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Csökkent a folyók vízszintje

Még mindig fennáll az árvízveszély
Tömeges fertőzés
egy németországi
húsüzemben

A Tönnies holdinghoz tartozó üzemben többnyire közép- és kelet-európai
vendégmunkások dolgoznak. Az alvállalkozói konstrukcióban foglalkoztatott emberek általában
tömegszállásokon laknak.

____________3.
Megújul
a Csűrszínház

Napokon belül befejezik a mikházi
Széllyes Sándor Csűrszínház tavaly
elkezdett felújítási munkálatait, ám ez
csak az első munkaszakasz. Azt még
nem tudják, hogy a következőre mikor
lesz pénz.

Nyárádszeredában pénteken a helyi katasztrófavédelem és a vízügyi hatóság munkacsoportjai védvonalat építettek

A hét végén apadni kezdett a víz a Nyárádban, a Kis- és Nagy-Küküllőn, bár
mindhárom folyón harmadfokú (vörös)
árvízriasztás van érvényben. A múlt hét
sem végződhetett árvíz nélkül.

Gligor Róbert László
A múlt hétfői áradást újabb követte csütörtökön Székelyhodos községben. A délutáni esőzéskor ismét sok víz folyt le Jobbágytelke
meredek utcáin, megrongálva azokat, továbbá
kimosta egy villanyoszlop talapzatát. Az áram-

szolgáltató munkacsapata kikötötte az oszlopot,
hogy ne dőljön az utcára, és a hét végén elköltöztette. Barabási Ottó polgármestertől megtudtuk, szinte ugyanott, mint az előző napokban, a
falu laposabban fekvő, alsó részén ismét elmosta a kerteket a kiáradt patak, zöldségtermesztő fóliasátrakban okozott kárt, majd
Székelyhodoson további öt gazdaságot öntött
el. A helyi önkéntes tűzoltók elkezdték az udvarok, pincék, kutak kiszivattyúzását, segítségükre siettek a csíkfalvi társaik. Munkagépek
segítségével a hodosi piac mellett két átfolyót

Fotó: Gligor Róbert László

torlaszoltak el a helyiek, hogy a patakból a víz
ne jusson be a szomszédos házakhoz. Az önkormányzat kérvényezte a vízügyi igazgatóságtól,
hogy még egy munkagépet küldjenek a patak
folyamatban levő ásásának felgyorsítására, de
a sok eső miatt egész héten állt a munka. A polgármester szerint a csütörtöki áradás nagyobb
volt a hétfőinél.
A Maros mentén is gond volt
Csütörtökön a megye más részein is áradás
volt: Szovátán a helyi katasztrófavédelmi
(Folytatás az 5. oldalon)

____________5.
Csokicsodák
Csomafalván

Aki nem tudja, el sem hinné, hogy a
teljesen valósághű cipőcskék és figurák csokoládéból vannak, és a Berri
kézművesműhelyben készülnek. Szilveszter Sándorral az év elején a
Petry-féle kézművesvásáron találkoztunk, ahol azonnal megfogott a gyönyörű csokik látványa, és még inkább
az íze.

____________6.

Veszélyes túlbuzgóság

Bodolai Gyöngyi

Míg olyan országokban, mint például az Egyesült Királyság, bizonyítottan fertőzött, de intenzív ellátásra nem szoruló koronavírusos
betegeket online közölt utasítások alapján jobbára az otthonukban
kezelnek, Romániában a túlbuzgó „jóakarat” vagy a statisztikai adatok feltupírozása érdekében átesnek a ló túlsó oldalára. Olyan veszélybe sodorva egészséges embereket, ami akár az életükbe is
kerülhet. Ezúttal a marosvásárhelyi Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 31 alkalmazottjáról van szó, akik igazságügyi eljárást indítanak téves kórismézés, ok nélküli kórházi
beutalás és anyagi kár miatt.
A járvány kitörését követően a gondozottak védelme érdekében elrendelték, hogy a gondozók két hetet a szociális eseteket ellátó otthonban, majd egymást felváltva két hetet otthoni elkülönítésben
töltsenek. Ezt követően tesztelik őket, és negatív teszteredménnyel
újabb két hétre bevonulnak az otthonokba. Mint arról beszámoltunk,
az első teszt elvégzéséért sokan közülük Szászrégenig kellett hogy
utazzanak, ahol annyian gyűltek össze, hogy órákig várakoztak az
utcán, amíg sorra kerültek. Legnagyobb megdöbbenésükre az eredményről akkor értesítették őket, miután visszamentek dolgozni újabb
két hétre. Akkor nem számított, hogy pozitív eredmény esetében megfertőzhetik a gondozottakat.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 174. napja,
hátravan 192 nap.

Ma PAULINA,
holnap ZOLTÁN napja.

Gombnyomásos gyalogátjárók Marosszentgyörgyön

Fél év után sem helyezték üzembe

IDŐJÁRÁS
Nagyobbrésztborúsidő

Hőmérséklet:
max.210C
min.140C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

9, 36, 27, 21, 3 + 8

NOROC PLUS: 2 0 2 5 2 7

2, 45, 8, 22, 18, 27

NOROC: 0 0 4 2 7 9 7

33, 8, 20, 14, 22, 2

Megyei hírek

SUPER NOROC: 3 1 9 0 6 7

A hulladékszállítási díj
idén nem változik

Június 16-ától Marosvásárhelyen új köztisztasági szolgáltató, a Sylevy Salubriserv Kft. vette át a Salubriserv helyét.
A hulladék és kommunális szemét összegyűjtését végző
Salubriserv és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közötti szerződés érvényét vesztette. A szolgáltatóváltás nyomán a szemételszállítási díjat a magán- és jogi személyek
a marosvásárhelyi önkormányzat adó- és illetékosztályán
kell majd fizessék. A szolgáltatás kifizetésének eljárásáról
az elkövetkező időszakban tájékoztatják a lakosságot. Erre
az évre a szemételszállítási díjak változatlanok maradnak
– tájékoztatott Florian Moldovan, a közterület-fenntartó
igazgatóság vezetője.

Háztól elszállítják az e-hulladékot

Elektromos háztartási gépek begyűjtésével foglalkozik az
országos elektronikai begyűjtőhálózat (SNC). Akiktől a
Maros megyei kirendeltség csapatai a júniusi akciójuk
során elszállítják a régi, működésképtelen háztartási gépeket, elektronikai berendezéseket, a július 1-jei tombolahúzáson tárgynyereményekre számíthatnak. A régi,
használhatatlan elektronikai eszközök ingyenes elszállítása érdekében a 0756-036-756-os vagy a 0741-754-708as telefonszám hívható előzetes egyeztetés végett.

Megyei járatként közlekedik
az 5-ös autóbusz

Megyei járatként közlekedteti a Siletina Impex Kft. a Marosvásárhely – Marosszentgyörgy – Ernye közötti autóbuszokat. A járművek nem mennek fel a Kövesdombra. A
járaton nem érvényesek a korábban – a marosvásárhelyi
önkormányzat által – biztosított kedvezmények.

A WizzAir légitársaság
újraindítja járatait

A koronavírus-járvány miatti korlátozások után a WizzAir
légitársaság fokozatosan visszaállítja a régi menetrendjét.
Június folyamán kedden, csütörtökön és szombaton üzemel a budapesti járat, július 1-jétől újra napi járatok lesznek. Június 18-ától heti két alkalommal – vasárnap és
csütörtökön – közlekedik a memmingeni járat, a londonit
június 26-ától egyelőre heti két alkalommal szeretnék indítani. Nagy-Britannia egyelőre sárga zónában van, ami azt
jelenti, hogy ha addig nem változik a helyzet, az onnan érkezőknek két hétre elkülönítésbe kell vonulniuk. A dortmundi járat július elsejétől szerdán és vasárnap fog
közlekedni – derül ki a WizzAir honlapjáról. Június 28-ától
indulnak az antalyai járatok, majd következnek az egyiptomi, tunéziai és görög charterjáratok, valamint a bukaresti
és a tengerparti Tarom-járatok.

Rövid terápiás program
a Bonus Pastornál

A Bonus Pastor Alapítványnak a rendkívüli helyzet miatt elhalasztott tavaszi rövid terápiás programját július 13–24.
között tartják meg, lehetőséget adva az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel
terhelt életmódjukon. Helyszín: Szentkatolna, Rebeka
Missziós Központ. Jelentkezési határidő: július 10., marosvásárhelyieknek és a környékbelieknek az alábbi elérhetőségen: Adorján Éva – tel. 0743-039-255. A
koronavírus-járvány miatti bezártság különösen próbára
tette a szenvedélybetegeket és családjukat, ezt bizonyítja,
hogy a sürgősségi állapot ideje alatt megugrott a szenvedélybetegek és a visszaesők száma.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Decemberben szerelték fel a Marosszentgyörgyön
áthaladó országúton a balesetveszélyes gyalogátkelőknél a gombnyomásos jelzőlámpákat, azonban a mai napig sem helyezték üzembe őket.

Menyhárt Borbála

A marosszentgyörgyi önkormányzat évek óta kéri, már
a sokat vitatott betonfal felállítása előtt is jelezték az Országos Útügyi Igazgatóságnak, hogy a gyalogosok biztonsága érdekében villanyrendőrt kellene szerelni az országúti
átjárókhoz, mert nagy a forgalom, sok az átkelőhely, a gépkocsivezetők nagyon gyorsan hajtanak, emiatt nagy a balesetveszély. A szentgyörgyi országúton több mint tíz
gyalogátjáró van, ezek közül ötöt látott el hónapokkal ezelőtt gombnyomásos jelzőlámpával egy forgalmi tanulmány alapján az Országos Útügyi Igazgatóság, azokat, ahol
a legtöbb gyalogosgázolás történt az elmúlt években.
Gombnyomásos villanyrendőrt szereltek a település Marosvásárhely felőli bejáratától mintegy 300 méterre lévő átjáróhoz, az óvoda-bölcsőde épületénél lévőhöz, ahol nap
mint nap sok gyerek kel át az úttesten, a polgármesteri hivatalnál lévő átkelőhöz, a községközpontban a buszmegálló
szomszédságában lévőhöz, valamint az Állomás és Sóskút
utcák közelihez, ahol az utóbbi években több halálos baleset is történt. Bár a gombnyomásos rendszert decemberben
felszerelték, ma sem működik. Ottjártunkkor a napokban
szemtanúi voltunk, hogy egyes sofőrök ügyet sem vetnek
a gyalogosokra, a polgármesteri hivatal épülete előtti átjárón a gyalogos kerékpárjával már szinte a zebra közepén
volt, de meg kellett állnia, mert egy teherautó átszáguldott
előtte.
Sófalvi Szabolcs polgármester ottjártunkkor elmondta,
információik szerint a brassói útügyi igazgatóság kell átvegye a munkát, amint ez megtörténik, üzembe helyezheti a
jelzőlámpákat a kivitelező. Hozzátette, az utóbbi hónapokban a járvány miatt szünetelt a tanítás, sokan otthonról dolgoztak, emiatt jelentősen csökkent a forgalom a szóban
forgó útszakaszon. Ellenben a polgármester úgy véli, ez az
időszak jó alkalom lett volna arra, hogy a község lakói és a
gépkocsivezetők hozzászokjanak az új rendszerhez.
A község vezetője több ízben szóvá tette, ha üzembe is
helyezik a gombnyomásos rendszert, figyelmeztetni kell a

Fotó: Nagy Tibor

községbelieket, hogy mielőtt az úttestre lépnek, bizonyosodjanak meg arról, hogy nem közeledik gépkocsi, még
akkor is, ha zöldet mutat nekik a lámpa, ugyanis a sofőrök
nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy jelzőlámpák vannak
itt, és köztudott, hogy a megengedettnél jóval gyorsabban
hajtanak, nem számolnak azzal, hogy átjárók vannak a fallal elválasztott útszakaszon.
Érdeklődésünkre, hogy miért késik a hivatalos átvétel,
és emiatt a villanyrendőrök üzembe helyezése, Elekes Róberttől, a brassói regionális útügyi igazgatóság sajtószóvivőjétől annyit tudtunk meg, hogy a villanyhálózatra való
csatlakoztatással van gond.

Ügyfélfogadás a kataszteri hivatalban

A Maros Megyei Kataszteri és Ingatlannyilvántartó Hivatal újra fogadja az ügyfeleket a szabályoknak megfelelően átrendezett épületben. Az előírás szerint a
távolságtartás, a maszk viselése és a kézfertőtlenítés kötelező. Azok az ügyfelek, továbbá a közjegyzők, akiknek
hozzáférésük van az informatikai alkalmazásokhoz, továbbra is online folytathatják az ügyintézést. A kihallgatásokat előjegyzés alapján ütemezik be, az előjegyzés a

hivatal honlapján történik: http://ocpi-ms.ro/programde-audiente.html.
A kataszteri hivatal hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óra között tudakozót üzemeltet. Telefon: 0743017-456,
0265/211-338
–
Marosvásárhelyen;
0265/779-733, 0743-017-953 – Segesváron; 0265/513-650
– Szászrégenben; 0265/446-137 – Dicsőszentmártonban;
0265/411-316 – Marosludason.
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Koronavírus

Tömeges fertőzés egy németországi húsüzemben

Ország – világ

3

Megtalálták az „elrabolt”
17 éves lányt

Elraboltak egy 17 éves lányt szombat este a Máramaros megyei Borsán, egy benzinkút közelében –
nyilatkozta a Máramaros megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Florina Meteş. Adam Corina Andreea 12 éves fiútestvérével volt, amikor egy
fiatalember erőszakkal beültette egy fekete autóba,
majd elhajtott. A lány eltűnését az édesapja jelentette.
Vasárnap a lányt Arad megyében találták meg, sértetlenül, így visszavonták a keresésével kapcsolatos
felhívást. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a lány eltűnése pontos körülményeinek feltárása érdekében.
(Agerpres)

315 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 315 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel
24.045-re nőtt a fertőzöttek száma – közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Jelenleg 195 beteget ápolnak az intenzív osztályon. A
fertőzöttek közül 16.911 személyt gyógyultnak nyilvánítottak, és kiengedtek a kórházból. (Agerpres)

Egy egész járást lezárhatnak a
németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban az új típusú
koronavírus (Sars-Cov-2) terjedésének megállítására, mert járványgóc alakult ki egy helyi
húsüzemben.

A Rheda-Wiedenbrückben működő
sertésfeldolgozóban vasárnapig ezernél
is több fertőzést regisztráltak. A tömeges
tesztelést kedden kezdték, miután csoportos fertőzések történtek. A munkában
a hadsereg (Bundeswehr) is részt vesz, a
Gütersloh járási egészségügyi hivatal
személyzetét egy 65 fős katonai alakulat
egészíti ki. Eddig csaknem 6000 tesztet
végeztek el.
Az üzemet bezárták, és elővigyázatosságból karanténra kötelezték csaknem
valamennyi dolgozóját, 6400 embert, az
adminisztratív munkakört betöltőkön
kívül mindenkit.
A kereszténydemokrata (CDU) vezetésű tartományi kormány vasárnap rendkívüli ülést tartott. Az előzetes
nyilatkozatok alapján meglehet, hogy a
járásban ismét bevezetik a társadalmi és
gazdasági életet befagyasztó korlátozó
intézkedéseket, amelyeket a járvány első
szakaszában országszerte alkalmaztak.
A térség CDU-s európai parlamenti
(EP-) képviselője szerint ez nem lesz
elég. Nemcsak Güterslohban, hanem az

üzem körüli 30 kilométeres övezetben
mindenütt korlátozásokat kell elrendelni
az egész lakosságra – mondta Peter
Liese a Bild am Sonntag című vasárnapi
lapnak. Kiemelte, hogy a sertésfeldolgozóban történt tömeges fertőzés jelenleg
a legsúlyosabb járványkitörés egész Európában. A vírus legalább két hete terjedhet a dolgozók között, sokan már
kórházba is kerültek, és félő, hogy számos halálos áldozat is lesz – mondta
Peter Liese, az Európai Néppárt (EPP)
EP-frakciójának vezető egészségügyi
szakpolitikusa, aki politikai karrierje
előtt orvosként dolgozott.
A Tönnies holdinghoz tartozó üzemben többnyire közép- és kelet-európai
vendégmunkások dolgoznak. Az alvállalkozói konstrukcióban foglalkoztatott
emberek általában tömegszállásokon
laknak. A közeli Verlben, ahol a dolgozók egy részét elszállásolták, a városvezetés megbízott egy biztonsági céget a
karantén betartásának ellenőrzésével, és
kordonokkal lezárta a negyedet. Az elkerített településrészen számos családi
ház is van, amelyek lakói nem a
Tönniesnél dolgoznak.
A történtek feltárásába a területileg illetékes bielefeldi ügyészség is bekapcsolódott, gondatlan testi sértés és a fertőző
betegségek elleni védekezésről szóló
törvény megsértésének gyanúja miatt

folytatnak vizsgálatot, egyelőre ismeretlen tettes ellen.
Hubertus Heil szövetségi munkaügyi
miniszter a napokban megrázónak nevezte a húsüzemi járványkitörésről szóló
híreket. Az eset megmutatja, milyen következményekkel jár, amikor „nem bánnak méltányos, fair módon közép- és
kelet-európai munkavállalókkal nálunk”
– nyilatkozott a miniszter az ARD országos köztelevíziónak.
Hozzátette: az eset azt is megmutatja,
hogy helyesen járt el a kormány, amikor
a hasonló járványkitörések okán elrendelte, hogy 2021-től tilos a vállalkozói
szerződés (Werkvertrag) alkalmazása a
német húsipar azon társaságainak, amelyek fő üzletága az élőállat-vágás és a
húsfeldolgozás.
A német húsiparban nagyjából 200
ezren dolgoznak, az ágazat versenyképességét jórészt a vállalkozói szerződésekkel
szerzett olcsó munkaerő biztosítja. Becslések szerint a mészárosok és a hentesek
nagyjából 90 százaléka alvállalkozóknál
alkalmazott közép- vagy kelet-európai
vendégmunkás. A konstrukció lehetővé
teszi, hogy a húsipari cég megkerülje a
többi között a bérre és a társadalombiztosításra vonatkozó hazai előírásokat. Viszszaélésekről több mint húsz éve jelennek
meg beszámolók a német és a külföldi
sajtóban. (MTI)

őrség nem terrorcselekményként kezeli
az incidenst, és a vizsgálat gyilkossági
ügyben indult.
A CTPSE vasárnap délutáni bejelentése szerint azonban Dean Haydon, a terrorizmusellenes rendőrségi hálózat
országos koordinátora a vizsgálat eddigi
megállapításai alapján terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.
A közlemény továbbra sem fedi fel az
őrizetbe vett gyanúsított kilétét, de a
BBC közszolgálati médiatársaság által
név nélkül idézett biztonsági források
szerint a férfi feltehetőleg líbiai.
A The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lap úgy értesült,
hogy a késes támadás elfogott gyanúsítottjának neve Khairi Saadallah.
A lap úgy tudja, hogy Saadallah néhány éve menekültként érkezett NagyBritanniába a háború sújtotta Líbiából.
A Telegraph forrásai szerint a vizsgálat irányítói úgy tartják, hogy a gyanúsított elmekórtani állapota is jelentős
tényező volt a Readingben elkövetett támadásban.
A brit médiában idézett szemtanúk
szerint a parkban szombat este sokan
időztek, és a férfi „egyik csoporttól a
másikig futva” támadt rá a pihenőkre.

Ezután menekülni próbált, de a rendőrök elfogták.
A BBC helyszíni beszámolója szerint
nem sokkal ezután tucatnyi fegyveres,
pajzsokkal felszerelt rendőr hatolt be egy
readingi társasházba, ahonnan három
órával később hangos dörrenés hallatszott, majd a rendőrök távoztak.
A The Sunday Telegraph forrásai szerint a rendőrök a gyanúsított lakásában
tartottak házkutatást, és számos tárgyat,
köztük egy nagyméretű körfűrészt elvittek.
Nagy-Britanniában legutóbb tavaly
november 29-én történt halálos áldozatokkal járó késeléses terrortámadás.
Annak a merényletnek az elkövetője,
Usman Khan a londoni City pénzügyi
központjában, a London híd közelében
két embert megölt, hármat megsebesített, mielőtt a rendőrök agyonlőtték.
A brit hatóságok nem sokkal korábban, november elején mérsékelték a
nagy-britanniai terrorkészültség szintjét: az ötfokozatú skálán az addig érvényben volt második legmagasabb,
„súlyos” szintről a harmadik szintre,
„jelentősre” módosították a terrortámadások veszélyére megállapított fokozatot. (MTI)

Terrorcselekménynek minősítette a rendőrség
az angliai késeléses támadást

Terrorcselekménynek minősítette
vasárnap a rendőrség a dél-angliai Reading városában előző este
elkövetett késeléses támadást,
amelyben hárman meghaltak,
hárman megsérültek. Brit médiaértesülés szerint ugyanakkor a
hatóságok az elfogott gyanúsított
elmeállapotát is az incidens jelentős tényezőjének tartják.

Az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat területileg illetékes parancsnoksága – Counter Terrorism Policing
South East (CTPSE) – vasárnap délutáni
bejelentésében közölte, hogy átvette a
támadás hátterének felderítését célzó
nyomozás irányítását.
A CTPSE megerősítette, hogy a késelés gyanúsítottja, egy 25 éves férfi, akit
a helyszínen elfogtak, továbbra is rendőrségi őrizetben van.
Neil Basu, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának parancsnoka rövid
vasárnapi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a rendőrség az ügyben nem
keres más gyanúsítottat. Hozzátette,
hogy eddig 41 szemtanú jelentkezett a
hatóságoknál.
Az első, vasárnap hajnali hivatalos tájékoztatás még arról szólt, hogy a rend-

403 bírságot róttak ki
az elmúlt 24 órában

Az elmúlt 24 órában 403 bírságot rótt ki a rendőrség
és a csendőrség összesen 128.400 lej értékben a
COVID–19-világjárvány enyhítésére és leküzdésére
irányuló intézkedések megszegése miatt – közölte
vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport.
Ugyanebben az időszakban három ügyben indítottak
eljárást az illetékes belügyi szervek a betegség leküzdésének meghiúsítása miatt. Szombaton 64 személyt helyeztek 14 napra hatósági karanténba, mert
nem tartották tiszteletben a lakhelyi elkülönítésre
vagy a hatósági vesztegzárra vonatkozó előírásokat.
(Agerpres)

Nyithatnak a mozik
Franciaországban

A koronavírus-járvány miatti korlátozások újabb enyhítéseként Franciaországban hétfőn újra nyithatnak
a mozik, a szabadidőközpontok, a kaszinók, és ismét
engedélyezett a csapatjátékok űzése, július 11-től
pedig a stadionokban is megengedett maximum ötezer főt vonzó rendezvények szervezése. A járványmutatók összességében jó irányban haladnak, de az
óvatosság az egész országban érvényes marad –
írta a miniszterelnöki hivatal közleményében. A kormány azt is jelezte, július közepén születhet döntés
arról, hogy augusztus közepétől lehetséges-e további
enyhítés a sportvilágban, mégpedig a labdarúgó-bajnokság mérkőzéseinek beindításával. (MTI)

Veszélyes túlbuzgóság

(Folytatás az 1. oldalról)
A következő teszt meglepő eredménnyel járt. Mielőtt
az otthon töltött két hét után újra munkába álltak volna,
31 gondozónak pozitív lett az eredménye. Bár egyikük
sem észlelte a koronavírus-fertőzés tüneteit, és családtagjaik sem, megüzenték, hogy csomagoljanak, mert
kórházba viszik őket. Éjszaka szedték össze a mentősök
mind a 31 személyt, akik reggel már fertőzöttek között
ébredtek a kórházban. Onnan néhány nap után a szakszervezet által megbízott jogi képviselő vagy a családorvos beavatkozására mehettek haza, miután a
kérésükre elvégzett szerológiai teszt eredménye negatív
lett, azaz nem találtak antitesteket a szervezetükben.
A Megyei Klinikai Kórház szerint azért lett két-három
nap után negatív az eredményük, mert a betegség végén
jártak, a gondozók viszont úgy vélik, hogy hamis eredmény alapján utalták kórházba őket.
A szociális gondozók erkölcsi és anyagi kártérítést
kérnek, egyrészt azért, mert a valóságnak nem megfelelő eredmény miatt szándékosan tették ki őket a fertőzés
veszélyének, és mivel napokra kimaradtak a munkából,
kevesebb lett a bérük. Az elszenvedett lelki sérelem és
az anyagi veszteség miatt határozták el, hogy szakszervezeti támogatással jogi úton szereznek érvényt igazuknak.
Ügyüket az ombudsmani hivatal is támogatja. Amint
Molnár Zsolt, a nép ügyvédjének helyettese a Marosvásárhelyi Rádiónak nyilatkozta, az eljárás törvénytelen
volt, ugyanis egyetlen európai uniós országban sem kezelnek tünetmentes személyeket kórházban. Ezért felhívja az Egészségügyi Minisztérium figyelmét, hogy
azokat a személyeket, akiknek nincsenek tünetei, ne
kényszerítsék arra, hogy kórházba feküdjenek. Ezzel a
lépéssel a megfertőződés veszélyét növelik, és megnehezítik a valóban beteg páciensek kórházi ellátását,
akiknek nem marad hely a fekvőbeteg-ellátásban.
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Sürgősségi eljárást indított az Európai Parlament a polgári kezdeményezések meghosszabbítására
Az Európai Parlament június 19-én
653 igen szavazattal, tíz ellenszavazattal és két tartózkodással jóváhagyta a polgári kezdeményezések
aláírásgyűjtési idejének ideiglenes kiterjesztéséről szóló mandátumot,
amelyet Vincze Loránt, az RMDSZ
EP-képviselője készített elő.

A következő hetekben a képviselőnek a
társdöntéshozatal keretében az Európai Bizottsággal és a tagállamok képviselőit tömörítő Tanáccsal kell érvényesítenie a Parlament
álláspontját. Az Európai Parlament a júliusi
plenáris ülésen hozza meg a végleges döntést.
Előzőleg, szerdán az EP túlnyomó többséggel
fogadta el Vincze Loránt javaslatát, hogy sürgősségi eljárással döntsenek az európai polgári kezdeményezések idejének meghosszabbításáról.

Folytatódhat az aláírásgyűjtés

A Bizottság május 20-án tette közzé az európai polgári kezdeményezéseket – így a
nemzeti régiók fejlesztéséért indított és a
Minority SafePacket is – érintő rendeletét.
Eszerint a március 11-én futó aláírásgyűjtések határidejét egységesen hat hónappal
meghosszabbítják. Ugyanakkor a Bizottságnak lehetősége lesz további három hónappal kitolni a határidőt, és ezzel a
lehetőséggel többször is élhet, amennyiben
a járványügyi intézkedések ezt szükségessé
teszik.
„A világjárvány negatív hatással volt a
folyamatban lévő kezdeményezésekre. A
megszorítások miatt a szervezők és a polgárok nem tudtak eredményes aláírásgyűjtési kampányokat folytatni. Támogatnunk
kell őket, és biztosítanunk kell, hogy a
részvételi demokrácia legjelentősebb
uniós eszköze a lehető legrövidebb időn

belül ismét működőképessé válik” – mutatott rá Vincze Loránt szerdai plenáris
felszólalásában, amelyben sürgősségi eljárás kért.
Az RMDSZ EP-képviselőjének kérésére
időközben az Európai Bizottság tisztázta az
aláírásgyűjtés folytatásának lehetőségét,
eszerint a március 11-e után lejárt kezdeményezések esetében a lejárati időponttól számítva hat hónapig folytatódik a gyűjtés, és
ennek újrakezdésével nem kell megvárni a
rendelet hatályba lépését. Az Európai Bizottság a Székely Nemzeti Tanácsot értesítette
arról, hogy esetükben is újraindítható az aláírások gyűjtése, amely november 7-ig fog tartani.
Vincze Loránt felszólította az SZNT-t,
hogy haladéktalanul indítsa újra az aláírásgyűjtést: „Kérem az SZNT-t, hogy mihamarabb folytassa a gyűjtést, hiszen minden nap

A versenyképes mezőgazdaságot támogatja az unió

értékes, ne veszélyeztesse a Kárpát-medencei
magyarság több mint egymillió aláírását, és
ne éljen vissza a székely emberek bizalmával! Ha az Európai Parlament, a Bizottság és
a Tanács, valamint 27 tagállam jogászai egybehangzóan állítják, hogy az aláírásgyűjtést
már most folytatni lehet, akkor annak valóban semmi akadálya nincs. Mint ahogyan
négy másik, hasonló helyzetben lévő kezdeményezés esetében nem is állt le a gyűjtés.
Az Európai Parlament pénteken szinte egyhangúlag elfogadott határozata a biztosíték,
hogy a jogi alapot megteremtjük. Ígéretének
megfelelően a meghosszabbítással kapcsolatos politikai munkát az RMDSZ Brüsszelben
előkészítette, most az SZNT feladata az aláírásgyűjtés sikerre vitele, nem pedig meddő
jogi vita folytatása. Ez nem a harc, hanem a
munka ideje” – szögezte le az RMDSZ EPképviselője. (rmdsz.ro)

Egy korábbi lapszámunkban
Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel az Európai
Unió 2021–2027-es költségvetéséről beszélgettünk. Elhangzott,
hogy
már
a
koronavírus-járvány
előtt
élénk vita alakult ki a közös
költségvetésről, de a körvonalazott tételeket és összeget
a járvány miatt újra kellett
gondolni. A képviselő az első
részben az Európai Bizottság
által a járvány okozta gazdasági válság kezelésére létesített
ún.
helyreállítási
csomagról is beszélt, a következőkben pedig főleg a sokak
által várt ún. kohéziós (felzárkózást segítő, leginkább vidékfejlesztési) alapokról és az
agrárpolitikáról lesz szó.

Vajda György

– Melyek a közös költségvetés
legfontosabb céljai, és miként követik ezek megvalósítását az unió, illetve külön-külön a tagországok
szintjén?
– Vannak olyan elsőbbségi alapkategóriák, amelyeket az újabb
költségvetésben is támogatni kell,
ezenkívül a megfogalmazott célkitűzések alapján újabbak is felmerültek. Ez az alapja a megosztottságnak az unión belül, hogy az
újabb költségvetésnél mit helyezünk
előtérbe.
Középés
Kelet-Európa, valamint a déli államok azt szorgalmazzák, hogy a két
alapvető pillér, a kohéziós alapok és
a közös agrárpolitika ne szenvedjen
hiányt, ne csökkentsék a jelenlegi
támogatást. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy maradjon változatlan,
ami a 2014–2020-as költségvetésben volt, nem akarjuk, hogy innen
vegyenek el összegeket az új célkitűzésekre, amelyeket két nagy csomagban jelöltek ki: az egyik a
fenntartható fejlődés kérdésköre,
amely magában foglalja a klímaváltozást előidéző tényezők csökkentésére vonatkozó ún. zöldmegállapodásban rögzítettek kivitelezését, a másik a digitális társadalom,
gazdaság kiépítése. A régit az újjal
kell egyeztetni, hogy az új prioritásokat ne a régiek kárára finanszírozzuk. Az új költségvetési javaslat,
kiegészítve a helyreállítási csomaggal, megoldást kínál ugyan mindezekre, de az arányokban még nem
sikerült megegyezni. Egyelőre, a kilátások szerint, nem csökkennek a
korábbi – két csomagra szánt – öszszegek az új tervezetben. Sem a kohéziós, sem az agrárpolitikában
Románia nem fog kevesebb pénzt
kapni, mint a 2014–2020-as időszakban. Ez sajnos nem mondható

el minden tagállamról, például Magyarországon csökkennek a kohéziós alapok, és ezt az érintett
kormányok nem fogadhatják el. A
tagállamoknak azért is különböznek
a prioritásaik, mert eltérő gazdasági
struktúrával rendelkeznek. Arra is
van megoldás, hogy egyeztessük
ezeket az igényeket. Ha visszaemlékezünk 2014-re, akkor volt egy
újítás a kohéziós politikák terén: a
tagállamoknak országos stratégiai
terveket kellett kidolgozniuk és jóváhagyatniuk az Európai Bizottsággal. Ez azt jelentette, hogy az EB
leosztotta a pénzalapokat, meghatározta a közös prioritásokat, de azt,
hogy hogyan valósítják meg az európai célokat, a tagállamok kormányainak a döntésére bízták.
Huszonhét evezős van egy csónakban, ha nem eveznek szinkronban,
a csónak felborulhat. A szinkronevezést biztosítják az Európai Unió
közös célkitűzéseivel, azt, hogy ki
hogyan húz, a tagállamok saját gazdasági erejétől, prioritásaitól függ.
Ezt a megoldást az Európai Bizottság kiterjeszti a közös agrárpolitikára is. Gondoljuk el, milyen
különbségek vannak a holland és a
romániai vagy az erdélyi mezőgazdaság között. A két országban, régióban teljesen más a struktúra,
mások a földrajzi viszonyok, eltérő
eszközök állnak a gazdák rendelkezésére, és emiatt mások a szükségletek is. Mivel ezeket az
ellentéteket, eltéréseket nem lehetett megoldani Brüsszel szintjén, a
közös agrárpolitikában is egyfajta
decentralizáció lesz. Amint említettem, a közös agrárpolitika azt je-

lenti, hogy a célokat az Európa Tanács és az Európai Parlament nevezi meg, viszont a megvalósítás
módja a tagállamoktól függ. Ennek
megfelelően az elkövetkezendő hét
évben több agrárpolitikai döntést
hoznak Bukarestben, mint Brüszszelben. A termék- és a területalapú
juttatás, a kiemelt programok, a fiatal gazdák, a hegyvidéki mezőgazdaság támogatása – az ezekről szóló
döntések Bukarestbe kerülnek. A
pénzről kiegyezünk Brüsszellel, de
a konkrét programok leosztását a
tagállamok határozzák meg. Mind a
kohéziós, mind az agrárpolitikai javaslatok tárgyalás alatt állnak. Az
biztos, hogy nem lesz fennakadás a
területalapú támogatások folyósításában, még akkor sem, ha nem sikerül elfogadni 2021. január
elsejéig az új költségvetést, mert létezik a 2021-re kidolgozott ún. átmeneti terv, ami azt jelenti, hogy
biztosítják a pénzt, mi több, várhatóan megnő a támogatások értéke.
Az is igaz, az év elején úgy volt,
hogy a vidékfejlesztési alapok csökkennek. Ezzel azonban nem értettünk egyet, és most megoldás
született arra, hogy a vidékfejlesztési alapokat kipótolják a helyreállítási alapból. Ez nem érinti a
kedvezményezetteket, az önkormányzatokat, a mezőgazdasági fejlesztésekkel foglalkozó cégeket,
amelyek ugyanúgy hívják majd le
az összegeket, mint eddig. Ha a kohéziós alapokra ebben a hétéves
ciklusban Romániának 23 milliárd
euró állt rendelkezésére, akkor a következő ciklusban mintegy 27 milliárd euró várható, ami jelentős

növekedés. A közös agrárpolitika
pillérei szilárdak, sehol nem fog
csökkenni a kifizetés értéke, hanem
szinten marad, vagy a lehetőségekhez mérten növekszik.
– Bár több olyan pályázati kiírás
is körvonalazódik, amely tovább
erősíti az agrárszektort, továbbra is
megkülönböztető földalapú támogatást kapnak mondjuk a franciaországi gazdák, a magyarországiakhoz,
vagy akár a romániaiakhoz képest,
ezért az utóbbiak némiképp előnytelen helyzetbe kerülnek az agrárpiacon. Elképzelhető-e, hogy ezek az
értékek közelítenek?
– Van egy tisztázandó dolog. Elégedetlenségre ad okot, hogy Franciaországban vagy Németországban
egy gazda több földalapú (és nem
csak) támogatást kap, mint Romániában. Ez igaz, de tudni kell, hogy
mindkét nyugati ország a saját költségvetéséből egészíti ki az európai
uniós támogatásokat. Tehát részben
uniós, részben saját pénzből áll
össze a támogatás, amely nagyobb,
mint Romániában. Másrészt pedig
el kell döntenünk, hogy hosszú
távon milyen agráriumot akarunk
Romániában, Erdélyben, a Székelyföldön. Ha egy hektárnál kezdődik
a támogathatóság, akkor kérdés,
hogy ez jövőre tekintő, célravezető
vagy nem, segíti-e a mezőgazdaság
felzárkóztatását? Ha két vagy
három hektárnál kezdődne a földalapú támogatás, akkor többet kapnának hektáronként a gazdák, mint
jelenleg. A kérdés az, hogy érdemes-e fenntartani az egyhektáros
földalapú támogatást vagy sem? A
csatlakozást követő években az

RMDSZ is úgy döntött, hogy
(2007-ben) a földalapú támogatást
legkevesebb egy hektár területhez
kössük. Mára beigazolódott, hogy a
megélhetési gazdaságok fenntartása
növeli a mélyszegénységet. A cél
az lenne, hogy minél több versenyképes gazdaság alakuljon ki. A
tömbösítés nem politikai cél,
hanem gazdasági realitás. Nem
lehet nadrágszíj nagyságú parcellákon hatékony gazdaságot működtetni. Volt egy generáció, amely azt
várta, hogy visszakapja a földterületeit, és ott folytassa a gazdálkodást, ahol több mint négy
évtizeddel azelőtt elődei abbahagyták. Most már van egy új nemzedék, amely teljesen másként
gondolkodik. És ez az irány. A kisgazdaságokat támogatni kell, de
abban egyet kell értenünk, hogy
egyhektáros területtel nem lehet
versenyképes piacgazdálkodásban
helytálló farmot működtetni. Nem
azt állítom, hogy kizárólag dél-alföldi több száz hektáros területen
lehet eredményesen gazdálkodni,
mert az erdélyi földrajzi adottság
ezt nem engedi meg, de tudomást
kell venni a realitásokról. Remélem, hogy az új nemzedék már
másként gondolkodik mindenhol,
Erdélyben, a Székelyföldön egyaránt, és azt is megértik, hogy a kisgazda nem tud egyedül piacképes
terméket előállítani. Társulni kell,
hiszen tőlünk nyugatra a mezőgazdaság szövetkezeti rendszerben
működik. Erre kell ráhangolódnunk. Szerencsénkre ez a folyamat
már beindult. Tárgyalnunk kell a
gazdákkal, hogy miként lehet létrehozni és működtetni az ágazati
szervezeteket, az értékesítési szövetkezeteket, hogy erre megfelelő
pénzforrásokat biztosítsunk. Például nagy gondban van a borászati
szektor, mert a tavalyi termést a vírusjárvány okozta válság miatt sem
tudták eladni, hiszen nem működött a vendéglátóipar és a turisztikai szektor.
Az európai uniós támogatásoknak köszönhetően lehet pályázni
tárolóegységek létesítésére, értékesítési központok, rendszerek működtetésére.
A
pályázatokat
azonban nem kistermelőknek szánták, hanem értékesítési szövetkezeteknek. Ha jobban meg lenne
szervezve nálunk a tárolási, feldolgozási kapacitás, nemcsak a borászatokban,
hanem
akár
a
krumplitermesztők esetében vagy
a húsiparban is, akkor több hozzáadott értéket eredményezne a feldolgozott termék forgalmazása.
Vannak irányvonalak, amelyeket
lehet követni, elindult a változás a
mezőgazdaságban. Hogy a válság
hatását enyhítsük, most az új prioritásokat kell megerősítenünk,
amelyek felgyorsítják a változást
ezen a téren.

2020.június22.,hétfő_________________________________________________ KÖZÉLET ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Még mindig fennáll az árvízveszély

(Folytatás az 1. oldalról)
egységeknek két szerkocsival és két
pumpával kellett beavatkozniuk, 11
gazdaságban tett kárt a víz, amely
estére kezdett visszahúzódni.
Ugyancsak csütörtökön a nagysármási tűzoltókat Mezőszilvásra rendelték ki, ahol egy kilométernyi
útszakaszt kellett megtisztítaniuk az
iszaptól.
A legnagyobb gondokat Marosfelfaluban okozta az ár, ahol csütörtökön a település felét víz borította
el, a polgármester szerint a fél óráig
tartó eső nyomán 250 lakóházat és
gazdaságot öntött el az ár. Itt 20 katasztrófavédelmis vonult a helyszínre négy járművel és négy nagy
teljesítményű szivattyúval. A víz elborította a Maroshévíz és Szászrégen közötti országút egy részét is,
Szászrégenben pedig néhány gazdaságba is behatolt, pincéket öntött
el.
A hét végén a Görgény völgyében, Libánfalván és Erdőlibánfalván 40 háztartást érintett a víz,
elöntött egy utat és 15 pincét is. A
szászrégeni tűzoltóság 17 személylyel, négy gépkocsival, szivattyúkkal, valamint a libánfalvi és
görgényszentimrei önkéntesek segítségével vett részt a kármentésben, embereket nem kellett sehol
kiköltöztetni. Szászrégenben két
tömbház pincéjét lepte el a víz, ott
a helyi tűzoltók szivattyúztak.
A nagyszámú segélykérés, beavatkozás, valamint a kedvezőtlen
időjárás miatt a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség az operatív
csoport mozgósításáról döntött,
azaz a szolgálati időn kívül levő
személyzetet is berendelte.
Kiöntött a Kis-Nyárád
Nyárádszeredában alighogy viszszahúzódott a víz a szerdán elöntött
területekről, pénteken reggel kiöntött az egész héten magas vízszintet
mutató Kis-Nyárád. Pénteken reggel 7 órakor a nyárádszeredai hivatásos és önkéntes katasztrófa-

védelmi egységek Nyárádmagyaróson léptek közbe, ahol két gazdaságot, kertet lepett el a víz. Az elmúlt
napokban tapasztalt és a péntek reggeli esőzések nyomán a bekecsalji
falvakban számos kis patak annyira
megduzzadt, hogy kerteket, szántóföldeket öntött el, mielőtt elérte
volna a Kis-Nyárádot. Az árhullám
reggel 8 órakor Székelybere és
Nyárádszereda között volt, félóra
múlva a kisváros felső részén, az
andásfalvi övezetben kilépett a
medréből, a befutóárkok felteltek,
és visszafolyt a víz a lakóövezetbe.
A helyi katasztrófavédelmisek nyúlgátakkal, homokzsák töltéssel próbálták megakadályozni ezt a
Reménység, Fenyő, Csongvay és
Virág utcákban. Segítségükre siettek a csíkfalvi önkéntesek, valamint
a helyi önkormányzati munkatársak, a vízügyi hatóság harminc személyt rendelt a helyszínre. A
legnagyobb gond a Csongvay utcában volt, ahol az iskola mögötti kerteket, ipari és kereskedelmi
egységek udvarait lepte el a víz. Itt
több tonna homok és mintegy 1800
zsák felhasználásával 130 méteren
két-háromszintes védvonal épült.
Az elöntött területekről sikerült a
víz egy részét visszavezetni a KisNyárádba.
Ezt követően az önkéntesek elkezdték a mellékutcákban a munkát, hogy az előző napokban
megbontott átereszeknél nagyobb
gyűrűket helyezzenek el, illetve kiszivattyúzzák és elvezessék a vizet
a pincékből, kertekből, árkokból.
„Ilyenkor látszik, milyen fontos,
hogy egy településen önkéntes csapat is legyen” – hangsúlyozta Kacsó
István parancsnok, hozzátéve, hogy
az előző napokban átitatódott talajnak már 15-20 liter csapadék is soknak bizonyult, továbbá néhány
helyen a csatornarendszer nem bírta
elvezetni a vizet. A következő napokban a városban sok dolga lesz az
önkéntes csapatnak, amint a folyó-

Az önkormányzat nagy terhet vállalt fel

van a folyóvizek szintje, ez egyrészt a kevesebb szombati és vasárnapi csapadéknak tudható be,
másrészt a zetelaki és bözödújfalusi
víztározóknál hatalmas mennyiségű vizet tartottak vissza a napokban, hogy a Küküllők szintjét és az
árhullámot kezelni tudják, a Nyárádszereda fölötti időszakos víztározónál is felfogtak egy nagyobb
mennyiséget, itt másodpercenként
legtöbb 60 köbméter víz haladhat
át, hogy a folyó alsó szakaszán ne
legyenek gondok – magyarázta a
szóvivő.

és talajvíz csökken, elkezdik a belvizek elvezetését és a kutak kiszivattyúzását, fertőtlenítését.
Továbbra is érvényes
az árvízriasztás
A megye további pontjain is be
kellett avatkoznia a Maros Vízügyi
Hatóságnak a hét végén – tájékoztatott Călin Fokt szóvivő. Pénteken
Kásván és Görgényüvegcsűrön hat
billenőkocsi és egy kotrógép dolgozott, mintegy száz tonna kő felhasználásával a víz által megbontott
partszakaszokat állították helyre. Az
Idecs-patak a közvetlen mellette
levő közút épségét veszélyeztette
Erdőidecsen, itt kővel erősítettek
meg egy 35 méteres partszakaszt.
Szombaton a Kis-Küküllőn kellett beavatkozni, az Ádámos községhez tartozó Magyarkirályfalván
a közúti hídnál eltávolították a hordalékot, szemetet, ágakat a vízből,
továbbá szivattyúkkal a védőgáton
kívülről a vizet visszajuttatták a folyóba, a védőgát átfolyóit homokzsákokkal lezárták. Hasonlóan
jártak el Küküllőszéplakon, ahol az
önkormányzat biztosított három
vízpumpát.
Vasárnapra virradó éjszaka Marosugrán kellett közbelépni, ahol
homokzsákokkal vettek körül egy
lakást, amelyet a Maros vize fenyegetett, míg vasárnap a kóródszentmártoni helyi hatóságok lezárták a
Zágor felé vezető 142-es megyei
utat, valamint a Küküllősolymos
felé vezető községi utat a Kis-Küküllő magas vízállása miatt.
Szombaton naracssárga jelzésű
riasztást rendeltek el, hajnalban és
a nap első felében szinte mindenhol
esett a megyében. A legnagyobb
csapadékmennyiséget Segesváron
(négyzetméterenként 22,3 liter) és
Szovátán (20,1 liter) mérték.
A Nyárád, a Kis- és Nagy-Küküllő, illetve a Maros egyes felső
szakaszain vörös (harmadfokú) árvízriasztás lépett érvénybe szombat
reggel. A Nyárádon Nyárádszeredá- Erdőidecsen és Kásván kövekkel erősítettek meg a partot

Megújul a Csűrszínház

zetet leszigetelték, új födémet kapott, helyi tanácsnak az anyagi ráfordítátovábbá élvédőket szereltek fel, és sért, s a községi iskolaigazgatónak
megoldották a csapadékvíz elvezeté- is, mert minden nyáron a rendelkesét, ezzel remélhetőleg hosszú időre zésükre bocsátja a mikházi óvoda és
megelőzték a beázást – mutatta a iskola épületét, ahol kiállításokat és
helyszínen Szélyes Ferenc. A megbí- foglalkozásokat
rendezhetnek.
zott nyárádremetei vállalkozó a na- Ugyanakkor köszöni a helyi katolipokban leszigetelte a nézőtér kus egyházközségnek és Csíki
Gligor Róbert László
betonaljzatát, és lerakta a szibériai fe- Dénes kanonoknak, hogy a kántornyőből készült padlót.
lakot bérleti szerződéssel használAz egyesület vezetője köszöne- hatja az egyesület, ahol három
Már a héten befejeződhet a
Csűrszínház nézőterének felújítása, tet mond a polgármesternek és a helyiséget be is rendezett: egyikben
s hamarosan a környezet is megszépül – ígérte Szélyes Ferenc, amikor
meglátogattuk a Felső-Nyárád
menti kulturális intézményt. A
Csűrszínházi Egyesület elnöke
hálás a tulajdonos nyárádremetei
önkormányzatnak, amely végre
megoldotta a nézőtéri épületrész
felújítását.
Megtették az első lépést
Évek óta romlott a nézőtér állapota, de sem a tulajdonos, sem az
egyesület nem tudott rá költeni. Az
épület tetőzete beázott, a fapadlózat
szigetelés hiányában és a földpára
hatására teljesen tönkrement. Az önkormányzat az évek során kisebbnagyobb
sikerrel
próbált
beavatkozni, végül a teljes felújítás
mellett döntött, amit végre egy évvel
ezelőtt elkezdhettek. A teret lebetonozták, hogy a tavalyi Csűszínházi
Napokra használható legyen, idén
pedig folytatódott a munka: a tető- Teljesen megújult a nézőtér tetőzete és padlózata, elvezették a csapadékvizet
Napokon belül befejezik a
mikházi Széllyes Sándor Csűrszínház tavaly elkezdett felújítási munkálatait, ám ez
csak az első munkaszakasz.
Azt még nem tudják, hogy a
következőre mikor lesz pénz.

ban, Backamadarason és Fintaházán a folyó szintje meghaladta a riasztási szintet, ez vasárnap már csak
Fintaházán volt érvényes. A KisKüküllőn Sóváradon, Balavásáron
és Dicsőszentmártonnál jeleztek
ilyen szintet, ez vasárnap délelőtt
már csak Dicsőszentmártonnál volt
érvényben, ahol a folyó elérte az árvízszintet, ezért a vízügyisek tois
a
helyszínen
vábbra
tartózkodtak. A Szováta-patakon is
hasonló volt a helyzet szombaton,
de vasárnapra itt is megszűnt a riasztás. Megyeszinten csökkenőben

a helyi Kacsó Sándor író és Széllyes
Sándor rímfaragó, népdalénekes, a
másodikban Salat Dénes fafaragó
emlékkiállítása, míg a harmadikban
egy alakuló tájház eszközei kaptak
helyet.
Amint a felújítás befejeződik, a
Csűrszínház nézőterén a Maros Megyei Múzeum munkatársaiból és
helyi önkéntesekből álló csapat kalákában kitakarítja az épületet, rendezi az udvart és a kertet, hogy
méltó körülmények között fogadhassák a látogatókat.
A nézőtér felújítása után a színpadnak és öltözőknek helyet adó
csűr épületét is fel kellene újítani –

Fotó: Gligor Róbert László
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Fotó: Maros Vízügyi Hatóság

mutat körbe Szélyes Ferenc, bevallva, hogy a sok szervezési
munka után legalább egy nyarat pihenéssel szeretett volna tölteni, de
amióta a járvány miatt kényszerpihenőt kapott, nem találja a helyét,
állandóan Mikházán tartózkodik, és
újabb munkákat tervez.
Autót vásároltak
Az egyesület tavaly nyújtott be
pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz szolgálati autó beszerzésére. Kérésüket a magyar kormány
pozitívan bírálta el, a támogatást
még feleakkora összeggel megpótolta az egyesület, és nemrég megvásárolta a személygépkocsit.
Ügyintézésben, szervezésnél nagy
hasznát veszik, hiszen rengeteget
kell utazni szerződéseket kötni, előadásokat megnézni, helyszíneket,
jelmezeket válogatni, különböző
dolgokat vásárolni.
Egyelőre nem terveznek
Érdeklődésünkre Magyari Péter
polgármester elmondta: a tulajdonában levő épület felújítására 130 ezer
lejt különített el az önkormányzat,
de az eddigi munkálatok értékét
még nem összesítették. Építési hiányosságok miatt nagy teher az épület évenkénti javítása. Még számos
tennivaló lenne a másik épületrészen is, legalább 150 ezer lejre
volna szükség, hiszen ott is szinte
mindent fel kellene újítani, a két
tetőzetet össze kellene kötni, hogy
többé ne verjen be az eső. Azt
nem tudja a községvezető, hogy
mikor tudnak újabb összeget fordítani a Csűrszínház további munkálataira.
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Hogyan készül Hamupipőke cipellője?

Csokicsodák Csomafalván

Gyergyócsomafalván a Déllő
utca 297/B szám alatt található egy kisvállalkozás. A vállalkozó,
aki
éppen
a
rendszerváltás évében, 1989ben született, arra adta az
életét, hogy mások életét
megédesítse. Szilveszter Sándor
tökéletesen steril körülmények között saját kezével készíti a szép, édes lapocskákat,
figurákat, sok mindent, az
egyszerű táblás csokitól a
„csoki mézeskalács szíven” át
egészen Hamupipőke báli cipellőjéig.

Mózes Edith

Fotó: Mózes Edith

Aki nem tudja, el sem hinné,
hogy a teljesen valósághű cipőcskék és figurák csokoládéból vannak, és a Berri kézművesműhelyben
készülnek. Szilveszter Sándorral az
év elején a Petry-féle kézművesvásáron találkoztunk, ahol azonnal
megfogott a gyönyörű csokik látványa, és még inkább az íze. Kiderült,
hogy földiek vagyunk, mindketten
gyergyócsomafalviak. Azt ígértem,
hogy húsvétkor megkeresem, ám a
koronavírus-járvány miatt csak
másfél hónappal később sikerült
sort keríteni a beszélgetésre.
– Hogy kezdődött, honnan jött az
ötlet?
– A manufaktúra ötlete Angliában született meg bennem, ott szerettem bele a csokikészítésbe, azóta
folyamatosan erre koncentrálok.
Kicsi korom óta szeretek a csokoládéval foglalkozni. Amikor még
csak ettem a csokit, akkor is úgy
törtem meg, hogy valamilyen mintát hozzak ki belőle, próbálgattam a
kreativitásomat. Valószínűleg ennek

a hatására, amikor találkoztam a lehetőséggel, tudatosult bennem,
hogy ez nagyon szép dolog, és
azóta folyamatosan ezzel foglalkozom.
– Mikor történt ez?
– 2013 elején. Az év végére már
megkerestem egy cukrászmestert,
akitől az alapokat tanultam. Természetesen korábban Angliában, de
más helyeken is tanultam külföldön, érdeklődtem, igyekeztem műhelytitkokat ellesni. Folyamatosan
dolgoztam a csokoládéval, ahogy
nőtt a tapasztalatom, mind többet
tanultam. Amikor bizonyos feladatokat meg kellett csinálni, autodidakta módon is kísérleteztem.
– Egyedül csinálja? Kinek adja
el? Hogyan alakult ki a vevőköre?
– Amikor arra gondoltam, hogy
vajon hogyan lehetne csokoládét
készíteni, segített a cukrászmester;
miután megtanultam az alapanyagokat, elkészítettem az első csokoládékat. Ízre finom volt, csak a
kristályszerkezetét nem tudtam kialakítani jól, néha a formából sem
jött ki, de ez már a múlté, mára már
megmosolyogni való élmény maradt.
Aztán addig gyakoroltam, amíg
minden rendben lett mind íz, mind
halmazállapot szempontjából, és
akkor úgy gondoltam, hogy talán
más is kíváncsi lesz erre a termékre.
A rokonaim is megkóstolták, ízlett
nekik, később kipróbáltuk egy vásáron, eleinte Csíkszeredában és
Udvarhelyen. A Fenyőalja Egyesület segítségével felmértem, hogy
lenne-e igény a csokoládémra. Arra
gondoltam, hogy ha már magamnak
nagyon finom csokoládét szeretnék,
ugyanezt szeretném másoknak is elkészíteni. Nagyon jó érzéssel töltött
el, hogy volt igény rá, így létrehoztam a manufaktúrát. 2016 közepe
óta folyamatosan járom a vásárokat,
készítek ajándékokat esküvőkre,
cégek felkérésére hálaajándékokat.
Rengeteg rendezvényre kérnek csokit, sokféle felkérésnek kell eleget
tennem. Örülök neki, egyfajta kihívás mindegyik, ami által fejlődöm,
mert mindegyiket úgy kell elkészítenem, hogy megfeleljen az igényeknek.
– Látom, itt sokféle csoki van: tökéletes „mézeskalács szívek”, tűsarkú báli cipellőcskék, mikulások,
nyuszik, gyümölcsökkel díszített
vagy csupán ízesített csokoládétáb-

lák. Hogyan és mennyi idő alatt készül el például egy körömcipő?
– Polikarbonát forma segítségével készülnek a csokoládék, ezek
olyan anyagok, amelyek nagyon
magas hő hatására sem oldódnak,
különböző formái vannak, ez – mutatja – üreges, nincs tele, többször
is ki kell borítani a formából, legalább háromszor megjárja a hűtőt…
Van vele dolog, kívülről lehet dekorálni, attól függően, hogy éppen mi
jut az ember eszébe: virággal, gyümölccsel. Az ember fantáziájára
van bízva.
– Ezek a cipőcskék épp olyanok,
mint a mesében Hamupipőkéé…
– Igen, de természetesen készítek
férficipőt is, fel sem tudnám sorolni, hányféle szín, forma születik:
nyuszi, tojás, hóember, Mikulás,
virág…
– Ez azt jelenti, hogy meg lehet
ebből élni?
– Igen. Ki kellett alakítani egy állandó vevőkört, amely szívesen fordul hozzánk, megszerette a
terméket. Most már, hála istennek,
meg tudok élni belőle.
– Melyek a további tervei?
– Szeretek kísérletezni, újabb termékeken dolgozom, nem csupán
formai, de ízvilág szempontjából is.
Igyekszem új dolgokat kitalálni.
Rendelésre készítek csilis csokit is,
meg virágszirmosat is, a határ a
csillagos ég mind ízvilág, mind formai szempontból. Konkrétan most
már 9-féle termékkel dolgozom.
Van fehér, tej- és étcsokoládé, van
csoki különböző, fagyasztva szárított gyümölcsökkel, azok voltak az
elsők, azokat tanultam meg az első
óráimon, ez azóta is „menő”, mert a
gyümölcsök különleges ízt adnak a
megfelelően társított csokoládénak.
Itt van egy fehér csokoládé őrölt
málnával, van borsmentás csokoládé. A legújabb egy kávés csoki,
ami kenyai kávéból készül, de van
levendulás is, ami nagy sikernek örvend. Meglepő módon, még a kisgyerekeknek is „bejött”.
– Nagyon sok a cukorbeteg felnőtt, sőt gyerek is. Készít diabetikus
csokoládét is?

– Igen. Igaz, keveset készítünk
belőle, ez egy 80-90%-os kakaótartalmú étcsokoládé, sztéviával készül, és gluténmentes. Van egy
negyedik típusú csokoládénk is, a
fehér, a tej- és az étcsokoládé mellett: a munkafolyamata teljesen természetes, de a csokoládé rózsaszín

lesz, és az íze gyümölcsös. Nem
lehet pontosan tudni, hogy melyik
gyümölcsre hasonlít a legjobban, a
kuncsafttól függ, mit érez ki belőle.
– Mitől rózsaszín?
– Eredetileg ilyen, a kakaóbaboktól. Semmivel nincs ízesítve, nincs
benne aroma, nincs benne színezék.
A cipőnek a külső burka ilyen csokoládéból van.
Körséta a csokiműhelyben
Megfelelően beöltözve Sándor
mutatja, amint egy merítőgépből ki-

engedi a csokoládét, ami abban a
pillanatban több mint 40 fokos,
majd elkezdi a temperálási folyamatot: a csokoládét kiteríti a márványra, és állandó keverés mellett
30 fokosra hűti. Szerinte ez a leglátványosabb folyamat. Közben
serényen jár a keze, játszadozik a
csokival: mikor az a megfelelő hőmérsékletre hűlt, formába helyezi,
és fagyasztva szárított gyümölccsel szórja meg, majd a hűtőbe
teszi.
– Mennyi idő alatt készül el egy
tábla csoki?
– Egy sima csoki egy-másfél óra,
attól függ, hány fokra van beállítva
a hűtő.
– És mennyi idő szükséges egy cipellő elkészítéséhez?
– Minden darabhoz egy-másfél
óra szükséges. Mindegyiket külön
meg kell babusgassuk, formázzuk,
melegítsük, hűtsük, minden darabra
külön oda kell figyelni, hogy az
alapanyaga megfelelő legyen, betölteni a formába, kitölteni a formából, ezt a műveletet többször el kell
végezni.
Íz, szín, fény, roppanósság
Eközben gyorsan járt a keze:
megkeverte a csokoládét, felmelegítette, lehűtötte, formába helyezte,
eperrel díszítette, majd a hűtőbe
tette. Mint mondta, oda kell figyelni
a színre, a csoki fényére, roppanósságára. Persze a kóstolás sem maradt el. Láttunk tallérocskákat,
amelyek iskoláknak, ballagási ajándéknak készültek, kis csomagokat
különböző alkalmakra.
A kézműves rövid távú tervei között a pralinékészítés szerepel. Már
négyféle pralinét kísérletezett ki,
nagyon finomra sikerültek. Szerinte
akár helyi alapanyagokból, például
csomafalvi erdei gyümölcsökből is
tudna készíteni. A kérdésre, hogy a
koronavírus-járvány hatással volt-e
a vállalkozására, Szilveszter Sándor
azt válaszolta, hogy igen, bár voltak
korábbi rendelései. Most már kezdenek rendbe jönni a dolgok, lassan
már vásárokba is lehet járni.
A többi maradjon titok, mondja
mosolyogva.
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Könnyedén elintézte a Botoşani-t a CFR

7

Tíz perc alatt
elintézte a Kolozsvári CFR az FC
Botoşani-t a labdarúgó 1. liga felsőházi
rájátszásának 4. fordulójában szombaSzerkeszti:FarczádiAttila ton este. A bajnoki
és éllovas még az
első negyedórában megszerezte a
győzelmet jelentő
gólokat, és ezzel
tíz
pontra növelte
Jegyzőkönyv
előnyét a FCSB
OTP Bank Liga, 31. forduló: Feelőtt, amely vasárrencvárosiTC–ÚjpestFC1-0(0-0)
Budapest, Groupama Aréna,
nap lapzárta után
Fotó: GSP
15.727néző,vezette:Bogár.
fogadta a MedGólszerző:Boli(53.).
gyesi Gaz Metant.
Eredményjelző
Sárga lap: Haratin (10.), Blazic
Némi aggodalommal készült az erdélyi
Labdarúgó
1. liga, felsőházi ráját(28.), Isael (47.), illetve Novothny
alakulat a moldvai összecsapásra, hiszen
(16.),Zsótér(68.),Katona(90.),Risszás,4.forduló:CSUCraiova–GyurFCSB elleni rangadó kulcsemberei, Arlauskis
tevski(90.).
gyevói Astra 2-1, FC Botoşani –
és Susic is megsérült. Azonban az ellenfelük
Ferencváros:Dibusz–Lovrencsics
KolozsváriCFR0-2;alsóházirájátszás,
nem volt ráhangolódva a találkozóra, az FC
(Frimpong,25.),Blazic,Botka,Civic
4. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
Botoşani
játéka az előző fordulóhoz hason–Haratin,Sigér(Vécsei,61.)–ZubOSK–FCVoluntari1-2,ChindiaTârlóan letargikus maradt. A CFR edzője, Dan
kov, Isael (Skvarka, 61.), Nguen
govişte–KonstancaiViitorul2-1,Jász(Csonka,82.)–Boli(Szihnyevics,82.).
Petrescu így fölöslegesen stresszelte tanítvávásári CSM Politehnica –Academica
Újpest:Banai–Pauljevic(Balázs
nyait. Omrani már a 2. percben büntetőt harClinceni0-1;5.forduló:FCVoluntari
B.,aszünetben),Heris,Ristevski,Bucolt ki, amelyet Deac magabiztosan
–JászvásáriCSMPolitehnica1-0.
rekovic – Szakály P. (Onovo, 61.),
értékesített. Tíz perccel később pedig ugyanNwobodo–Simon(Bacsa,61.),Zsótér
csak a kolozsváriak
(Katona,83.),Perosevic(Koszta,61.)
Jegyzőkönyv
válogatott játékosa
–Novothny.
Labdarúgó1.liga,felsőházirájátszás,4.forduló:FCBotoşani
szerzett gólt a büntetőterület széléről –KolozsváriCFR0-2(0-2)
Eredményjelző
Botoşani,városistadion,nézőknélkül.Vezette:CătălinPopa.
megítélt szabadrúMagyar labdarúgó NB I, 30. forGólszerző:Deac(3–büntetőből,12.).
gásból. Deac így
duló:KisvárdaMasterGood–ZTE
50-re kerekítette az
Sárgalap:Ashkovski(7.),Ţigănaşu(90.)
FC0-1,BudapestHonvéd–Ferencosztályban
első
FCBotoşani:Hankic–Haruţ(81.Mendoza),Chindriş,şeroni
városiTC0-2,PaksiFC–Kaposvári
szerzett góljai szá- (80.Baxevanos),Ţigănaşu–Papa,Carlone(80.Cîmpanu),FloRákócziFC3-0,MOLFehérvárFC–
mát.
rescu–Ofosu(70.Fili),Dugandzic,Ashkovski(58.Keyta).
DebreceniVSC1-0,DiósgyőriVTK–
Az FC Botoşani
KolozsváriCFR:Hindrich–Manea,Vinicius,Burcă,Camora
PuskásAkadémiaFC1-2,ÚjpestFC
csak ritkán jutott el –Itu(69.Păun),Bordeianu,Djokovic(85.Hoban)–Deac,Oma kolozsvári ka–MezőkövesdZsóryFC1-1;31.forrani(61.Rondon),Chipciu(85.Costache).
puig, és ha sikerült
duló:MezőkövesdZsóryFC–MOL
is, a fiatal Hindrich
FehérvárFC2-1,PuskásAkadémia
Ottó eszén akkor
FC–PaksiFC3-1,FerencvárosiTC
Abajnokságállása
sem tudott túljárni.
–ÚjpestFC1-0,Zalaegerszeg–BuFelsőház
A CFR ügyesen
1.CFR
4
3
1
0
5-1
36
dapestHonvédFC2-0.
gazdálkodott az
2.Craiova
3
2
0
1
5-6
29
erőforrásaival, és
3.FCSB
3
1
1
1
6-4
26
Atabella
könnyedén nyerte
4.Astra
4
1
1
2
3-4
25
22
7
2
57-23 73
meg a találkozót. A
5.Medgyes 3
0
2
1
1-2
24
17
8
6
54-28 59
Botoşani számára
6.Botoşani 3
0
1
2
2-5
24
14
8
9
42-29 50
Alsóház
a Craiova elleni,
13
11
7
49-39 50
1.Viitorul
4
2
1
1
6-5
27
elmaradt mérkőzés
11
9
11
49-41 42
2.Voluntari 5
3
2
0
7-2
21
következik a baj12
5
13
38-42 41
3.SepsiOSK 4
0
3
1
4-5
20
11
8
12
31-40 41
nokságban, míg
4.Nagyszeben 3
1
2
0
3-2
18
10
7
14
38-44 37
a
kolozsváriak
10
7
14
41-50 37
5.Târgovişte
3
1
1
1
3-3
17
ugyancsak az ol10
5
15
37-41 35
6.Clinceni
4
2
0
2
4-6
17
tyánokkal találkoz9
5
16
42-56 32
7.Dinamo
2
0
0
2
0-2
17
nak legközelebb,
4
2
24
24-69 14
8.Jászvásár
5
1
1
3
3-5
15
június 28-án.
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A Ferencváros sorozatban harmadszor is
Boli góljával győzte le az Újpestet

A címvédő, ezúttal házigazda és már biztos bajnok Ferencváros a szezonban harmadszor is 1-0-ra győzte le az Újpestet a
labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójának
szombati játéknapján. A lila-fehérek két
győzelem és két döntetlen után először
szenvedtek vereséget Predrag Rogan vezetőedző irányításával.
Szerhij Rebrov, a hazaiak ukrán mestere
a kezdő összeállításában a már biztossá vált
bajnoki aranyérem ellenére sem taktikázott,
hanem alapcsapatát küldte pályára.
Nagy kedvvel és ahhoz fogható lendülettel kezdett a Ferencváros, amely 15 perc
alatt több helyzetet is kidolgozott – az újpesti kapustól, Banai Dávidtól több bravúr
is kellett –, mezőnyben pedig egyetlen pillanatra sem hagyta érvényesülni a labdához
ritkán jutó vendégeket. Húsz perc után enyhült a nyomás az Újpesten, de csak annyira,
hogy kapuja nem forgott már veszélyben. A
szünetig hátralévő időben az egyre bátrabbá
váló vendégcsapat kezdeményezett is, így
egyenlő erők küzdöttek egymással, közepes
iram mellett jobbára a mezőnyben.
A második félidő a hazaiak góljával kezdődött – az előző két derbit egy-egy találatával eldöntő Boli az 53. percben volt
eredményes –, majd lendületben maradt az
FTC. Bár bátran ki- és letámadott az Újpest,
amikor labdához jutott, sokáig nem tudott
veszélyes akciót vezetni. A hajrában fölénybe kerültek ugyan a vendégek, ám nem
sikerült egyenlíteniük.
A bajnokságban a Ferencváros pályaválasztóként 53 találkozó óta nem talált legyőzőre, ebben az időszakban a 42. győzelmét
aratta. A szezonban hazai pályán 16. összecsapásán három döntetlen mellett 13. alkalommal nyert.
Az Újpesttel
szemben
13 1.Ferencváros 31
mérkőzéses ve- 2.FehérvárFC 31
retlenségi soro- 3.Mezőkövesd 31
zatban van a 4.PuskásAFC 31
Ferencváros: öt 5.ZTE
31
döntetlen mel- 6.Diósgyőr
30
lett a nyolcadik 7.Honvéd
31
g y ő z e l m é t 8.Újpest
31
aratta, a Grou- 9.Paks
31
pama Arénában 10.Kisvárda
30
pedig sorozat- 11.Debrecen
30
ban a hatodikat. 12.Kaposvár
30

A pályán döntenék el a megyei bajnokot

Bálint Zsombor

Miután módosították a rendezést,
újrasorsolta a Román Labdarúgószövetség a 3. ligába jutásért kiírt
osztályozót. Eredetileg a feljutásért
21 párban játszottak volna a megyei
4. liga bajnokai, ugyanannyi feljutóval, miután azonban a 3. liga bajnokságát berekesztették, és nem
esik ki senki, csökkent a kiadó helyek száma is. A feljutó csapatok
számát 14-re mérsékelték, így a 42
megye képviselőit hármas csoportokba sorsolták, amelyekből a legjobb szerzi meg a 3. ligás szereplés
jogát. Amennyiben maradnak betöltetlen helyek, akkor az eredmények
sorrendjében azok a második helyezett csapatokkal is feltölthetők, de
legfeljebb héttel.
A sorsolást földrajzi régiók szerint ismételték meg, Maros megye
bajnoka Szeben és Kovászna
megye képviselője ellen lép pályára. A hármas tornákat augusztus
1-9. között tartják, a megyei egyesületeknek július 27-éig kell közölni, hogy mely csapat vesz részt
az osztályozón.

A megyei labdarúgó-egyesület elnöke, Bucur Mircea szerint néhány csapat részvételével tartott
rájátszással fejeznék be a 4. liga elitcsoportjának küzdelmeit, de erről addig nem határozhatnak,
amíg a hatóságok nem törlik el a tevékenységüket korlátozó intézkedéseket. Fotó: FRF-AJF

Hogy ki a 4. liga bajnoka, azt
minden megyei egyesület hétfőn
dönti el, tekintve, hogy sehol nem
lehetett folytatni a bajnokságot
március eleje óta. Vannak olyan
megyék, ahol végleg berekesztették a bajnokságot, a leállítás pil-

lanatában érvényes rangsort vették figyelembe az osztályozón
való részvételhez. Kovászna megyét így a Sepsi OSK második
csapata képviseli az osztályozón.
Más megyékben viszont különböző változatokat alkalmaznak a

bajnokságok befejezésére. Maros
megyében is a pályán szeretnék lezárni a bajnokságot – tudtuk meg a
megyei egyesület elnökétől, Mircea
Bucurtól. „Azt szeretnénk, hogy a
feljutás kérdése a pályán dőljön el –
mondta az elnök. – Sajnos, még
semmi konkrétumot nem tudunk,
amíg a hatóságok nem törlik el a tevékenységünket korlátozó intézkedéseket.
Néhány
csapatos
rájátszással fejeznénk be a bajnokságot. Minden attól függ, hogy
mennyi idő marad a korlátozások

eltörlése és a határidő között. Végső
megoldásként a rangsort vezető
Nyárádtői Unirea képviseli majd
Maros megyét az osztályozón.”
Az ellenfelek közül, mint említettük, Kovászna megye képviselője már ismert, míg Szeben
megyében a Maros megyeihez hasonló állásponton vannak, a korlátozások feloldását várják. A
felfüggesztés pillanatában a rangsort a Nagydisznódi Măgura vezette, két pont előnnyel a Feleki FC
előtt.

Atabella
1.NyárádtőiUnirea 15 130 2 84-10 39
2.Marosoroszfalu 15 102 3 56-23 32
3.Erdőszentgyörgy14 102 2 42-15 32
4.Marosludas15 101 4 62-24 31
5.Segesvár15 82 5 30-22 26
6.Szováta15 82 5 34-32 26
7.Radnót 15 71 7 41-24 22
8.Ákosfalva15 71 7 31-33 22
9.Atletic15 71 7 35-41 22
10.Kerelő15 61 8 34-44 19
11.Mezőszengyel15 52 8 29-41 17
12.Náznánfalva 15 43 8 21-55 15
13.Nyárádszereda 14 30 11 22-60 9
14.Nagysármás15 22 11 16-69 8
15.NyárádtőiViitorul 15 20 13 19-62 6
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Nehéz az út Katarba

A címtartó világbajnok Franciaország. Fotó: UEFA

Bálint Zsombor
Rendkívül nehéz az európai csapatok útja a 2022-es katari világbajnokságra, ahol a kontinenst csupán
13 nemzeti válogatott képviselheti
az 55 UEFA-tagegyesület közül. Az
európai labdarúgást irányító testület
új rendszert dolgozott ki a kontinentális selejtezőkre, amit a napokban
hoztak nyilvánosságra.
A rendszer értelmében a válogatottakat a Nemzetek Ligája értéksorrendje szerint hat kalapba
sorolják, az első ötben egyenként
tíz, a hatodikban öt válogatottal. A
sorsoláson, amelynek az időpontját
még nem közölték, tíz csoportot
alakítanak ki, ötöt hat-hat, másik
ötöt öt-öt csapattal. A világbajnoki
részvételt pedig csak a csoportok
győztesei vívják ki. Igaz, még
marad három kiadó hely, ezekért
azonban 12 csapat marad versenyben, így nem lesz könnyű elcsípni
valamelyiket a három közül. A tervek szerint a pótselejtezőn a második helyezettek, valamint a
Nemzetek Ligája két legjobbja vesz
részt azok közül, amelyek nem végeztek a hagyományos selejtezőben
csoportjuk első két helyének egyikén. Ezeket három ágra osztják,

mindeniken négy-négy csapat
indul. Az egyes ágak győztese,
egyetlen menetben játszott elődöntő
és döntő után (akárcsak az Eb-pótselejtezőn) szerez vb-részvételi
jogot.
A sorsolás előtt az UEFA több
megkötést is megfogalmazott. Ezek
értelmében, politikai megfontolásból az alábbi csapatok nem kerülhetnek ugyanabba a csoportba:
Spanyolország és Gibraltár, Örményország és Azerbajdzsán,
Oroszország és Ukrajna, Koszovó
és Bosznia-Hercegovina, Szerbia,
valamint Oroszország. Klimatikus
megfontolásból nem húzhatják
össze Izlandot és a Feröer szigeteket, hogy egyiküknek se kelljen
hazai meccset szerveznie a nyári
hónapokon kívül. További korlátozás földrajzi szempontokat vesz figyelembe. Az Európa keleti
mezsgyéjén található Azerbajdzsán
és Kazahsztán a túl hosszúnak ítélt
út miatt nem kerülhet össze a kontinens nyugati peremén található államokkal.
A selejtezőket egyetlen naptári év
alatt, 2021-ben játsszák le, március
és november között, a már megszokott kettős fordulókkal. A pótselejtezőket 2022 márciusában rendezik.

Számos egyéb döntést is hozott a
napokban az UEFA. Így például eldőlt, hogy a BL és EL nyolcaddöntőinek hátralévő mérkőzéseit
augusztus 7-8-án játsszák le, majd
a Bajnokok Ligája sorozatot nyolcas döntővel zárják Lisszabonban,
augusztus 12. és 23. között. Az Európa-liga nyolcas döntőjét négy
német városban, Kölnben, Duisburgban, Düsseldorfban és Gelsenkirchenben, augusztus 10. és 21.
között rendezik. Itt még maradt két
párharc a nyolcaddöntőkből, amelyeket meg sem kezdtek, ezeket a
párharcokat szintén Németországban, egyetlen menetben döntik el.
Az európai szuperkupáért szeptember 24-én, Budapesten lesz döntő
találkozó.
Végül határoztak a tavaszról elhalasztott Eb-pótselejtezőkről is. Az
első kört, tehát a Bulgária – Magyarország és az Izland – Románia
találkozót október 8-án rendezik,
míg a győztesek október 12-én vívnak meg a maradék kiadó helyekért
a 2021-re halasztott kontinentális
bajnokságra. Románia és Magyarország ugyanazon az ágon található,
tehát csak egyiküknek sikerülhet kivívni a részvételi jogot.

Lőw Zsolt: Nagy hátránnyal indul a PSG
a BL-ben a bajnokság lezárása miatt

A Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának magyar másodedzője
szerint a francia bajnokság lezárása
miatt jelentős hátránnyal indulnak
más országok csapataihoz képest az
európai kupaporondon.
Lőw Zsolt az M1 aktuális csatornának elmondta: örülnek, hogy
megmaradt a lehetőségük a Bajnokok Ligája-trófea elnyerésére azzal,
hogy a hosszú kényszerszünet után
Portugáliában végül mégis megrendezik a sorozat nyolcas döntőjét,
amelybe a párizsiak a Dortmund
búcsúztatásával jutottak. Kiemelte:
a futballidény világjárvány miatti
márciusi leállása előtt nagyon jó
formában voltak, összeállt a csapatuk, összeért a munkájuk, és meggyőző mérkőzéseket játszottak.
Nehezíti a helyzetüket ugyanakkor, hogy az európai topbajnokságok közül egyedüliként a Ligue 1-et
nyilvánították befejezettnek, a francia élvonal bajnokának a PSG-t hirdették ki, miközben a német,
spanyol, angol és olasz futballélet is
újraindult.
„A három, három és fél hónapos
szabadság után borzasztó nehéz lesz
a munkánk. Óriási hátránnyal indulunk a többi bajnokság csapataihoz
képest, mert ők bajnoki ritmusból
jönnek majd, tétmérkőzéseket játszanak, miután mostanra már minden nagy bajnokság elkezdődött” –
mondta. Hozzátette: a PSG mellett
a szintén francia, egyelőre viszont
még csak nyolcaddöntős Lyonnak
is meg kell küzdenie ezzel a problémával.

Az FTC indulhat a BL-ben

Az FTC-Telekom labdarúgócsapata indulhat a női Bajnokok
Ligájában, mivel az MTK Hungária elleni párharcát lezáró harmadik felvonáson házigazdaként
2-1-re győzött csütörtökön.
A Kocsis Sándor Sportközpontban rendezett mérkőzésen az aktívabban kezdő MTK Németh
Loretta révén az 5. percben vezetést szerzett. A félidő közepén magára találó népligetiek azonban a
szünetig fordítottak: a 33. percben
Szabó Viktória egyenlített, az első
félidő ráadásában pedig egy szöglet utáni kavarodás végén Nagy
Ágnes öngóljával átvette a veze-

tést a Ferencváros. A második játékrészben több helyzet adódott
mindkét kapu előtt, de az eredmény nem változott.
Ezzel a Ferencváros 2-1-re
nyerte meg az egyik fél második
győzelméig tartó párharcot, és az
előző idényhez hasonlóan magyar
részről a férfi és a női BL-ben is a
népligeti klub indulhat.
A magyar szövetség határozata
értelmében a Simple Ligában nem
hirdettek bajnokot, így a BL-részvételért a zárótabella első két helyezettje a bajnoki döntővel
megegyező forgatókönyv szerint
játszott.

A Ferencváros játékosai ünneplik győzelmüket a női labdarúgó Simple Liga FTC-Telekom
– MTK Hungária mérkőzés végén, a Bajnokok Ligája-indulásért zajló párharc harmadik találkozóján a Kocsis Sándor Sportközpontban 2020. június 18-án. A Ferencváros labdarúgócsapata indulhat a női Bajnokok Ligájában, miután 2-1-re megnyerte a párharcot. Fotó:
MTI/Illyés Tibor

Röviden

* A Sahtar Donyeck csapata sorozatban negyedszer, összességében 13. alkalommal megnyerte az
ukrán labdarúgó-bajnokságot, miután szombaton 3-2-re legyőzte az
Olekszandrija együttesét. A donyeckiek sikerükkel 19 ponttal vezetnek a Dinamo Kijev előtt,
előnyük így behozhatatlanná vált.
* Menesztette vezetőedzőjét,
Rubit a spanyol labdarúgó-bajnokság 14. helyén álló Real Betis. A
sevillai klub vasárnap a honlapján
közölte, hogy a szombaton Bilbaóban elszenvedett 1-0-s vereség
után már nem az 50 éves szakember irányítja a gárdát. Helyét a szezon végéig Alexis Trujillo foglalja
el, aki három éve az idény utolsó
két fordulójában már dolgozott
megbízott vezetőedzőként a Betisnél.
* Az Atlético Madrid nem válik
meg Joao Félixtől, hiába kínáltak
a portugál futballistáért 150 millió
eurót. A 20 esztendős, ötszörös vá-

logatott portugál csatárért az angol
élvonalból, a Premier League
egyik klubjától érkezett a busás
ajánlat. Félix tavaly a Benficától
érkezett az Atléticóhoz, 126 millió
euróért.
* Noha még nincs új futballcsapata, leendő klubjától évi tízmillió
eurós nettó fizetésre tart igényt
Thiago Silva, a Paris Saint-Germain távozó brazil csapatkapitánya. A 35 éves védőt a La Gazzetta
dello Sport szerint több európai
élklub is szerződtetné, de anyagi
igényeit nem biztos, hogy ki tudják vagy akarják elégíteni.
* Átfogó tesztelés után indul a
japán futballszezon: a koronavírus-járvány miatt február végén
felfüggesztett élvonalbeli labdarúgó-bajnokság szombatra tervezett újraindulása előtt nem csak a
futballistákat, hanem a klubalkalmazottakat is ellenőrzik. A labdarúgókat a decemberi szezonzárásig
kéthetente tesztelik.

A párizsiak kis csoportokra bontva kezdik meg ma az edzéseket, majd a létszámot fokozatosan bővítve, körülbelül július közepén jutnak el odáig, hogy a teljes keret együtt dolgozhasson. Fotó: Soccerbible

Lőw kiemelte: bár a játékosoknak kiadtak személyre lebontott edzésterveket,
nagyon
kevés
lehetőségük adódott a fizikai állapotuk ellenőrzésére. „Mint egy Kinder-tojást, úgy várjuk a hétfői
kezdést, hogy igazából milyen formában vannak a játékosaink” – utalt
a magyar szakember a közös munka
újrakezdésére, amelyet koronavírusteszt és orvosi vizsgálatok előznek meg.
Az edzéseket ötfős, kis csoportokra bontva kezdik meg, majd a
létszámot fokozatosan bővítve, körülbelül július közepén jutnak el
odáig, hogy a teljes keret együtt
dolgozhasson.
A tervek szerint saját utánpótláscsapataikkal vagy francia másod-

osztályú gárdákkal játszanának felkészülési mérkőzéseket, amennyiben pedig ezt a francia
jogszabályok nem teszik lehetővé,
úgy külföldi edzőtáborra is sor kerülhet.
A PSG július végén, 23-án, illetve 30-án játssza le két hazai kupadöntőjét: a Ligakupában a
Lyon, míg a Francia Kupában a
Saint-Étienne lesz a párizsiak ellenfele.
Lőw Zsolt hangsúlyozta: „nagy
siker lenne, és nagy ajándék az élettől”, ha a PSG a BL megnyerésével
lehetőséget kapna az Európai Szuperkupában való részvételre, és az
Európa-liga győztesével magyar
közönség előtt a Puskás Arénában
mérkőzhetne meg.

A Sahtar már csak kettővel van lemaradva az örökranglistán a 15 bajnoki aranyéremmel
álló kijeviektől. Fotó: UNIAN
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Elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai
bajnok vízilabdázó

Életének 48. évében, súlyos betegség
után csütörtök hajnalban elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok
vízilabdázó, a magyar férfiválogatott
korábbi szövetségi kapitánya.
Benedek Tibor 1972. július 12-én
született Budapesten. Ötéves korában
édesanyja vitte el úszni a gerincproblémái miatt. Vízilabdázni a Központi
Sportiskolában kezdett, majd 1989 és
1996 között az Újpest csapatát erősítette. Ezt követően Olaszországba szerződött, ahol előbb az Assitalia Roma,
majd a Pro Recco játékosa volt. Pályafutása folytatásában, 2004 és 2007 között ismét Magyarországon, a
Budapesti Honvéd együttesében játszott, majd visszatért a Pro Reccóhoz,
ahol 2012-es visszavonulásáig vízilabdázott.
Az Újpesttel LEN Kupát, Szuperkupát és BEK-et, a Pro Reccóval Bajnokok Ligáját, majd Euroligát nyert,
emellett több alkalommal volt magyar
és olasz bajnok.
Nemzeti színekben 1989-ben ifjúsági Európa-bajnok lett – az isztambuli
viadalon az oroszok elleni 8-7-es győzelemből hét góllal vette ki a részét –,
majd a junior világ- és Európa-bajnokságról is bronzéremmel tért haza. Öt
olimpián szerepelt: 1992-ben Barcelonában hatodik lett a csapattal, 21 találattal pedig a torna gólkirálya volt.
Négy évvel később Atlantában negye- Magyar szövetségi kapitányként a barcelonai vizes világbajnokságon, 2013. július
Fotó: MTI/Kovács Anikó
dik helyezést ért el, és ismét ő dobta a 28-án.
legtöbb gólt.
volt. A férfiválogatott szövetségi kapitányi posztját
A 2000-es sydneyi játékok előtt veszélybe került 2013. január 10-től 2016. december 31-ig töltötte be,
olimpiai szereplése: 1999 augusztusában nyilvános- irányításával az együttes 2013-ban világbajnok, 2014ságra került, hogy tavasszal, az olasz bajnoki elődöntő ben a budapesti Európa-bajnokságon második, a
során végzett doppingvizsgálata pozitív eredményt 2016-os riói olimpián ötödik lett.
hozott. Mintájában kis mennyiségű clostebolt találtak,
Négy évvel ezelőtt beválasztották a Magyar Víziamely szerinte a gombásodás ellen használt kenőcse labda-szövetség elnökségébe. Ezután, 2017-től az
útján juthatott a szervezetébe. A Nemzetközi Sport- UVSE szakmai igazgatójaként, illetve a 2018/2019döntőbíróság 2000 januárjában 8 hónapra eltiltotta. es idénytől vezetőedzőjeként dolgozott. Idén májusáBár a kényszerszünet csak április 28-án járt le, Bene- ban bejelentette, hogy visszavonul minden
dek ennek ellenére beverekedte magát a magyar csa- vízilabdával kapcsolatos tevékenységtől.
patba. Sydneyben sokáig nem ment neki a játék, de
az oroszok elleni döntőben parádés teljesítményt
Páratlandicsőséglista
nyújtva négy gólt szerzett.
Benedek Tibort négyszer (1992, 1993, 1994,
Benedek éveken át a nemzeti együttes csapatkapi2002)megválasztottákazévlegjobbmagyarvítánya volt, 2004-ben Athénban drámai körülmények
között védték meg címüket a magyarok. 2005 máju- zilabdázójának.2000-benbeszavaztákazévszásában szívritmuszavara miatt lemondta a válogatott- zadmagyarvízilabda-válogatottjába.Azesztendő
ságot, majd 2007 februárjától egészségi állapota újra legjobbmagyarszövetségikapitányánakegyszer
lehetővé tette a szereplést. A 2003-as barcelonai vi- (2013) választották meg. Megkapta a Magyar
lágbajnokságon szintén győzött, 1998-ban és 2005- KöztársaságiÉrdemrendtisztikeresztje(2000),a
ben vb-ezüstérmes, 1991-ben pedig bronzérmes volt. MagyarKöztársaságiÉrdemrendközépkeresztje
Az Európa-bajnokságokról egy aranyérme (1997), il- (2004)ésaMagyarKöztársaságiÉrdemrendköletve két második és három harmadik helyezése van, zépkeresztje a csillaggal (2008) kitüntetést is.
emellett egyszeres világkupa- és kétszeres világliga- 2008-banBudapestdíszpolgáralett,2015-benbegyőztes. A válogatottól a 2008-as pekingi olimpiai kerültavizessportágakHírességekCsarnokába
győzelem után köszönt el végleg, csúcsot jelentő 437
(ISHOF),2016-bantenyérlenyomatafelkerülta
találkozóval a háta mögött.
Az edzői munkát 2010-ben kezdte, amikor még já- MagyarSportcsillagokFalára,egyikeavízilabtékosként Kemény Dénes szövetségi kapitány segítője dázástízháromszorosolimpiaibajnokának.

Lemondanak az értékcsoportokról

Bálint Zsombor
Kétévi sikertelen kísérletezgetés
után lemond a bajnokság értékcsoportok szerinti megszervezéséről a
Román Kosárlabda-szövetség. A
kluboknak megküldött hivatalos átirat szerint az új bajnokságot egyetlen értékcsoportban, hagyományos
módon szervezik meg. A tervezetet
ugyan még jóvá kell hagynia az
igazgatótanácsnak is, ám ez csak
formaságnak ígérkezik.
A dokumentum értelmében az országos bajnokságba azok a csapatok
iratkozhatnak be, amelyek az előző
idény rajtjánál is ott voltak, ami legfeljebb 16 csapatot jelent. Hangsúlyozzák, hogy a 16 csapatos
bajnokság a maximum, de nem a
minimum. Ha lesznek olyan klubok, amelyek nem vállalják a részvételt, az üresen maradt helyeket
nem töltik fel. Eddig két klub részéről érkezett arra vonatkozó jelzés,
hogy nem biztos a részvételük a

Az országos bajnokságba a következő évadban csak azok a csapatok iratkozhatnak be, amelyek az előző idény rajtjánál is ott voltak – ez legfeljebb 16 csapatot jelent. Fotó: DigiSport

2020-2021-es bajnokságban. Máramarossziget az infrastruktúra (megfelelő saját terem) hiányára
hivatkozik, míg Csíkszereda anyagi
források miatt maradt, miután a Városi Sportklub jövedelemforrásai, a

Csíki Csobbanó és a klub tulajdonában lévő két sportcsarnok a korlátozások miatt nem működik, így
jövedelmet sem termel.
A bajnokságot klasszikus formában, oda-vissza alapszakasszal,

Hivatalos: nincs több játék,
az új idényre készülnek
a röplabdasportban

Bálint Zsombor

Hivatalossá tette a Román Röplabdaszövetség, amit már korábban
is sejteni lehetett: eredményhirdetés
nélkül berekesztik az ifjúsági bajnokságokat, valamint az A2 osztály
pontvadászatát. Miután utóbbiból a
sporttevékenységek felfüggesztésének pillanatában már csak a két feljutó helyért zajló döntő torna
maradt hátra, a sportági szövetség
szándéknyilatkozatot kért a részvételre jogosult csapatoktól, hogy indulnának-e az élvonalban.
A nőknél egyszerű a helyzet. Miután a négy kvalifikált klub közül
kizárólag a marosvásárhelyi CSU
Medicina jelezte ezt a szándékát, illetve az előző, 11 csapatos bajnokságból kiesőnek kikiáltott CSO
Voluntari megfenyegette a szövetséget, hogy bepereli, ha nem fogadja vissza az élvonalba (ti. a
bajnokság felfüggeztésének pillanatában még jó esélye volt a bennmaradás kivívására), pontosan 12
csapat sorakozhat fel a rajtnál.
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A férfiaknál bonyolultabb, mert
mind a négy csapat fel szeretne
jutni. Itt azonban az előző bajnokságban csak tíz együttes volt, az
egyikük, Bodzavásár pedig már jelezte, hogy visszalép. Továbbá a zilahi csapat tulajdonosát adócsalásért
és pénzmosásért letartóztatták, így
az ő indulásuk is kétséges, tehát
könnyen lehet, hogy ebben a bajnokságban is pontosan 12 csapat
lesz.
Hogy a járvány miatti nehézségeket a klubok könnyebben átvészeljék, a szövetség csökkentette a
beiratkozási, le- és átigazolási díjakat.
Bár a korábbi években ebben az
időszakban már készen állt a bajnoki program és naptár, az idén
erre még várni kell. Egyrészt a hatósági korlátozó intézkedések,
másrészt az egyes klubokban fellelhető bizonytalanságok megszüntetésére. Persze, utóbbira
nincs garancia. Emlékezzünk, a
Marosvásárhelyi CSM tavaly egy
héttel a bajnoki kezdés előtt lépett
vissza.

Fotó: Nagy Tibor

majd rájátszással rendeznék meg. A
rájátszás során minden helyosztót
lejátszanak. A negyed- és elődöntőben, illetve a döntőben három győzelemig tart a párharc, a többi
esetben és az alsóházban két győzelemig.
Attól függetlenül, hogy hány csapat sorakozik fel a rajtnál, az utolsó
két helyezett az 1. liga két legjobbjával osztályozót játszik az idény
végén a bennmaradásért.
A tervek szerint a bajnoki idény
október 10-én kezdődik, előtte a
Románia-kupa selejtező köreit rendeznék meg. A csapatok nem lesznek kötelesek részt venni a
streetballbajnokságban, mint eddig,
de minden klubnak legalább két ifjúsági csapatot kell neveznie az országos bajnokságokba.
Amint a fentiekben is látható, a
marosvásárhelyi férficsapatnak esélye sincs részt venni az új idényben
az élvonalban, még ha sikerül is
szolidabb alapokra helyezni. A
hosszú távú terveket azonban nem
vetették el. A CSU Medicina férfi-

kosárlabda-csapata a tervek szerint
azzal a célkitűzéssel vágna neki az
új idénynek, hogy jövő nyáron kivívja a feljutás jogát. A Maros KK
és a CSM több egykori csapattagja
a napokban részt vett egy baráti találkozón, ahol ez a téma is terítékre
került. A jobb képességű játékosok
az ősszel kezdődő bajnokságban is
azokban a csapatokban folytatják,
amelyekben az utóbbi idényben játszottak, de ha sikerül a feljutás,
akkor készek arra, hogy ismét
együtt küzdjenek a marosvásárhelyi
kosárlabda sikeréért.
Igaz, a jelenlegi kiírás szerint a
feljutáshoz nem elég az élen végezni az 1. ligában, hanem az osztályozón is nyerni kell, és ez már
nem tűnik annyira egyszerűnek.
Mivel azonban a sportági szövetség nem a következetességéről
híres, a kezdeményezők szinte bizonyosak abban, hogy egy év
múlva ismét sok minden megváltozik majd, és visszatérhet Marosvásárhelyre
az
élvonalbeli
kosárlabda.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. június 19-én kelt
326. számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény előírásaira, amely a COVID–19-világjárvány hatásainak megelőzését és leküzdését célzó intézkedésekről rendelkezik, továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal bevezetett veszélyhelyzetre, amelyet módosításokkal és kiegészítésekkel a 2020. május 20-i 5. sz. román parlamenti határozat engedélyezett, és amely a COVID–19-világjárvány hatásainak a megelőzését és
leküzdését célozza, és a vészhelyzet idejére alkalmazandó intézkedésekről rendelkezik,
mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon
az előírt egészségügyi szabályok betartásával,
illetve a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a
134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával és 135. cikkelye, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely (1): Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre 2020. június 25-én 13.00 órára, a közigazgatási palota nagy gyűléstermébe.
(2): A soros ülés napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.
3. cikkely: Jelen rendeletet közlik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei
Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.
Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
A Maros Megyei Tanács elnöke 2020. 06. 19-i 326. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács június 25-i soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE

1.Határozattervezet Maros megye 2020. évi általános költségvetésének kiigazításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2.Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 34/2020. sz. határozata 1. cikkelye (3) bekezdésének érvénytelenítéséről, amely a Marosvásárhelyi Transilvania
Repülőtér ÖÜV. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésére, valamint a működtetésre kapott állami támogatás jóváhagyására vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3.Határozattervezet a Maros Megyei Ipari Park Rt. 2019.12.31-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4.Határozattervezet az Aquaserv Rt. regionális szolgáltató által végzett ivóvíz- és szennyvízelvezetési szolgáltatás árainak és díjainak a jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5.Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 42/2001. sz. határozata mellékletének a módosításáról és kiegészítéséről, amely a Maros megye köztulajdonához
tartozó vagyontárgyak leltárának az elfogadására vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6.Határozattervezet a Nyárádremete község, Mikháza falu 5. sz. alatti építménynek Maros megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való átutalásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7.Határozattervezet a Maros megye magántulajdonában levő gernyeszegi ingatlan ingyenes használatba adásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8.Határozattervezet egyes ingó javaknak Maros megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való átutalásáról, a leltári leírás érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9.Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó, Szászrégen, Kastély utca 12. sz. alatti ingatlant érintő egyes intézkedések meghatározásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó Rózsák tere 5. sz. alatti ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról a Maros
Megyei Hagyományos Kultúra és Művészet Oktatási Központnak;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet szerződéskiegészítés jóváhagyásáról a 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződést illetően;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet a „Maros megyei bentlakásos szociális intézmények felszerelése védőeszközökkel a COVID–19 által okozott egészségügyi válság kezelésének érdekében” elnevezésű projekt benyújtására és végrehajtására irányuló partnerség megkötésének jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet Maros megyének az EDUC – A gyermekek nem „oktatják” magukat! elnevezésű projektben való részvétele jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
14. Határozattervezet Maros megyének a VIA TRANSILVANICA projekt megvalósításában való részvételéről;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
15. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Könyvtár szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, szervezési és működési
szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 111/2014. sz. Maros megyei tanácsi határozat 1. és 2. melléklete módosításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
16. Határozattervezet Maros megye kockázatelemzési és rendezési tervének a jóváhagyásáról;
Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
17. Határozattervezet a Maros megyei utaknak a fenntarthatósági és beavatkozási szintre való besorolásáról a 2020–2024 téli időszakra;
Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
18. Határozattervezet a „154J számú, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak közötti megyei út kiszélesítése, 0+000-0+631 és 4+726-12+684 km,
Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálásáról, amit a Maros Megyei Tanács 2017. március 16-i 28. sz. határozatával hagyott
jóvá, ami egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és a mutatók jóváhagyására/aktualizálására vonatkozik, valamint annak a jóváhagyásáról, hogy az állam
költségvetéséből, a Helyi Fejlesztések Országos Programja keretében nem finanszírozható költségvetési tételeket a helyi költségvetésből fogják fedezni;
Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
19. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőjének kinevezéséről a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház igazgatótanácsába;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
20. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőinek kinevezéséről a közintézmények igazgatótanácsába;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
21.Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc ELNÖK
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Hatalmas robbanás történt
egy kijevi sokemeletes házban

Hatalmas robbanás történt vasárnap Kijevben egy kilencemeletes házban, eddig két
ember holttestét emelték ki a romok alól, a
sérültek száma egyelőre nem ismert – jelentették ukrán hírportálok.

A tragédia második halálos áldozatáról a hírt Vitalij
Klicsko főpolgármester közölte újságírókkal a helyszínen, amit utóbb a hatóságok is megerősítettek.
Az első vizsgálatok szerint gázrobbanás történt,
aminek következtében több emelet – a negyediktől a
nyolcadik szintig – beomlott, leszakadtak az erkélyek,
több helyen a lakások belsejében is súlyos károk keletkeztek – számolt be az UNIAN hírügynökség.
Később Arszen Avakov belügyminiszter közölte, a
rendőrség nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy
szándékos robbantás történt. Mikola Csecsetkinnek,
a katasztrófavédelmi szolgálat vezetőjének szavai

szerint a hatóságok jelenleg még több lehetőséget is
vizsgálnak a detonáció okaként, ezek között a gázrobbanást és a robbanószerkezetet, de egyebeket is.
A katasztrófavédelmi szolgálat közlése szerint
eddig 21 embert mentettek ki, és három embert szabadítottak ki a romok alól. Eddig egy embert szállítottak sérülésekkel kórházba.
Az Ukrajinszka Pravda hírportál azt írta, hogy a
robbanás az előzetes információk alapján a hetedik
emeleten történt.
A detonáció megrongálta a lépcsőház felső részét
is, ami miatt a legfelső szinten is emberek rekedtek,
akik nem tudnak kijönni az épületből – írta az
UNIAN.
A házban lakók által elmondottak alapján még 2-6
ember lehet a romok alatt. A mentés folytatódik.
(MTI)

Putyin nem zárta ki, hogy indul
a 2024-es elnökválasztáson

Nem zárta ki a 2024-es elnökválasztáson ciáit és megőrizni a belső és külső sokkhatásokkal
való indulásának lehetőségét Vlagyimir Pu- szembeni ellenállóképességet.
A kérdésre, hogy vajon neki és az orosz nemzeti
tyin orosz államfő a Rosszija 1 tévéállomás
által vasárnap műsorra tűzött interjújában. érdekek általa való kemény képviseletének köszön-

„Még semmit sem döntöttem el. Nem zárom ki
annak lehetőségét, hogy jelöltetem magamat, ha ez (a
lehetőség) megjelenik az alkotmányban. Meglátjuk,
hogy mi lesz akkor” – mondta Putyin.
A hatályos orosz alkotmány kizárja annak lehetőségét, hogy egy orosz elnök két egymást követő ciklus letöltése után ismét versenybe szálljon a
tisztségért. A módosított alaptörvény azonban, amelyről július 1-jén országos szavazást tartanak majd,
megerősítése esetén lenullázza a hivatalban lévő államfő eddigi mandátumait.
A 67 éves Vlagyimir Putyin kormányfői vagy elnöki minőségben két évtizede vezeti Oroszországot.
Az interjúban értésre adta, hogy ha nem kapná meg
az újrázás lehetőségét, akkor meglátása szerint idő
előtt megkezdődne a harc az utódlásáért.
„Ha ez (mandátumnullázás) nem lesz, akkor úgy
két év múlva, ezt tapasztalatból tudom, a normális és
ütemes munka helyett a hatalom nagyon sok szintjén
megkezdődik majd a lehetséges utódokat kereső
szempásztázás. Dolgozni kell, nem pedig utódokat
keresni” – mondta. Úgy vélekedett, hogy az alaptörvénynek tartalmaznia kell az önmegóvás belső garan-

hető-e Donald Trump amerikai elnök és mások leplezetlen egoizmusának megjelenése, Putyin úgy
válaszolt: „Volt olyan időszak, amikor Oroszország, bármennyire szomorú is ez, de nem merte kinyilvánítani nemzeti érdekeit. Ez az, amit
elkezdtünk csinálni a 2000-es évek elején, amiben
nincs semmi szokatlan, semmi természetfeletti, és
nincs semmi, ami ne felelne meg a nemzetközi
gyakorlatnak. Egyszerűen nem minden országnak
van meg az a privilégiuma, hogy harcolhasson a saját
érdekeiért.”
„De az egoizmus és a nemzeti érdekek védelme nagyon távol áll egymástól. Az egoizmus az, ha valaki
kizárólag önmagára összpontosít, a nemzeti érdekek
védelme pedig egyebek között feltételezi, hogy kölcsönösen elfogadható megoldásokat keressünk partnereinkkel” – tette hozzá.
Az interjúban Putyin egyebek között elmondta
még, hogy a vezérkar képviselői „néhány másodpercnyi távolságra” mindig mellette vannak, kioktatás céljából egyetlen beosztottját sem sértette, alázta meg
nyilvánosan, és a szüleit sosem hallotta káromkodni.
(MTI)

Az uniós menekültügyi reformot sürgeti
a németországi bevándorlók szervezete

Az európai uniós (EU-) menekültügyi rendszer reformjának végrehajtását sürgeti a júliusban hivatalba lépő német soros
EU-elnökségtől pénteki állásfoglalásában a
németországi bevándorlók fő érdekképviselete, a szövetségi bevándorlási és integrációs
tanács (BZI).

A német kormánynak fel kell használnia a soros elnökséget a menekültügyi reform előmozdítására – áll
a BZI német hírportálokon idézett közleményében,
amely szerint „eljött a cselekvés ideje”, el kell érni,

hogy „az EU vállaljon végre közösen felelősséget” a
hazájukból elmenekült emberekért. A menekültek
nemzetközi napja, június 20. alkalmából kiadott felhívás szerint a többi között arra kell törekedni, hogy
alakítsanak ki „igazságos elosztási mechanizmust” az
EU-ba érkező menedékkérők elhelyezésére. Angela
Merkel kancellár csütörtökön ismertette az uniós elnökség programjának egyes elemeit a szövetségi parlamentben (Bundestag). A menekültügyi rendszer reformjára
nem tért ki. Ebben szerepe lehetett annak, hogy a koalíciós pártok között nincs teljes egyetértés. (MTI)

Már decemberben felbukkanhatott a fertőzés
Olaszországban

Hatósági egészségügyi vizsgálatot szorgalmazott Olaszországban az ellenzéki Olasz
Testvérek (FdI) párt, miután a Közegészségügyi Intézet (Iss) bejelentette, hogy Milánó,
Torinó és Bologna szennyvizében már decemberben kimutatható volt az új koronavírus.

Az Olasz Testvérek az egészségügyi minisztérium
fellépését szorgalmazta annak kiderítésére, pontosan
mikortól mutatható ki a vírus jelenléte az országban.
Nem ez az első alkalom, hogy a Közegészségügyi
Intézet az olasz városok szennyvízvizsgálataira hivatkozva megállapítja, hogy a Covid–19 betegség már a
fertőzés február 20-ai olaszországi terjedésének kezdete előtt jelen volt. A legutóbbi vizsgálatok azt mutatják, hogy Milánó, Torinó és Bologna
szennyvizében a Sars-Cov-2 vírus már decemberben
felbukkant. Hasonló méréseket végeztek korábban
mások mellett Párizs szennyvízcsatornáiban is.
Az Olasz Testvérek szerint az Iss eredményeinek
közlése nem maradhat reakció nélkül sem az olasz,
sem a nemzetközi egészségügyi szervek részéről.

Egészségügyi szakértők emlékeztettek arra, hogy
a február 20-án azonosított első olasz beteg előtt a
kórházakban már januárban felfigyeltek a szokatlanul
gyakori tüdőgyulladásokra.
A polgári védelmi hatóság legutóbbi adatai szerint
47-en haltak meg egy nap alatt a korábbi 66-hoz képest, így a halálos áldozatok száma 34 561-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 22 ezer alá
csökkent, a gyógyultaké túllépte a 181 ezret. A betegekből valamivel több mint 2600-at kezelnek kórházban, 161-en maradtak az intenzíven, héttel
kevesebben, mint egy nappal korábban. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma 238 011-re emelkedett. Az újonnan
kiszűrt fertőzöttek száma 251 volt a korábbi 333 után.
Ebből Lombardiában 157 beteget diagnosztizáltak.
Az első két, nem olasz beteg Olaszországban az a
kínai házaspár volt, akit január 28-án egy római szállodából szállítottak kórházba. A több mint egy hónapos kezelés után Kínába visszatérő házaspár 40 ezer
eurót adományozott az őket kezelő római Spallanzani-kórháznak. (MTI)
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Kegyelettel emlékezünk június 22-én
ROSKA ÉVÁRA halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (7752)

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

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

sárolok, az elszállítását, a forgalom-

ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (7779-I)

MINDENFÉLE
TETŐFEDÉS bármilyen cseréppel,
csatorna,
lefolyó,
szigetelés,
manzárdolás, javítások. Tel. 0736-682080. (7659)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, -javí-

tást, festést, szigetelést, csatorna-,

teraszkészítést stb. Tel. 0759-467356. (7632-I)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumí-

nium redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel.

0744-121-714, 0265/218-321. (7505)

TETŐFEDÉST, szigetelést, kisebb

javításokat vállalunk és fateraszokat

készítünk. Tel. 0769-389-182, András. (7822-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Az idő múlik, telnek az évek, de a

szívemben megmarad emléked.
Fájó szívvel emlékezem június

22-én

férjemre,

KESZEGH

ISTVÁNRA halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Margit. (7819)

Felesége,

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
édesanyánk,
betleni gróf BETHLEN
ZSUZSANNA ÁGNES
életének 80. évében, hosszú
szenvedés után csendesen megpihent. Temetése 2020. június 22én
14
órakor
lesz
a
marosvásárhelyi református temetőben. Drága emlékét szívünkben őrizzük.
A gyászoló család. (-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk volt
osztálytársunktól,
gróf BETHLEN ZSUZSANNA
ÁGNESTŐL.
Emléked megőrizzük!
A Leánylíceum 1957-ben végzett
X. A osztálya. (-I)
Megrendülten búcsúzunk szeretett barátunktól,
gróf BETHLEN ÁGITÓL
hosszú évek felejthetetlen emlékeit őrizve.
Őszinte részvétünket fejezzük ki
a családnak.
Isten veled, nyugodj békében!
Kincses-Ajtay Mária, Kincses
Előd. (-I)
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya és nagymama,
ALBERT KATALIN GIZELLA
türelemmel viselt betegség után
életének 77. évében távozott közülünk.
Búcsúzik tőle a gyászoló család,
lánya, veje és két unokája.
A temetésre egy későbbi időpontban kerül sor.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (-I)
Fájdalommal búcsúzunk testvérünktől,
ALBERT KATALIN GIZELLÁTÓL
aki sok szenvedés után Budapesten elhunyt.
Búcsúzik tőle Ildikó, Emma, Öcsi
és neje, Húgi, sógora, Vali és
gyermekeik. (-I)
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Válságos időkben is hűséges társ

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

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

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64779-I)

ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft., Prut
u. 10. szám. Érdeklődni lehet a Prut u. 10. szám alatt, a cég székhelyén. Tel. 0773-316-377. (64811-I)
TAKARÍTÓNŐT alkalmaz a KOVÁCS PÉKSÉG Marosszentgyörgyre. Tel. 0741-215-738. (64832-I)

MAGÁNCÉG előkönyvelési ismeretekkel rendelkező RAKTÁROST
alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0723-244200. (sz.-I)

