
köztereket, szelfiztek. 

Bécsben „koronapartikat” szer-
veztek. Azon a hétvégén a parkok-
ban gyülekeztek a fiatalok, buliztak,
piknikeztek. Több helyen a rend-
őröknek kellett szétoszlatniuk a tö-
meget. Volt, aki otthon szervezett
bulit, pizzát rendeltek nagy mennyi-
ségben, s amikor az ajtónál csenget-

tek, a rendőrség állt az ajtó előtt –
ilyen esetekről is beszámoltak a
tévék. 

Március 16-ától az iskolákban
nincs tanítás. Folyamatosan kérik a
szülőket, nagyszülőket, hogy ma-
radjanak otthon, ne vigyék a nagy-
szülőkhoz az unokákat. Volt rá eset,
hogy az idősebbek kimentek sé-
tálni, de egyre kevesebben merész-
kednek ki. Önkéntesek
bevásárolnak, a szociális hálókon
hirdetik a szolgáltatásokat. Mobil
pékségek meghatározott órarend-
szerint látnak el egy-egy lakónegye-
det friss kenyérrel. A büntetések
elég szigorúak, aki indokolatlanul
indul el, 500-tól 3600 euróig terje-
dően megbírságolhatják. Most már
az emberek több mint 95%-a be-
tartja a szabályokat. Szolid alapon
áll az osztrák egészségügy, és az
emberek többsége bízik abban,
hogy sikerül helytállni – tájékozta-
tott az osztrák helyzetről Sz. E. 
Madridi nőnapi népgyűlés 

– A spanyolok számára annyira
távolinak tűntek az év elején a Kí-
nában történtek, hogy senki sem
gondolta, itt is ugyanez lehet. Azt
hangoztatták a híradókban, hogy
biztonságosak a határok. Aki hoz-
zánk belép, azt ellenőrzik, ki van
zárva, hogy elterjed a vírus. A hatá-
ron mértek ugyan lázat, de a lap-

pangó fertőzést nem tudták iga-
zolni. Nagyon sokan jöttek Távol-
Keletről – számolt be a
spanyolországi helyzetről S. E. 

Januárban nem vették komolyan.
Mindenki azt hangoztatta, hogy ez
közönságes grippé, amivel nem ér-
demes foglalkozni. Pedig amikor
nálunk így vélekedtek, Kínában
már kórházat építettek. A kínaiakat
a határon, repülőtereken alaposab-
ban megvizsgálták ugyan, de nem
volt tesztelőberendezés. Ahogy
Olaszországban rohamosan nőtt a
megbetegedések száma, kezdtek
gondolkodni a hatóságok azon,
hogy mit tegyenek, de nem hoztak
komolyabb intézkedést. Mi több,
nők napján, március 8-án óriási
népgyűlés volt Madridban. A spa-
nyol kormány ugyanis többévi hu-
zavona után megszigorította a nők
ellen elkövetett bűncselekménye-
kért járó büntetést, és ezt elsősor-
ban a nők jogaiért síkra szállók
győzelmeként ünnepelték. Az
egész országból mentek a rendez-
vényre. A járvány már tombolt
Olaszországban. Lehetett látni,
hogy mi következhet nálunk is. A
tüntetés után öt-hat nappal nálunk is
megjelent a fertőzés. 

Nem véletlenül Madridban és
környén fertőződtek meg a legtöb-
ben. A fővárosban elviselhetetlen a
helyzet. Hirtelen úgy megteltek a
kórházak, hogy az egyébként kiváló
egészségügyi rendszer összeomlott.
Nem volt teszt, védőöltözet, az
egészségügyben dolgozók 20%-a
megbetegedett. Több mint egy hétig
csak olyan esetben teszteltek, ami-
kor már nagy volt a láz, és a beteg
alig tudott szuszogni, de akkor már

majdnem menthetetlenné vált.
Ahogy egyre többen megbeteged-
tek, azt tanácsolták, hogy az em-
berek maradjanak a házban, de még
teszteket se végeztek, hogy ne zsú-
folják a felkészületlenül ért kórhá-
zakat. Az volt a politika, hogy ha
lehet, minél kevesebben menjenek
kórházba, a családorvosi rende-
lőkbe, hogy ne terjedjen a fertőzés.
A megadott zöldszám a működésbe
helyezését követően egy óra múlva
leblokkolt, nem működött. A pánik-
hangulat főleg a fővároson lett úrrá.
A kórházakban az orvosok döntik el,
hogy kit kezeljenek az intenzíven és
kit nem. Március 22-étől elrendelték
a kijárási tilalmat – szerintem túl
későn. Naponta 500–700 személy
halt meg. A bankok és a termelő-
egységek még mindig működnek. 

Castellonban, ahol lakom, ko-
molyan veszik a helyzetet. A fiatalok
eleinte vonakodtak betartani a sza-
bályt, de már ők sem merészkednek
ki a házakból. A Barcelona és Valen-
cia közötti tengerparti települések ke-
vésbé érintettek. Megma-
gyarázhatatlan, hogy Németország-
ban legalább annyi a fertőzés, mint
Spanyolországban, mégis kevesen
haltak meg, nálunk ezrek estek áldo-
zatul. Múlt héten még működött a
bank, a törvényszék… A határainkat
is azért zárták le, mert elrendelte az
unió. Most már mindenki azt reméli,
hogy minél előbb megtalálják az el-
lenszert – mondta S. E. Spanyolor-
szágból. 

(Folytatjuk)
A témára való tekintettel, a meg-

szólaltatottak kérésére az érintettek
nevének kezdőbetűit használtuk a
riportban. 

Vajda György

Óvintézkedések áruházakban  Ausztriában
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Víruskörkép Európában 
A láthatatlan ellenség (1.)

Kihalt utcák Ausztriában

Castelloni utca



A Sepsi OSK élvonal-
beli futballistája, a sá-
romberki származású,
30 éves Fülöp István ott-
hon, futószőnyegen rója
a kilométereket a korona-
vírus-járvány miatt elren-
delt kényszerszünet-
ben. Nehéz a házifog-
ság, de van benne jó is:
az eddigieknél sokkal
többet tud együtt lenni

a gyerekeivel, mesélte lapunk-
nak.

„Jól kidolgozott, erőnléti gyakor-
latokon alapuló edzésterv szerint
készülök fel itthon, de gumiszalag
segítségével is erősítem az izmokat,
guggolásokat is végzek, ugyanak-
kor futószalagon is szaladom a ki-
lométereket – adott betekintést napi
programjába. – Az, hogy nem tudok
kijárni, a sportbázisunkon  edzeni,
nagyon befolyásol lelkileg, hiszen

már három hete nem voltam kinn a
házból. Az otthoni karanténban el-
végzett házi edzéseket nem lehet
összehasonlítani a hagyományos
kinti edzésekkel, ahol a labda fősze-
repet kap.”

Mint minden esetben azonban,
most is elmondható, hogy minden
rosszban van valami jó is. „Annak,
hogy egész nap itthon vagyok, a
gyerekek (Milán és Márk – a szerk.)
örvendenek a legjobban, így sokat
tudunk együtt játszani” – mosoly-
gott a labdarúgó.

Ettől függetlenül, nyilvánvalóan

ő is azt várja, hogy mielőbb le-
csengjen a járvány, és újra pattog-
hasson a labda a futballpályákon.
„Szerintem, ha májusig lezajlik a
járvány, és visszatérünk edzeni meg
játszani, akkor még reális esélyét
látom, hogy véget érjen az 1. liga
2019–2020-as idénye. Ha nem,
akkor befagyaszthatják a bajnoksá-
got, emellett főleg anyagilag meg-
érzi mindenki a kialakult helyzetet,
és nemcsak a hazai élcsapatok,
hanem Európa elit alakulatai is
nagy változásokon mennének át” –
mondta el Fülöp István. (Cz.F.A.)

1133.
Szerkeszti: Farczádi Attila

„Remélem, hogy mihamarabb túljutunk 
ezen a kínos időszakon!”

Interjú Csizmadia Csabával, a Merkantil Bank
Liga (magyar másodosztályú labdarúgó-baj-
nokság) jelenleg második helyén tanyázó
Budafoki MTE marosszentgyörgyi szárma-
zású vezetőedzőjével

– Üdvözöllek, Csaba! A koronavírus-járvánnyal
kapcsolatosan kialakult jelenlegi vészhelyzetről, az
általad felkészített Budafoki MTE csapata játékosai-
nak otthoni felkészüléséről kapcsolatosan érdeklő-
döm. Mi a helyzet nálatok?

– Mindegyikünket megviseli ez a kényszerpihenő,
habár nagyon jó döntés volt, hogy felfüggesztették a
bajnokságot, mert az egészségünk mindennél fonto-
sabb. Ugyanakkor fiatal edzőként ez egy pluszteher
számomra, mert váratlan helyzetet teremtett, amely
az egész világot kihívás elé állította. Így, kinti edzések
nélkül nagyon nehéz motiválni a játékosokat, s bár
zárt kapuk mögött játszottunk bajnoki mérkőzést,
most már semmi ilyesmire nincs lehetőség. Emellett
a játékosok is napirendben vannak a hírekkel, ami lel-
kileg megviseli valamennyiüket. 

– Kiváló időszakban volt részetek a koronavírus-
járvány megjelenése előtt, hiszen a bajnoki tabella
második helyén álltok már jó ideje, ami feljogosít
arra, hogy indulhattok az élvonalban. Hogyan látod,
lehetséges végig megőrizni a pozíciót?

– Valóban jó időszakot hagyott maga mögött az
együttes, de az utána következő hetek tehetetlensége,
a játékosok házi elkülönítése pszichikailag megviselte
a labdarúgókat, ami a teljesítményüket is befolyásol-
hatja a továbbiakban. Nagyon remélem, hogy nem így
lesz.

– Mint vezetőedző hogyan tartod a kapcsolatot a
játékosokkal?

– Előre megbeszélt időpontokban videóbeszélgeté-
sek során próbálom őket motiválni, emellett a heti ed-
zésmunkával kapcsolatosan is utasításokat adok, de
az információkat e-mailen is megosztom velük, így
mindegyikük egyénileg, otthon folytatja a felkészü-
lést. 

– Miből áll ez az otthoni felkészülés?
– A stábunk erőnléti edzője állítja össze a bemele-

gítő gyakorlatokból, nyújtásokból,
különböző stabilizáló gyakorlatokból,
erőnléti feladatokból, tornából,
ugyanakkor futóprogramokból álló
edzéstervet. Értelmes emberekről van
szó, akik felmérik a dolgok súlyossá-
gát, ugyanakkor remélem, hogy kö-
zösen sikerül mihamarabb túljutnunk
ezen a kínos időszakon. Sajnos, nincs
egy hozzávetőleges dátum, amihez
tudunk alkalmazkodni a bajnoki foly-
tatással kapcsolatosan, ezért is nehéz
formában tartani a játékosokat, mivel
az sem jó, hogy hetekig csak erőed-
zéseket végezzenek. 

– Te hogyan töltöd az otthoni időt?
– Az első napok könnyebben tel-

tek, hiszen szép volt az idő, így lá-
nyunkkal, Larával sokat lehettünk az
udvaron, sokat játszunk együtt, de

emellett a házi teendők-
kel és a kerti munkákkal
is lefoglaltam magam.
Amúgy én a szabad-
időmben különböző
meccsek elemzésével is
foglalkozom, rendszere-
zem az együttesen belüli
dolgaim a számítógépen,
nem unatkozom. Beval-
lom, hogy a mozgás, az
edzések sokoldalúsága, a
sportbázis, a stadion, a
szurkolók nekem is hi-
ányzanak, akárcsak a já-
tékosoknak, de nagyon
fontos, hogy optimistán
és mentálisan még erő-

sebben térjünk vissza. 
– Hogyan látod a fejleményeket, mikor térhettek

vissza a pályára?
– Remélem, hogy minél hamarabb! Ez nem egy

könnyű feladat, csak imádkozni tudok azért, hogy
minél hamarabb minden a régi kerékvágásba kerüljön,
és főleg mindenki egészséges maradjon! 
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Elmarad a XIII. 
óvodás-sportolimpia

A koronavírus-járvány miatt nem
rendezik meg a XIII. óvodás-sport-
olimpiát, jelentette be a PRO XXI
Sport és Kulturális Alapítvány el-
nöke, Cseh Gábor, a rendezvény
kezdeményezője és főszervezője. 

A sportvezető elmondta: eddig
egyetlen alkalommal sem kezdték
el a szervezést annyira korán, mint
az idén. „Már január közepén ösz-
szeült a szervezőcsapat, és február
közepén időpontot is egyeztettünk a
Maros Megyei Tanfelügyelőséggel.
A polgármesteri hivatalhoz is letet-
tük a hivatalos kérvényt a víkendte-
lepi szabadidőközpont
sportpályáinak a bérlésére. Nem va-
gyok babonás, de már akkor vicce-
sen megemlítettem, hogy ez a
tizenharmadik kiírás vajon mit tar-
togathat?… Sok óvodába már ide-
jében eljuttattuk a meghívókat és a
versenykiírást, sőt már több vissza-
jelzést is kaptunk, mint például a

marosludasi óvodától, amely a múlt
évben első alkalommal vett részt a
versenyeken, és nagyon tetszett
nekik a rendezvény” – mondta Cseh
Gábor.

Hozzátette: tekintettel a járvány
miatt kialakult rendkívüli helyzetre,
úgy döntöttek, hogy nem tartják
meg az idén június 6-ára tervezett
sportrendezvényt. „Felelőtlenség
lenne ekkora kockázatot bevállal-
nunk, túl nagy lenne a veszélyfak-
tor. Sajnálom a kialakult helyzetet,
de ígérem, lesz folytatás. Köszö-
nöm mindenkinek, aki mellénk állt,
külön köszönet a kiváló szerve-
zőcsapatunk minden egyes tagjá-
nak, támogatóinknak és
szimpatizánsainknak” – fogalma-
zott Cseh Gábor főszervező.

Azt ugyanakkor egyelőre 
nem tudni, hogy mikor pótolnák a
most elhalasztott sportolimpiát. 
(czimbalmos)

Czimbalmos Ferenc Attila

Az MLSZ bejelentése a bajnokságok 
felfüggesztéséről

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) el-
nöksége a hatóságok döntésével összhangban
két héttel ezelőtt függesztette fel valamennyi
versenyprogramját és képzési eseményét. A fö-
deráció szóvivője közölte: azt kérték a klubok-
tól, hogy ebben az időszakban tekintsenek el az
edzések megtartásától és látogatásától, teremt-
sék meg a feltételeit annak, hogy a játékosok,
stábtagok otthon maradhassanak. Sipos Jenő
hozzátette, remélik, hozzájárulnak ahhoz, hogy
a járvány ne terjedjen tovább. Ebben kérik a
játékosok, edzők és a szurkolók megértését.

Az OTP Bank Liga 33 fordulójából eddig 25-
öt játszottak le, a Merkantil Bank Liga NB II-
ből pedig még tíz kör van hátra. Előbbiben
eredetileg május 16-án, utóbbiban egy nappal
később lett volna az utolsó játéknap.

Az NB II állása
1. MTK 27 18 5 4 60-33 59
2. Budafok 27 16 6 5 42-23 54
3. Vasas 27 14 5 8 55-39 47
4. Csákvár 26 13 4 9 40-43 43
5. Siófok 26 11 9 6 40-31 42
6. Győri ETO 27 11 8 8 36-32 41
7. Gyirmót 27 10 8 9 32-29 38
8. Ajka 26 10 5 11 41-40 35
9. Nyíregyháza 27 11 2 14 45-45 35
10. Soroksár 26 10 5 11 38-44 35
11. Szeged 2011 26 8 10 8 31-29 34
12. Budaörs 26 10 4 12 38-37 34
13. Dorog 26 9 6 11 29-29 33
14. Kazincbarcika 27 8 9 10 33-38 33
15. Békéscsaba 26 8 8 10 30-35 32
16. Szolnok 26 7 10 9 22-27 31
17. Szombathely 27 7 9 11 32-34 30
18. Tiszakécske 27 7 5 15 25-50 26
19. Vác 27 2 6 19 17-48 12

Fülöp István három hete nem hagyta el a házát

Otthonában edz a Sepsi OSK sáromberki futballistája

Az 1. liga alsóházi állása
1. Viitorul 2 1 1 0 3-2 24
2. Sepsi OSK 2 0 2 0 2-2 19
3. Nagyszeben 2 1 1 0 2-1 17
4. Dinamo 2 0 0 2 0-2 17
5. Jászvásár 2 1 1 0 2-1 15
6. Clinceni 2 1 0 1 3-3 14
7. Târgoviște 2 0 1 1 1-2 14
8. Voluntari 2 0 2 0 1-1 12

Az 1. liga felsőházi állása
1. Kolozs. CFR 2 1 1 0 2-1 30
2. FCSB 2 1 1 0 6-3 26
3. Craiova 2 1 0 1 3-5 26
4. Astra 2 1 0 1 2-2 24
5. Botoșani 2 0 1 1 2-3 24
6. Medgyes 2 0 1 1 1-2 23

Nagy bajba kerülhetnek a román klubok
Mindenképpen be kellene fejezni a román bajnoksá-

got, egyébként a román klubok nem vehetnek részt az
európai kupasorozatok következő idényében, jelentette
be az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA).

A román föderáció kényszerhelyzetbe került, ugyanis
a jelenlegi állás alapján nem hirdetheti ki a bajnokság
végeredményét, ugyanakkor ha úgy dönt, hogy nem
játsszák le a hátramaradt mérkőzéseket, akkor nem ne-
vesítheti csapatait a Bajnokok Ligájába és az Európa-
ligába. Az UEFA jelezte, hogy nem alkalmazhat kettős
mércét, így nem vehet be sorozataiba olyan együttese-
ket, amelyek nem vívták ki hazájuk pontvadászatában
a részvételi jogot.

A román klubok nem csak az európai kupaszereplés
jogát veszíthetik el, ha nem fejeznék be a bajnokságot.
Számítások szerint a televíziós közvetítési jogokból 
mintegy 7,5 millió eurótól esnek el ezek a sportszerve-
zetek, ha nem játsszák le az 1. liga végéig hátramaradt
fordulókat. A felsőházban hét játéknapot kellene még
rendezni, az alsóházban tizenegyet.

A tavalyi rendezvény szervezőcsapata



Klasszikus meccsek az UEFA.tv-n Németh Krisztián: Szeretnék újra 
a válogatottban játszani

Lőw Zsolt szerint a magyar labdarúgó-
válogatott részvétele a részben hazai rende-
zésű Európa-bajnokságon óriási öröm és
boldogság lenne egy olyan kis országnak,
mint Magyarország.

A francia bajnok Paris Saint-Germain
másodedzője elmondta: már azt is óriási
dolognak tartja, hogy a magyar válogatott
kijutott az előző Eb-re, és ott csoportjából
első helyen lépett tovább a nyolcaddöntőbe.
Hozzátette, az együttes franciaországi tel-
jesítménye „óriási fegyvertény” volt, a
mostani kijutás pedig „annak az útnak a
folytatása lenne”.

„A legtöbb, amit nyerhetünk az Eb-rész-
vétellel, hogy magyar közönség előtt ját-
szana a válogatott. Ez óriási öröm és
boldogság lenne egy ilyen kis országnak,
míg a magyar futballnak és azon túlmenően
a magyar sportnak pedig óriási büszkeség”
– mondta a korábbi válogatott futballista.

Az eredetileg március 26-ára tervezett,
majd a koronavírus-járvány miatt elhalasz-
tott pótselejtezőben a magyar válogatott
Bulgáriában játszik, győzelme esetén pedig
öt nappal később az Izland – Románia pár-
harc továbbjutóját fogadja a Puskás Aréná-
ban az Eb-részvételért. Lőw hangsúlyozta:
nagyon örül, hogy Magyarország és Buda-
pest szerepet kapott az Eb rendezésében a
november közepén átadott Puskás Aréna
révén, amely egy legendás stadion örökét
vette át.

„Európai mércével mérve is nagy jelen-

tőségű a budapesti stadion” – nyilatkozta
Lőw, hozzátéve, hogy a Puskás Aréna száz-
százalékosan megfelel a modern kor köve-
telményeinek, és az Uruguay elleni
nyitómérkőzésen, amelyen ott volt a stadi-
onban, „örömmel és boldogsággal” töltötte
el, hogy Magyarországon egy „csodálatos
ékszerdoboz” épült.

„Minden magyar válogatott játékosnak
óriási erőt adhat maga a stadion és a benne
szurkoló közönség. Mert ne felejtsük el,
hogy a magyar közönség az előző Eb-n is
letette a névjegyét, hiszen tízezrek vonultak
az utcákon, és jelentek meg a csapat mér-
kőzésein. Erről beszélt egész Európa, a ma-
gyar szurkoló, a magyar szurkolás
világhírű” – hangsúlyozta Lőw.

A magyar válogatott Eb-részvétel esetén
két csoportmérkőzését játszaná a Puskás
Arénában, Lőw Zsolt szerint a riválisokat
figyelembe véve az együttes csoportjában
–  a németek, a franciák és a portugálok
mögött – a negyedik helyen végezne.

„Viszont a hazai közönség a magyar vá-
logatottat is belehajszolhatja egy apró meg-
lepetésbe, pici kis sikerbe. Ilyen
riválisokkal szemben viszont már ilyen
siker lehet egy szoros mérkőzés vagy egy
elcsent pont is. De ne tegyük magasra a
lécet, először igyekezzünk, hogy egyáltalán
ott legyünk. És ha kijutunk, az már önma-
gában dicsérendő fegyvertény lenne, ami-
nek élvezzük ki minden másodpercét” –
mondta Lőw.

Lőw: A kijutás a foci-Eb-re a magyar
sportnak is óriási büszkeség lenne Hátrányból fordított

és – Fenyvesi Evelin
mesterhármasának is
köszönhetően – 7-1-re
nyert Románia ellen a
magyar női A váloga-
tott törökországi ed-
zőtáborozása utolsó
meccsén. A magyar vá-
logatott két hellyel áll
Románia mögött a
FIFA-világranglistán: a
románok a 43., a ma-
gyarok a 45. pozíciót
foglalják el. A két csa-
pat még a koronavírus-
járvány miatt elrendelt
kényszerszünet előtti
törökországi edzőtá-
borban mérte össze ere-
jét. A mérkőzésről a magyar szövetség
honlapja közölt beszámolót, ezt olvashatják az
alábbiakban.

Románia már az 1. percben megszerezte a
vezetést: a saját térfelén szerzett labdát egy
hosszú átadással támadólehetőségre váltotta,
és az 55. másodpercben értékesítette is Miha-
ela Ciolacu révén (0-1). A magyar csapatot
nem rendítette meg a gyorsan kapott gól,
hamar rendezte sorait, igyekezett járatni a lab-
dát, és helyzetekig is eljutott. Németh Loretta
a 11. percben eltalálta az oldalhálót, aztán őt
szerelték az alapvonalnál. Később Vágó Fanni
veszélyeztetett, majd Kocsán Petrát buktatták
a tizenhatoson belül, de a bíró nem ítélt tizen-
egyest; a románok pedig egy szögletet köve-
tően vágták a kapu fölé a labdát.

Az egyenlítő találatot Fenyvesi Evelin sze-
rezte meg a 29. percben, amikor egy bedobást
Vágó Fanni passzolt hozzá, ő pedig a vetődő
kapus mellett talált be (1-1). Nem sokkal ké-
sőbb Szabó Viktória szabadrúgását húzta le a
kapus. Az utolsó percekre még jutott egy ma-
gyar szöglet, de a kapu előtti kavarodásból
nem tudtak vezetéshez jutni, így a szünetig
maradt a döntetlen.

A második félidő elején leginkább mezőny-
ben folyt a játék, egyik csapatnak sem sikerült
magához ragadnia az irányítást. Az 54. perc-
ben aztán szögletet végezhetett el Kocsán
Petra, beadásából Vágó Fanni fejelte be a ve-
zető gólt (2-1). Hamarosan, az 58. percben
Vágó Fanni indulhatott meg a saját térfelén el-
csípett labdával, amelyet Németh Lorettához
továbbított, az MTK játékosa visszapasszolt
Fenyvesi Evelinhez, aki duplázni tudott (3-1).
De a mesterhármasra sem kellett sokat várni:

szép labdajáratás után Fenyvesi Evelin jó 18
méterről lőtt hatalmas gólt a 60. percben 
(4-1). Az ötödik találatot Csányi Diána sze-
rezte: Papp Dóra passza után  a tizenhatos sar-
kánál cselezett és lőtt (5-1). A továbbiakban is
egymás után dolgozta ki a helyzeteket a ma-
gyar csapat, és a hajrában újabb gólok követ-
keztek: a 81. percben a néhány másodperccel
korábban becserélt Süle Dóra a román térfél
közepéről hatalmas gólt lőtt Szabó Viktória
passzából (6-1). Az utolsó percekben az ETO
labdarúgója középre tette a Csányi Diánától
kapott labdát, amelyre Csiki Anna érkezett, és
a kapuba gurította a hetedik magyar gólt a 89.
percben (7-1).

Ezzel az eredménnyel ért véget a találkozó
– Markó Edina csapata veretlen maradt a tö-
rökországi felkészülési tornán, míg a Mirel
Albon irányította együttes első vereségét
szenvedte el.

Hét magyar gól Románia ellen

Bár a koronavírus-járvány
miatt Európa-szerte leállt a
labdarúgó-tevékenység, és az
Európa-bajnokságot is 2021-
re halasztották, Németh Krisz-
tián bízik benne, hogy jó
döntésnek bizonyul duna-
szerdahelyi leigazolása, és
lesz esélye újra meggyőzni a
szövetségi kapitányt arról,
hogy helye van a nemzeti ti-
zenegyben.

A 37-szeres magyar váloga-
tott futballista az Egyesült Ál-
lamokból hazatérve február-
ban másfél éves szerződést írt
alá a szlovák élvonalban sze-
replő Dunaszerdahelynél. A 31
éves csatár hosszabb ideje csa-
pat nélkül, egyénileg edzett.

„Azért az mindig más, ha
egy játékos a társakkal együtt
tud edzeni és felkészülni, re-
mélem, hogy minél hamarabb
sikerül visszanyerni a formá-
mat” – mondta.

A támadó arról is beszélt,
hogy Szlovákiában jobban
szem előtt lesz, mint az Egyesült Államokban,
teljesítményével pedig felhívhatja magára
Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét.
Hozzátette, ahhoz, hogy legyen esélye újra a vá-
logatottban játszani, gólokat kell szereznie és jól

kell futballoznia Dunaszerdahelyen. A Győrből
származó futballista – aki a 18-as mezszámot vi-
seli majd új csapatában – legutóbb az észak-
amerikai MLS-ben a Sporting Kansas City
együttesénél szerepelt.

A labdarúgóélet ezekben a hetekben
Európa-szerte szünetel, a koronavírus-
járvány végéig nem rendeznek futball-
mérkőzéseket. Az UEFA ingyenesen
elérhető klasszikus mérkőzésekkel és ar-
chív felvételekkel igyekszik könnyebbé
tenni ezt az időszakot a futballkedvelők
számára.

Az európai szövetség az elmúlt évtize-
dekben párját ritkító archívumot hozott
létre, amelynek válogatott és klubmérkő-
zések mellett sztárjátékosokkal készített
felvételek, történelmi pillanatok, maga-
zinműsorok is részét képezik. Az UEFA
archív felvételek sokaságát teszi elérhe-
tővé digitális csatornáin, az UEFA.tv
pedig klasszikus mérkőzéseket tűz mű-
sorára egész napos ingyenes adásában.

A következő időszakban keddenként
és szerdánként klasszikus Bajnokok Li-
gája-mérkőzéseket, csütörtökönként em-

lékezetes Európa-liga-összecsapásokat
nézhetünk újra az UEFA.tv-n, emellett
női és férfi Európa-bajnoki, valamint női
Bajnokok Ligája-meccsek is nagy szám-
ban szerepelnek a programban. Az
UEFA.tv alkalmazás immár az Apple 
TV-n, az Android TV-n és az Amazon Fire
TV-n is elérhető. Az UEFA.tv korábban
regisztrált felhasználói az új platformokon
automatikusan elérhetik az alkalmazást
felhasználói nevükkel és jelszavukkal,
míg az új felhasználók ingyenesen juthat-
nak a fent felsorolt archív közvetítésekhez
bármelyik alkalmazásban, valamint az
www.uefa.tv weboldalon.

Az UEFA népszerű közösségi média-
csatornái a szurkolókat is bevonják a tar-
talomkészítésbe, így például lehetőség
nyílik kérdéseket feltenni legendás lab-
darúgóknak, az uefa.com pedig interjúk-
kal, statisztikákkal és más érdekes

tartalmakkal igyek-
szik szórakoztatni a
futballszeretőket.

Nemcsak az
UEFA szolgáltatásá-
val lehet klasszikus
mérkőzéseket nézni
az interneten, az
MLSZ Archív You-
Tube-csatornáján a
magyar labdarúgás
több legendás ösz-
szecsapása is megte-
kinthető.

Kádár Tamás Kínába igazolt
A kínai első osztályban szereplő Shandong Luneng csapatá-

hoz igazolt a magyar labdarúgó-válogatott védője, Kádár Tamás.
A magyar szövetség Twitter-oldala a hír közlése kapcsán kie-
melte, hogy a játékos a belga Marouane Fellaini és az olasz Gra-
ziano Pellé csapattársa lett. A 29 éves Kádár 2017 óta a Dinamo
Kijev együttesében szerepelt.

Jegyzőkönyv
Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-
mérkőzés: Magyarország – Románia 7-1
(1-1)
Gólszerzők: Fenyvesi Evelin (29., 58. 60.),
Vágó Fanni (54.), Csányi Diána (67.), Süle
Dóra (81.), Csiki Anna (89.), illetve Miha-
ela Ciolacu (1.).
Magyarország: Bíró – Papp (65. Németh)
Turányi (85. Csiki), Szabó, Pinczi (65.
Mosdóczi) – Rácz, Csányi, Fenyvesi(85.
Horti) – Vágó, Kocsán (76. Süle), Németh
(76. Zágor).
Románia: Pop-Ganea – Bistrian, Meluta,
Ficzay, Kuhnle – Ciolacu, Bortan, Vătafu –
Olar, Laiu, Voicu.

Fotó: MLSZ
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Magyarország rendezheti 
a 2027-es női kézilabda-vb-t

Magyarország rendezheti a
2027-es, olimpiai kvalifikációs női
kézilabda-világbajnokságot – dön-
tött kairói ülésén a Nemzetközi
Kézilabda-szövetség (IHF) taná-
csa. A 32 csapatos torna mérkőzé-
seit Budapesten, Debrecenben,
Győrben és Tatabányán rendeznék.

„Talán sokaknak már kicsit
megszokottnak tűnhet a 2022-es
férfi- és a 2024-es női Európa-baj-
nokság rendezési jogának elnye-
rése után, hogy a 2027-es női
világbajnokságnak is mi adhatunk
otthont, azonban ne feledjük, hogy
Magyarország önállóan legutóbb
16 esztendeje rendezhetett felnőtt-
világversenyt kézilabdában, ami-
kor a női Európa-bajnokságra
került sor nálunk, felnőtt-világbaj-
nokság pedig legutóbb 25 éve,
1995-ben volt hazánkban” – idézte
az MKSZ elnökét a szövetség hon-
lapja.

A Kairóban tartózkodó Kocsis
Máté kiemelte: a negyedszázaddal
ezelőtti torna új dimenzióba he-
lyezte a sportágat Magyarorszá-
gon, és az akkori ezüstéremre ma
is szívesen emlékezhet vissza min-
denki. „Az utóbbi esztendők sike-
res női Bajnokok Ligája négyes
döntői, utánpótlás-világversenyei
nem csupán egy komoly szervezési
tudást alapoztak meg a magyar ké-
zilabdában, hanem jelzik, hogy
Magyarország alkalmas, mi több,
jó rendező, ez pedig komoly bi-
zalmi tőkét is jelent a nemzetközi
szervezetek felé. Nagyon örülünk
annak, hogy számos magyar ember
és sok válogatott játékos is átélheti
majd három éven belül, hogy Eu-
rópa-, majd világbajnokságon is
láthassa a válogatottat, illetve hazai
pályán küzdhet a minél jobb ered-
ményekért” – fogalmazott Kocsis
Máté.

Horváth Gabriella MKSZ-főtit-
kár hangsúlyozta: rendkívül érté-
kes torna rendezési jogát nyerték
el. „A 2028-as Los Angeles-i olim-
pia legfontosabb női kvalifikációs
versenye lesz a magyarországi vi-
lágbajnokság – mondta. – A négy
rendező város, nyugatról kelet felé
haladva Győr, Tatabánya, Buda-

pest és Debrecen az M1-es és M3-
as autópálya tengelyén helyezke-
dik el, így a két legtávolabbi
helyszín is elérhető majd a lehető
leggyorsabban, ez a koncepció
pedig a Nemzetközi Kézilabda-
szövetségnek is elnyerte tetszé-
sét.”

Magyarország legutóbb 1995-
ben volt női világbajnokság ház-
igazdája a társrendező Ausztriával.
Azt megelőzően 1982-ben rende-

zett egyedül vb-t az ország, akkor
a Szovjetunió mögött a második
helyen zárt a csapat, 1995-ben
pedig a Koreai Köztársaság előzte
meg a magyarokat.

A nemzetközi szövetség tájékoz-
tatása alapján a 2025-ös férfi-vb-t
Horvátország, Dánia és Norvégia
közösen rendezi, 2027-ben pedig
Németországban lesz a torna. A
2025-ös női vb-nek Németország
és Hollandia ad otthont.

Le kellett állítani az olimpiai lánghordozó 
váltófutást az emberek viselkedése miatt

Áprilisban viszik Tokióba az
olimpiai lángot, amelyet addig Fu-
kusimában őriznek. A lángfutás
váltóját múlt héten, szerdán leállí-
tották, mert kedden eldőlt, nem
idén, hanem jövőre rendezik meg a
tokiói nyári játékokat.

A láng március 12-én lobbant
fel a hagyományos keretek között
– de a szokásosnál kevesebb,
mindössze száz meghívott és akk-
reditált vendég részvételével – az
ókori játékok helyszínén, Olümpi-
ában.

A hétnapos görögországi váltó-
futás után a házigazda japánok
március 19-én vették át a fáklyát az
athéni Panathinaiko Stadionban a
koronavírus-járvány miatt nézők és
delegációk részvétele nélkül meg-
rendezett ünnepségen. Menet köz-
ben, Spártában a sok érdeklődő
miatt a Görög Olimpiai Bizottság
kénytelen volt rövid időre félbesza-
kítani a váltót.

A láng március 20-án érkezett
meg Japánba, ahol rögtön az első
napon tömegjelenetek játszódtak
le annak ellenére, hogy a kormány

kérte, ne legyenek nagyobb cso-
portosulások a helyszíneken. A to-
vábbi napokon is hasonlóan nagy
népszerűségnek örvendett a láng-
váltó, a helyieket nem igazán le-
hetett rávenni, hogy
tartózkodjanak a futás helyszíni
megtekintésétől.

A játékok halasztásáról szóló
keddi döntés után a szervezők be-
jelentették, hogy a váltót törlik,
de az olimpia jelképe marad Ja-
pánban a remény szimbóluma-
ként. Egyelőre Fukusimában
őrzik, majd a fővárosba szállítják,

ahol a városközpontban egy biz-
tonsági lámpásban lesz, olyan he-
lyen, ahol nem vonz nagy
tömegeket.

A szervezők kitértek rá: a jövő
évi lángfutás szervezésekor elsőbb-
séget élveznek majd azok, akik
idén részt vettek volna a váltóban.
A láng az eredeti tervek szerint 121
napon, 47 japán prefektúrán át
mintegy 20 ezer kilométert meg-
téve jutott volna el a nyitóünnepsé-
gig – írta az olimpiai hírekre és
sportágakra szakosodott insidethe-
games.biz portál.

Doppingolásért nyolc évre eltiltották 
a román súlyemelő Európa-bajnokot
Nyolc évre szóló eltiltást

kapott a román Cristina
Iovu a doppingellenes sza-
bályok megsértése miatt,
közölte a budapesti székhe-
lyű Nemzetközi Súlyemelő-
szövetség (IWF). A
kétszeres Európa-bajnok a
hosszadalmas – fellebbezé-
sekkel tarkított – eljárási
procedúra lezárása nyomán
csak most kapta meg a fe-
gyelmi büntetését, amely
megbukásának időpontjától,
2018 végétől érvényes.

A 27 éves súlyemelő har-
madszor veszett rajta meg
nem engedett szer igénybe
vételén. Az első esetben a
moldovai születésű Iovu 2012-ben,
Londonban szülőhazája színeiben
nyert bronzot az ötkarikás játékokon
a nők 53 kilogrammos kategóriájá-
ban, utóbb azonban a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság megfosztotta ér-
métől. A következő évben – ország-
váltást követően – már
Azerbajdzsánt képviselve bukott
meg egy doppingteszten. A 2018-as

türkmenisztáni világbajnokságon ak-
tuális hazájának, Romániának szer-
zett harmadik helyet lökésben az 55
kilósok súlycsoportjában, de a
vébén adott mintájában megint til-
tott szert találtak, ezért bűnhődik
most a nyolc esztendőre szóló eltil-
tással. Iovu az Európa-bajnoki cí-
meit 2012-ben és 2016-ban
szerezte.

Lothar Matthäus kalandos
módon jutott ki Dubajból

A légi közlekedés felfüggesztése
előtti utolsó órákban, Szijjártó Péter
magyar külgazdasági és külügymi-
niszter segítségével jutott ki Dubaj-
ból Lothar Matthäus. A magyar
labdarúgó-válogatott volt szövet-
ségi kapitánya erről a Bild című
német lapnak beszélt.

Az 59 éves exfutballista orosz fe-
leségével együtt nyaralt az Egyesült
Arab Emírségekben, ahol a korona-
vírus-világjárvány miatt az utóbbi
napokban egyre több korlátozást
vezettek be.

A 150-szeres német válogatott,
világ- és Európa-bajnok labdarúgó
elmondta, hogy már 16 éve Buda-
pesten lakik, mégis sokáig bizony-
talan volt, hogy visszatérhet-e, mert
a Magyarországon élő külföldiek
esetében nem voltak egyértelműek
a járvány miatt elrendelt beutazási
korlátozások. A dubaji német nagy-
követségtől is próbált tanácsot
kérni, de nem ért el senkit. Végül a
magyar diplomácia vezetője segí-
tett.

„Kaptam egy sms-t Szijjártó Pé-
tertől, aki egy interjúból értesült a
gondjaimról. Biztosított arról, hogy
beutazhatok” – mondta Lothar
Matthäus.

Hangsúlyozta, hogy nem része-
sült külön elbánásban, azért utazha-
tott be Magyarországra, mert
rendelkezik magyar lakcímkártyá-
val.

A Dubajba közlekedő magyar- és
németországi járatokat már leállí-
tották, de szerencsére egy régi ba-
rátja éppen a városban volt, és
indulni készült magángépével.
Matthäusékat is magukkal vitte.
Szerda este 20.30-kor indultak. Ez
volt az utolsó előtti magángép,
amely felszállhatott, mielőtt felfüg-
gesztették az utasszállítást az Egye-
sült Arab Emírségek két nagy
nemzetközi repülőterén, Dubajban
és Abu-Dzabiban.

„Négy órával később már nem
jutottam volna ki az emírségekből” –
mondta Lothar Matthäus a Bildnek.

Az utolsó napokban Dubajban-
szinte egymást érték a korlátozások.
Szerda délután egy vendéglőben
voltak, és a pincér 15 órakor meg-
kérdezte, kíván-e rendelni még egy
sört, „ugyanis a kormány döntése
értelmében 15.30-tól az egész or-
szágban nem lehet szeszes italt fel-
szolgálni; szinte óránként hozták a
döntéseket és vezették be az új tilal-
makat” – mondta Lothar Matthäus.

A soron következő felnőtt női világversenyek helyszínei
2020, Európa-bajnokság: Dánia–Norvégia
2021, olimpia: Tokió
2021, világbajnokság: Spanyolország
2022, Európa-bajnokság: Észak-Macedónia–Montenegró–Szlovénia
2023, világbajnokság: Dánia–Norvégia–Svédország
2024, olimpia: Párizs
2024, Európa-bajnokság: Ausztria–Magyarország–Svájc
2025, világbajnokság: Hollandia–Németország
2026, Európa-bajnokság: még nincs döntés
2027, világbajnokság: Magyarország
2028, olimpia: Los Angeles

A soron következő felnőttférfi világversenyek helyszínei
2021, olimpia: Tokió
2021, világbajnokság: Egyiptom
2022, Európa-bajnokság: Magyarország–Horvátország
2023, világbajnokság: Lengyelország–Svédország
2024, Európa-bajnokság: Németország
2024, olimpia: Párizs
2025, világbajnokság: Dánia–Horvátország–Norvégia
2026, Európa-bajnokság: még nincs döntés
2027, világbajnokság: Németország
2028, Európa-bajnokság: még nincs döntés
2028, olimpia: Los Angeles

Felül kell vizsgálni a 2024-es terveket
A koronavírus-járvány megnehezíti a párizsi olimpia előkészíté-

sét – jelentette ki a 2024-es nyári játékok szervezőbizottságának el-
nöke, Tony Estanguet.

A 41 éves, szlalomkenuban háromszoros olimpiai bajnok sport-
vezető a Le Dauphine újságnak azt mondta, a szervezőbizottságnak
„felül kell vizsgálnia minden tervét”, miután a 2020-as tokiói olim-
pia egyéves elhalasztásával egy esztendővel később kezdődik a kö-
vetkező ötkarikás ciklus.

„Ez befolyásolja a 2024-es játékok előkészítését, bár biztos va-
gyok benne, hogy képesek leszünk alkalmazkodni” – mondta Es-
tanguet.

Párizsban, amely harmadszor rendezhet olimpiát, 2024. július
26-tól augusztus 11-ig zajlanak majd az ötkarikás versenyek.
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A szászrégeni Malomárok ren-
dezési tervéről a Népújság-
ban március 2-án megjelent
tudósítás ismételten a vízügyi
hatóság csőlátásáról és kép-
mutató hozzáállásáról tesz ta-
núbizonyságot. Ezeket a
későbbiekben részletezem.
Nem véletlenül volt olyan erő-
teljes a civil szféra fellépése a
február 19-i utólagos (!?)
nyilvános vitán.

(Folytatás március 16-i 
lapszámunkból)

A fentiekkel szöges ellentétben,
a vízügy ukmukkfukk nekikezd a
medertakarításnak, ami náluk a
mostani konkrét tapasztalat szerint
is egyet jelent a medret kísérő fák
és cserjék nyomtalan eltüntetésé-
vel. Már ez a tény is erősen gyanús,
ugyanis ha létezik egy szabályozási
terv, akkor annak költségvetésében
szerepelnie kell(ene) a legszüksé-
gesebb ilyen természetű munkála-
toknak is, ami a kivitelező feladata
(lenne). Mindenekelőtt viszont, épp
a vízügyi törvény előírása szerint,
a folyómedrekben levő fás növény-
zet kivágása (de ültetése is!) a víz-
jogi engedély mellett igényli az
erdészeti hatóság jóváhagyását is.
Vajon ez megvolna? Kérdés, hogy
a vízügy spórol a kivitelezőnek, az-
után pedig kifizeti neki az el nem
végzett munkát? Csak a nagy köz-
felháborodásra álltak le ideiglene-
sen, majd az újság szerint „közvitát
szerveztek, jelenleg a kivitelezők
(!?) és a civil szervezetek képvise-
lői együtt keresik a jobb megol-
dást”. A kivitelezők? A törvény
szerint a kivitelezőknek semmi be-
leszólása nincs a tervbe. Ha a cikk-
ben említett „megoldáskeresés”
ténylegesen megtörténik, ez csak a
vízügynek a felelősség előli mene-
külését takarja. Ami viszont ennél
még fontosabb, és amit a civil kép-
viseletnek nagyon de nagyon tud-
nia kell: semmilyen utólagos
tárgyalás, különösen a kivitelező-
vel, nem módosíthatja az eredeti
terv előirányzatait. Ezt még a beru-
házó vízügy sem teheti meg a tör-
vény megszegése nélkül. Ebben az
esetben is csak a jelenlegi terv tel-
jes felhagyásával és egy teljesen új,
az érvényes törvényes előírásokkal
összhangban levő megoldásokkal
kidolgozott tervről lehet szó. Hogy
a vízügynek esze ágában sincs a
tervet lényegében megváltoztatni,
az a cikk végén a beruházási-fej-
lesztési igazgatóval készített inter-
júból is fényesen kiderül. Ugyanis
nem vagyunk olyan naivak, hogy
elhinnénk: a vízügy nincs tudatá-
ban annak, hogy az egész utólagos
„megoldáskeresés” csak porhintés,
valójában lehetetlen. Ugyanis a
vízügyi törvény szerint a vízjogi
engedély konformálási kötelező
erővel bír, ami számukra is azt je-
lenti, hogy azt betű szerint, „ad li-
teram” be kell tartani. De úgy néz
ki, hogy a vízügy nem veszi komo-
lyan ezt az előírást. Ez lenne a be-
vezetőben jelzett képmutató
magatartás bizonysága.

Ami a vízügynek és az alpolgár-
mester szerint a polgármester 
asszonynak (aki szerint „a civil
szervezetek közbenjárása miatt”) az
országos költségvetésből megnyert
összeg esetleges elvesztése feletti
sajnálkozását illeti, nyíltan ki kell
mondani, hogy inkább veszítsék el
azt, minthogy a számtalan más, ha-
sonló esetben kivitelezett elrettentő
betonozással örökre tönkretegyék a
még menthetőt. Igen jellemző
ugyanakkor ez a magatartás, és nem
is egyedülálló, hogy amikor a civil
szféra véletlenül megneszel egy ha-
tósági bakit (a közírás etikája sze-
rint sajnos nem nevezhejük meg
helyesen), és azt feltárja a nyilvá-
nosság előtt, a hatóság a felelőssé-

get rögtön a nyakukba akarja varrni.
Vagy ha ez nem megy, akkor a
fennvalóra. Erre is igen friss példa
ismeretes már – milyen véletlen
(!?), épp a környezetvédelmi gárda
igazgatójától.

Ami a medertisztogatást illeti, a
törvény szerint a településeken át-
haladó vízfolyások medrének taka-
rítása, nagyságtól függetlenül, a
vízügy és a helyhatóság közös kö-
telessége. Amint a cikkből is kide-
rül, a medrek egy részét már több
mint 30 éve nem takarították. Hogy
miért nem, most ne firtassuk, mert
úgysem kapunk rá értelmes magya-
rázatot. Ami az illegális szennyvíz-
bevezetéseket illeti, nem fogadható
el a hatósági magyarázkodás, mert
kellő hozzáértéssel, rendszeres kö-
vetéssel és módszeres beavatkozás-
sal mind fel lehetne azokat
számolni. Nem könnyű, csak kellő
akarat kell hozzá. Ez viszont nem a
mederszabályozási munkálatok kö-
rébe tartozik.

Igen érdekes az alpolgármester
meglátása. Hogy könnyebben meg-
érthessük, érdemes teljes egészé-
ben idézni: „Fontos lett volna a
terv közvitára bocsátása, mert úgy
tűnik, hogy ezt irodában, te-
repszemlét mellőzve készítették el a
szakemberek. Sajnos, nálunk asze-
rint terveznek, hogy ki nyeri meg az
összeget. Egyetértek a civilekkel,
hogy a tömör betonkazettás megol-
dás nem a legjobb, mivel ez idővel
megrepedezik, feltörik. Nem tudunk
olyan minőségi munkát végezni,
mint amilyent a civilizáltabb orszá-
gokban. Örvendetes, hogy a város-
nak ennyi pénz jutott, de mivel a
közelgő kampány miatt nagy volt a
nyomás a kivitelezés végett, egy ki-
csit elhamarkodottnak tűnik. Jó lett
volna alaposabban átgondolni a
projektet, és valóban a legjobb
megoldást találni mind a vízügyi
szempontok, mind a városlakók el-
várásainak megfelelően”. A tör-
vény szerint minden tervet már az
engedélyezési eljárások alatt közvi-
tára kell bocsátani. Ezt a későbbi-
ekben jobban is kifejtem. Hogy ezt
a tervet is irodában és feltehetően
terepszemle nélkül, vagy felületes,
protokolláris „terepszemlével” ké-
szítették, az már az újságcikk alap-
ján is biztosra vehető. Egy
bizonyos: nem kivételről, hanem
kóros általánosságról van itt szó. A
betonkazetta sajnos egy téves meg-
nevezése a nyílt medrű, betonozott
– vagy nem – fenekű, támfalas me-
dernek. A kazetta ugyanis egy zárt
szelvényt jelent. Ami igazán meg-
lepő a nyilatkozatban, az az, hogy
az alpolgármester szerint a beton-
megoldás azért nem jó, mert idővel
megrepedezik. A civilek viszont
nem azért ellenezték a betonozást,
mert idővel megrepedezik, hanem
– igen helyesen – mert teljesen ki-
irtja a meder élővilágát, lásd a Pok-
los-patakot (igaz viszont, hogy
ebben az esetben valóban nem léte-
zett más, egyenértékű megoldás, és
amire még igen nagy szükség
lenne, annak a megépítése felelős
hatósági hozzáállás hiányában bi-
zonytalanabb, mint a kutya vacso-
rája). Legalább ilyen meglepő egy
helyhatósági vezető állású illeté-
kestől a „Nem tudunk olyan minő-
ségi munkát végezni, mint amilyent
a civilizáltabb országokban” kije-
lentés. Nyilván igaza van, csak az
felejtődik valahogy ki (és nemcsak
ebben az esetben), hogy a civilizál-
tabb országokban az ilyen kivitele-
zőknek felkopik az álluk, mivel,
különösen közpénzű beruházáso-
kat, arrafelé senki nem bíz ilyen cé-
gekre. Ami azután a hab a tortán,
hogy szerinte a választási kampány
miatt sürgetődött meg egy 10 éve
készített tervnek a kivitelezése.
Egyébként Romániában ez is egy
bevett, sajnos, a társadalom szem-
pontjából a lehető legkárosabb szo-
kás. A kijelentés igaz, csakhogy
hadd jegyezzük meg gyorsan, poli-

tikai nyomás nélkül sem lehet egy
elrontott tervet a kivitelezés meg-
kezdése után kijavítani. A tíz év
utáni politikai nyomást pedig nemi-
gen lehet „kicsit elhamarkodott-
nak” tekinteni. A továbbiakban
erről is bővebben szólok.

A legfontosabb, ugyanakkor a
legtöbb kérdőjelű információkat a
vízügy beruházási-fejlesztési igaz-
gatójával készült interjúból tudjuk
meg. Szerinte a Malomárok és a
Rózsa-patak mederrendezési terve
már 2010 óta várja a finanszírozást,
a pénz folyósítását pedig a patak
2018-ban bekövetkezett áradása
tette lehetővé. De vegyük sorjába.

Az újságcikkből sajnos nem
derül ki, hogy a Rózsa-patakot és a
Malomárkot milyen hosszban akar-
ták rendezni. Amint feljebb láttuk,
a Rózsa-patak medrét már a ’70-es
években kezdték rendezni, tehát
ebben az esetben a régi, valószínű-
leg teljesen tönkrement munkálato-
kat állítanák helyre, az újabb
előírások szerint. A Malomárkot is
a ’70-es és ’80-as években rendez-
ték. Az Eperfás utcai beton támfalas
megoldás inkább ideiglenes beavat-
kozásra utal, ugyanis nehezen kép-
zelhető el, hogy egy „rendes”
tervben ilyen megoldást jóváhagy-
tak volna. Ami a szóban forgó tervet
illeti, feltehetően a Só utcai hídtól
kezdődhet.

Egy 2010-ben finanszírozásra
kész terv esetében arra lehet követ-
keztetni, hogy ez már a technikai
(proiect tehnic) és részletterv (deta-
lii de execuţie) szakaszban van ki-
dolgozva. Ugyanis a
megvalósíthatósági tanulmány (stu-
diu de fezabilitate – SF) szakaszá-
ban levő tervre alapozott
kivitelezést törvény tiltja. Ugyanak-
kor ebből az is következik, hogy a
tervet már évekkel azelőtt kezdték
el kidolgozni, és mivel közberuhá-
zásról van szó, kötelező módon át
kell mennie a megvalósíthatósági
tanulmány szakaszán. A törvény
szerint az összes szükséges enge-
délyt, és itt elsősorban a vízjogi en-
gedélyt emelném ki, már ebben a
szakaszban köteles beszereznie a
megrendelőnek/beruházónak, még
akkor is, ha az épp maga a vízügy.
Ugyanakkor a törvény szerint a víz-
jogi engedély érvényét veszti,
amennyiben a kibocsátásától számí-
tott 2 éven belül nem kezdődik meg
a kivitelezés. Másrészt tudni kell,
hogy a megvalósíthatósági tanul-
mány jóváhagyása a legkedvezőbb
körülmények között is hónapokkal
elhúzódhat az utolsó engedély (té-
telezzük fel, hogy szerencsés eset-
ben ez épp a vízjogi engedély volt)
megszerzése után. Ami azt jelenti,
hogy a megvalósíthatósági tanul-
mány jóváhagyása után a technikai
tervet olyan rövid idő alatt kell el-
készíteni, hogy a kivitelezés az
annak alapján kijelölt pillanatban ne
haladja meg a vízjogi engedély 2
éves érvényességét. Könnyen belát-
ható, hogy ez az előírás ebben a for-
mában még viszonylag kisebb
kaliberű beruházások esetében is
igen nehezen teljesíthető. Ugyanak-
kor a terv kidolgozása idején érvé-
nyes előírások szerint a vízjogi
engedély érvényességét csak egy al-
kalommal, annak lejárta előtt leg-
több 2 hónappal lehetett megújítani.
Másrészt a technikai terv alapján ki-
bocsátott építési engedély érvényes-
ségi ideje legtöbb 24 hónap. A
kivitelezést ebben az intervallum-
ban kell megkezdeni, ellenkező
esetben az érvényét veszti. A meg-
hosszabbítást az érvényességi határ-
idő előtt legkevesebb 15 nappal kell
kérvényezze a kivitelező, és indo-
kolt esetben is csak egyszer lehet
legtöbb 12 hónapos meghosszabbí-
tást kapni. Mindezeken felül,
amennyiben az építkezés megkez-
dése előtt megváltoztak a törvényes
rendelkezések, a tervet mindenkép-
pen elejétől kezdve az új műszaki
rendelkezések és törvényes eljárá-

sok alapján át kell dolgozni, és az új
engedélyezési eljárásoknak alá-
vetni. Ezzel kapcsolatban ki kell
emelni azt, hogy 2010 után már
csak a vízjogi eljárás is háromszor
változott, az építési törvényről és a
többiről nem is szólva.

Még egy dologra érdemes fel-
hívni a figyelmet. Már a terv kidol-
gozásának idején létezett két
minisztériumi előírás, amely a ter-
vező számára kötelező módon elő-
írta a megvalósíthatósági
tanulmányi szakaszban legalább
három rendezési változat tanulmá-
nyozását mind műszaki, mind gaz-
dasági szempontból, a vízfolyások
minél természetközelibb állapotá-
nak megtartásával. Ehhez tudni
kell, hogy ez egy Nyugaton kidol-
gozott, teljesen empirikus módszer,
alkalmazása igen vitatható, és arra-
fele sem általánosan elterjedt. Nagy
kérdés, hogy a tárgyalt esetben ez
egyáltalán megtörtént-e. Ugyanak-
kor arra is figyelni kell, hogy érde-
kes módon mindig a betonozott
változat „jön ki” a leggazdaságo-
sabbnak. Ez azért lehetséges, mert
az empirikus súlyozó együtthatókat
úgy lehet megválasztani, hogy a
végeredmény a megrendelő tetszé-
sének megfeleljen. A civileknek
joguk van erről is információt
kapni.

Most vessük mindezt össze az
igazgató úrnak azzal a megjegyzé-
sével, hogy 2019 folyamán szerez-
ték meg az engedélyeket. Nyilván
jogosan tevődik fel a kérdés, hogy
milyen hatóságok és milyen törvé-
nyek alapján bocsátottak ki engedé-
lyeket egy több mint 10 éve
kidolgozott tervre?

Érdemes még visszatérni néhány
szó erejéig a tervezés közérdekűsé-
gét érintő kérdésekre. A vízügyi
törvény szerint a vízügy által kez-
deményezett tervek esetében a ha-
tóságnak kötelező módon
konzultálnia kell az érdekelt felek-
kel. Ez nem tévesztendő össze a
vízjogi engedélyezési eljárás, a kör-
nyezetvédelmi engedély és az épí-
tési engedély kibocsátása előtti
kötelező közmeghallgatással. Erre
a kitételre senki sem figyelt fel, a
vízügy pedig nagyvonalúan elhall-
gatja. Így történhet meg, hogy a
legtöbb esetben még a helyhatósá-
gok sem tudják, mit tervezett be
nekik a vízügy. Létezik ugyan egy
Vízmedence-bizottság, amely fo-
lyamatosan kellene tartsa a kapcso-
latot a helyhatóságokkal is, de a
szomorú gyakorlat azt bizonyítja,
hogy ez is csak sóhivatal. Pedig ez
lenne a kitűnő alkalom, hogy már a
legelső szakaszban véleményt
mondhassanak az érdekelt felek.
Ahogy például a helyhatóság tudo-
mást szerez egy hasonló terv szán-
dékáról, semmilyen törvény nem
tiltja számára, hogy a maga során
közmeghallgatást szervezzen, és
annak jegyzőkönyvét továbbítsa a
vízügynek, amely köteles azt figye-
lembe venni.

De létezik két másik lehetőség is.
Az építési és a környezetvédelmi
engedély kibocsátását is meg kell
előzze a nyilvános meghallgatás.
Ezek is mind jó alkalmak (lenné-
nek) arra, hogy a civil szféra, bele-
értve a lakosságot is, véleményt
mondhasson a tervről. Még ha a
polgármesteri hivatal maga is elé-
gedetlen lenne a tervvel, de egyedül
nem merne ellentmondást megfo-
galmazni, a közvélemény meghall-
gatása után, amely megerősíthetné
őt döntésében, igenis joga lenne
nemet mondani az építési engedély
kiadására. Ugyanis egy jogállam-
ban a vízügy nem kényszeríthet egy
közösséget a számára nyilvánva-
lóan káros megoldás elfogadására.
Nyilván, senki nem tételezi fel a
vízügyről, hogy szándékosan ártani
akarna a városnak. Viszont az igaz-
gató úrnak azon megjegyzése, mi-
szerint „Csak azokon a helyeken
módosítanak a terven, ahol szüksé-

ges, és amiért nem kell majd az egé-
szet átgondolni”, világos üzenet
mindenki számára, hogy a vízügy,
ha törik, ha szakad, kibetonozza a
medreket. Mert csak az a kifize-
tődő, a kivitelezőnek is. Tegyük
hozzá, mint ahogy minden más
esetben. És ez az a bizonyos csőlá-
tás, alagútlátás vagy lószemüveg,
egyre megy, amit a bevezetőben je-
leztem. Sajnos, a jelenlegi közbe-
szerzési törvény, a költségvetési
törvény és a közpénzügyi törvény is
ezt a szemléletet látszik támogatni.
Valójában a legnagyobb kerékkötői
az észszerű gazdálkodásnak. Tulaj-
donképpen ezekre célzott az igaz-
gató úr, amikor a pénzről beszélt.
Ugyanis ezek be nem tartása esetén
– és ide tartozik a jelenlegi munka
felmondása és a pénz visszautalása
– a vízügy és a felettes miniszté-
rium egy nagy-nagy fekete pontot
kap a pénzügyminisztertől. A többi
törvényes előírás közül, amelyek
minderre csak rátesznek egy lapát-
tal, néhányat már említettem.

Másrészt az árvizek miatt bekö-
vetkező károkkal és esetleges em-
beráldozatokkal kapcsolatos
felelősségvállalással való riogatás
nem a legjobb módszer egy hatóság
részéről, bár ez bevált eszköze a
vízügynek. Anélkül, hogy itt a kel-
lően részletes indoklással szolgál-
nék, csak annyit említek meg, hogy
az árvíz mint természeti kockázat
elkerülhetetlen velejárója az emberi
létnek, erről manapság külön törvé-
nyes rendelkezések is szólnak. A
kockázat és az árvízvédelmi bizton-
ság mérlegelése mindig és minden-
hol gazdasági meggondoláson
alapul(t). Azok a bizonyos rendel-
kezések is utalnak arra, hogy teljes
mértékű (már önmagában ez is egy
jó kérdés) védelem nem lehetséges.
Épp az említett két meggondolás
eredménye a létesítmények árvízvé-
delmi fontossági osztályba való be-
sorolása. És minálunk ebben a
tekintetben – hadd találjuk ki – hát
épp a vízügynél van a legnagyobb
káosz.

Figyeljük csak meg, hogy az
igazgató úr hogyan próbálja a pol-
gármesteri hivatal számlájára íratni
a közmeghallgatás elmulasztását.
Ha ez valóban nem történt meg,
akkor nemcsak hogy igaza van,
hanem a polgármesteri hivatal is
óriási, jóvátehetetlen mulasztást
követett el. Ugyanakkor kijelenté-
séből az is sejthető, hogy a maga
során a vízügy sem tartotta meg a
közmeghallgatást. Már egyedül ez
a tény is elegendő volna a munká-
latok teljes leállítására, eltekintve
az előbbiekben felsorolt törvényes
mulasztásoktól. A civileknek igenis
joguk van mindezekre rákérdezni,
és kikérni a bizonyító dokumentu-
mokat.

A vitából, amint az újságcikkből
kiderül, „természetesen” nem ma-
radhatott ki a politika. Az igazgató
úr tévedésben van, ugyanis a főépí-
tészi állás nem politikai kinevezés
eredménye, ellentétben például a
vízügy igazgatójáéval. A vízügynél
is épp az a legnagyobb baj, hogy a
politika miatt az igazgatókat gyak-
rabban cserélik, mint az egyszerű
ember a… zokniját.

De van egy másik, igen furcsa
megjegyzése is: „a terv, amely gya-
korlatilag már 2010-ben elkészült”.
És tulajdonképpen itt van az a bizo-
nyos kutya elásva. Annyira, hogy
egymagában tartalmazza mindazt,
amit az előzőekben bemutatni igye-
keztem.

Befejezésképpen, csak remélhet-
jük, hogy a vízügy, de a helyhatóság
is, belátja a javasolt terv alkalmat-
lanságát, és bölcs döntéssel leállít-
ják annak kivitelezését.
Nemkülönben a polgármesteri hiva-
tal mielőbb elindítja az említett ál-
talános rendezési tanulmány
kidolgozását. Erre például jól meg-
alapozott ürügyül szolgálhatna a fo-
lyamatban levő ÁVT.

Kelemen Árpád

Szászrégeni Malomárok, merre tovább?



JÓKÍVÁNSÁG MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium

redőnyöket, szalagfüggönyöket, har-

monikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel.

0744-121-714, 0265/218-321. (7011)

MEDCOMP Belgyógyászati Központ

– Marosvásárhely, Tudor Vladimi-

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

(6816-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy tavaszi nap reggelén itthagy-

tál mindenkit, akiket oly nagyon

szerettél.

Fájó szívvel emlékezünk 

KOVÁCS ATTILÁRA halálának

első évfordulóján. Pihenésed le-

gyen csendes! Emlékedet őrzik

keresztszüleid, két unokatestvé-

red családjukkal együtt. (7209)

Soha el nem múló szeretettel és

fájdalommal gondolunk a szere-

tett férjre, édesapára, nagyapára,

apósra, ismerősre, KELEMEN

MÓZESRE halálának első évfor-

dulóján.

Hiányodat a nap minden órájá-

ban érezzük. Emléked szívünk-

ben őrizzük. Nyugodjál békében,

emléked legyen áldott! A gyá-

szoló család. (7228)

Kegyelettel emlékezünk és emlé-

keztetünk március 30-án a csere-

falvi FÜLÖP ANTALRA halálának

3. évfordulóján. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes!

Emlékét őrzi testvére és családja. 

(mp-I)

„Minden időn s téren át

Szívem esdeklő szavát halld

meg, Istenem!

Örök vizek nagy hajósa – vezess

engem

Égi tóra szent ösvényeden.” (Sz. B.)
Szomorúan emlékezünk az ákos-
falvi DÓSA MARGITRA szül.
Suka halálának 8. évfordulóján.
Emlékét őrzi fia, Tibike, anyukája,
testvére és családja. (mp-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, apa, após, nagy-

tata, dédnagytata, rokon és isme-

rős,

NAGY MIHÁLY

nyugalmazott tűzoltó őrnagy

életének 90. évében, türelemmel

viselt hosszú betegség után el-

hunyt. Temetése március 31-én

12 órakor lesz a marosvásárhelyi

református sírkertben, szűk csa-

ládi körben. Emlékét szívében

örökre megőrzi

a gyászoló család. (p.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel veszünk
búcsút KÓSA ILDIKÓTÓL,
emlékét szívünkben megőrizzük.
Nyugodj békében, drága Ildikó!
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak.
Barátnője, Hédi és egész családja
(-I)

Mély megrendüléssel értesültünk
NAGY MIHÁLY nyugalmazott
tűzoltó őrnagy haláláról. Őszinte
részvétünk gyászoló szeret-
teinek. Sógornője, Magdi,
valamint  Attila és Gabi. (p.-I)

A marosvásárhelyi Ügyes Kezek

Alapítvány munkaközössége és

fiataljai, osztozva a gyászban,

mélységes részvétüket fejezik ki

ZOZÓ elhunyta alkalmából a

családnak. 

Fáj az elválás, de megnyugtat a

tudat, hogy ahol Ő van, nincs

több szenvedés. Szeretetünk

örökre megmarad. 

Jézus biztatásával – „Aki hisz

énbennem, ha meghal is, él” –

kívánunk vigasztalódást. 

Jézus őrizze meg a gyászoló

családot! (-I)
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Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De bennünk él egy arc és a végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, nem felejtünk téged.
Megtört szívvel emlékezünk március 30-án KOVÁCS ATTILÁRA
halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzik szülei, testvérei és kicsi keresztfia, Bence.
*
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nagyon, soha el nem feledünk.
Szeretettel, fájdalommal gondolunk az egy éve, 2019. március
30-án elhunyt édesapánkra, 
KOVÁCS ATTILÁRA.
Szerető gyermekeid: Tihamér és Attila.
*
Valaki elment, akit szerettem. Valaki volt a mindenem.
Búcsú nélkül itthagyott. Utána csak üresség maradott.
Láttam őt harcolni, küzdeni, láttam őt boldogan nevetni.
De elment, s a szívem megfagyott.
Valaki elment, akit szerettem. Valaki magával vitte mindenem.
2019. március 30. életem legkeserűbb napja, amikor hirtelen-
séggel itthagytál minket, drága férj és édesapa, KOVÁCS 
ATTILA. Nyugodj békében!
Szerető feleséged, Kovács Katalin. (7208-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

tata, após, rokon és lelkes 

munkaadó, 

CSEH SÁNDOR 

életének 69. évében 2020. már-

cius 27-én csendesen megpihent. 

Drága halottunkat 2020. március 

31-én 13 órakor helyezzük örök

nyugalomra a marosvásárhelyi

központi városi temetőben. A járványügyi helyzet miatt korlá-

tozott a temetésen részt vevők száma, kérjük a gyászunkban

osztozókat, hogy otthon mondjanak imát drága halottunk csen-

des nyugalmáért. 

Derűje, szeretete, emléke örökké velünk marad. 

Megemlékező gyászszertartást az aktuális járványügyi helyzet

enyhülése után tartunk. 

A gyászoló család. (-I) 

Az érvénytelen útadómatrica 
és műszaki vizsga miatt bírságolnak

Nem hosszabbítanak 
automatikusan

Az országutak használatáért
kiszabott díj, az úgynevezett
útadómatrica érvényességét,
valamint a járművek lejárt
műszaki vizsgáját nem hosz-
szabbítják meg automatiku-
san a jelenleg elrendelt
szükségállapot idején sem. 

Mivel a járványügyi intézkedé-
sek miatt a legtöbb intézményben
elrendelték az okiratok automati-
kus meghosszabbítását, sokan re-
ménykedtek az úthasználati díjak
érvényességének meghosszabbítá-
sában is. Ezt azonban nem rendelte
el a közútkezelő országos társaság,
így sürgősen meg kell újítaniuk
azoknak, akiknek lejárt az úthasz-
nálati díj határideje. A közúti ellen-
őrzések során az országutakon és
autópályákon közlekedők, annak
érdekében, hogy elkerüljék a bír-
ságokat, online vagy SMS-ben ki-
válthatják az útadómatricát a
Közúti Infrastruktúrát Kezelő Or-
szágos Társaság https://www.ero-
vinieta.ro/vignettes-portal-web/?fb
clid=IwAR3xhhVFIbQZHlNA-
ONGye30ZP3S-AQ5FiPQ6lItxmn
X5x3sfKTLL5RVjITE#/login
honlapján, vagy SMS-ben a 7500-
as mobilszámon; az útmutató meg-
található a http://www.cnadnr.ro/
ro / rovin ie te / rovin ie ta-pr in-

sms?fbclid=IwAR3SbuGhQzi-
ILqn0rmOEY3GclG2VSyZbhOo
O7CXp_kiee51YNAl-8yfunrU ol-
dalon. 

A 7500-as SMS-számra a jármű
teljes rendszámát kell küldeni, va-
lamint a jármű kategóriáját. Példa-
ként ha személyautó úthasználati
díját szeretné valaki kifizetni, a
rendszám után egy A betűt kell
írni. Ezt követően érkezik egy
visszaigazolás, amelyen megis-
métlik az adatokat, feltüntetve az
úthasználati díj érvényességét és a
fizetendő díjat. Ha a vásárló min-
dent megfelelőnek talál, tovább-
léphet az igen, vagyis a DA választ
küldve ugyanerre az SMS-számra.
Ezt követően érkezik a kifizetést
igazoló válasz. Amennyiben egy
olyan SMS-üzenet érkezik, amely-
ben közlik, hogy a művelet siker-
telen volt, újra kell próbálkozni,
mert az úthasználati díj folyósítását
a mobiltelefon-szolgáltató nem
tudta elvégezni, így az útadómat-
rica továbbra is érvénytelen. 

Azok, akiknek nehézséget okoz
a digitális pénzátutalás, továbbra is
az üzemanyagtöltő állomásokon
fizethetik be az országút-haszná-
lati díjat. Ez utóbbi lehetőséggel
azonban a járványügyi óvintézke-
dések miatt nem tanácsos élni – tá-
jékoztatott Elekes Róbert, a
Brassói Út- és Hídügyi Igazgató-
ság szóvivője.

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

„Ha van még szív a
földön, 
És van még szeretet, 
Úgy ma üljön a világ
örömünnepet!”
Drága Piri nénje! 100.
szülinapja alkalmából sok
egészséget, minden
szépet és jót kívánunk sok
szeretettel. 
Olgi, Gyuri, Villő,
Bernhard, Előd, Maggie,
Feri, Lenni és Oli. (v.-I)

Fotó: Brassói Út- és Hídügyi Igazgatóság

Szer Pálosy Piroska 
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