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Hulladékcsata Marosvásárhelyen

Soós nem enged a zsarolásnak
Szovátán találkoztak a székelyföldi
városok magyar
polgármesterei

A rendszeresen megszervezett találkozó célja politikai nézetektől és pártszínezettől függetlenül lehetőséget
teremteni az együtt gondolkodásra, az
egyes településeken fennálló problémák közös megoldására.

____________2.
Egyszerűsítették
az új áramszerződés megkötését

A hulladékelszállítási illeték bevezetésével járó lakossági
nyilatkozatroham kellemetlenségei után a hét közepén a szemétszállító cég ultimátuma borzolta fel a kedélyeket. Január
23-a után a Sylevy Salubriserv Kft. a szolgáltatásainak felfüggesztését helyezte kilátásba, amennyiben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal nem törleszti 18 millió lejes
tartozását. A péntek délelőtt tartott sajtótájékoztatót követően Soós Zoltán polgármester összegezte a helyzetet.

Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

– A szolgáltató által nyújtott elszámolások, illetve kiszámlázott értékek
ellenőrzése alapján tájékoztattuk a szolgáltatót, hogy a számlák ellenértékét nem tudjuk kifizetni, mivel véleményünk szerint jelentős túlszámlázás történt. A mennyiségek ellenőrzése alapján, úgy tűnik, ez
bizonyított, hiszen a szolgáltató jelenleg 48 ezer tonna hulladék elszállítását számlázta a városnak, miközben a maroskeresztúri és szentpáli
hulladéklerakók nyilvántartásában megjelenő mennyiség mindössze 26
ezer tonna. Ez óriási különbség, amire magyarázatot kérünk.
(Folytatás a 4. oldalon)

Eredetileg január 31-ig kellett volna
megkötni az új szerződéseket, hogy a
fogyasztóknak ne általános szolgáltatói, magasabb áron számlázzanak.
Egy új hatósági rendelettel a határidőt
6-8 hónappal kitolták, a szerződéskötési procedúrát leegyszerűsítették.

____________4.
Új sportoktatási
koncepció

Február 8-án felavatják a Székelyföldi
Jégkorong Akadémia Marosszentgyörgyön levő marosvásárhelyi központját. A mobil műjégpálya építését a
magyar kormány támogatásával tavaly tavasszal kezdték el.

____________6.

Milliárdos ábránd

Benedek István

A világ egyik vezető pénz- és adóügyviteli cégének hazai szakértője nyilatkozta a napokban, hogy akár egymilliárd eurós plusz adóbevételt jelenthet az állam számára az adóhivatal új digitalizálási
projektjének sikere. Ez nagyon jó hír lenne nemcsak az ezer sebből
vérző államkassza, hanem mindenki számára, aki a bérét, egyéb juttatást vagy támogatást vár az államtól, csak ott a gond, hogy a gyakorlati megvalósítás esélye csekély.
A háttérben az áll, hogy az adóhatóság idén nyárra tervezi egy
olyan rendszer beindítását, amely összekapcsolná a cégek online
adatszolgáltatásra alkalmas kasszagépeit a hatóság számítógépes
rendszerével. Ennek révén a cégek könyvviteli adatait, amiket most
még időközönként jelentésekben kell leadni a pénzügynél, reális időben láthatná a hatóság. Ez elvileg lehetővé tenné az adócsalás elleni
hatékonyabb fellépést, ami el is kelne, mert az összes uniós tagállam
közül a miénkben a leggyengébb az adóbehajtás hatásfoka. Pár éve
még a bolgárok voltak a sereghajtók, de a déli szomszédok azóta fejlődtek ebben a tekintetben.
Ez a történet nálunk már évek óta zajlik, eredetileg 2018 végére
kellett volna minden cégnek beszereznie a szükséges kasszagépet,
ám a határidőt rendszeresen ki kellett tolni, mivel egyszerűen nem
volt elég szolgáltató ehhez a piacon. Ezeket a nem olcsó szerkentyűket már évek óta megvetették a cégek egy részével, és jellemző
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 54 perckor,
lenyugszik
17 óra 16 perckor.
Az év 25. napja,
hátravan 340 nap.

Ma PÁL, holnap VANDA és
PAULA napja.

IDŐJÁRÁS
Eső lehetséges

Hőmérséklet:
max. 5 0C
min. -1 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

40, 35, 23, 19, 28 +19
31, 34, 2, 1, 3, 7

12, 27, 15, 9, 33, 44

NOROC PLUS: 9 0 7 5 2 0

SUPER NOROC: 1 0 3 1 4 7
NOROC: 1 3 1 2 6 8 0

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Gyűjtés a csíksomlyói tűzeset
károsultjainak

A Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) és a
közeg gyűjtést szervez a csíksomlyói tűzeset károsultjainak. A gyűjtés célja, hogy hosszabb távon is támogatást
nyújtson a tűzeset kárvallottjai számára. Az adományok
gyűjtésére Marosvásárhelyen, a Kossuth utca 22. szám
alatt február 11-ig kerül sor, hétköznaponként 9–16 óra között. A szervezők a következő adományokat fogadják: tartós élelmiszer, ruha, pelenka, tisztálkodási, higiéniai cikkek.
Részletek az alábbi linken találhatók: https://www.facebook.com/events/256013416037482.

Minden hónap utolsó szombatján is
fogadják a véradókat

A Marosvásárhelyi Regionális Vértranszfúziós Központ
hétvégén is lehetőséget ad a véradásra azoknak is, akik
hétköznapokon munkájuk miatt nem tudnak elmenni a vérközpontba. Az intézmény közösségi oldalán közzétett felhívás szerint minden hónap utolsó szombatján, azaz
január 30-án, február 27-én, valamint március 27-én 9–12
óra között várják a donorokat.

Segítség a védőoltásra való előjegyzéshez

Azok a 65 éven felüli, valamint krónikus betegségekkel
küzdő marosvásárhelyiek, akik fel szeretnének iratkozni a
Covid–19 elleni védőoltásra, de nem rendelkeznek az
ehhez szükséges eszközökkel, igénybe vehetik a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság segítségét. Az érdekeltek az
igazgatóság Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén,
a 8-as irodában jelentkezhetnek, ahol kitöltik a saját felelősségre írt igénylést, valamint a Covid–19 elleni oltási

kampány keretében kiállított, hozzájáruláson alapuló beleegyezési űrlapot. A krónikus betegségekkel nyilvántartásba
vett személyek a családorvos által kiállított, erre vonatkozó
igazolást is fel kell mutassanak. Ezt követően a személyzet
az országos oltási platformon a szabad helyek függvényében előjegyezteti az igénylőt, majd sms-ben értesíti az oltás
időpontjáról és helyszínéről. Bővebb tájékoztatás a
0365/430-859-es telefonszámon kérhető.

Marosvásárhely megyei jogú város értesíti a fiataloknak
szánt ANL-lakásokat igénylőket, hogy január 20-án kifüggesztették a 2021-re vonatkozó ideiglenes jegyzéket, amely
tanulmányozható az intézmény www.tirgumures.ro honlapján, valamint a székhelyén. A pontszámot a 2020.11.26-i
213-as helyi tanácsi határozatban rögzített feltételek alapján

számolták ki. A fellebbezéseket a kifüggesztésétől számított
hét napon belül lehet benyújtani. Bővebb információkért
hívható a 0265/268-330-as telefonszám 162-es és 137-es
mellékszáma. A jegyzék a GDPR-előírásoknak megfelelően került feldolgozásra – tájékoztatott Blaga-Zătreanu
Cosmin ügyvezetőigazgató-helyettes.

Közzétették az ANL-lakást igénylők listáját

Szovátán találkoztak a székelyföldi városok
magyar polgármesterei

Múlt csütörtökön került sor a székelyföldi városok magyar polgármestereinek találkozójára, amelynek
házigazdája ezúttal Szováta város polgármestere, Fülöp László Zsolt volt. A
rendszeresen megszervezett találkozó
célja politikai nézetektől és pártszínezettől függetlenül lehetőséget teremteni az együtt gondolkodásra, az egyes
településeken fennálló problémák
közös megoldására.
A múlt heti találkozó több szempontból is rendhagyónak bizonyult.
Egyrészt az előző alkalmakhoz viszonyítva nőtt a jelenlévők száma a tavalyi
helyhatósági
választások
eredményének köszönhetően, Soós
Zoltánnal, Marosvásárhely polgármesterével tizenötre nőtt a székelyföldi városok magyar polgármestereinek
száma. Másrészt a szeptemberi választások következtében néhány településen változott a polgármester személye,

így a találkozó egyúttal ismerkedési,
kapcsolatteremtési lehetőség is volt az
új polgármesterek számára, akik első
ízben találkoztak a tavalyi választások
után.
Mind a tizenöt székelyföldi városi
polgármestere jelen volt, a házigazdán
kívül Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda,
Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós,
Székelyudvarhely, Kézdivásárhely,
Kovászna, Barót, Székelykeresztúr,
Szentegyháza, Tusnádfürdő, Borszék,
Nyárádszereda, Erdőszentgyörgy elöljárója. A vendégek köszöntését a szovátai Sirülők néptáncegyüttes rövid
előadása színesítette, majd Fülöp
László Zsolt tartott rövid előadást a
koronavírus önkormányzatokra gyakorolt hatásáról, ezt követően Szőcs Levente, a Visit Maros igazgatója tartott
előadást Székelyföldi turizmus számokban címmel.
„Mi, akik rendszeresen találkozunk,

és itt vagyunk, nem a személyünk
miatt vagyunk itt, hanem azért, mert az
adott településen élő emberek bennünket szavaztak meg polgármesternek,
mi kerültünk ebbe a tisztségbe. Nagyon fontos, hogy ennek tudatában végezzük a munkánkat, és érezzük annak
felelősségét” – véli Fülöp László Zsolt,
Szováta polgármestere, aki azt is kifejtette, hogy a problémák szinte azonosak, azért jók ezek a találkozások, mert
közösen ötletelve találnak megoldásokat. „Napjaink legmeghatározóbb témája és egyben problémája a
koronavírus-járvány, amely mind az
önkormányzatok tevékenységét, mind
mindannyiunk életét ellehetetleníti. Az
óvintézkedések okozta nehézségekre,
akadályokra kerestük a megoldásokat,
de szó volt jövőképről, turizmusfejlesztésről és projektekről is” – mondta
el a házigazda az önkormányzat által
kiadott sajtóközleményben. (GRL)

Az Önök véleménye számít! –
szociológiai kérdőív

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatala felkéri a lakosságot, vegyen részt a város védett épített övezetei problémáinak beazonosításában, valamint a szükséges
beavatkozások meghatározásában. Mindezt megtehetik a
16. életévüket betöltött megyeszékhelyi lakosok, ha kitöltik
a Marosvásárhely védett épített övezeteire vonatkozó kérdőívet (https://www.surveymonkey.com/r/PUZZCPTarguMures), amely február 3-ig online lesz elérhető.
Marosvásárhely védett épített övezetét a parcellázás, az
utcahálózat, az épületek építészeti-urbanisztikai értéke, az
övezet közterületeinek, valamint a meglévő rendeltetések
szempontjából nagyfokú komplexitás jellemzi. Az övezeti
terv révén biztosítják az integrált fejlesztés koordinálását.

Mátyás király álruhái

Január 27-én, szerdán 19 órától a Mátyás király álruhái,
avagy három mese Mátyásról című mesejátékot adja elő
a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében. Rendező:
Varga János, zene: Bonczó István, jelmez: Bandi Kati.
Jegyek a helyszínen kaphatók, előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon hétköznaponként
9–13, valamint 17–19 óra között. Az előadást a járványügyi
szabályok betartásával lehet megtekinteni, a helyek száma
korlátozott.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

A koronavírus hatásairól és egyéb aktuális kérdésekről tárgyaltak a polgármesterek

Fotó: Szováta Polgármesteri Hivatala
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Tömegrendezvények nélkül ünnepelték
a fejedelemségek egyesülésének évfordulóját

Tömegrendezvények nélkül ünnepelték meg vasárnap a román fejedelemségek,
Havasalföld
és
Moldva
egyesülésének 162. évfordulóját, erre az
alkalomra szánt ünnepi üzenetében
Klaus Iohannis államelnök a közigazgatás központosításának felszámolását
szorgalmazta.
Az elnöki hivatal honlapján olvasható
üzenetben Iohannis kifejtette, hogy a
központosított közigazgatáson túl kell
lépni, mert akadálya Románia modernizációjának. Szorgalmazta a decentralizációt,
aminek
nyomán
az
önkormányzatoknak több hatáskört kell
biztosítani, ugyanis az elnök szerint jobban ismerik az emberek szükségleteit és
hatékonyabban meg tudják oldani a hát-

rányos helyzetű régiók problémáit. Az
elnök ismét felemelte szavát az állami
intézmények átpolitizáltsága ellen, és
úgy vélte, hogy semmi jót nem hoz, ha
az állami intézményekbe politikai szempontok alapján neveznek ki személyeket.
Florin Cîţu miniszterelnök egy közösségi oldalon közzétett nyilatkozatban
úgy vélte, hogy a román nemzet céljainak teljesítése szempontjából a történelem folyamán mindig az egység képezte
a legfontosabb erőt, és csak ezzel az egységgel lehet megvédeni most az egészséget, illetve helyreállítani a gazdaságot
a koronavírus-járvány után.
Jászvásáron, amely az ünnep egyik
fontos helyszíne, az évforduló megünneplése mellett egy tüntetést is szervez-

tek, amelynek résztvevői a Moldvát és
Erdélyt összekötő autópálya mielőbbi
megépítését sürgették. Az egyik tüntető
az ünnepségen joghurttal öntötte le Mihai
Chirica polgármestert. Az elöljáró úgy
vélte, hogy ez a megnyilvánulás általában tükrözi a román állampolgárok politikusokkal szembeni elégedetlenségét.
Cătălin Drula közlekedési miniszter
évfordulós ünnepi üzenetében arra hívta
fel a figyelmet, hogy a 162 évvel ezelőtt
létrejött egyesülés óta még ma sincsenek
összekötve Románia történelmi régiói
autópályával és korszerű vasútvonallal.
Úgy vélte, az 1859-es történelmi esemény tanulsága az, hogy szolidaritással
és egységgel biztosítható Románia fejlesztése. (MTI)

Több orosz városban ellenzéki tüntetőket
vettek őrizetbe

Több orosz városban tüntetőket vettek őrizetbe azokon a
tüntetéseken, amelyeket Alekszej Navalnij ellenzéki politikus
támogatására tartottak szombaton a hatósági tilalom ellenére.
A politikai megmozdulások elleni hatósági fellépés megfigyelésére szakosodott OVD-Info szerint szombat éjfélig 3134
embert – ezen belül Moszkvában 1201-et, Szentpéterváron
pedig 471-et – állítottak elő, ami napi rekord a csoport működésének kezdete, 2011 vége óta.
A tüntetők mindkét nagyvárosban áttörték a kordont, a
rendőrök erőszakot alkalmaztak. A fővárosban átmenetileg
őrizetbe vették Julija Navalnaját, az ellenzéki politikus feleségét.
Hírügynökségek úgy értesültek, hogy mintegy negyven
rendőr megsérült Moszkvában. Az ügyben az orosz Nyomozó
Bizottság (SZK) vizsgálatot indított. Egy hivatalos rendszámú
autót a tüntetők megrongáltak.
Sajtójelentések szerint a több mint 110 – mintegy 60 orosz
és 50 külföldi – városra kiterjedő megmozdulásokon több
tízezren vettek részt. A tüntetések a Távol-Keleten kezdődtek
el, Szibéria és az Ural településeit, majd Moszkvát és Szentpétervárt is elérték. Korábban a jelenlegi és a korábbi fővároson kívül sohasem vettek rész ennyien utcai megmozduláson
Navalnij támogatására.
Az orosz belügyminisztérium szerint Moszkva belvárosában, a Puskin téren kora délután négyezren gyűltek össze, de
a Reuters hírügynökség azt állította, hogy a fővárosi megmozdulásoknak tízszer ennyi résztvevője volt. Szentpétervárról és
Jekatyerinburgból is tízezres nagyságrendű megmozdulásról
szóltak a sajtójelentések.
Leonyid Volkov, Navalnij regionális törzseinek vezetője kijelentette, hogy a következő hétvégén is tiltakozások lesznek.
Ez megfigyelők szerint azt jelenti, hogy a letartóztatott orosz
politikus hívei megkísérlik „a fehérorosz forgatókönyv” szerint alakítani a moszkvai eseményeket.
A hatóságok már a szombati tüntetéseket megelőzően őrizetbe vettek ismert ellenzékieket, nem engedélyezett tüntetések
szervezése vagy fiatalkorúak felbujtása címén. Közülük többeket előzetes letartóztatásba helyeztek vagy megbírságoltak.
A közösségimédia-szolgáltatókat az elmúlt napok folyamán
felszólították, hogy távolítsák el a tüntetésre buzdító bejegyzéseket, amelyeket a hivatalos szervek törvénysértőnek tekin-

tenek. A hatóságok emlékeztettek rá, hogy a koronavírus-járvány miatt gyülekezési tilalom van érvényben. Az oktatási minisztérium felhívással fordult a szülőkhöz, hogy a
megmozdulásoktól tartsák távol gyerekeiket, és szervezzenek
közös családi programot szombatra.
Az orosz külügyminisztérium pénteken Telegram-bejegyzésben kifogásolta, hogy a moszkvai amerikai nagykövetség
honlapján olyan részletes tájékoztatást tett közzé a tervezett
tüntetések helyszíneiről és időpontjairól, amely a tárca szerint
meghaladta a saját állampolgárainak védelméhez szükséges
figyelmeztetést. Az orosz tárca felszólította az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel a belügyekbe való beavatkozással.
Marija Zaharova külügyi szóvivő a TASZSZ-nak nyilatkozva szombaton azt mondta, az amerikai diplomatáknak magyarázatot kell adniuk arra Moszkvának, hogy miért közölték
a tiltakozások útvonalát, és miért dobták be a köztudatba a
„Kreml elleni menetelés” gondolatát, amikor ilyen tervük a
szervezőknek nem volt. Felvetette, hogy mi lett volna, ha a
washingtoni orosz nagykövetség közölt volna hasonló térképet, az állítva, hogy a tiltakozók célpontja a Capitolium.
A moszkvai diplomáciai tárca este közleményt adott ki,
amely szerint kudarcra ítéltettek az amerikai diplomácia arra
irányuló kísérletei, hogy gyakorlatilag erőszakos fellépésre
bujtsák fel a legradikálisabb elemeket. A minisztérium arra figyelmeztetett, hogy a történteknek negatív következményei
lesznek a kétoldalú kapcsolatok szempontjából. Az állította,
nem ez volt az első alkalom, hogy az amerikai követség megszegte a diplomácia szabályait és normáit.
A tiltakozásokat azt követően hirdették meg aktivisták,
hogy a berlini gyógykezelésről hazatérő Navalnijt január 17én késő este a moszkvai repülőtéren őrizetbe vették, arra hivatkozva, hogy megszegte a lakhelyelhagyási kötelezettségét.
A másnap megtartott bírósági tárgyalásról, amely elrendelte a
politikus 30 napos előzetes letartóztatását, a közösségi médiában maga Navalnij is tüntetésre hívta fel a híveit.
Navalnijt azért kezelték Németországban, mert augusztus
20-án több nyugati laboratórium egybehangzó állítása szerint
Szibériában megmérgezték egy, a „Novicsok” csoporthoz tartozó idegméreggel. Moszkva tagadja ezt, mindaddig nem hajlandó nyomozást indítani az ügyben, amíg bizonyítékot nem
kap a vád megfogalmazóitól. (MTI)

Több brit szakértő is megkérdőjelezte szombaton azt az
előző napi tájékoztatást, hogy a koronavírus néhány hónapja
Nagy-Britanniában azonosított új variánsa a korábbi változatnál valamivel több halálesetet okozhat.
Az említett tájékoztatást Boris Johnson miniszterelnök adta
péntek este a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján.
Ugyanezen a sajtótájékoztatón Sir Patrick Vallance, a brit
kormány tudományos főtanácsadója részletesen is kifejtette:
a koronavírus-fertőzöttek összességére vetítve vannak „jelenleg nem túl erőteljes” bizonyítékok arra, hogy az új variáns –
azon túl, hogy a réginél 30-70 százalék közötti mértékben fertőzőképesebb – több halálesethez vezethet.
A kormányfőtanácsos példaként elmondta: a hatvanas éveikben járó férfiak esetében ezer koronavírusos beteg közül az
eredeti vírusváltozattal történt fertőződés esetén hozzávetőleg
tíznek, az új koronavírus-variáns okozta fertőződés esetén
mintegy 13-14-nek a halála valószínűsíthető.
Sir Patrick is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezekkel a számokkal kapcsolatban nagyon sok a bizonytalanság, sok vizsgálat szükséges annak kiderítésére, hogy ez valóban így van-e.
A tájékoztatás a brit kormány mellett működő, elsősorban
a légzőszervi vírusfertőzések jelentette veszélyek kutatásával
foglalkozó tanácsadó testület (Nervtag) egyik tanulmányára
alapult, amely lehetségesnek nevezte, hogy az új koronavírusvariáns magasabb halálozási kockázatot jelent.
Szombaton azonban a tanulmány egyik szerzője, Graham

Medley professzor is változatlanul nyitott kérdésnek nevezte
a BBC rádiónak adott nyilatkozatában, hogy az új vírusvariáns
veszélyesebb-e halálozási szempontból, mint a korábban azonosított változat.
Mike Tildesley, a brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testületének (SAGE) járványterjedési modellezéssel foglalkozó tagja ugyancsak a BBC rádió
szombati hírműsorában kijelentette: túl korai volt „erőteljes
következtetéseket” levonni az eddigi vizsgálati adatokból, különös tekintettel arra, hogy a halálozási ráta növekedésével
kapcsolatos feltételezés viszonylag kis adathalmazra alapul.
Tildesley professzor közölte: „meglehetősen meglepőnek”
tartja, hogy Boris Johnson miniszterelnök a nyilvánosság elé
állt ezzel a feltételezéssel, ahelyett, hogy várt volna még egykét hétig, amíg a szakértők alaposabban megvizsgálják az adatokat.
Yvonne Doyle, az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) orvos igazgatója a szombati BBCműsorban úgy fogalmazott: továbbra sem teljesen egyértelmű,
hogy az új koronavírus-változat a korábban ismert variánsnál
több halálesetet okoz.
Doyle professzor szavai szerint vannak bizonyos jelek,
amelyek erre utalhatnak, de ezek nagyon korai szakaszban
járó vizsgálatokra, csekély számú esetre alapulnak, ezért
„messze nincs még itt az ideje” bármiféle megállapítás kimondásának. (MTI)

Brit szakértők: kérdéses, hogy több halálesetet
okoz-e az új brit variáns

Ország – világ
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Kétezernél kevesebb beteg,
alig 11 ezer teszt

Az elmúlt 24 órában 1816 új koronavírus-fertőzést igazoltak, ezzel a diagnosztizált esetek száma 711.010re növekedett a járvány kezdete óta – közölte
vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A
GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 711.010-re nőtt a járvány eleje óta igazolt
fertőzöttek száma az országban. 653.125 fertőzöttet
gyógyultnak nyilvánítottak. Az elmúlt 24 órában 10.916
RT-PCR-tesztet végeztek (6491-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 4425-öt kérésre),
valamint 3586 antigén gyorstesztet. (Agerpres)

Az EU be fogja tartatni az oltóanyaggyártókkal a szerződéses
kötelezettségeket

Az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni
oltóanyagot gyártókkal a velük kötött szerződésekben
foglalt kötelezettségeket – jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke vasárnap a francia
Europe 1 rádiónak nyilatkozva. A Pfizer amerikai
gyógyszergyár a múlt héten bejelentette, hogy lassítja
az oltóanyag-szállítást, hogy növelni tudja a gyártókapacitásokat. Pénteken az AstraZeneca brit vállalat
tájékoztatott arról, hogy gyártási problémák következtében ugyancsak lelassul a vakcina szállítása az EUba. „Jogi eszközeinket felhasználva el fogjuk érni,
hogy a gyártók tiszteletben tartsák a szerződésben
foglaltakat” – hangsúlyozta Michel. Hozzátette: az EU
ragaszkodik ahhoz, hogy a vállalatok átláthatóan
kommunikáljanak a szállítási késések okaival kapcsolatban. (MTI)

Kimentettek tucatnyi bányászt
a Kelet-Kínában berobbant
aranybányából

Kimentettek tizenegy bányászt a kelet-kínai Santung
tartományban két hete berobbant aranybányából vasárnap – jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Kilenc bányászt még a délelőtt folyamán, további
kettőt pedig kora délután emeltek ki a mélyből. Egyiküket súlyosan legyengült állapotban vitték a felszínre, ezért azonnal kórházba szállították. A Jentaj
város közigazgatási területén található aranybányában január 10-én történt a robbanás, amelynek következtében 22 bányász rekedt az aranyfejtőben. A
helyszínen több mint hatszáz ember dolgozik a bajba
jutottak kimentésén, a mentőcsapatok már három
csatornát fúrtak a mélybe. A vasárnap kimentett bányászokkal egy hete létesítettek először kapcsolatot
a baleset óta, őket ezt követően egy csatornán keresztül élelmiszerrel, ruhákkal és egyéb felszerelésekkel látták el. Egyikük, aki a robbanáskor
fejsérülést szenvedett és kómába került, szerdán veszítette életét. További tíz bányász sorsa ismeretlen.
(MTI)

Hollandiában fogták el
az ázsiai drogbárót

A holland rendőrség őrizetbe vette az egyik legnagyobb ázsiai drogkartell vezetőjét, a kínai születésű,
kanadai állampolgársággal rendelkező Tse Chi Lopot
– írták vasárnap holland hírportálok a rendőrségi tájékoztatást idézve. Az 57 éves Tse Chi Lopot a világ
egyik legkeresettebb bűnözőjeként tartották számon,
és az ausztrál rendőrség kérésére tartóztatták le. A
drogbárót 2019 óta körözte az Interpol. Bűnszervezete, amelynek éves forgalma 70 milliárd dollár volt,
főleg metamfetamin- és heroinkereskedelemmel foglalkozik. Tse Chi Lopot hasonló kaliberű bűnözőnek
tartják, mint hajdan Pablo Escobar hírhedt kolumbiai
drogbárót, aki 1993-ban halt meg. Kartellje behálózta
az ázsiai csendes-óceáni térséget. Az ausztrál rendőrség szerint bűnszervezete, a Sam Gor (A Cég) terjesztette a kontinensre érkező drogszállítmányok
legalább hetven százalékát. A bűnözőt, aki éppen Kanadába tartott, az amszterdami repülőtéren fogták el
a rendőrök, és várhatóan átadják az ausztrál hatóságoknak. (MTI)

Milliárdos ábránd

(Folytatás az 1. oldalról)
a regáti szervezettségre, hogy a hatóság most kezdte el
a maga részéről szükséges fejlesztési folyamatot. Az
adóhivatal elnökének december 31-i bejelentése szerint
a rendszernek júliusra működnie kéne. A tervek szerint
februárig egyeztetnek számítógépprogram-fejlesztőkkel,
a vállalkozói szféra és a könyvszakértői kamara szakijaival az alkalmazásról. Arról már nem szóltak, de ha
ezután négy-öt hónap leforgása alatt megterveznek, öszszeraknak és be is üzemelnek egy ilyen összetett rendszert, amely működik is, ráadásul jól, akkor már be is
lehet hűteni a pezsgőt a Guinness rekordok könyve szakértőinek nyári fogadására, mert ez a mutatvány ott érdemelne nem is rövid bejegyzést. De a honi realitásokat
ismerve, esélyesebb, hogy az a bizonyos év végi bejelentés tartozott a szilveszteri kabaré kategóriájába.
Egyedül a tisztességes adófizetők mosolya nem őszinte,
akikre egyre nagyobb nyomás nehezedik nemcsak a
problémás gazdasági helyzet okán, de az adóit behajtani képtelen állam részéről is.
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Nem tudunk újabb számlát kifizetni, hiszen már elértük a kifizethető mennyiségre a teljes összeget.
Ezért ezeket a számlákat visszautasítottuk. Nem engedünk a nyomásnak, a törvényes kötelezettségét
Marosvásárhelyen minden cég be
kell tartsa. Ugyanúgy, ahogy mi is,
a mi kötelességünk, hogy megakadályozzuk a közpénz pazarlását. Az
olyan esetekben, ahol felmerül a
gyanú, hogy nem megfelelően voltak elvégezve és leszámlázva a
munkálatok, a cégektől dokumentumokkal bizonyítható információkat
kérünk. Most is ezt tettük. A felszólításban magyarázatot kérünk arra,
hogy miből adódik a különbség, illetve ha túlszámlázás történt, ezeket
a számlákat vonják vissza.

A szemét nem marad az utcán

– A Sylevy továbbra is, kilencven
napig köteles elszállítani a hulladékot, ha ez nem történik meg, akkor
még hétfőn sürgősségi tanácsülés
keretében oda kell ítélni a hulladékszállítást egy más szolgáltatónak –
nyilatkozta Soós Zoltán.
– A helyi adóval együtt fizetendő
szemételszállítási illeték elégedetlenséget váltott ki a városlakókból.
A Népújságban már többször tájékoztattuk olvasóinkat ennek szükségességéről. Ön mit hangsúlyozna?
– Marosvásárhelyen viszonylag
olcsó a szemétszállítás. Az adóhoz
való hozzákapcsolásra azért volt
szükség, mert a város lakosságának
jelentős része nem fizetett szemét-

Soós nem enged a zsarolásnak

díjat, ugyanis a szolgáltató nem volt
köteles begyűjteni a díjat. A szolgáltatóval kötött szerződésben az
állt, hogy ha nem sikerül begyűjtenie a lakosságtól a pénzt, akkor a
város így is, úgy is kifizeti. Természetesen ez minden évben több millió
lejes
kárt
okozott
a
költségvetésben, és az iskolafejlesztésektől kezdve mindenhonnan elvonta a pénz. Úgy gondoljuk,
minden állampolgárnak kötelessége, hogy hozzájáruljon a város
fenntartásához. A kampányban az
volt az egyik fontos ígéretünk, hogy
rendet teremtünk, és észszerűsítjük
a költségeket. Felfüggesztünk minden olyan szerződést, ahol úgy tapasztaljuk, és a kivizsgálások is azt
mutatják, hogy közpénzt pumpálnak ki a város költségvetéséből.
Ezért elutasítunk minden olyan
szerződést, ahol fennáll a korrupció
gyanúja, már feljelentéseket is tettünk, ahol bizonyítottnak véljük a
gyanút.
– Pénteken (a sajtótájékoztató
időpontjában is) a város utcáin is
tapasztalható volt, hogy a szolgáltató emberei nem gyűjtötték össze a
szemetet. A közterületeken levő
kukák környékén kupacokban állt a
szemét. Mi lesz ennek a sorsa?
– Véleményem szerint ez nyomásgyakorlás a számlák kifizetésére. Mi tájékoztattuk őket, hogy
nem tudunk illegálisan számlákat
kifizetni, viszont ők kötelesek elszállítani a hulladékot. A hulladékszállításért
felelő
városi
alkalmazottak jelenleg is készítik a
jegyzőkönyveket. Amennyiben a
helyzet nem változik, hétfőtől egy

új szolgáltatót fogunk megbízni.
Kis türelmet kérünk a marosvásárhelyiektől. Össze fogjuk gyűjteni a
szemetet, de az sem elfogadható,
hogy a hulladékszállítás dupláját fizesse a lakosság. Igaz, hogy nem
lesz nagyobb a hulladékszállítási illeték, de a város költségvetéséből a
tavalyi évre a szerződéshez képest
több mint 16 millió lejjel kér többet
a szolgáltató. Mi nem fizetünk ki
olyan összegeket, amelyeket megfelelő bizonylatokkal nem tud igazolni a Sylevy.

Egyszerűsítették az új áramszerződés megkötését

Hat, illetve nyolc hónappal tolták ki a határidőt

A fogyasztók továbbra is nagy
érdeklődéssel követik a villamos energia árliberalizációjával kapcsolatos tudnivalókat,
pontosabban az új szerződések megkötésének lehetőségeit. Eredetileg január 31-ig
kellett volna megkötni az új
szerződéseket, hogy a fogyasztóknak ne általános
szolgáltatói, magasabb áron
számlázzanak. Egy új hatósági rendelettel a határidőt 68
hónappal
kitolták,
a
szerződéskötési procedúrát
leegyszerűsítették. Nagy-Bege
Zoltán, az Energiaszabályzó
Hatóság alelnöke a legújabb
Forrás: investmenreports.co
tudnivalókat, a határidők módosítását ismertette olvasó- ményt adhatnak az általános szolinkkal.
gáltatói árból, a legjobb szabadpi-

Mezey Sarolta

Január 20-án, szerdán este jelent
meg a román nyelvű Hivatalos
Közlönyben az országos Energiaszabályzó Hatóság 5-ös számú rendelete, melynek lényege, hogy
körülbelül hatmillió fogyasztónak
több időt hagy a döntés meghozatalára, hogy a lakosság több információhoz jusson ez idő alatt, hogy
egyszerűsödjön a szerződéskötés
procedúrája, a torlódásokat elkerülendő a kapcsolattartó központokban. A hatóságilag kiadott
szabályzat értelmében a villanyáram szabadpiacán hat, az Electrica
esetében nyolc hónapos átmeneti
időszakot vezetnek be.
Nagy-Bege Zoltán elmondta: –
Ez idő alatt a szolgáltatók árenged-

aci árajánlatok szintjéig. A
szolgáltatók a havi számlákkal folyamatosan tájékoztatót kell küldjenek, amelyben elmagyarázzák a
liberalizáció lényegét, hogy az mit
jelent, hogy milyen árajánlataik
vannak a szabadpiacon, s milyen
szinten van az általános szolgáltatói ár. A legfontosabb, hogy havonta
űrlapot
küldenek
a
fogyasztóknak, amivel leegyszerűsítik a szerződési procedúrát. Ezen
az űrlapon legalább három árajánlat lesz feltüntetve. Szerepelni fog
a legalacsonyabb szabadpiaci ár,
melynek szintjéig az árengedményt
a következő hat hónapban alkalmazzák. Az Electrica bejelentette,
hogy nem hat, hanem nyolc hónapon át, augusztus végéig fogja alkalmazni az árengedményt. A

fogyasztó, miután kiválasztotta a
neki megfelelő árajánlatot, aláírja
az űrlapot, és visszajuttatja a szolgáltatónak. Ezt megteheti postán,
e-mailben vagy személyesen az
ügyfélfogadó irodákban. Miután ez
megtörtént, életbe lép az új szerződés. Nincs szükség más ügyintézésre a fogyasztó részéről. A
következő számlával megkapja az
új szerződést. Az új számlát a fogyasztó által választott szabadpiaci
árral állítják ki. Ez az eljárás csak
akkor érvényes, ha a fogyasztó
ugyanannál a szolgáltatónál marad
– mondta az alelnök.
Maros megyében a legtöbb fogyasztónak az Electrica szolgáltat
villanyáramot. A fogyasztók a villanyszámlával együtt megkapják a
cég árajánlatait – természetes, hogy
az Electrica más cég ajánlatait nem
„reklámozza” –, más szolgáltatók
árajánlatainak böngészése a fogyasztóra hárul. Az Electrica ügyfelei augusztus 31-ig kell megkössék
az új szerződést, amelynek nyomtatványát a számlával együtt megkapják.
A 6–8 hónapos átmeneti időszakban a fogyasztók az általános szolgáltatói árból kedvezményt kapnak,
ami azt jelenti, hogy nem a magasabb általános szolgáltatói árral
számláznak, hanem ennél jobb, szabadpiaci árral. Ez a különbség látható helyen fel lesz tüntetve a
számlán, hogy szemléltesse a fogyasztóknak, mit jelent, ha az általános szolgáltatói piacról áttérnek a
szabadpiacra, s hogy ez milyen
megtakarítást eredményez.

Szombatra változott a helyzet igazoló bizonylatokat: az elszállí-

A polgármesteri hivatal határozott fellépését követően úgy tűnik,
megoldódott a hulladékelszállítás
ügye. Szombaton reggel azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb helyről elvitték a szemetet, mi több, az
utcaseprők is tették a dolgukat, kiürítették a kukákat, amint az 1. oldali fénykép is igazolja. De ezzel
még nem zárult le a szemétcsata. A
Sylevynek szerződéses kötelezettsége, hogy a hivatal képviselőinek
bemutassa a szolgáltatás elvégzését

tott hulladékmennyiség, a munkaerő, a gépjárművek GPS-adatai stb.
A megalapozatlan gyanúsítás vádját kerülendő, csak találgatni tudjuk, hogy az előző városvezetés
erre miért nem volt kíváncsi. Tény,
hogy az egyéves futamidejű szerződésre előirányzott összeget fél év
alatt leszámlázta a hulladékszállító
elvégzett
szolgáltatást.
mint
Úgy tűnik, a szemétbiznisz a legjövedelmezőbb üzlet pandémia idején is.

Fotó: a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya

Képzések az RMGE-Marosnál

A Szülőföldön okosan! jelmondatú rendezvénysorozat keretében
2021-ben több tanfolyamot hirdet az RMGE-Maros szervezet. Lehet
jelentkezni számítógép-kezelői kurzusra, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a Microsoft Word szövegszerkesztő programjával, az
online ügyintézés módjával (pályázat, banki ügyletek rendezése, levelezés, szakmai tájékozódás stb.) és eligazítást kapnak a közösségi médiát illetően is. Háromszor találkoznak a beiratkozottakkal, akár az
érdeklődők településén is. Érdeklődni és jelentkezni a 0748-363-149es telefonszámon lehet.
Van még hely a zöldség -és gyümölcstermesztő, valamint az állattenyésztő (Fermier în producţia animală) tanfolyamra is. A 180 órás elméleti és gyakorlati képzés elvégzése és a záróvizsga letétele után a
résztvevők a Munkaügyi és az Oktatási Minisztérium által elismert oklevelet kapnak, amely szükséges lehet pályázat vagy agrár jellegű cég
alapításakor. Érdeklődni, jelentkezni a következő telefonszámokon
lehet: 0787-828-403 (Kiss Miklós falugazdász), 0787-723-733 (Sikó
László falugazdász) vagy személyesen hétköznap 9 és 15 óra között a
szervezet marosvásárhelyi, Laposnya utca 23. szám alatti székházában.
(vajda)

Február 8-án a tanulók
közel fele térhetne vissza
az iskolapadba

Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter úgy nyilatkozott szombaton a Digi
24 műsorában, hogy a 2,9 millió iskolás közül a jelenlegi helyzet alapján körülbelül 1,4 millióan térhetnének vissza az iskolapadba február
8-án.
„Egy néhány nappal ezelőtti becslés alapján 1,4 millió tanulóról van
szó a 2,9 millióból” – mondta Cîmpeanu.
Az oktatási tárca vezetője azt is közölte, hogy a mintegy félmillió
egyetemi hallgató külön rendszer alapján fogja látogatni a kurzusokat,
minden egyetem eldöntheti majd, hogy személyes jelenléttel, hibrid
oktatással vagy online zajlik az oktatás a második félévben.
Sorin Cîmpeanu hozzátette: a tervek szerint a következő rendszer
alapján nyitnak meg az iskolák a második félévtől: ahol a fertőzési ráta
1 ezrelék alatti, ott minden iskola minden osztályában személyes jelenléttel zajlik majd az oktatás, ahol a fertőzési ráta 1 és 3 ezrelék közötti, ott az óvodások, az elemi osztályos tanulók és a végzősök
térhetnek vissza az osztályterembe, ahol pedig 3 ezrelék fölötti, ott csak
az óvodákban és az elemi osztályokban zajlik majd személyes jelenléttel az oktatás. (Agerpres)
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Diákjaink külföldön (III.)

Nem egyszerű és nem rizikómentes otthagyni egy egyetemet,
és
külföldön
újrakezdeni. Azonban az álmokat nem szabad veszni
hagyni, és bármennyire is
nehéz, meg kell lépni a legnehezebb, legkönyörtelenebb
lépéseket is, mert szinte garantált, hogy jól fogunk járni,
még akkor is, ha az ösvény
elején nem így gondoljuk.

Nagy-Bodó Szilárd

Egyed Mónika tizenévesen határozta el, hogy külföldön fog tanulni,
azonban az érettségi után mégsem
így döntött. Kolozsvárra iratkozott
be, és ott volt ösztöndíjas tanuló,
azonban úgy érezte, hogy ez nem
az, amire vágyott. Ezért első év
végén fejest ugrott az ismeretlenbe,
és elment Hollandiába, hogy ott
folytassa a tanulmányait.
A Diákjaink külföldön című sorozatban most őt kérdeztük.
– Elkezdted az egyetemi tanulmányaidat Kolozsváron, és egy évet el
is végeztél. Hogyan jött az ötlet,
hogy ennek ellenére Hollandiába
menj tanulni?
– A líceumi éveim alatt mindig is
vágytam külföldre, úgy gondoltam,
hogy többet szeretnék fejlődni, és
úgy éreztem, hogy nem tanulok számomra elégséges új dolgot. Azaz a
tananyag le van maradva. Érettségi
után megijedtem az ötlettől, hogy
külföldön folytassam, nem akartam
az a fiatal lenni, aki egyből elhagyja
az otthonát, ezért megpróbáltam a
földrajz-turizmust. Azonban azt
éreztem, hogy nem fejlődöm semmit. Terepgyakorlatra mindkét
egyetemről Budapestre vittek,
ennek ellenére óriási különbség volt
a kettő között. Ez a különbség
abban állt, hogy az itthonival úgy
voltunk kezelve, mint az egyszerű
turisták, míg a hollandiai terepgyakorlat esetében betekintést nyerhettünk a Sziget és a BKV színfalai
mögé. Amikor úgy viselkednek
velem, mint egy turistával, akkor
nem tanulok semmit, míg a másik

A Saxion egyetem Deventerben

Mindenképpen haza szeretnék jönni

esetben rengeteg hasznos információval lettem gazdagabb, és úgy
érzem, hogy ezeket képes leszek
kamatoztatni a későbbiekben. Az
egyik barátom csak úgy a semmiből
feltette nekem a kérdést, hogy
nincs-e kedvem külföldre menni
egyetemre? Én akkor egyetemista
voltam Kolozsváron, ösztöndíjjal,
és nem tudtam elképzelni, hogy
mégis hogyan tudnék elmenni.
Győzködtem magam, hogy jó ez
nekem. Azonban három héttel később mégis jelentkeztem, hiszen
mindig is ez volt az álmom, és valahogy felbátorodtam, illetve találtam egy turizmus-menedzsment
szakot.
– Miért pont Hollandia? Azért,
mert ott voltak barátaid?
– Azért is. Sokat segített, hogy
voltak kint olyan emberek, akiket
már ismertem. Úgy voltam vele,
hogy barátokként ott leszünk egymásnak, és támogatjuk egymást, így
pedig könnyebb lesz.
Viszont tizenegy-tizenkét éves
koromban voltam Hollandiában
többször is, egyházi kirándulásokon, és már akkor megtetszett az ország.
– Hogyan tudnád összehasonlítani a felsőoktatás minőségét?
– Nem lehet egy lapon emlegetni.
Először is azt emelném ki, hogy
Hollandiában nemcsak arra vannak
ráállva, hogy a tanulásban hogyan
teljesítek, vagy nemcsak azt várják
el tőlem, hogy professzionálisan
fejlődjek, hanem az ottani emberek
megkérdezik tőlem, hogy hogy vagyok, hogyan viselem az ottani
életet, hogyan illeszkedem be. Ez az
egyik legfontosabb, hogy nemcsak
a karrieremet fejlesztem, hanem az
ottani embereket tényleg érdekli,
hogy mentálisan egészséges legyek.
Egy másik fontos dolog, hogy Hollandiában rengeteg a gyakorlat.
Úgy van felépítve a tanulmányi év,
hogy mindenhol folyton ott van a
gyakorlat. Nem régi könyvekből,
nem 10-20 éves anyagokból kell tanuljunk. A turizmusban nagyon fontos, hogy lépést tudjunk tartani az
újdonságokkal, és ezért naprakész

dolgokat tanítanak. A harmadik
dolog az, hogy folyton felkínálnak
különféle lehetőségeket, tehát van
lehetőség fejlődésre, munkára az
egyetem mellett. Azt mondják,
hogyha jól elhelyezkedsz a másodév második félévében, akkor esélyed van rá, hogy az egyetem elvégzése után visszahívnak, vagy van
olyan ismerősöm is, akivel nagyon
meg voltak elégedve, és olyan jól
keresett a gyakorlat alatt, hogy elkezdett part-time-ban járni egyetemre, és inkább dolgozott.
– Hogy érzed magad Hollandiában, hogy sikerült beilleszkedni?
– A beilleszkedés nagyon könynyen ment, nemcsak azért, mert az
emberek nagyon nyitottak és befogadóak, hanem azért is, mert az
egyetem besegített. Tájékoztattak
különböző dolgokról, így például a
kultúrsokkról, hogy hogyan nyilvánul meg egy ilyen hirtelen elköltözés egy diák életében. Tehát az első
periódus olyan, mintha vakációznál,
aztán jön a kultúrsokk időszaka,
amikor kezd körvonalazódni, hogy
ott sincs kolbászból a kerítés, és ezután jön a beilleszkedés. Minket az
egyetemen is tájékoztattak erről, és
ez is sokat segített. A diákélet tekintetében pedig nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy Kolozsváron
aktívabb volt a diákéletem. Hollandiában nagyon lefoglal az egyetem,
sokat tanulok, mert szeretek tanulni,
és szeretem, amit tanulok, ezért
nincs időm annyit szórakozni, mint
Kolozsváron.
– Mi az, ami a legjobban hiányzik itthonról?
– A szórakozás, a diákszövetségbe való tartozás, hiszen tevékenykedtem a KMDSZ-ben is, és a
család, valamint az itteni barátok,
akikkel felnőttem.
– Mi kell ahhoz, hogy valaki nekivágjon, és külföldre menjen tanulni?
– Az első és legfontosabb dolog,
hogy nyitott elmével és szívvel kell
odaérkezni, előítéletek nélkül. Az
az igazság, hogy észrevettem, itthon
az emberek ránéznek egy másik
emberre, és látszik rajtuk, hogy

Egyed Mónika

egyeseket egyből el is ítélnek. Külföldön ilyen nincs, ha rád néznek,
akkor mosolyognak vagy köszönnek. Ezt is meg kellett tanulnom,
hogy ne ítélkezzem.
– Mennyibe kerül egy hónap kint,
és mire megy el a legtöbb pénz?
– Egy hónapi költségem kb.
1200-1300 euró. A legtöbbet a bér
viszi el, ezt követi az étel, az egyetem, a különféle biztosítások –
egészségügyi, munkavédelmi. Körülbelül ez az anyagi keretem, és
ebből kell gazdálkodnom.
– Mi a terved az egyetem elvégzése után? Kint maradsz,vagy hazaköltözöl?
– Én nagyon szerencsésnek tartom magam, mert úgy látom, hogy

Forrás: haafkes.nl
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Romániában van jövője a turizmusnak, és azok alapján, amiket most
tanulok, úgy gondolom, hogy Románia fel fogja tudni ezeket kínálni,
mert gyönyörű ország, ez nem is
vita tárgya. Szerintem el tudnék helyezkedni itthon is, és nagyon jó
lenne hazahozni a tudásomat.
Abban reménykedem, hogy az infrastruktúra megerősödik, mire hazajövök. Nem azt tervezem, hogy
ahogy kézbe kaptam az oklevelem,
egyből hazajövök. Szeretnék még
maradni egy-két évet, és dolgozni,
ha lesz rá lehetőség. Azonban haza
szeretnék jönni, és kezdeni valamit
itthon.
– Hogy tekintesz vissza Hollandiából Marosvásárhelyre, illetve milyen útravalót kaptál ettől a
várostól?
– Marosvásárhely gyönyörű
város. Hollandiában egy egyszerű
kisvárosban lakom, körülbelül akkora, mint Marosvásárhely, viszont
sem az építészete, sem az összetettsége nem hasonlítható ehhez. Legutóbb
mikor
hazajöttem,
Kolozsváron szálltam le a repülőről, és autóval jöttem Marosvásárhelyre. Ezt az utat nagyon sokszor
megtettem, ameddig Kolozsváron
voltam egyetemista, viszont most
nézegettem a tájat, a dombokat és a
hegyeket. Hollandia egy nagy síkság, ahol minden zöld, lényegében
nem beszélhetünk domborzati formákról. Visszatérve Marosvásárhelyre, nekem nagyon tetszik ez a
város, úgy gondolom, úgy nőttem
fel itt, hogy a szüleim nem aggódnak azért, hogy nem tudok egyedül
megélni. Lehet, hogy az élet kínlódás itt – ahogy sokan mondják –, de
engem ez nagyon segít külföldön,
és emiatt gyorsan tudok alkalmazkodni is. Ennek következtében
pedig ki is tűnök a tömegből, és a
tanáraim, a diáktársaim is észreveszik, hogy könnyen alkalmazkodom, találékonyabb vagyok. Szóval
kedves számomra ez a város, és
nem bánnám, ha haza tudnék jönni
a környékre, vagy éppen ide.

6 NÉPÚJSÁG ______________________________________________________ INTERJÚ _________________________________________________ 2021. január 25., hétfő

Jövő hónapban avatják a marosszentgyörgyi műjégpályát

Új sportoktatási koncepció

Február 8-án felavatják a Székelyföldi Jégkorong Akadémia
Marosszentgyörgyön levő marosvásárhelyi központját. A
mobil műjégpálya építését a
magyar kormány támogatásával tavaly tavasszal kezdték
el. Január 26-án, kedden
megtartják ott az első próbaedzést. A létesítményről és az
akadémia működéséről a
helyszínen Nagy Attilával, a
Székelyföldi Jégkorong Akadémia ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

Vajda György

– Mikor és hogyan dőlt el, hogy
Marosszentgyörgyön is létesít központot a Székelyföldi Jégkorong
Akadémia?
– A román jégkorongszövetségnél dolgoztam, amikor 2007-ben
Tánczos Barna akkori elnökkel
meghívtak Marosvásárhelyre, az itteni jégkorong 75. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényre.
Az egykori játékosokkal, edzőkkel
arról is beszélgettünk, hogy Marosvásárhelyen nagy múltja van ennek
a sportnak, és jó lenne, ha visszakerülne a város a székelyföldi hoki
térképére. Én is emlékszem, hogy
16–18 éves koromban játszottam itt
mérkőzéseket az akkori nyitott műjégpályán, a marosvásárhelyi felnőtt B osztályos csapat ellen. A
műjégpálya tetőzete mintegy 80%ban elkészült, de, mint ismeretes,
leálltak vele, így megoldást kellett
találnunk arra, hogy megfelelő pályát hozzunk létre az újrakezdéshez.
Felmerült a lehetőség, hogy a magyar kormány támogatásával a Székelyföldön már létező pályákhoz
hasonlót építsünk a városban. Az
első helyszín Koronkán volt, a Sapientia EMTE campusával szemben, a jelenleg is meglévő
használtautó-kereskedés telephelyén. A területet a Székelyföldi Jégkorong Akadémia a Maros Megyei
Tanács támogatásával a Visit Maros
Egyesületen keresztül vásárolta
volna meg. Az együttműködés ellen
kifogást emelt a prefektúra. Az ügy
elhúzódott, a főispáni hivatal elvesztette ugyan a pert, de időközben került ez a marosszentgyörgyi
helyszín, amely sokkal alkalmasabb, mivel a környéken még vannak sportlétesítmények, így egy
valódi sportkomplexum része lehet
a műjégpálya. A szentgyörgyi helyi
tanács átadta a területet a FelsőMaros Menti Kistérségi Egyesületnek, és ez a rendelkezésünkre
bocsátotta. Tavaly kezdtük el az
építkezést. A berendezéseket a partnerek segítségével szereztük be.
Reméljük, hogy a Marosszentgyör-

Készül a marosvásárhelyi műjégpálya jege

gyi Polgármesteri Hivatal utat és
parkolókat is létesít majd. Az épületet közművesítettük, hiszen öltözők, zuhanyozók, mellékhelyiségek
is lesznek benne.
– Különleges a létesítmény szerkezete, hiszen minden elmozdítható,
elköltöztethető.
– Mobil rendszerű a pálya, bárhova elköltöztethető, és ez megfelel
a koncepciónak, hiszen a célunk az,
hogy a létesítmény oda kerüljön,
ahol szükség van rá. Érdekessége,
hogy minden elemét – a költséghatékonyság miatt – külön-külön szereztük be (légtartásos sátor,
fagyasztó, jégcsiszoló, konténerek
stb.). A beruházás összértéke így is
mintegy egymillió euró.
– Hogyan fog működni a marosvásárhelyi központ?
– A Székelyföldi Jégkorong Akadémia minden központban egy-egy
partnerszervezettel dolgozik, például Csíkszeredában az ISK Csíkszeredával, Csíkkarcfalván a
Felcsík SK-val, Gyergyóban a
Gyergyószentmiklósi SK-val stb.
Az együttműködési szerződések
alapján az akadémia biztosítja az
edzők fizetését, képzését, segít a
szakmai programok előkészítésében, és az olyan központoknál, ahol
nincs jégpálya, de van érdeklődő,
álljuk a pályabérleti költségeket, finanszírozzuk a működési költségeket: pályabér, edzői fizetések,
versenyeztetési költségek stb. Ez
történik (eddig) Marosvásárhelyen
is, ahol, reméljük, a jövő hónap elején már átadhatjuk a saját pályát. Az
akadémia tehát megadja a képzéshez a szakmai irányt, egységesítjük
a szakképzést, és havonta képzéseket szervezünk az edzőknek. Az a
célunk, hogy minden központot
olyan szintre emeljünk, hogy azonos színvonalon, önállóan működjenek. Szándékunk, hogy minden
érdeklődő gyerek tanuljon meg korcsolyázni. Hargita és Kovászna megyében az iskolai program
keretében, rendszeresen, hetente
egyszer szervezett formában az előkészítő csoportokba járó, első és
második osztályos korú gyerekek
részt vesznek a korcsolyaoktató
programban. Ezt a programot
Maros megyében is be kellene vezetni.
Nagyon fontos, hogy a gyerekek
14 éves korig mindenféle sportágat
kipróbáljanak, és csak ezután szakosodjanak. A központokban levő
edzők feladata lesz a toborzás, a
csapatok kialakítása élményalapú
módszerekkel, hogy elsősorban a
gyerekekkel megkedveltessék a
sportot, sportolást. Komolyabb képzésről kizárólag az U12-es korosztály után beszélhetünk. Addig a
tömegsporttal kell foglalkozni, és

azzal, hogy aki belép a műjégpályára, jól érezze magát mind a korcsolyaoktató programokon, mind az
edzéseken. 12 éves kor után lehet
céltudatosabb edzésprogramot ajánlani, aminek alapján kiválogathatjuk a legjobbakat, de addig hosszú
az út. Az SZJA tervében van az is,
hogy a központokban feltűnő tehetségesebbeket összegyűjtjük Karcfalván elitképzésre, ahol épül a 110
helyes kollégium. De csak az U16os korosztálytól kezdődően, és nem
hamarabb, mint a 2022–2023-as
idény kezdete. A programunk csúcsát a már működő Sapientia 23
csapata jelenti, amely a felnőtt
román bajnokságban, valamint az
EUHL-ban (https://www.euhl.eu/)
játszik, és ez lehetőséget ad majd a
kibontakozásra is. Az sem titok, és
tervezzük is, hogy minél több játékost neveljünk majd a magyar és a
román válogatottnak.
– Évtizedek alatt az a tévhit alakult ki, hogy a sport szakos diákok
az edzések miatt kevesebb időt szánnak a tanulásra, és ha nem sikeresek a sportban, akkor más téren sem
érnek el eredményeket.
– Szerintem ez nem igaz. Mi is
nagy hangsúlyt fektetünk az oktatásra. Amikor a 16-18 éves korcsoportú
csapataink
kiszálláson
vannak, az edzők feladata, hogy
odafigyeljenek az oktatásra. A jó
sportolók mellett képzett embereket
szeretnénk nevelni, hiszen elsősorban a sportkultúrát erősítjük, fejlesztjük. Volt már arra példa, hogy
a szülő nem engedte edzésre a gyereket, mert nem tanult jól. Az ered-

A Székelyföldi Jégkorong Akadémia központja

mény viszont az lett, hogy még
gyengébb minősítéseket kapott, és
nem tudta, mit kezdjen a szabadidejével, valószínűleg azért, mert azt
nem a tanulásra, hanem egyéb dolgokra fordította. Ezért is nagyon
sokat foglalkozunk a mentálképzéssel is. Másfél éve két szakembert
foglalkoztatunk. Az a célunk, hogy
a családokkal, a szülőkkel is megértessük a folyamatokat. Kell
hagyni játszani a gyerekeket, nem
szabad túlzott elvárásokat táplálni
velük szemben. Aztán 14–15 éves
korban el lehet dönteni, hogy ki
mire alkalmas. A sport egyfajta
életszemlélet is, megtanít küzdeni
egy cél eléréséért, taktikázni, beosztani az erőnket, tisztességesen legyőzni az ellenfelünket. És ennek a
folyamatnak az elfogadásában jó
társ, tanácsadó lehet az edző is.
Amikor a gyerek megérzi, hogy élvezetes a tevékenység, sokat lehet
játszani, jó a társaság, új barátságokat lehet kötni, akkor észre sem
veszi, hogy a fizikai erőkifejtés közben elfárad. A munkafolyamatot
úgy kell beépíteni az életébe, hogy
ne kényszerként fogja fel a sportolást. Finn kollégám mondta, hogy

Nagy Attila

az edzések során elnyert fizikai állapot erősíti a felfogást, növeli a
magabiztosságot és az önbizalmat
az életben.
– Egy-egy nemzetközi mérkőzésen és bajnokságban – legyen az
jégkorong vagy más csapatsport –
érződik, látszik a különbség a nyugat- és kelet-európai csapatok között. És sajnos az is tény, hogy az
utóbbi 30 évben – külföldi viszonylatban – nagyot hanyatlott a romániai sport. Az akadémia újfajta
koncepciót honosítana meg.
– Mi nagyon az alapoktól kezdtük az építkezést. Az új nemzedék,
a kisgyerekek tömegsportolásának
az ösztönzésével, a sportkultúra fejlesztésével más mentalitást szeretnénk meghonosítani. Valóban az a
szomorú tény, hogy talán egy-két

kivétellel az elmúlt 25 évben nem
neveltünk ki Székelyföldön élsportolókat Nem volt edzőképzés, hiányzott a megfelelő infrastruktúra,
elmaradt a gyerekek toborzása az
általános iskolákból, nem volt
anyagi háttér, elmentek a jó szakemberek, mert máshol jobb a kereset. A sportiskolai rendszerekben az
edzők képesítési folyamata ugyanolyan, mint a tanároké, ahol fokozati vizsgákat kell tegyenek, majd a
harmadik fokozatból mehetnek
nyugdíjba. Ez nem ösztönző. A
szakszövetségeknek kétévente licencvizsgát kellene szervezniük,
ahol az adott kategória követelményeinek megfelelően ellenőrizzék a
szaktudást, a metodikát, legyen
pszichológiai, idegennyelv-vizsga,
és számítson komoly kritériumnak
a nemzetközi képzéseken való részvétel. A ’70-es években kialakított
rendszerben egy edzőnek két csapata kellett legyen, 40-50 gyerekkel
kellett egyszerre foglalkoznia. A
mai rendszer szerint egy tréner a kisebb korosztályoknál legfentebb 78 gyerekkel kell foglalkozzon, hogy
jó eredményt érjen el. A nagyobb
korosztályoknál már meg kell jelen-

jen a fizikai felkészítő edző, a mentális képzéssel foglalkozó szakember és sokan mások. Mi az utóbbi
alapján állítottuk össze a programunkat.
– Ki és hogyan fogja majd használni átadás után a pályát?
– Az a tervünk, hogy a héten kedden vagy szerdán a jégkorongozó
gyerekek próbaedzésen kipróbálják
a jeget. Február 8-án szeretnénk
megtartani a hivatalos átadási ünnepséget. A pálya az utánpótlás biztosítására épült, ezért hétköznap
reggeltől kora délutánig (15 óráig)
korcsolyaoktatást, utána szakedzéseket tartanak este hétig, nyolcig,
majd ezt követően kibérelhetik a
jeget az amatőrök, vagy közkorcsolyázás lesz. Marosvásárhelyen
három jégkorongozói múlttal rendelkező edző dolgozik: Kui Csaba,
Vákár Lajos és Nadina Niciu, hozzájuk fordulhatnak azok, akik rendszeresen sportolnának. Hétvégén
pedig mérkőzéseket szeretnénk
szervezni. Ha megengedi a járványügyi helyzet, az idén egy U8-U10es
jégkorong-gyerektornát
szervezünk, hogy népszerűsítsük a
sportot. A sátorban legtöbb 200
ember tartózkodhat. A konténerek
felett legtöbb 150 nézőt befogadó
álló lelátót alakítunk ki. A marosvásárhelyi központot egy sportegyesület működteti majd. Jelenleg
folyamatban van a tárgyalás. Kedden lesz a következő megbeszélés,
ahol dönthetnek arról, hogy milyen
jogi entitása legyen a gazdája a műjégpályának. Az is fontos, hogy ki
lesz az a jégkoronghoz értő, lelkes
menedzser, aki elvállalja a központ
irányítását.
– Jó hír, hogy lesz pénz a marosvásárhelyi Ligetben levő műjégpálya befejezésére, így várhatóan
jövőben ezt is megnyithatják. Ennek
a működtetése nem teremt egyfajta
versenyhelyzetet, amiért talán kevesebben érdeklődnének az akadémiai
központ kínálata iránt?
– Egyáltalán, sőt, Marosvásárhely a megye két műjégpályát is el
tudná tartani. Erre már van példa kisebb térségekben, mint a Csíki-medence,
ahol
három,
vagy
Gyergyószentmiklóson, ahol két
műjégpálya működik. A sportegyesületek együttműködhetnek, hiszen
fontos, hogy a jégkorong mellett
fejlődjön a műkorcsolya és a short
track (rövid pályás gyorskorcsolya)
is. A marosvásárhelyi Ligetben levő
pálya gazdája tud lenni egy jövendőbeli helyi felnőttcsapatnak, ahol
biztos vagyok benne, hogy sok akadémiás gyerek kergeti majd a korongot. Helye kell legyen
mindenkinek, mert csak közös erőfeszítéssel hozhatjuk be a több évtizedes lemaradást, és építhetjük
újra a jeges sportokat Marosvásárhelyen, Maros megyében.
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Kiütéses hazai vereség Újpesten

Michael Oenning kiütéses hazai vereséggel mutatkozott be az Újpest kispadján: csapata 5-0-ra kapott ki
szombaton a vendég MOL Fehérvártól a labdarúgó
OTP Bank Liga 17. fordulójában.
A mérkőzés elején hiába igyekezett magához ragadni
a kezdeményezést az Újpest, a 20. percre Bamgboye
duplájával kétgólos előnyre tettek szert a lehetőségeiket
jól kihasználó vendégek. A folytatásban már egyértelműen a fehérváriak akarata érvényesült, a hazaiak hoszszú percekre beszorultak a saját térfelükre, de így
legalább zártabbá vált a letámadás miatt korábban nyitott védekezésük. A szünet előtt kijött a szorításból az
Újpest, a kapuk közben nem forogtak veszélyben.
A Fehérvár a második félidő elején is betalált – akkor
Zivzivadze volt eredményes –, majd az alig másfél
Mintegy négy év után kapott ki otthon a Ferencváros
Az éllovas Ferencváros hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett a sereghajtó Diósgyőrtől a labdarúgó
OTP Bank Liga második fordulójából elhalasztott és
múlt szerdán pótolt mérkőzésén. A címvédő zöld-fehérek ezt megelőzően 2017. április 15-én a Vasastól
kaptak ki bajnoki találkozón a Groupama Arénában,
azóta 61 mérkőzésen át tartott a veretlenségi sorozatuk, amely ötven győzelem és 11 döntetlen után szakadt meg.
Az FTC kudarcával már nincs veretlen csapat az
NB I jelenlegi idényében, míg a miskolciak kispadján győzelemmel debütált az új vezetőedző, Zoran
Zekic, így hat egymást követő vereség után győztek
ismét, de legutóbbi sikerüket is a zöld asztalnál szerezték, amikor a koronavírusos megbetegedésektől
tizedelt Újpest nem tudott kiállni ellenük.

Bálint Zsombor

perce pályán lévő csereember, Petrjak kontrából növelte
a vendégek előnyét. Hármas cserével próbálta rendezni
a sorokat Oenning, de játékosai egyre inkább dühből
játszottak, így csak a sárga lapok számát gyarapították,
akciót nem tudtak kezdeményezni. A hajrára teljesen
szétesett és leeresztett az Újpest, amelynek a kegyelemdöfést Nikolics Nemanja adta meg a 81. percben.
Miután a Ferencváros döntetlent játszott Felcsúton a
Puskás Akadémia vendégeként, a második helyezett
MOL Fehérvár hátránya hét pontra csökkent az éllovassal szemben.
A fehérváriaknál bemutatkozott a téli szerzemény, ifjabb Dárdai Pál, a korábbi szövetségi kapitány Dárdai
Pál legidősebb fia, a 67. percben – Nikoliccsal együtt –
csereként lépett pályára.

A ferencvárosi Botka Endre (b) és a diósgyőri Vinko Soldo a labdarúgó OTP
Bank Liga 2. fordulójából elhalasztott Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK mérkőzésen a Groupama Arénában 2021. január 20-án. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

1171.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó OTP Bank Liga, 17. forduló: Újpest FC – MOL Fehérvár
FC 0-5 (0-2)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, zárt kapus, vezette: Káprály.
Gólszerzők: Bamgboye (7., 20.), Zivzivadze (55.), Petrjak (61.), Nikolics (81.).
Sárga lap: Tallo (31.), Mitrovic (65.), Bjelos (68.), Stieber Z. (71.),
Antonov (85.).
Újpest: Banai – Pauljevic, Kutrumpisz, Ristevski, Antonov – Mitrovic, Onovo – Simon (Stieber Z., 62.), Szakály P. (Bjelos, 62.), Perosevic (Beridze, 62.) – Tallo.
MOL Fehérvár: Rockov – Bolla, Rus, Stopira, Fiola, Hangya (Petrjak, 59.) – Alef, Houri (Kovács I., 78.), Pinto (Dárdai, 67.) – Bamgboye
(Géresi, 78.), Zivzivadze (Nikolics, 67.).

Eredményjelző

Labdarúgó NB I, 2. forduló: Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK 01; 17. forduló: Kisvárda Master Good – Mezőkövesd Zsóry FC 0-0,
Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC 1-1, Újpest FC – MOL Fehérvár FC 0-5, Budafoki MTE – MTK Budapest 2-2.
1. Ferencváros
2. Fehérvár FC
3. MTK
4. Puskás AFC
5. Kisvárda
6. Paks
7. Mezőkövesd
8. ZTE
9. Újpest
10. Honvéd
11. Budafok
12. Diósgyőr

16
16
17
17
16
16
17
16
17
16
15
16

A tabella

12
9
7
7
6
6
6
6
5
4
4
4

3
5
5
3
6
3
3
2
4
5
4
1

1
2
5
7
4
7
8
8
8
7
8
11

Tartalékosan is könnyed Sepsi-siker az Astra ellen

A vártnál könnyedebb győzelmet
aratott a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK az Astra ellen a labdarúgó 1.
liga 18. fordulójában, szombaton.
A háromszékiek csapatnyi hiányzóval várták a gyurgyevóiak elleni
találkozót: Bouhenna eltiltás, Fülöp
István sérülés miatt nem játszhatott,
de a koronavírus is felütötte a fejét
a keretben: Fl. Ștefan, Ștefănescu,
Achahbar, Fülöp Loránd, Golofca,
Nouvier, Gál-Andrezly és Petrila
tesztje lett pozitív, mint ahogy Leo
Grozavu edzőé is. A nagy gonddal
összeállított keret azonban így is
versenyképes tizenegyet biztosított,
a tartalékos csapat is elég volt a
gólözönös sikerhez, noha olyan játékosok, mint Purece vagy Aganović
így is csak a kispadon kaptak helyet.
A taktika a rendelkezésre álló já-

tékosokhoz alkalmazkodott. Ezúttal
sokkal direktebben, hosszú paszszokkal játszott az OSK a megszokott türelmes passzolgató építkezés
helyett, így a labdát többnyire az
Astra birtokolta. Rá is ijesztett a 4.
percben Daniel Bruno a házigazdákra, amikor üresen kapta az ötös
sarkán, de nem tudta elcsavarni a
szöget jól záró Niczuly mellett. A
11. percben azonban az OSK megszerezte a vezetést. Dimitrov jobb
oldali beadására a marosvásárhelyi
Kovács Lóránt érkezett remek
ütemben, és a hálóba fejelt (1-0).
Egy perccel később duplázhatott
volna, de Šafranko fejes passza nem
érkezett pontosan a lábára.
A gól után az Astra sokáig nehezen tért magához, amikor azonban
ismét veszélyesebbé vált volna,
megszületett a második hazai gól.
Az Astra belső védői hibája folytán
Eder kapta egyedül, megpróbálta

Mintegy 200 hóember „szurkolt” az OSK-nak
a szombati bajnokin

Mintegy 200 hóemberrel népesítették be a lelátót a
Sepsi OSK labdarúgócsapatának szombati mérkőzésére
a sepsiszentgyörgyi szurkolók. A drukkerek így próbálták biztosítani a jelképes közönséget a bajnokin, amelyet
a
koronavírusjárvány miatt
zárt kapuk
mögött játszottak.
A
hóemberek
többsége
hóból, némelyike kartonból készült,
és a klub színeit hirdető
piros-fehér
mezt, sálat
vagy sapkát
kapott.
Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

elhúzni Popa mellett, aki mindenestől elsodorta. Az emlékezetes párizsi rasszizmusbotrány óta első
mérkőzését vezető Sebastian
Colțescu büntetőt ítélt, amelyet
Vașvari gólra váltott (2-0). Az első
félidőnek ezzel még nem volt vége.
A 45. percben a két bajnoki szünetben érkező játékos kombinált gólt
érően. Tamás Nándor betört a jobb
oldalon, lapos beadását pedig Eder
becsúszásból a hálóba küldte (3-0).
Szünet után a Sepsi OSK inkább
a védekezésre összpontosított, ám
így is veszélyesebbnek tűnt ellenfelénél. A 75. percben pedig az alig
beállt Bajrović ezt igazolta: könynyedén alakított ki magának lövőhelyzetet, és 20 méterről a hosszú
alsó sarokba küldte (4-0).
Az Astra szépítéséhez is a Sepsi
OSK játékosai kellettek. A 86. percben ugyanis Tincu lábáról csorgott
a kapuba a labda Budescu beadását

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, 18. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Gyurgyevói Astra 4-1
(3-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, zárt kapu.
Vezette: Sebastian Colțescu (Craiova) – Sebastian Gheorghe (Suceava), Ovidiu Artene (Vaslui). Tartalék: Andrei Antonie (Bukarest).
Ellenőr: Nicolae Grigorescu (Temesvár).
Gólszerzők: Kovács (11.), Vașvari (41. – büntetőből), Eder (45.), Bajrović (75,), illetve Tincu
(86. – öngól).
Sárga lap: Kovács (43.), illetve Găman (82.).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tincu, B.
Mitrea (80. Dumitrescu), Csiszér – Kovács (66.
Marković), Vașvari, Fofana, Eder (80. Dumitrescu) – Šafranko (72. Bajrović), Tamás Nándor.
Astra: Popa – Sousa, Graovac, Găman, D.
Bruno – Crepulja (80. Boe Kane) – Stahl (62.
Merloi), Răduț (62. Balaure), Čanađija (46.
Wüttrich), V. Gheorghe (46. Budescu) – Montini.
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követően (4-1).
A győzelemmel
a Sepsi OSK megerősítette a 4. helyét a rangsorban,
és statisztikailag
még 10-12 pontra
van
szüksége
ahhoz, hogy a felsőházban folytathassa
az
alapszakasz után.
Az első pontokat
már kedden megpróbálhatja megszerezni, amikor a
Konstancai Viitorul otthonába látogat. A meccs
délután fél négykor kezdődik.

Eredményjelző

32-9
40-17
26-23
21-25
17-18
29-30
16-22
28-28
20-37
24-23
19-28
19-31

39
32
26
24
24
21
21
20
19
17
16
13

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Labdarúgó 1. liga, 17. forduló: Jászvásári CSM Politehnica – FC
Botoșani 0-1, Gyurgyevói Astra – CSU Craiova 1-1, FC Voluntari –
Aradi UTA 0-1, Konstancai Viitorul – Bukaresti FCSB 2-2; 18. forduló: Chindia Târgoviște – Academica Clinceni 2-1, Bukaresti FCSB
– FC Voluntari 2-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Gyurgyevói Astra
4-1, Aradi UTA – FC Argeș Pitești 1-2, CSU Craiova – Konstancai Viitorul 1-1.
1. FCSB
2. CFR
3. CSU Craiova
4. Sepsi OSK
5. Tîrgoviște
6. Clinceni
7. Viitorul
8. Botoșani
9. UTA
10. Medgyes
11. Dinamo
12. FC Argeș
13. Astra
14. Nagyszeben
15. Voluntari
16. Jászvásár

18
17
18
18
18
18
18
17
18
17
17
18
18
17
18
17

A bajnokság állása
13
11
10
8
7
6
5
5
5
6
5
4
4
3
4
4

2
4
5
7
6
8
8
6
6
2
4
6
5
7
3
3

3
2
3
3
5
4
5
6
7
9
8
8
9
7
11
10

44-18
22-7
21-11
28-15
16-14
18-15
24-23
22-23
15-27
22-27
20-19
18-26
23-29
17-25
21-30
15-37

41
37
35
31
27
26
23
21
21
20
19
18
17
16
15
15
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Sportstratégia kérdőjelekkel

Sajtótájékoztatón ismertette Marosvásárhely polgármestere, Soós
Zoltán, valamint a városi sportklub
alelnöke, Szászgáspár Barnabás a
város és az egyesület sportstratégiáját. Amit elmondtak, nagyvonalakban eddig is ismert volt, ezeken a
hasábokon is foglalkoztunk a témával. Egy mondatban összefoglalva:
kevés a pénz, sok a tartozás és a jogi
gubanc, de a városi sportklub a megyeszékhely tulajdonában található
sportlétesítmények adminisztrálásával és a versenysport támogatásával
kíván foglalkozni a jövőben. Egyelőre azonban több a kérdés, mint a
konkrét válasz.

Sportlétesítmények

A város tulajdonában lévő víkendtelepi sportakadémia épületébe
költözött a CSM, és hamarosan
minden szakosztály itt kap irodát.
Ez azért lényeges, mert eddig a
CSM a Transiltől bérelt igen jelentős összegért, havi 11.450 lejért irodákat. Ugyanitt lesznek olyan
helyiségek, amelyeket a városban
működő különböző klubok rendelkezésére bocsátanak.
Mint megtudtuk, a város a ligeti
sportcsarnok és a leendő jégcsarnok
átvételére formált igényt a sportminisztériumban. Ha az előző átvételének nincs komolyabb akadálya
(legfeljebb bürokratikus természetű), a jégcsarnok esetében a
Maros Sportklub is igényt fogalmazhat meg. Igaz, Soós Zoltán nem
említette a tavasszal átadásra kerülő
olimpiai fedett uszoda iránti igényt,
amelyet ezek szerint a Maros Sportklub vesz át a tavaszi átadását követően. A polgármester ugyanakkor
együttműködésről tett említést a minisztériumi alárendeltségű klubbal,
így vélhetően utóbbi jeges szakosztályai használati jogot kapnak, míg
a CSM úszói is igénybe vehetik az
uszodát.
A jégcsarnok befejezése hosszas
jogi huzavona után került célegyenesbe, ebben Cosmin Popnak, a
Maros Sportklub elnökének nagy
érdemei vannak. A létesítményt az
Országos Beruházási Társaság átvette, a befejezésére a finanszírozás
biztosított, jelenleg a tender kiírásánál tartanak, és 2022 végéig véglegesíthetik az építkezést. Talán segít,
hogy a területfejlesztési minisztéri-

umot, amelynek az alárendeltségében az OBT is működik, Cseke Attila irányítja. Azokkal a létesítményekkel is gondok vannak
azonban, amelyek a város tulajdonában vannak. Így például a víkendtelepei sátortető visszaállítása
az 50 méteres medence fölé azért
ütközik akadályokba, mert elbontása szakszerűtlenül történt, bizonyos alkatrészek tönkrementek,
ezeket pótolni kell. Igen bonyolult
ugyanakkor a ligeti stadion helyzete, amelynek a korszerűsítésére a
korábbi városvezetés olyan szerződést kötött, amelynek több kitétele
kérdéseket vet fel. Felmerült a korrupció gyanúja is. A polgármester
elmondta például, hogy olyan építőanyagot fizetett ki a város korábban, amely fizikailag nem létezett
az építőtelepen. Itt mindenképpen
arra próbálnak összpontosítani,
hogy lehetőleg a nyárig az atlétikapályát használható állapotba hozzák. Szintén vizsgálat alá vetették a
Transil stadion és a lelátók tulajdonjogi viszonyait.
Végül arról is szó esett, hogy a
polgármesteri hivatal megkereste a
Romgaz vállalatot, hogy találjanak
megoldást a Sziget utcában 25 éve
éktelenkedő félkész sportkomplexum átvételére. Soós Zoltán elmondta, a város fizetni is hajlandó
a létesítményekért, amelyeket a
földgázkitermelő vállalat már biztos
nem fog befejezni. A helyszínre
egy sportcsarnokot és uszodát, valamint egy tekepályát is tartalmazó
szállodát terveztek. Sajnos, a múlt
század nyolcvanas éveiben készült
tervek erkölcsileg erősen elavultak,
így a befejezés előtt ezeket is aktualizálni kell. Ebben az ügyben a
legnagyobb akadályok bürokratikus
és jogi természetűek, hiszen olyan
megoldást kell találni, amely egyetlen előírást sem sért meg. Ilyen előírásokból pedig nagyon sok van
érvényben.

Versenysport

Még nagyobb a kihívás, ami a
versenysport támogatását illeti. Jelentős tartozásokkal vette át a városi
sportklubot a jelenlegi vezetés –
hangzott el a sajtótájékoztatón.
Szeptember végén a CSM-nek 239
élő sporttevékenységi szerződése és
4,3 millió lejes adóssága volt.
Utóbbi azért is halmozódott fel enynyire, mert a városi tanácsban meg-

szavazott pénzt nem utalták át a
klub kasszájába – mondta Szászgáspár Barnabás alelnök. Az első
feladatok között így az összes szerződés átvizsgálása és az adósságok
kifizetése volt a legfontosabb. Az
adósságból 2,6 millió lejt még mindig nem törlesztettek, de abban bíznak, hogy május végéig ilyen
tekintetben egyenesbe kerül a klub.
A CSM korábbi tizenöt alkalmazottjából nyolcat foglalkoztatnak a
továbbiakban is. A legtöbb szerződést sikerült lezárni, jelenleg 18 maradt érvényben. Ez azonban azt is
jelenti, hogy a klubnak jelenleg nincsenek szerződéses sportolói, márpedig akkor hogyan is beszélhetünk
versenysportról?
Az adósságok felszámolása továbbá nem azt jelenti, hogy minden
visszatér arra a szintre, amelyet
a marosvásárhelyi sportkedvelők
megszoktak. Soós Zoltán polgármester előrevetítette ugyanis – noha
a költségvetést csak az országos
büdzsé elfogadása után lehet a városban is elkészíteni –, hogy 9 millió lejt terveznek fordítani a CSM
működtetésére 2021-ben. Ebből
azonban levonódik az adósság, azaz
valamennyi szakosztály 6,4 millió
lejre, valamivel több mint egymillió
euróra számíthat, ami a működésre

elég ugyan, de teljesítményre
aligha, tehát a stratégia második
része, a versenysport támogatása
máris akadályba ütközik.
Igaz, a stratégia részeként az
egyes szakosztályoknak támogatókat is keresniük kell. Labdarúgás,
kosárlabda, röplabda esetében
együttműködéseket szorgalmaznak
magánklubokkal, amelyeket átláthatóan, szilárdan megalapozott
projektek révén támogathatnak.
Egyelőre azonban a klub túlélés
üzemmódban működik. Valamenynyi szakosztály aktív, és minden
csapat, amely megkezdte, vagy beiratkozott, be fogja fejezni a bajnokságot. Felnőttcsapat azonban csak
teremlabdarúgásban és női fociban
működik az idén. A terv az, hogy
nyáron vonalat húznak, megnézik,
hogy melyik sportágban mit lehet
elérni, milyen erőforrások állnak
ehhez a rendelkezésre, hogy reális
célkitűzésekkel vágjanak neki az új
idénynek.
Sajnos, konkrétumokról ezúttal
sem esett szó, hogy milyen sportágban milyen ambícióval, milyen
humán- és pénzügyi erőforrásokkal
lehet számolni, melyek a távlati célkitűzések. Nem tudjuk, hogy lesznek-e kiemelt szakágak, vagy
marad az összeset a langyos közép-

Fotó: Kovács Árpád Géza közösségi oldala

szerűségben tartó egyenlősdi. Nem
tudjuk, mi lesz azokkal a sportágakkal, amelyeknek alacsony a vonzerejük a szponzorok számára, nem
tudjuk, hogy a nagyszámú közönséget vonzó labdajátékoknak, mint a
labdarúgás vagy kosárlabda, lesz-e
még esélye ismét megtölteni a lelátókat, ehhez ugyanis a jó szándéknál
és az általánosságokat tartalmazó
tervezgetéseknél sokkal több – elsősorban pénz – kell.
Soós Zoltán polgármester a sajtótájékoztató elején ismét előhozakodott Szőcs Bernadette példájával,
szerinte Marosvásárhelynek itthon
kell tartania legjobb sportolóit, nem
szabad megengedni, hogy azok másokat (jelen esetben a Steauát) képviseljenek. Az ötlet szép, de van egy
nagy szépséghibája. Ellentmond
ugyanis a polgármester egy másik
korábbi kijelentésének, hogy ti. egy
sportoló fizetésére legfeljebb ezer
eurót fordíthatnak. A Szőcs Bernadette-kaliberű világsztárok ugyanis
kizárt, hogy beérjék ekkora juttatással. Egyelőre azonban az is kérdéses, hogy legalább egy komolyabb
szintű labdajátékcsapatot képes
lesz-e eltartani a város.
Hogy a labdarúgással, amelynek
a helyzetével külön anyagban foglalkoztunk, ne is hozakodjunk elő.

Átalakult és frissült a gyorsaságimotoros-vb idei versenynaptára

A koronavírus-járvány miatt
kialakult helyzetben átalakították és frissítették a gyorsaságimotoros-világbajnokság idei
szezonjának versenynaptárát,
amelyből elhalasztották az argentin futamot és az Egyesült
Államok Nagydíját, ezekre az
év utolsó negyedében kerülhet
sor.
Az idény Katarban, két egymást követő futammal startol
március végén és április elején,
majd Portugáliába látogat el a
mezőny.
A nemzetközi szövetség
(FIM), a kereskedelmi jogokat
birtokló Dorna Sports, valamint a csapatok, technológiai
partnerek és szponzorok képviselőit tömörítő IRTA közös bejelentése szerint Portugália
után Spanyolországba, majd a
hagyományos európai „körútra” indulnak: Franciaország, Olaszország,
Katalónia, Németország, Hollandia, Finnország, Ausztria, Nagy-Britannia, Aragónia és
San Marino szerepel az úti célok között, a
finn pályát azonban még versenyzésre alkalmasnak kell nyilvánítaniuk az illetékeseknek.

A gyorsaságimotoros-vb 2021-es
módosított versenynaptára

Októberben Japánban, Thaiföldön, Ausztráliában és Malajziában versenyeznek a motorosok, a szezon zárására pedig november
közepén Valenciában kerül sor.
A pandémia miatt elrendelt lezárások és
egyéb bonyodalmak miatt egyelőre az utolsó

Fotó: motogp.com

negyedévig elhalasztják az argentin és az
amerikai futamokat, tartalékversenyként
pedig egy orosz, valamint egy indonéz GP
szerepel, utóbbi esetében a pályát még a finnhez hasonlóan versenyzésre alkalmasnak kell
minősíteni.

* március 28.: Katari Nagydíj, Losail
* április 4.: Dohai Nagydíj, Losail
* április 18.: Portugál Nagydíj, Algarve
* május 2.: Spanyol Nagydíj, Jerez
* május 16.: Francia Nagydíj, Le Mans
* május 30.: Olasz Nagydíj, Mugello
* június 6.: Katalán Nagydíj, Barcelona
* június 20.: Német Nagydíj, Sachsenring
* június 27.: Holland Nagydíj, Assen
* július 11.: Finn Nagydíj, KymiRing
* augusztus 15.: Osztrák Nagydíj, Spielberg
* augusztus 29.: Brit Nagydíj, Silverstone
* szeptember 12.: Aragóniai Nagydíj,
Alcaníz
* szeptember 19.: San Marinó-i Nagydíj,
Misano
* október 3.: Japán Nagydíj, Motegi
* október 10.: Thaiföldi Nagydíj, Buriram
* október 24.: Ausztrál Nagydíj, Phillip
Island
* október 31.: Malajziai Nagydíj, Sepang
* november 14.: Valenciai Nagydíj, Valencia
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A lengyelek legyőzésével negyeddöntőben a magyarok

A magyar kézilabda-válogatott biztosította negyeddöntőbe jutását
az egyiptomi világbajnokságon, miután a középdöntő második fordulójában 30-26-ra legyőzte Lengyelországot szombaton az Új Fővárosban. A magyar válogatott eddig egyszer, 1986-ban kezdte öt
győzelemmel a világbajnokságot, amelyet akkor ezüstéremmel zárt.
A magyar válogatott annak tudatában kezdte a mérkőzést, hogy
győzelem esetén biztosítja helyét a negyeddöntőben. Mikler Roland
büntetővédéssel kezdett, és mivel csapattársai jól védekeztek, gyors
ellenakciók végén lőtt gólokkal ellépett a magyar csapat (3-1). A támadásban elkövetett hibákat védekezésben rendre javították a magyarok, ennek köszönhetően a találkozó negyedénél először vezettek
három góllal (9-6). Ezt egy kisebb megtorpanás követte, több mint
öt percig nem született újabb magyar gól, utána viszont sorozatban
négy is (13-7). Mikler mellett Bánhidi, Rosta és Lékai is remekelt,
Patryk Rombel lengyel szövetségi kapitány pedig még a szünet előtt
kihasználta második időkérési lehetőségét, mert csapata már a hatodik
gólját kapta gyors indításból.
Harminc perc után 16-10-re vezettek a magyarok, ezért a lengyelek
a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadójátékra váltottak.
Erre reagálva a magyar együttes lassította a tempót, és mivel felváltva
estek a gólok, nem változott a különbség. Mateusz Kornecki egyre
jobban védett, csapattársai nyitott védekezésre váltottak, és egy 3-0s szériával elkezdték a felzárkózást. Kitartóan, taktikusan húzták az
időt a magyarok, ismét hétgólos előnybe kerültek, és bár a hajrában
ebből faragni tudott az ellenfél, a vártnál magabiztosabb magyar siker
nem forgott veszélyben.
A lengyel csapat csak egyszer, 1-0-nál vezetett a meccsen.
A mezőny legeredményesebb játékosa Lékai Máté volt, aki tíz lövésből nyolc gólt lőtt, így őt választották a meccs legjobbjának. Mikler Roland kilenc védéssel járult hozzá a sikerhez. A másik oldalon
Szymon Sicko 11 lövésből ötször talált be.
A magyarok ma 19 órától az Európa-bajnok Spanyolországgal találkoznak (TV: M4 Sport, DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport),
amely már szintén negyeddöntős.

Fotó: MTI/EPA

Bálint Zsombor

Nem sikerült elmozdulnia a tabella utolsó helyéről a Marosvásárhelyi
CSU
Medicina
női
röplabdacsapatának a visszavágók
első buboréktornája után, amelyet
Medgidián rendeztek. Predrag Zucović csapatának ugyan mentségére
szolgálhat, hogy a tabella első öt helyezettje közül kettővel találkozott,
a vereségek mikéntjére azonban
nincs pardon: a két mérkőzésen ti.
szégyenletes módon mindösszesen
egyetlen játszmát sikerült megnyerniük!
Az újonnan érkezett kanadai válogatott játékos, Andrea Markovic
sem sokat segített a házigazdák elleni összecsapáson, amelyet az őszszel sikerült legyőzniük a
marosvásárhelyieknek. A CSU Medicina időnként egészen szépen játszott ezen a mérkőzésen, a jó
sorozatokat azonban könnyű hibák
sora követte, és ezt az ellenfél könyörtelenül kihasználta. Különösen
a játszmák végén érződött a marosvásárhelyi játékosokon az önbizalom hiánya és a megfelelési
kényszer okozta görcs, hiszen mégiscsak az utolsó helyen állnak. Ezek
a hibasorozatok a Bákó elleni második meccs első két játszmájában
is előjöttek, csak a harmadik játszmában tudták felvenni a harcot az 5.
helyen álló bákói csapattal. 2:1-es
játszmaállásnál pedig akár meg is
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Hatgólos siker a brazilok ellen

A magyar kézilabda-válogatott a középdöntő első játéknapján, csütörtökön 29-23-ra legyőzte Brazíliát.
Az együttesnek mindkét félidőben volt egy kisebb hullámvölgye, ettől eltekintve azonban remekül védekezett,
Mikler Roland pedig nagyszerűen védett, így a kihagyott lövőhelyzetek ellenére magabiztos sikerrel zárult a találkozó.
A meccs legjobbja a kapus Mikler volt, a magyarok legeredményesebb játékosának pedig az ötgólos Bánhidi
Bence bizonyult.
Eredmény, középdöntő, I. főcsoport, 1. forduló: Magyarország – Brazília 29-23 (16-11)
Új Főváros, zárt kapuk mögött, vezette: Brunner, Salah
(svájciak).
Lövések/gólok: 47/29, illetve
45/23.
Gólok hétméteresből: 1/1, illetve 3/2.
Kiállítások: 8, illetve 6 perc.
Magyarország: Mikler – Sunajko 4, Szita 2, Lékai 3, Bánhidi 5, Máthé 4, Hornyák 3,
cserék: Sipos 1, Rosta 2, Ancsin
1, Bodó 4, Nagy B., Székely,
Hanusz.
Brazília: Da Rosa R. – Chiuffa 4, Toledo, Ponciano 2, Moraes 3, Langaro 8, Torriano,
cserék: Almeida, H. Teixeira, C.
Andrade, G. Rodrígues 3, Patrianova, V. Teixeira, J. Silva 1,
Fotó: MTI/EPA
Hackbarth 2.

Jegyzőkönyv

Kézilabda-világbajnokság,
középdöntő, I. csoport, 2. forduló: Magyarország – Lengyelország 30-26 (16-10)
Új Főváros, zárt kapuk mögött, vezette: Gubica, Milosevic
(horvátok).
Lövések/gólok: 46/30, illetve
44/26.
Gólok hétméteresből: 3/3, illetve 2/1.
Kiállítások: 6, illetve 6 perc.
Magyarország: Mikler –
Lékai 8, Szita 2, Bánhidi 3,
Sipos, Máthé 6, Rodríguez 3,
cserék: Bóka 2, Rosta 4, Bodó 2,
Ancsin.
Lengyelország: Morawski –
Daszek, Przybylski 1, Olejniczak
4, M. Gebala 3, T. Gebala 4, Krajewski 4, cserék: Kornecki,
Moryto 3, Majdzinski, Pilitowski
1, Sicko 5, Walczak 1.

Eredményjelző

Kézilabda-világbajnokság, középdöntő:
* I. főcsoport, 1. forduló: Uruguay – Lengyelország 16-30, Magyarország
– Brazília 29-23, Spanyolország – Németország 32-28; 2. forduló: Uruguay
– Spanyolország 23-38, Lengyelország – Magyarország 26-30, Németország
– Brazília 31-24. A csoport állása: 1. Magyarország 8 pont, 2. Spanyolország
7, 3. Németország 4 (130-99), 4. Lengyelország 4 (115-96), 5. Brazília 1, 6.
Uruguay 0.
* II. főcsoport, 1. forduló: Japán – Argentína 24-28, Horvátország – Bahrein 28-18, Dánia – Katar 32-34; 2. forduló: Katar – Bahrein 28-23, Argentína
– Horvátország 23-19, Japán – Dánia 27-34. A csoport állása: 1. Dánia 8
pont, 2. Argentína 6, 3. Horvátország 5, 4. Katar 4, 5. Japán 1, 6. Bahrein 0.
* III. főcsoport, 1. forduló: Svájc – Izland 20-18, Franciaország – Algéria
29-26, Portugália – Norvégia 28-29; 2. forduló: Svájc – Portugália 29-33, Izland – Franciaország 26-28, Norvégia – Algéria 36-23. A csoport állása: 1.
Franciaország 8 pont, 2. Norvégia 6 (120-104), 3. Portugália 6 (112-100), 4.
Izland 2, 5. Svájc 2, 6. Algéria 0.
* IV. főcsoport, 1. forduló: Észak-Macedónia – Szlovénia 21-31, Orosz
csapat – Egyiptom 23-28, Svédország – Fehéroroszország 26-26; 2. forduló:
Észak-Macedónia – Orosz csapat 20-32, Egyiptom – Fehéroroszország 3526, Szlovénia – Svédország 28-28. A csoport állása: 1. Egyiptom 6 pont
(124-92), 2. Svédország 6 (110-97), 3. Orosz csapat 5 (118-105), 4. Szlovénia
5 (110-105), 5. Fehéroroszország 2, 6. Észak-Macedónia 0.

Leszerepelt a CSU Medicina Medgidián

fordulhatott volna a meccs, de a negyedik szettet egy furcsa közjáték
zavarta meg. 8:8-nál a jegyzőkönyvet vezető asztaltól forgási hibát jeleztek, és a marosvásárhelyi kispad
magyarázatai és tiltakozása ellenére
elvettek két pontot a Medicinától,
sőt, az erélyesebb vitatkozás miatt
Predrag Zucović egy büntetőpontot
is kapott, így egy tollvonással 8:8ról 6:9-re változott az állás! Bár
ekkor sem volt még veszve minden,

hiszen fordított a CSU Medicina, és
18:16-ra vezetett, 20:20-nál azonban két hosszú labdamenetet balszerencsésen elveszített, az utolsó
pontokra pedig lélektanilag összeomlott.
A következő buboréktornát február 5-7. között rendezik, Marosvásárhely ezúttal házigazda lesz, és az
első nap a CSO Voluntari, két nappal később pedig a Bukaresti Dinamo lesz az ellenfele.

Jegyzőkönyv

Női röplabda A1 osztály: CSM Medgidia – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0 (25:22, 25:20, 25:19)
Medgidia, Iftimie Ilisei csarnok, zárt kapu. Vezette: Florin Dimachi
(Galac), Octavian Diaconiță (Karácsonkő). Ellenőr: Marian Stoica (Bukarest).
Medgidia: Ariton, Petra, Matei, Miron, Cojocaru, Ordeanu. Liberó:
Albu. Cserék: Gogić, Vasilică, Hodorogea.
CSU Medicina: Pavlović, Alsten, Cvijović, Ioan, Mitrovic, Jovanović.
Liberó: Witt. Cserék: Szimonija, Axinte.

Jegyzőkönyv

Női röplabda A1 osztály: Bákói Știința – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:20)
Medgidia, Iftimie Ilisei csarnok, zárt kapu. Vezette: Octavian
Diaconiță (Karácsonkő), Florin Dimachi (Galac). Ellenőr: Marian Stoica
(Bukarest).
Bákó: Veljković, Guncseva, Koleva, Faleș, Kasprczak, Čikiriz. Liberók: Ciucu, Dzikowicz. Cserék: Ciocian, Mătanie, Dițu.
CSU Medicina: Pavlović, Gerçek, Cvijović, Ioan, Mitrovic, Jovanović. Liberó: Witt. Cserék: Alsten, Szimonija.

Kanadai válogatott az új csapattag

Andrea Markovic váltja Danijela Džakovićot a marosvásárhelyi keretben a téli szünetben. A Szlovéniába távozott szélső ütő helyére Kanadából sikerült helyettesítőt találni. Andrea Markovic délszlávos neve
ellenére Toronto külvárosában, Missasaugában született 1999-ben, 21
esztendősen már a kanadai válogatott tagja. A kanadai röplabda egyik
legnagyobb tehetségének tartják, ez az első profi szerződése. A 187 cm
magas ütő korábban az Egyesült Államokban, a Buffalo University és
az Arizona State University csapataiban pallérozódott. A medgidiai tornán 5-5 ponttal járult hozzá csapata eredményéhez.

Eredményjelző

Az első két nap eredményei a hetedik buboréktornán:
Medgidia: CSM Medgidia – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0, Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bákói Știința 1:3.
Târgoviște: CSM Târgoviște – Kolozsvári U-NTT Data 3:0, Kolozsvári U NTT Data – CSO Voluntari 1:3.
Pitești: FC Argeș Pitești – Bukaresti Rapid 2:3, Bukaresti Rapid –
Galaci Belor 2:3.
Balázsfalva: Balázsfalvi Alba Volei – Bukaresti Dinamo 3:0, Bukaresti Dinamo – CSM Lugos 2:3.

Aczél Péter László sportújságíró
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja Aczél Péter László. A csíkszeredai sportújságíróval
Szucher Ervin annak pályafutásáról és az Új Sport című napilap 31 évvel
ezelőtti létrehozásáról beszélget.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2021. január 22-én kelt
17. számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése,
179. cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, (5) bekezdésének a), a^1) és a^2) pontjaival, a 135. cikkellyel, valamint a 196.
cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján,
elrendeli:
1. cikkely: (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre 2021. január 28-án 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, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, 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 2021. 01. 22./17. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács január 28-i soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanács 42/2001. sz. határozata mellékletének a módosításáról és kiegészítéséről,
amely a Maros megye köztulajdonához tartozó vagyontárgyak leltárának elfogadására vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Dicsőszentmárton, Victor Babeş utca 2. sz. alatti ingatlanban található 26 m2 alapterületű, fogorvosi rendelőnek szánt helyiségre
vonatkozó egyes intézkedések meghozataláról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a 153-as jelzésű Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei úton található hídláb Szováta város telekkönyvébe való bejegyzési
egyezményéről;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a 51562/Görgényoroszfalu és a 54253/Görgényszentimre telekkönyvben bejegyzett ingatlanokat érintő egyes intézkedések jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében működő 1-es kerelőszentpáli zónában a kommunális hulladék gyűjtésére
és szállítására 2019.03.27-én kötött 832. sz. szerződés felbontásának jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében működő 4-es szászrégeni zónában a kommunális hulladék gyűjtésére,
szállítására és a szászrégeni átrakóállomás működtetésére 2019.03.27-én kötött 831. sz. szerződés felbontásának jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében működő 5-ös dicsőszentmártoni zónában a kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és a dicsőszentmártoni átrakóállomás működtetésére 2019.04.16-án kötött 982. sz. szerződés felbontásának jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében működő 6-os balavásári zónában a kommunális hulladék gyűjtésére,
szállítására és a balavásári átrakóállomás működtetésére 2019.04.16-án kötött 983. sz. szerződés felbontásának jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében működő 7-es mezőrücsi zónában a kommunális hulladék gyűjtésére,
szállítására és a mezőrücsi átrakóállomás működtetésére 2019.03.27.-én kötött 833. sz. szerződés felbontásának jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet a Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer (SMIDS) marosvásárhelyi 2-es övezetéhez tartozó, Maros megye köztisztasági
szolgáltatásának részét képező, a kommunális hulladék összegyűjtésének, elszállításának és más, hulladékkal kapcsolatos folyamatok ügykezelésének delegálására vonatkozó dokumentáció véleményezéséről szóló 2019.08.29-i 99. sz. Maros megyei tanácsi határozat 2. mellékletének módosításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanács 2017.04.12-i 48. sz. határozatának módosításáról, amely A Kultúrpalota
felújítása című pályázat és a pályázattal járó költségek jóváhagyására vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet Maros megye és a Maros Megyei Tanács képviseletének biztosításáról azon egyesületek vezető testületeiben, amelyeknek tagja;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet a Maros megye területén menhelyre való elszállítási paranccsal rendelkező, veszélyben levő állatok megmentésére létrejött közszolgálat szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 7/2019-es számú, utólag módosított határozata újboli módosításáról a Maros Megyei Tanács szakapparátusának,
egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és az alárendelt intézmények alkalmazottainak a fizetésére irányuló egyes intézkedések meghozataláról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
16. Határozattervezet a Maros megyei állami, egyetem előtti, sajátos jellegű iskolai hálózat meghatározásáról a 2021–2022-es tanévre;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
17. Határozattervezet a segesvári szolgáltatóközponthoz tartozó, fogyatékkal élő gyermekeket ellátó neuropszichiátriai bentlakásos központ bezárási tervének jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
18. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázóként való részvételének jóváhagyásáról a 8-as prioritási tengely
keretében a 140393 SMIS-kódú, Családi házak építése Maros megyei fogyatékos gyermekeknek elnevezésű pályázatban, a 2014–2020-as Regionális Operatív
Program finanszírozásával;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
19. Határozattervezet a 153A jelzésű és a 153-as megyei út felújítása a Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonalon beruházás műszaki-gazdasági dokumentációja és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
20. A Maros Megyei Tanács elnökének 2020. évi tevékenységi beszámolója;
21. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK
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Közlemény

A Maros Megyei Tanács 2021. február 16-án versenyvizsgát szervez (toborzás útján) a Maros Megyei Tanács Műszaki Igazgatóságához tartozó adminisztratív
és beavatkozási szolgálat alábbi állásaira:
1. I. fokozatú szakmunkás (munkagépkezelő) – közép- vagy általános iskolai tanulmányok – egy állás;
2. I. fokozatú szakképzetlen munkás – közép- vagy általános iskolai tanulmányok – egy állás.

Általános részvételi feltételek:
Az állást az a személy töltheti be, aki megfelel a következő feltételeknek:
a) román állampolgár vagy az Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára, és romániai lakhelye van;
b) rendelkezik románnyelv-tudással (írás és beszéd);
c) az életkora megfelel a törvényes előírásnak;
d) teljes cselekvőképessége birtokában van;
e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy az illetékes egészségügyi intézmény által kiállított bizonylattal tud igazolni;
f) teljesíti a tanulmányi, esetenként a szolgálati időre vonatkozó feltételeket vagy más sajátos követelményeket, a meghirdetett állás követelményei
szerint;
g) nem volt jogerősen elítélve emberiesség ellen elkövetett, az állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos bűncselekmény
miatt, illetve az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekmények szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenséget
eredményezne.
Az I. fokozatú szakmunkási (munkagépkezelői) állás elfoglalásának sajátos feltételei:
A Maros Megyei Tanács Műszaki Igazgatóságához tartozó adminisztratív és beavatkozási szolgálat keretében az I. besorolású szakmunkás (munkagépkezelő)
állás betöltésére szervezett versenyvizsgán való részvételhez a pályázónak meg kell felelnie az összes, alább felsorolt feltételnek:
– középfokú vagy általános iskolai végzettség;
– B és C kategóriás jogosítvány;
– a gépkezelői munkakörhöz/szakmához minimum 9 éves szakmai tapasztalat szükséges.

Az I. fokozatú szakképzetlen munkási állás elfoglalásának sajátos feltételei:
A Maros Megyei Tanács Műszaki Igazgatóságához tartozó adminisztratív és beavatkozási szolgálat keretében az I. besorolású szakképzetlen munkási állás
betöltésére szervezett versenyvizsgán való részvételhez a pályázónak meg kell felelnie az összes, alább felsorolt feltételnek:
– középfokú vagy általános iskolai végzettség;
– legalább 3 éves munkahelyi régiség.

A versenyvizsga körülményei
A versenyvizsga gyakorlati vizsgából és interjúból áll.
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén tartják, az alábbi program szerint:
A gyakorlati vizsgára 2021. február 16-án 11 órától kerül sor.
Az interjú a gyakorlati vizsgától számított legtöbb négy munkanapon belül lesz.
Az interjú pontos időpontját és helyét a gyakorlati vizsga eredményével egyidejűleg teszik közzé.
A versenyvizsgára jelentkezők a vizsgadossziét a tanács székhelyén nyújthatják be: Győzelem tér 1. szám, 61-es iroda, Marosvásárhely, Maros megye –
Kutasi Melinda, a humánerőforrás-részleg tanácsosa, tel.: 0265-263-211, 1234-es belső szám, fax: 0372-651-236, e-mail-cím: kutasi.melinda@cjmures.ro.
A beiratkozáshoz szükséges iratokat a jelen hirdetés megjelenésétől számított 10 munkanapon belül lehet benyújtani.
A próbák eredményét az adott próba lezárásától számított egy munkanapon belül kifüggesztik.
A dossziék kiválasztásakor, az írásbeli vizsga/gyakorlati próba és az interjú eredményének kifüggesztését követően az elégedetlen jelentkezők a dossziék
kiválasztásától, illetve az írásbeli vizsga/gyakorlati próba és az interjú eredmények kifüggesztésétől számítva egy munkanapon belül fellebbezhetnek.
Az írásbeli vizsga/gyakorlati próba vagy az interjú eredményét megfellebbezők esetében az azt vizsgáló bizottság csak a fellebbezési joggal élő jelentkezők dolgozatát vagy az interjú válaszainak a jegyzékét elemzi, legtöbb egy munkanappal a fellebbezési határidő lejárta után.
A fellebbezések eredményét az intézmény székhelyén, valamint a megyei tanács weboldalán teszik közzé, rögtön a fellebbezések megoldása után.
A végleges eredményeket az intézmény székhelyén és weboldalán teszik közzé, a végső pontszámnak a megjelölésével, a „bejutott” vagy „elutasítva”
megjegyzéssel, legtöbb egy munkanapon belül, a 286/2011. sz. kormányhatározat 32. cikkelyének (2) bekezdése által előírt határidőnek megfelelően,
amely rendelet a közalapokból fizetett, közszférában megüresedett vagy ideiglenesen megüresedett szerződéses állások betöltésének az általános
elveire és a magasabb szakmai fokozatba vagy osztályba való lépés kritériumainak meghatározására vonatkozik.

A jelentkezéshez az érdeklődőknek a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk:
a) beiratkozási kérvényt, a szervező közhatóság vagy közintézmény vezetőjének címezve;
b) a személyi igazolvány vagy bármilyen más irat másolatát, ami a törvény szerint tanúsítja a személyazonosságot;
c) a végzettséget igazoló bizonyítványok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatát, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai
felkészültség szempontjából megfelel a követelményeknek;
d) a munkakönyv másolatát vagy esetenként azokat az igazolásokat, amelyek igazolják a munkahelyi régiséget, a szakmai gyakorlatot és/vagy a szakképzettségnek megfelelő régiséget;
e) a büntetlen előéletet bizonyító okiratot vagy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyből kitűnik, hogy nincs olyan büntetése, ami összeférhetetlenné tenné a megpályázott állással;
f) a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi igazolást, amely 6 hónapnál nem régebbi, és amellyel igazolja, hogy az
egészségi állapota megfelelő;
g) szakmai önéletrajzot.
A bizonylat, amellyel a jelentkező az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon kell tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó
elnevezését és tisztségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.
Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e) betűvel jegyzett pont szerint saját felelősségre nyilatkozik,
amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomót a büntetlen előéletét
bizonyító okirattal.
A b) – d) pontoknál előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni, a másolatok hitelességének bizonyítására.

ADÁSVÉTEL
ELADÓ 130 kg-os disznó. Tel. 0752830-394. (10496-I)

Idős- és beteggondozást vállalunk.
Web: idos-beteggondozas.simplesite.com
Telefon: 0756-680-226.

MEGEMLÉKEZÉS

„Ne légy szomorú, mama, nincsen semmi baj” – mondtad a
kórházban, aztán mégis ráléptél
az egyirányú útra, drága férjem,
FARCÁDI ISTVÁN volt mezőpaniti lakos.
Most egy éve, hogy véget ért
földi életünk boldogsága. Hiányzol nagyon! Szép emlékedet
megőrizzük, amíg csak élünk.
Békés nyugalmat az örökkévalóságban! Feleséged, fiaid, menyeid, unokáid.
Most köszönjük meg mindenkinek azt, hogy részt vett a temetésen, köszönjük az együttérzés
koszorúit, és Isten áldja meg a
segítő kezeket! (10424)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Szomorú szívvel emlékezünk id. BÁRDOS MIHÁLYRA és
id. ADORJÁNI ALBERTRE haláluk ötödik évfordulóján.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!
Szeretteik. (10487-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
Kegyelettel
emlékezünk
január
25-én
MÁRTON
MIHÁLYRA, aki 13 éve eltávozott közülünk. Szép emléke,
gondviselő szeretete örökké
élni fog szívünkben. Nyugodjál
békében!
Emlékét őrzi felesége, fia,
lánya, menye, veje és két szerető unokája: Magor és Csaba.
Szerettei. (10498-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG ÜGYNÖKÖKET alkalmaz Marosvásárhelyre
és Szászrégenbe. Érdeklődni a 0730-040-805-ös telefonszámon.
(22425-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Itt a farsang, áll a bál!

Helyszín: Marosvásárhely, Márton Áron utca 9. sz.
Korcsoport: 6-12 éves gyerekek.
Farsangi táborunkban a gyerekek szórakozhatnak, interaktív csapatjátékot játszhatnak,
önfeledten táncolhatnak és értékes kézműves tárgyakat készíthetnek.
Tevékenységeink:
• Személyiségfejlesztő játékok a központban és a szabadban
• Kincskeresés
• Kreatív foglalkozások
• Zenés, táncos és hangszeres tevékenységek
A maszk viselése a központban kötelező. Napi két maszk ajánlott.
Ára: 275 lej a hetijegy – 5 napos program (7.30–16.30 óra)
65 lej/nap/hosszú program (7.30-16.30 óra)
40 lej/nap/rövid program (7.30–12 óra)
A hetijegy és a hosszú program ára tartalmazza az ebédet, a programokon való
részvételt és a kézművesműhelyek költségeit.
A helyek száma korlátozott.
Feliratkozni a 0740-647-575 számon lehet.
A helyfoglalás a kifizetés sorrendjében történik.

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.

