
Második éve, hogy a marosvásárhelyi magyarok visszafo-
gottan ünneplik az 1848–49-es forradalom kitörésének év-
fordulóját. A járványügyi korlátozások miatt nem
vonulhatnak ezrek a Postarétre, de napközben bárki elhelyez-
het egy szál virágot az emlékműnél, miközben a szülők,
nagyszülők a diktatúra éveiről anekdotázva feleleveníthetik

a nacionál-kommunizmus idején folytatott macska-egér em-
lékeiket. A Népújság a mostani megszorítások szürke kese-
rűségét egy három évvel ezelőtti ünneplésen készült
felvétellel szeretné kokárdásra színezni. 

A Maros megyei magyar politikai és civil szervezetek ko-
szorúkat helyeznek el a kora délutáni órákban a marosvásár-

helyi Petőfi-szobornál és a Székely vértanúk emlékművénél.
Hasonló kezdeményezésekről adtak hírt más települések is.
Így nemcsak lélekben ünnepelünk együtt. Hétfő este 18.48-
tól a Könyv és Gyertya díjátadó gálaműsort online közvetítik
az RMDSZ Maros megyei szervezetének Facebook-
oldalán.
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Korona a szabadságon
Alig hónapokkal a járvány elterjedése előtt, a

koronavírusra vonatkozó adatközlés kapcsán lai-
kusok körében is világszerte ismertségre szert tett
Johns Hopkins Egyetem közzétett egy globális
egészségvédelmi indexet, amely szerint az Egyesült
Államok és Nagy-Britannia lettek volna világszin-
ten a legjobban felkészült országok egy világjár-
vány fogadására. Ezen a listán az utolsó helyek
egyikén kullogott egy óceániai szigetország, Új-
Zéland.

Mint az gyakran megtörténik ilyen felmérések-
nél, nem csak itt a balkáni fertályon, a valóság ala-
posan kupán vágta a készítőket. Miközben a
jenkiknél és a briteknél alapos pusztítást végzett a
vírus, a kiviknél az ötmilliós lakosság körében
eddig 2500 pozitív esetet és 26, a vírushoz köthető
halálos áldozatot jegyeztek. Nem a vírus kordában
tartására törekedtek, hanem a kiirtására, herme-
tikus határzárral – ez nem nehéz egy szigetország
esetén – teszteléssel, felderítéssel és kontaktnyo-
mozással. A lakosság pedig értékelte ezt, mert a
tavaly októberi választásokon a hivatalban levő

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István

Március 15. a nemzeti összetartozás jelképe

Járvány korlátozta ünneplés



IDŐJÁRÁS
Elvétve zápor 
Hőmérséklet:
max. 12 0C
min.  1 0C

15., hétfő
A Nap kel 

6 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 27 perckor. 
Az év 74. napja, 

hátravan 291 nap.

Elmarad a megemlékezés 
a Petőfi-szobornál

A jelenlegi járványhelyzet miatt idén is elmarad az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezetének
március 15-i, az 1848/49-es szabadságharc előtt tisztelgő
megemlékezése, amit hagyományosan Petőfi Sándor ma-
rosvásárhelyi szobránál szoktak megtartani. A megyei szer-
vezet arra kéri mindazokat, akik a költő szobránál koszorút,
illetve virágot szeretnének elhelyezni, hogy egyénileg te-
gyék meg.

Előadások az ökogazdálkodásról
A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete az ökogazdálko-
dásról és az ökogazdálkodásra való áttérésről tart előadást
a gazdáknak március 16-án, kedden délelőtt 11 órától Bú-
zásbesenyőben és ugyanaznap 15 órától Nagyernyében,
a helyi kultúrotthonban. A megbeszélésen szó lesz a bio-
gazdálkodással kapcsolatos, APIA-n keresztül nyújtott tá-
mogatásokról, ezenkívül gyomirtó, növényvédő szereket
és vetőmagfajtákat is ajánlanak a szakemberek. Kapcso-
lattartó: dr. Suba Kálmán, tel. 0744-500-593. A résztvevő-
ket arra kérik, tartsák be a járványügyi szabályokat
(maszkviselés, távolságtartás).

Közjegyzői iroda nyílik 
Nagyernyében

Hétfőtől, március 15-től a nagyernyei postahivatal Fő út
461. szám alatti épületében közjegyzői iroda nyílik, így a
községbelieknek nem kell minden közjegyzői szolgáltatá-
sért a városba utazniuk. Bogdan-Hurubă Raluca-Ioana
közjegyző hétfőtől péntekig naponta 8-16 óra között fo-
gadja ügyfeleit. Tel. 0265-335-224, 0747-342-676.

Tekerj egy jó célért!
A Marosszéki Közösségi Alapítvány idén is megszervezi a
Tekerj egy jó célért! kerékpáros jótékonysági akciót, már
várják a támogatandó projekteket. Az alapítvány illetékesei
arra kérik mindazokat, akik figyelemre méltó, anyagi erő-
forrást igénylő kezdeményezéseket, megvalósításokat ja-
vasolnának, hogy március 15-ig nevezzék be azokat az
adománygyűjtő akció internetes oldalán. Az április 17–18-
ára tervezett tevékenységről a www.pedaleaza.org honla-
pon, valamint az esemény Facebook-oldalán lehet többet
megtudni.

Húsvéti nyelvtáborok 
Az Outward Bound angol és német outdoor tábort szervez
a tavaszi vakációkban, április 6–10. és május 4–8. között
V–VIII.-os gyerekek számára. A táborba középhaladó an-
golosok és németesek jelentkezését várják, akik fejleszteni
szeretnék nyelvtudásukat. A program tevékenységei: inter-
aktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás iránytű és térkép
segítségével, hegyi túrák, kötélkerti tevékenységek. A prog-
ramot hazai és külföldi oktatók vezetik, élménypedagógiai
módszerek alkalmazásával. A hangsúlyt arra helyezik,
hogy a gyerekek merjenek beszélni, nem arra, hogy ma-
goljanak. Érdeklődni és iratkozni az info@outwardbound
címen vagy a 0769-224-290-as telefonszámokon lehet.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma KRISTÓF, holnap 
HENRIETTA és VIDOR
napja.

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

Nagyvárosok közigazgatási egységei követhetnék
a vámosgálfalvi közterületi utcanévtáblák mintáját.
Mentőnek, tűzoltóautónak, futárszolgálatnak, idelá-
togatóknak egyaránt megkönnyítették a dolgát a ta-
valy nyáron és ősszel felszerelt utcanévtáblák révén.

A mellékutcák elejére kihelyezett közterületi ut-
catáblákon az utcák elnevezése mellett feltüntették
az illető utcában lévő házszámokat is, megkönnyítve
azok dolgát, akik egy bizonyos házszámot keresnek.
A község elöljárója, Balog Elemér hangsúlyozta,
hogy az utcanévtáblák kihelyezése miatt a lakosság
nem kellett attól tartson, hogy a személyazonossági
cseréje is szükségessé válik. Az elnevezéseket a ha-
gyományos, mindenki által ismert és használt utca-
névként írták ki, és gyakorlati meggondolásból
helyezték el. Az utcatáblákat és a község címerét
egy marosvásárhelyi cég készítette rendkívül ked-
vező áron.

Ha évtizedekkel ezelőtt a megyeszékhelyen is ha-
sonló utcanévjelző táblákat helyeztek volna ki, talán
nem kellene egyes lakótelepeken órákig körbe-
körbe keresgélni és érdeklődni az ott lakóktól, akik
sokszor ugyanúgy nem tudnak kiigazodni az utca-
nevek és számozások labirintusában. (szer)

Kétnyelvű utcanévtáblák Vámosgálfalva községben
A távolról érkezők tiszteletére is 
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31, 13, 21, 33, 16 + 17 NOROC PLUS: 2, 5, 7, 4, 9, 3

13, 31, 30, 9, 38, 18 SUPER NOROC:  3, 3, 6, 7, 3, 0

26, 40, 35, 39, 37, 5 NOROC: 0, 8, 6, 0, 1, 6, 9

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

A péntek reggeli havazás nyomán
Megnőtt a balesetek száma

A március 12-i, péntek reggeli havazás, a latya-
kos útburkolat a jelek szerint felkészületlenül ér-
hette a járművezetőket. Egyetlen óra leforgása
alatt Maros megyében három balesethez riasz-
tották a tűzoltókat. A déli órákban az E60-as úton
történt súlyos karambol, amikor egy kamion és
egy kisteherautó frontálisan ütközött.

A Maros megyei tűzoltókat reggel nyolc órakor riasztot-
ták Hagymásbodonba, a Híd utcába, ahol két személyautó
ütközött, és a jelek szerint tűzmegelőzési akcióval hárítot-
ták el az esetleges tűzveszélyt. A helyszínre érkező maros-
vásárhelyi tűzoltók tájékoztatása szerint a baleset nyomán
három személy állapotát a helyszínre érkező SMURD ro-
hammentő szolgálat személyzete mérte fel és részesítette
őket elsősegélyben. Egy 35 év körüli férfit, egy hasonló
korú nőt és egy nyolcéves kislányt stabil állapotban szállí-
tottak a sürgősségire.

Fél kilenckor Héjjasfalva külterületén egy úttestről le-
sodródott és felborult személyautó miatt a segesvári tűzol-
tókat irányították a helyszínre. Mire a mentőcsapatok
kiértek, a járműbe szorult 32 éves nő kiszabadította magát
az autóból. A helyszíni vizsgálatokat követően a segesvári
sürgősségi ügyeletre szállították. A beavatkozás idején a
forgalom egy sávon zajlott.

Egy fél óra elteltével, kilenc órakor Nyomát külterüle-
tén, a nyomáti tetőn borult fel egy személyautó. A maros-
vásárhelyi tűzoltók beavatkozását a nyárádszeredai
önkéntes tűzoltók csapata is segítette. A balesetet egy 69
éves férfi enyhébb sérülésekkel megúszta, a rohammentő
szolgálat ügyeletesei a helyszínen ellátták, nem igényelt
sürgősségi beavatkozást. A baleset helyszínelése alatt egyik
irányban szünetelt a közúti forgalom.

Súlyos karambol az E60-as úton
A déli órákban a 13-as országút Segesvár–Hétúr közötti

szakaszán, Venk (Venchi) település közelében egy nyer-
gesvontató és egy kisteherautó ütközött. A balesetben a kis-

teherautó sofőrje a járműbe
szorult. A sebesültet a tűzoltók
feszítővágóval szabadították ki.
A helyszínre érkezett SMURD
rohammentő szolgálat mentőhe-
likoptere Marosvásárhelyre, a
sürgősségire szállította a karam-
bol 42 éves súlyos sebesültjét,
egy másik, 45 éves sebesültet
pedig mentőautóval szintén a
megyeszékhely sürgősségi osz-
tályára szállítottak. A baleset
harmadik sebesültje, egy 35
éves férfi megtagadta a kór-
házba szállítást. A helyszínelés
idején mindkét irányban szüne-
telt a forgalom – tájékoztatott a
Maros Megyei Horea Katasztró-
favédelmi Felügyelőség sajtó-
osztálya.

Pálosy Piroska

Fotó: ISU



Több az intenzív terápiára 
szoruló beteg

A legutóbbi tájékoztatás óta 4 383 koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte 20 535 koro-
navírustesztet végeztek – közölte vasárnap a straté-
giai kommunikációs törzs (GCS). Az említett
időszakban további 44 halálos áldozatról számoltak
be a hatóságok, ugyanakkor 1 232 személy szorult
intenzív terápiás kezelésre. Az új esetekkel 859 709-
ra nőtt a fertőzöttek száma, 21 483 személy hunyt el
és 783 642 embert nyilvánítottak gyógyultnak az or-
szágban. (Agerpres)

Riasztás eső és havazás miatt
Két, esőre és havazásra vonatkozó riasztást adott ki
vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM). Az elsőben az ország nagy részén hétfő délig
bőséges csapadékra, a hegyekben havazásra figyel-
meztettek. Hétfő délutántól egy másik, Temes, Arad
és Szatmár megyét kivéve a teljes országra érvényes
riasztás szerint szerda estig Erdélyben és a hegyvi-
déken jelentős mennyiségű havazásra lehet számí-
tani. 1500 méter fölötti magasságban hóvihar is
előfordulhat, az ország többi részén jelentős mennyi-
ségű eső várható. A lehulló csapadék mennyisége el-
érheti a 25-30, elszigetelten a 40-60 litert
négyzetméterenként, a hegyekben friss hóréteg kép-
ződik. A hegyekben 80-90 km/órás széllökések lehet-
nek. (Agerpres)

Tőkés László szerint kettős 
mércét alkalmaz az EU

Tőkés László szerint az Európai Unió (EU) kettős
mércét alkalmaz Magyarországgal és Spanyolor-
szággal szemben: Magyarország esetében a jogálla-
miságot félti, Spanyolország esetében pedig szemet
huny a jogállamiság súlyos megsértése fölött. Az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke erről
pénteken azon az online sajtótájékoztatón beszélt,
amelyet a székely szabadság napja kapcsán tartottak
erdélyi magyar és spanyolországi katalán politikusok
részvételével. Tőkés László kinyilvánította szolidari-
tását azokkal a katalán politikusokkal, akik a katalán
függetlenségi népszavazás miatt kerültek börtönbe
Spanyolországban, és azokkal a katalán európai par-
lamenti képviselőkkel, akik mentelmi jogát múlt hétfőn
vonta meg az Európai Parlament. (MTI)

Optimista az OECD
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szerve-
zet derűlátóbban ítéli meg a globális gazdaság idei
helyzetét előző, decemberi előrejelzéséhez képest.
Az OECD a héten kiadott frissített várakozásában az
szerepelt, hogy a globális gazdaság 5,6 százalékkal
nő az idén, ami 1,4 százalékpontos javítás decemberi
becsléséhez képest. A 19 legnagyobb gazdaságú or-
szágot és az Európai Uniót tömörítő G20-csoport idei
GDP-növekedését 6,2 százalékra várja az OECD. Az
euróövezet esetében 3,9 százalékos gazdasági bő-
vülést becsül a párizsi székhelyű szervezet. (MTI)

kormány nemhogy nyert, hanem abszolút többséget
szerzett az ottani választásokon, amire az ország törté-
netében még nem volt példa. A nyugati kultúrkörben
ugyanilyen példa Finnország esete, az északi nyelvro-
konoknál – szintén egy ötmilliós lakosság körében – a
hasonló hozzáállás nyomán 800 áldozatot szedett a
vírus. 

Ilyen eredményeket még néhány ázsiai ország tud fel-
mutatni. Amazok teljesen más lapra tartoznak, de ami-
ben hasonlít hozzájuk a példaként említett két, nyugati
kultúrkörbe tartozó ország, az a társadalmi fegyelem és
a kormányba vetett bizalom. Görénydokik meg hasonló,
a közösségi médiában elburjánzott önjelölt zsenik szá-
mára sok dicsőség nem teremne ezeken a helyeken, és
persze az is jelentős tényező, hogy a fejlett digitális inf-
rastruktúra kapcsán a távmunkára és oktatásra való át-
állás sem jelentett gondot.

Ezekhez az országokhoz képest nálunk a kormányok
izzadságosan megdolgoztak és dolgoznak azért, hogy
az adófizető ne merjen bízni bennük, és ez látszik a jár-
ványhelyzeten meg az egészségügyi rendszer állapotán
egyaránt. De ez még semmit nem von le a fegyelem je-
lentőségéből. Az mindig hasznos, akár van vírus, akár
nincs. És időszerű említeni a márciusi ifjakra való em-
lékezéssel összefüggésben is, mert ma az egykori bécsi
udvarnak a forradalmat követő megtorló korszakánál
is jobban gúzsba köti a szabadságunkat ez a világjár-
vány.

Korona a szabadságon

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Az Európai Gyógyszerellenőrzési
Ügynökség (EMA), valamint az Egész-
ségügyi Világszervezet véleményt nyil-
vánított a káros utóhatással gyanúsított
brit–svéd gyártmányú AstraZeneca-oltó-
anyag ügyében. Véleményüket tízmillió
beoltott személy adatainak felhasználása
nyomán fogalmazták meg, arra a követ-
keztetésre jutva, hogy azoknál, akik ol-
tást kaptak, nem volt gyakoribb a
mélyvénás trombózis és a tüdőembólia
előfordulása, mint az ugyanannyi számú
beoltatlan személynél – olvasható a köz-
leményükben. Ezt erősítette meg a
gyártó cég is, amely szerint egyik kor-
osztályt illetően sincsen összefüggés az
oltóanyag beadása és az említett beteg-
ségek között. Ezt a brit miniszterelnök is
hangoztatta, hiszen Nagy-Britanniában
a lakosság többségét átoltották már egy
alkalommal. 

Miközben egyre többen vállalták Ro-
mániában, hogy felveszik a koronavírus
elleni védőoltást, egyrészt önmaguk és
embertársaik védelme, másrészt a jár-
vány megfékezése és a normális életvi-
telhez való visszatérés érdekében, az
AstraZeneca-oltóanyagról terjedő hírek
hatására megtorpant ez a folyamat. Az
elmúlt hét végén a 200.000-ből több
mint 9.000-en mondták vissza az idő-
pontot, és nem jelentek meg az oltópon-
toknál. 

Előzményét azok a hírek képezték,
amelyek szerint Európa három országá-
ban frissen beoltottak halálát hozták ösz-
szefüggésbe az AstraZeneca-oltással.
Először Dániából érkeztek a hírek a brit–
svéd vakcina lehetséges súlyos mellék-
hatásáról, miszerint egyes beoltottaknál
trombózis állt elő, egy személynek a ha-

lálát okozva. Ausztriából egy 49 éves
ápolónő haláláról számoltak be, aki tíz
nappal az oltás után trombózisban halt
meg, 34 éves kolléganője pedig tüdőem-
bóliát kapott. Olaszország is csatlakozott
a rossz hírekhez, ugyanis Szicíliában
meghalt két férfi az oltás utáni napok-
ban. Romániában is a kezdeti nyilatko-
zatok az oltással hozták összefüggésbe
annak a 47 éves Gorj megyei férfinak a
halálát, aki a vakcinálást követő első nap
rosszul lett, másnap pedig szívinfarktus-
ban elhunyt. Az utólagos hírek szerint
infarktusának voltak előzményei. Mint
ismeretessé vált, az említett esetek az
Ausztriában használt ABV 5.300-as, va-
lamint az Olaszországban beadott ABV
2.856-os sorszámú gyártási tételekből
származó oltóanyag használata után je-
lentkeztek. 

A hírre Dániában, Norvégiában, Izlan-
don és Bulgáriában leállították a vakcina
alkalmazását, másutt (Észtország, Lett-
ország, Litvánia, Luxemburg, Ausztria)
a gyanúsnak tartott szállítmányokból
származó oltóanyagok felhasználását
függesztették fel. Az Európai Gyógy-
szerellenőrzési Ügynökség véleményé-
nek hatására Franciaországban tovább
oltanak azzal a megjegyzéssel, hogy idő-
közben tanulmányozzák az oltóanyag
hatását, Németország is folytatja a vak-
cinálást, nagyobb körültekintéssel, Spa-
nyolország pedig már felhasználta a
kapott oltóanyagot. 

Az ügyben romániai viszonylatban is
sok vezető tisztséget betöltő személy
szólalt meg, az egészségügyi miniszté-
rium vezetőitől kezdve dr. Valeriu 
Gheorghiţă, az oltási kampányt koordi-
náló testületet vezető orvos ezredesig.

Mint kiderült, Románia 81.600 adagot
kapott a gyanús ABV 2.856-os szállít-
mányból, amiből a március 12-i adatok
szerint 77.049 adagot be is adtak, 4.257
adag felhasználását pedig közös meg-
egyezés alapján felfüggesztették. A ko-
ordináló testület vezetője pénteken este
a TVR1 esti adásában viszont az oltások
folytatása mellett foglalt állást, egyrészt
az EMA véleményére hivatkozva, to-
vábbá arra, hogy a brit–svéd vakcina
kedvező hatása felülírja az esetleges
mellékhatásokat. 

Ferencz Loránd, a megyei közegész-
ségügyi igazgatóság aligazgatója szerint
Maros megye nem kapott a gyanús szál-
lítmányból. A brit–svéd oltóanyaggal
február 15-től kezdték oltani a 18-55 év
közötti korosztályba tartozó személyeket
megyénk több központjában is. Március
8-ig 6650 adagnyi AstraZeneca-vakcina
érkezett megyénkbe. Április 1-ig további
nyolc új oltóközpont nyílik, ahol a kor-
osztályok és munkahelyek szerint beso-
rolt személyeket oltják a számukra
kijelölt oltóanyaggal.
Kezdődik az oltás harmadik 
szakasza

Március 15-től pedig bárki feliratkoz-
hat, aki szeretné felvenni az oltást, és
megválaszthatja az oltóközpontot is. Be-
soroláskor továbbra is előnyt élveznek
az egészségügyi dolgozók, a 65 év feletti
személyek, a krónikus betegek, a közön-
séggel kapcsolatban levő munkahelyek
dolgozói, azután következnek a 18-55 év
közötti lakosok. A nagy oltóközpontok-
ban több oltóanyaggal oltanak, a kiseb-
bekben kevesebbel vagy csak eggyel.
(bodolai)

Az EMA az oltások folytatása mellett foglalt állást
Országszerte megtorpant az oltási kedv

A Csergedi-tetőn működő Transilvania Motor Ring pálya
motorsportverseny-körforgásba való bekapcsolását, a ligeti
műjégpálya befejezését és a marosvásárhelyi sportcsarnoknak
a városi adminisztrációba való áthelyezését kérte Novák Edu-
árd ifjúsági és sportminisztertől Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke és Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.

„Szeretem, ha feladatot kapok, megtisztelő olyan projekte-
ket támogatni, amelyek a helyi sportéletet fejlesztik, amelyek
hozzájárulnak a közösség összekovácsolásához, a tömegspor-
tok népszerűsítéséhez. Jó látni, hogy Maros megyében fontos
szerepe van a sportnak, ezért bízom abban, hogy ezekkel az
intézkedésekkel és befektetésekkel nemcsak a Maros megyei,
de az országos sportinfrastruktúra is gazdagabb lesz” – nyi-
latkozta Novák Eduárd, támogatásáról biztosítva a Maros me-
gyeieket.

A látogatáson Péter Ferenc elmondta, a motorsportpálya az
egyik legfejlettebb az országban, ezért nagyon fontos lenne,
hogy ez bekerüljön a motorsportverseny-körforgásba. „Ha si-
kerül minél hamarabb a szükséges intézkedéseket meghozni,

és a 2018-ban befejezett pályát a nagyközönség számára is
megnyitni, ez több sporteseménynek is helyet adhat, országos
és nemzetközi versenyeket is lehet itt szervezni” – összegezte
a megyei tanácselnök.

Soós Zoltán kiemelt célja, hogy Marosvásárhely újra felke-
rüljön az országos és nemzetközi sporttérképre, ezért mindent
megtesznek azért, hogy a fiatalok szülővárosukban sportol-
hassanak. „Ma azt kértem a miniszter úrtól, hogy járjon köz-
ben annak érdekében, hogy a városi sportcsarnok a város
tulajdonát képezze, hiszen így használható leginkább a közös-
ség érdekeinek megfelelően. Továbbá azt is kértem, hogy a
miniszter úr segítsen abban, hogy befejezzék a ligeti műjég-
pályát, amely már 2013 óta befejezetlenül áll, pedig rengeteg
lehetőséget hordoz magában, csak végre véglegesíteni kell a
munkálatokat” – vázolta a helyzetet a polgármester.

A marosvásárhelyi munkalátogatáson a megyét érintő
sportfejlesztésekről, valamint a Maros Megyei Ifjúsági és
Sportigazgatóság decentralizációjáról is egyeztetettek az elöl-
járók. (közlemény)

Novák Eduárd: Maros megyében fontos szerepe van
a sportnak, tovább kell fejlesztenünk

Forrás: rmdsz.ro
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Nem is választhattak találóbb
címet a marosvásárhelyi Marx
József fotóklub csütörtökön
délután megnyílt nőnapi kiál-
lítása címének az alkotók. A
hagyományos tárlat a klub
várban levő székhelyén, a Szű-
csök bástyájában látható. A
családi hangulatú megnyitón
Both Gyula, a klub elnöke üdvö-
zölte a jelenlevőket. A nőnap
jelentőségéről és részben a ki-
állításról Barabási  Attila 
Csaba klubtag, az EMKE me-
gyei szervezetének elnöke 
beszélt, végül pedig Lőrinczi
Anna klubtag felolvasta 
Weöres Sándor A két nem
című versét. 

A fotóklub évente, időszakosan
ezzel az igen hálás témával szervez
nőnapi kiállítást, amelyen a beneve-
zők legjobb, nőkről készült fotóit ál-

lítják ki. Az idén Barabási Attila
Csaba, Bálint Zsigmond, Both
Gyula, Czire Alpár, Fülöp Jenő,
Gheorghiu Petru, Haragos Zoltán,
Incze István, Kerekes Péter Pál,
Lakó Anna, Muresan B. Vilmos,
Tamás András, Tímár Zsolt és Tordai
Ede állították ki felvételeiket. A
„szebbik nem” képviselői történelmi
időkön át a képzőművészetben, a fo-
tóművészetben múzsák voltak. Szí-
vesen örökítették meg
festőművészek, szobrászok őket,
ugyanakkor a fotóművészet hajnalá-
tól napjainkig, az aktfotóktól a divat-
fotókig, nem csupán kedvelt
témaként jelennek meg a felvétele-
ken. S ez a fotóklub által összeállí-
tott minitárlaton is kiválóan
megjelenítődött. Hiszen a klubtagok
széles palettán vonultatják fel a falra
helyezett képeken, hogy milyen al-
kalmakkor kapták lencsevégre a
nőket, s miként közvetítenek gondo-
latot egy aktfotón, portrén vagy az
adott helyszínen – mezőn, munkahe-

lyen, otthon – megörökített felvéte-
len. Ezen belül pedig az is érzékel-
hető, hogy a több mint fél
évszázados múlttal rendelkező klub
tagjai között kialakult az az egysé-
ges szemléletmód is, amely híven
tükrözi a sokféleséget, ugyanakkor a
fényképek árulkodó jegyeiből kiol-
vasható az egyéni látás, láttatásmód
is. A művészi érzékenységgel már
régóta megáldott tagok, az újak
szemlélete, vagy a klub működésé-
vel egyidős „nagy öregek” hagyo-
mányos felvételei előtt érdemes több
időt szánni. És nem csak az ábrázolt
személy, a nő a fontos ezeken a fo-
tókon, a helyszín, a ruha, a gesztus,
a képeken elrejtett tárgyak, a beállí-
tás is mind beszédes, hiszen a mú-
zsák alkotásra, gondolatokra, a képi
üzenet továbbgondolására ösztönöz-
hetik nemcsak az alkotókat, hanem
a nézőket is. 

Both Gyula elmondta: a vírusjár-
vány ellenére – az egészségügyi sza-
bályokat tiszteletben tartva –

működik a klub, folya-
matosan készülnek fel-
vételek, gyűl a „jó
anyag”. Legközelebb
Czire Alpár igen szín-
vonalas egyéni, nagy-
részt szociofotóiból
nyílik kiállítás a bás-
tyában, de az idei esz-
tendő kihívása a
szintén hagyományos
25. hazai és 10. nem-
zetközi biennále meg-
szervezése lesz.
Remélik, hogy a jár-
vány ellenére sikerül
októberben megszer-
vezni a tárlatot. 
Természetesen a kiállí-
tásokról, rendezvénye-
ikről időben értesítik az
érdekelteket. A nőnapi
kiállítás is egy hónapig
látogatható. 

Azt, hogy az olvasás nem ment ki
divatból, sőt a reneszánszát éli, mi
sem bizonyítja ékesebben, mint az,
hogy a kis közösségekben is szíve-
sen olvasnak az emberek. Ennek jó
példáját mutatták meg a napokban
Backamadarason is.

Könyvbemutatóval egybekötött
könyvklubindítót szervezett a Bac-
kamadarasért Egyesület. Régebb
szerettek volna már létrehozni egy
könyvklubot, hogy népszerűsítsék
az olvasást, és ahol az olvasást ked-
velők találkozhatnak, megoszthat-
ják egymással olvasói élményeiket,
kicserélik gondolataikat és akár
könyveiket is – tudtuk meg Báthori
Zsuzsánna egyesületi elnöktől. Az
első klubtalálkozót, amelyre köny-
veket kedvelő helyieket hívtak meg,
összekötötték azzal a pillanattal,
amikor bemutathatták falustársuk,
Náznán Edina Henrietta első köte-
tét, a Bogár című romantikus re-
gényt is.

A rendezvényen szép számban
megjelentek a helyiek, akik elme-
sélték olvasásélményeiket, olyanok
is akadtak, akik elhozták kedvenc
kötetüket, elmondták, hogy milyen
típusú könyveket olvasnak szíve-
sen, milyen rendszeresen olvasnak,
ki a kedvenc szerzőjük. A könyvbe-
mutató után vásárolhattak a frissen
megjelent kötetből, de egy példányt
az egyesület is kisorsolt, ezt Fejér
Johanna diák vihette haza.

A beszélgetésen szó esett az
elektronikus olvasás előnyeiről: pil-
lanatok alatt ott lehet a kért olvas-

nivaló a virtuális könyvespolcon.
Szóba került viszont a papíralapú
könyvek sorsa is, és a legtöbben
azon a véleményen voltak, hogy
meg kell találni az arany középutat,
hiszen a nyomtatott könyveknek is
meg kell hagyni a maguk terét. Van-
nak, akik havonta akár két-három
könyvet is elolvasnak, és ezt anya-
gilag nehezebb volna megengedni,
de ha valamelyik könyvről úgy
érzik, hogy ott a helye a lakásuk-
ban, akkor megvásárolják nyomta-
tott formában is. Az is kiderült:
sokan rendelnek ma is nyomtatott
könyveket, de a kellemes meglepe-
tés az volt a szervezők számára,
hogy a Nyárádmentén, akár Backa-
madarason is milyen szép számban
és milyen sokat olvasnak az em-
berek. Már többen rendelkeznek e-
könyv-olvasóval, van két erős
olvasói csoport is, egyik nyárád-
menti, a másik marosvásárhelyi, és
vannak olyan madarasiak, akik
mindkettőnek tagjai, sőt már az
anyukáknak is van olvasócsoport-
juk. Az olvasócsoportokat azért
kedvelik sokan, mert ott számtalan
tapasztalatot, ajánlást közzétesznek
a tagok. Sokan vannak úgy, hogy
szívesen olvasnának, de nem tud-
ják, hogy mit, egy ilyen csoportban
viszont a sok ajánlás kíváncsivá
teszi az embert és szívesen kipróbál
újabb könyveket. Havi kihívások is
vannak, amikor az adott hónap fo-
lyamán elolvasott könyveiket be-
szélik meg a tagok.

A kezdeti lépésnek a folytatását
is várják a backamadarasiak, és
meg is született már a második fel-

hívás. Olvass fel Backamadara-
sért! címmel várták a jelentkező-
ket, hogy kedvenc kötetükből
felolvassanak egy rövid részletet.
A beküldött felvételekből készült

összeállítást március 15-én este 7
órakor közzéteszik az egyesület
közösségi oldalán, a backamada-
rasi könyvklub így szeretne tiszte-
legni az 1848-as forradalom és

szabadságharc 173. évfordulóján.
A szervezők tudomása szerint az
anyaországi testvértelepülésről,
Abádszalókról is lesznek, akik a
kezdeményezéshez csatlakoznak.

Múzsák – fotókiállítás a várban 

Sokan olvasnak Madarason is
Fotó: Vajda György

Backamadarason sem ciki az olvasás – a napokban Náznán Edina mutatta be első regényét Fotó: Makkai Ferenc

Pótórák azoknak, aki lemaradtak 
Kísérleti program

Iskola utáni iskola – szó szerinti fordításban ezt a nevet viseli
az a felzárkóztató program, amely március 8-tól indult megyénk
iskoláiban is a 3.300/4/3. miniszteri rendelet alapján. A februárban
közzétett rendelet megjelenése óta eltelt idő a szervezéssel telt. A
kísérleti program elsősorban azoknak a kis- és nagyobb diákoknak
szól 0.-tól nyolcadik osztályig, akik eszköz- vagy az internet-össze-
köttetés hiánya miatt nem tudtak bekapcsolódni a digitális okta-
tásba.

Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes arról tájékoztatott, hogy a
szülőknek kellett kérvényt benyújtaniuk, hogy igényt tartanak erre
a kisegítő oktatási formára, ami havi 20 órát jelent, és egy csoport-
ban átlag 12 tanuló vehet részt. A heti öt órából naponta legtöbb
kettőt lehet megtartani. Az iskoláktól kapott igények alapján hagyta
jóvá a megyei tanfelügyelőség a felzárkóztató programban való
részvételt, az iskolánként kért csoportok működését. 

A miniszteri rendelet előírja, hogy azok a diákok is részt vehet-
nek a felzárkóztató programban, akiket nem tudtak lezárni az első
félév végén, akik bukásra állnak, vagy nagyon gyenge eredmé-
nyeik voltak, továbbá a hátrányos helyzetűek, a nehéz anyagi kö-
rülmények között élők, és akiknél fennáll az iskolaelhagyás
lehetősége. Ahol többen jelentkeztek, mint ahány hely volt, ott a
problémásabb helyzetben levő gyermekeknek biztosítottak előnyt.
Mivel voltak olyan iskolák, ahol olyan kevés volt a jelentkező,
hogy nem indíthattak csoportot, azokat a diákokat más tanintéz-
ményhez osztották be. Egyébként a csoportok összetételén havonta
lehet változtatni az iskolában felmerülő igények függvényében. 

Megyénkben voltak iskolák, ahol nem igényelték a felzárkóztató
oktatást (például a dicsőszentmártoni Avram Iancu, a szászrégeni
Augustin Maior általános iskolák), másutt nagyon sok csoport mű-
ködtetését kérték (a régeni Augustin Ceuşan, vagy például a dánosi,
apoldi, csatófalvi általános iskolák). 

A tanintézményeknek pontosan kell követniük a diákok jelenlé-
tét, és havonta tájékoztatniuk kell a tanfelügyelőséget, ugyanis az
a diák, aki öt óránál többet hiányzik, a továbbiakban nem vehet
részt a tevékenységeken, és mást kell felvenni a csoportba helyette. 

A diákoknak nem biztosítanak ételt a tanórák és a pótórák kö-
zött, az utazási költséget sem térítik meg, ha a felzárkóztató prog-
ram például a központi iskolában zajlik, ami előfordulhat, bár
igyekeztek úgy megszervezni a tevékenységet, hogy lehetőleg min-
denki a saját lakhelyén vehessen részt a pótórákon. 

Hogy mennyit ér a heti öt pluszóra, amin a megterhelő iskolai
program után és a diákra váró otthoni tanulnivaló és házi feladatok
között lehet részt venni, azt a második félévi eredmények fogják
tükrözni. Reménykedjünk abban, hogy ez csak a kezdet, amit az
európai uniós támogatás egyelőre lehetővé tesz. De ez még messze
áll attól az európai gyakorlattól, hogy az iskolai program után a
diák ebédet kap, és a délutáni oktatás során pedagógusi felügyelet
mellett felkészül a következő napra.  (bodolai) 

Gligor Róbert László

Vajda György
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Játék a színházzal és a mi színházunkkal
Interjú Keresztes Attila rendezővel, a Tompa Miklós Társulat művészeti igazgatójával

– A Tompa Miklós Társulat 75.
születésnapja volt március 10-én.
Az elmúlt években miniévaddal ün-
nepelt a színház, most ez a járvány-
helyzet miatt elmarad, az Egy római
tragédia bemutatóját azonban erre
a dátumra időzítetted. Miért éppen
bohózattal, és miért éppen ezzel a
művel emlékezel meg a háromne-
gyed évszázaddal ezelőtti színház-
alapításról?

– A Székely Színház első bemu-
tatójának évfordulója fontos dátum
színházunk életében, és, mint min-
den születésnap, alkalom a vissza-
tekintésre és az önmagunkkal való
szembenézésre. Fontosnak tartom
mindkettőt, mert csak ezek által
mehetünk előre, ahogyan azt is,
hogy mindez a nézőinkkel és – le-
hetőleg – a színházi szakmával kö-
zösen történjen. Az ünnepi,
nyilvános visszatekintésben és az
önreflexióban, a találkozásokban
segítettek minket a miniévadok, il-
letve a Showkeys néven futó ren-
dezvényünk. Sajnos tavaly
születésnapi ajándékként az a ren-
delet érkezett, hogy a járványhely-
zet miatt fel kell függesztenünk
nyilvános rendezvényeinket, így a
Showkeys félbeszakadt. Idén a
helyzet nem jobb, a járvány még ja-
vában tart, így meg sem próbáltunk
nagyobb volumenű rendezvénnyel
készülni. Bár a kerek évforduló
mást indokolna, ezúttal egy meghit-
tebb születésnapozás lesz, de a be-
mutatóval megadjuk a színházi
ünnepi hangulatot. Az ünnephez
amúgy is jobban talál a vígjáték,
hisz közvetlenebb, jobban tükröző-
dik benne, hogy kik vagyunk, és mi
vesz minket körül. A komédia és a
bohózat alkalmat ad az önreflexióra
és a színház felmutatására, anélkül
hogy annak súlya túlzottan nyo-
masztóvá válna. Arról nem is be-
szélve, hogy – lássuk be –,
mindannyian jobban szeretjük az
olyan születésnapokat, ahol fel-fel-
csendül a nevetés, folyik a csipke-
lődés, vidáman nosztalgiázunk.

– Drámai rendezéseid után min-

dig visszatérsz a vígjáték, a zenés
bohózat műfajához. Miért tartod ezt
fontosnak?

– Ha végignézek eddigi munkái-
mon, egész eddigi pályámra jel-
lemző a műfaji sokszínűség,
igyekszem ezt megőrizni. Nem tu-
datosan és előre beosztott ritmus
szerint térek vissza a könnyűnek ne-
vezett vígjátéki műfajhoz, hanem
egyszerűen szeretem ezt csinálni.
Ez a műfaj a látszat ellenére rend-
kívüli pontosságot, precíz ritmust
követel, ugyanakkor nagyon nagy
teret enged minden alkotó fantáziá-
jának. Rendkívül jó játék, amire
időről időre szüksége van színész-
nek, rendezőnek, színháznak és né-
zőnek egyaránt.

– A Schöntan testvérek bohóza-
tát, illetve annak magyarítását ko-
rábban kétszer rendezted. Ezúttal
egy új fordítás alapján saját átiratot
készítettél alkotótársaiddal. Miben
különbözik ez a korábbi változattól?

– Mind az eredeti darab, mind a
korábbi magyarítás középpontjában

egy polgári közösség és a színház
találkozása, ezek ütközése áll. Ez
mindkét esetben a keletkezési korá-
nak világát idézte meg, hiszen fon-
tos, hogy a néző számára ne egy
muzeális közeg jelenjen meg. Ez
volt az oka, hogy a korábbi előadá-
sokban is részben az adott színházra
és városra írtuk át a darabot, ám
mostanra már sokszoros adaptáció
lett volna belőle. Ahhoz, hogy a mai
és itteni közegünkben érvényes elő-
adást tudjunk fogalmazni, sokkal
járhatóbb útnak bizonyult az eredeti
szövegből kiindulni, azt újrafordí-
tani, majd az alapproblémát, a sze-
replőket és a szerkezetet megtartva
létrehozni egy mai előadás szöve-
gét.

– Az átírók mindannyian kötőd-
nek Marosvásárhelyhez, az előadás
is folyamatosan reflektál a városra,
a színházra. 

– Amint korábban említettem,
számomra az évforduló nem vá-
lasztható el a visszatekintéstől és
az önreflexiótól, ez viszont nem

történhet általánosan. Fontos, hogy
mi a jelenből és az ittlétből nézzük
azt a színházat, amely itt jött létre,
itt működött és mindmáig itt mű-
ködik – remélhetőleg már rég
messze túlmutat a város vagy a
régió határain, de ebben a város-
ban, ebben a régióban van. A szín-
ház a jelen művészete, csak itt és
most érvényes, maga az alkotás, az
előadás a finálé pillanatában meg-
szűnik. Ez az oka annak, hogy a
színházra emlékezni lehet, de a
múlt színházát újra megnézni nem.
A felvételek, ha vannak, sem
magát a múltbéli színházat mutat-
ják meg, hanem annak bizonyos
aspektusait, jeleit, formáit, jó eset-
ben az abban megnyilvánuló gon-
dolatokat, de sohasem pontosan
azt, milyen is volt az az előadás, az
a színház. Ráadásul a színház csak
a saját korának kontextusában,
saját nézőivel való interakcióban
létezhet: a mai néző nagyon csaló-
dott lenne a 75 évvel ezelőtti leg-
jobb előadások láttán, ahogyan az

akkori nézők is mélységesen felhá-
borodnának a mai előadásokon. A
múlt színházát csak megidézni tud-
juk, csak utalni tudunk rá, de nem
tudjuk újra élővé és tapinthatóvá
tenni. Éppen ezért arra töreked-
tünk, hogy ez az előadás egy játék
legyen magával a színházzal és
egyben ezzel a színházzal, egyféle
önironikus áttekintése legyen az
elmúlt éveinknek. Olyannyira a mi
közös múltunkról és jelenünkről
szól, hogy a zenekar tagjai is a tár-
sulatunk színészei, akik korábbi
hangszeres ismereteikre támasz-
kodva vagy épp új hangszeren
megtanulva szolgáltatják az elő-
adás zenéjét, kísérik kollégáikat a
dalok alatt. Fantasztikus teljesít-
mény ez a részükről. Ez is hozzá-
segít ahhoz, hogy az előadás
valóban rólunk szólhasson.

– A tavalyi ünnepség félbesza-
kadt, hosszú időn keresztül nem
játszhatott a színház. Most, ha csök-
kentett nézőtérrel is, de közönség
előtt tarthat születésnapi bemutatót
a színház. Félig tele van, vagy félig
üres az a bizonyos pohár?

– A színház soha nem létezhet a
nézők nélkül, ezt az elmúlt egy év
tapasztalatai is megerősítik. Az élő
találkozás, az egy térben és egy idő-
ben való jelenlét és párbeszéd léte-
leme ennek a művészetnek, mind a
játszóknak, mind pedig a nézőknek
szükségük van a közvetlen kapcso-
latra, egymás folyamatos megta-
pasztalására. A vígjáték esetében ez
hatványozottan igaz, hiszen itt a
nézői reakció sokkal direktebb, erő-
teljesebb, ahogyan maga az előadás
is sokkal közvetlenebbül reagál a
néző által ismert valóságra. Az el-
múlt egy év során sajnos elszoktunk
a találkozástól, elszoktunk a szín-
háztól és egymástól. A társadalmi
távolságtartás negatív velejárója az
elidegenedés, és sajnos ez megmu-
tatkozik a színházban is. Ezért is
különösen fontos, hogy kihasznál-
juk, ameddig csak lehet, a találko-
zás újbóli lehetőségét.

Az interjút készítette:  Szabó Réka  

Ünneplés és időpont-módosítás
Megalakulásának 75. évfordulójára emlékezett a Tompa Miklós Társulat 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata új bemutatót tűzött
műsorra március 10-én, a társulat elődjének
is tekinthető Marosvásárhelyi Székely Szín-
ház alapításának 75. évfordulóján. A világjár-
vány okozta megszorítások miatt a színház
nem ünnepelhetett többnapos eseménysoro-
zattal, de új produkciójával a megemlékezés
jegyében szólította meg közönségét. Amint
azt a társulat sajtóközleménye tudatja, a Ke-
resztes–Szabó–Demény–Apostolache Egy
római tragédia című előadás – Paul és Franz
von Schöntan A szabin nők elrablása című
19. századi bohózata nyomán készített átirat
– Keresztes Attila művészeti igazgató rende-
zésében a mai, helyi közösség életére és ma-
gára a színházra reflektál bőséges humorral.
Az új bemutató kapcsán Keresztes Attila kie-
melte: az évforduló nem választható el a visz-
szatekintéstől és az önreflexiótól, de fontos,
hogy mindezt a jelenből, az ittlétből merít-
kezve tegyük.

A bemutató után Gáspárik Attila vezér-
igazgató köszöntötte az alkotócsapatot, majd
hangsúlyozta: az elmúlt év a maga nehézsé-
geivel mély nyomot hagyott mindannyiunk-
ban, ennek ellenére a társulat még
elszántabban állt neki a munkának, azzal a re-
ménnyel, hogy megmutassa, a művészet, va-
gyis az élet fog győzni mindenek felett. A
vezetőség nevében megköszönte a színház
összes alkalmazottjának – és kiemelten a mű-
szaki személyzetnek – azt az áldozatos mun-
kát, amivel napról napra „láthatatlanul”

szolgálják a színpadot, az alkotókat, a művé-
szetet. Az évfordulót hangsúlyozandó, Varga
Balázs felolvasta Demeter András István, a
Művelődési Minisztérium marosvásárhelyi
születésű államtitkára köszöntőlevelét, mely-
ben a 75 éves mai színház eleven mivoltát és
a mindenkori Székely Színház összetartó ere-
jét, szellemi központként való működését
emelte ki. Az est zárómomentumaként a tár-
sulat a közönséggel közös születésnapi fotót
készített. Az Egy római tragédia című zenés
vígjáték legközelebb március 26-án és 27-én
18 órától tekinthető meg a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Nagytermében. 

Ugyancsak a Tompa Miklós Társulat tu-
datja, hogy március 15-étől, hétfőtől kezdő-
dően a gyerekműsorok kivételével a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház minden
előadását egységesen 18 órától játssza, a 22
órától kezdődő éjszakai kijárási tilalom tisz-
teletben tartása végett. A szóban forgó pro-
dukciók listáját az alábbiakban olvashatják.

Március 16., kedd 18 óra – Timur Vermes:
Nézd, ki van itt! Szatíra. Rendező: Theodor
Cristian Popescu. Kisterem. Az előadást 14
éven felülieknek ajánlják, időtartama 2 óra
(szünet nélkül).

Március 18., csütörtök 18 óra – Olt Tamás:
Abszint. Derűs zuhanás sanzonokkal. Ren-
dező: Olt Tamás. Kisterem. Az előadást 14
éven felülieknek ajánlják, időtartama 1 óra 25
perc (szünet nélkül).

Március 21., vasárnap 18 óra és március
22., hétfő, 18 óra – Henrik Ibsen: A nép el-

lensége. Színmű. Rendező: Ke-
resztes Attila. Nagyterem. Az elő-
adást 14 éven felülieknek ajánlják,
időtartama 2 óra (szünet nélkül).

Március 23., kedd 18 óra – 
Weöres Sándor: Bolero. Videóins-
talláció. Rendező: Keresztes At-
tila. Kisterem. Az előadást 14 éven
felülieknek ajánlják, időtartama 
1 óra (szünet nélkül).

Március 24., szerda 18 óra – 
Georges Feydeau: A hülyéje. Bo-
hózat. Rendező: Sebestyén Aba.
Nagyterem. Az előadást 14 éven
felülieknek ajánlják, időtartama 
2 óra (szünet nélkül).

Március 26., péntek 18 óra és
március 27., szombat 18 óra – Ke-
resztes–Szabó–Demény–Aposto-
lache: Egy római tragédia.
Fergeteges zenés vígjáték. Ren-
dező: Keresztes Attila. Nagyterem.
Az előadást 16 éven felülieknek
ajánlják.

Március 28., vasárnap – Tavaszi
csodaházikó – Húsvét. Gyerekmű-
sor. Projektvezető: Benő Kinga. A
marosvásárhelyi várban.

Március 29., hétfő 18 óra és március 30.,
kedd 18 óra – Radu Afrim: Grand Hotel Ret-
romadár. Színmű. Rendező: Radu Afrim.
Nagyterem. Az előadást 16 éven felülieknek
ajánlják, időtartama 2 óra (szünet nélkül).

Jegyvásárlás a színház nagytermi jegy-

pénztárában (nyitvatartás hétköznapokon 12
és 18 óra között, telefonszám: 0365-
806.865), a helyszínen előadás előtt egy órá-
val, valamint a Biletmaster oldalán –
https://teatrunational.biletmaster.ro/hun/Pla-
ceInfo/2400 – lehetséges. (Knb.)

Fotó: Bereczky Sándor

Fotó: Bereczky Sándor



A Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság
a megye legnagyobb intéz-
ményhálózata, tizenegy fel-
nőttközpontjában, neuro-
pszichiátriai és ápolóintézeté-
ben több mint 1100 felnőttet
ápolnak, rezidenciális köz-
pontjaikban, családi és alapít-
ványi elhelyezésben,
hivatásos szülőknél nevel-
kedő több mint 1400 gyer-
mekről gondoskodnak. Az
intézmény életében rendkívül
nehéz volt a tavalyi év, hiszen
a járvány ezeket a szociális
központokat sem kímélte. Az
intézmény életébe Miklea 
Hajnal-Katalin vezérigazgató
nyújtott betekintést. 

A múlt év mindenkit 
megviselt 

– Mennyire érintette a megyei
szociális ellátási és gyermekvé-
delmi intézményhálózatot a jár-
vány? Hogyan tudták megoldani a
kihívásokat, s hogyan sikerült meg-
birkózni a megbetegedésekkel mind
az alkalmazottak, mind az ápoltak
körében? 

– A 2020-as év mindenkit nagyon
megviselt. Az év elején nagy célki-
tűzéseink voltak. Sajnos márciustól
karanténba vonultunk. Muszáj volt
olyan intézkedéseket hozni, ame-
lyekkel az alkalmazottakat és a
bentlakóinkat is óvtuk a gyermek-
központokban és a felnőttközpon-
tokban egyaránt. A
felnőttközpontokban nemcsak idő-
sek, hanem fogyatékkal élő szemé-
lyek is vannak. Gyors és határozott
döntéseket kellett hozni. Az alkal-
mazottakat és a bentlakókat is meg-
viselte, főleg a szükségállapot
időszaka, amikor egyik napról a
másikra alkalmazottaink két cso-
portban kéthetente kellett váltsák
egymást, s két hétre bevonultak ka-
ranténba a bentlakóink mellé. Ez
nem csak azért volt nagy kihívás,
mert az alkalmazottaink ott kellett
hagyják családjukat, idős szülőket,
gyerekeket, hanem azért is, mert
meg kellett oldani ezeknek az alkal-
mazottaknak a szállást és az étkez-
tetést. A kollégák egy része bent
lakott az otthonban, ahol pedig ez
nem volt lehetséges, a polgármes-
teri hivatalokkal sikerült megoldani
a szállítást, a szállásbiztosítást pan-
ziókban és az étkeztetést. Arra is
kellett gondolni, hogy a két hét alatt
az alkalmazottaknak legyen napi
néhány tízpercnyi szabadidejük.
Nem könnyű 24 órából 24-et dol-
gozni 14 napon át! Nem volt köny-
nyű sem a kollégáknak, sem a
bentlakóknak!

Köszönöm a kollégáknak, hogy
ezt végigvitték! Egy sem mondta,
hogy nem vállalja. A költségvetést
is át kellett csoportosítani, hiszen
nagy mennyiségű védőöltözetet és -
felszerelést, fertőtlenítőszereket
kellett beszerezni. 

– Hány alkalmazottja van a

megye legnagyobb intézményé-
nek?

– Az igazgatóságnak összesen
1640 alkalmazottja van, szükségál-
lapot idején 70 százalékukat érin-
tette a karantén, hiszen minden
„bentlakásos” szolgáltatásnál, így a
gyermek- és felnőttközpontokban,
az anyaotthonban, a családi típusú
házaknál és a sürgősségi szolgála-
tunknál is be kellett tartani a pre-
venciós intézkedést. A sürgősségi
szolgálatunknál elkülönítőket kel-
lett létrehozni, hogy elkülöníthes-
sük az új eseteket.
A pozitív kollégák bevállalták
a szintén pozitív bentlakók
ápolását 

– Tudtommal nem a szükségálla-
pot idején, hanem azután következ-
tek a nagyszámú megbetegedések
az otthonokban. Volt olyan is, hogy
az egyik intézmény alkalmazottai fe-
lének pozitív lett a teszteredménye.

– Állítom, hogy az intézkedések
nagyon drasztikusak voltak, sokan
megkérdőjelezték, hogy volt-e ér-
telme. Viszont én úgy gondolom,
hogy ennek az intézkedésnek meg-
volt az eredménye, nálunk leg-
alábbis. Nagyon jól vissza tudtuk
fogni a járvány terjedését. Viszony-
lag kevés pozitív esetünk volt abban
az időszakban. Utána aztán kezdtük
a tömeges teszteléseket, augusztus-
tól hetente teszteltük az alkalmazot-
takat, s kéthetente a bentlakókat. S
ahogy az országos statisztikákban
nőtt az esetszám, nálunk is. Nem
volt sok súlyos esetünk, viszont
soknak lett pozitív a teszteredmé-
nye. A teszteléssel időben kiszűrtük
a tünetmenteseket. Ahol több bent-
lakó, illetve több alkalmazott volt,
nagyobb volt az esély, hogy többen
megfertőződnek. Számos központ-
ban nagyon sok tünetmentes kol-
léga, akiknek a tesztje pozitív lett,
vállalta, hogy a kötelező karantén
ideje alatt bent marad az intézmény-
ben, s ellátja a szintén pozitív bent-
lakókat. Nem egy-két kollégáról
van szó, hanem sokról, több köz-
pontban is. Le a kalappal a kollégák
előtt! Augusztus végétől kezdve
szeptember, október, november na-
gyon kritikus időszak volt. Azt
mondták, hogy a szociális szférában
nem élvonalban dolgoztak, mint az
egészségügyiek. Én úgy gondolom,
hogy a járványban a mi alkalmazot-
tainknak ugyanúgy meg kellett küz-

deni a fertőzés veszélyével, mint az
egészségügyi dolgozóknak. Embe-
rekkel, gyerekekkel dolgozunk,
nem tárgyakkal.
Van központ, ahol a bentlakók
több mint 90%-át beoltották

– Milyen év elébe néz az intéz-
mény? 

– Azt mondom, hogy még nincs
itt az ideje a lazításnak. Az óvintéz-
kedéseket továbbra is be kell tarta-
nunk. A központjainkban nem áll
meg az élet, a gondozottjainkat nem
helyezhetjük búrába, bármennyire
szeretnénk védeni őket. A kollégák
bizakodóan álltak az oltáshoz, az
első körben feliratkoztak, és be is
oltatták magukat. Azokat a bentla-
kókat, akiknél nem volt orvosi el-
lenjavallat, nem volt hozzátartozói
tiltás, szintén regisztráltuk, nagyon
sokan közülük megkapták már a
második oltást is. Van olyan köz-
pont, ahol a bentlakók több mint 90
százaléka be van oltva, de vannak
olyanok is, ahol az alkalmazottak
beoltottsága 50, 60 vagy 70 száza-
lékos. Reméljük, hogy a többi kol-
léga is csatlakozik, mert azzal
elsősorban magukat, családjukat és
az ápoltakat védik. Nagy segítség
volt a közegészségügyi igazgatóság
részéről, hogy mozgó oltócsoporttal
oltották a fogyatékkal élő felnőtte-

ket ápolóközpontjainkban. Most
várjuk, hogy a gyermekközpontja-
inkban is beoltsák a 16 éven felü-
lieket. Eddig mindenki a Pfizer-
vakcinából kapott. 

Ami az idei évet illeti, nem va-
gyunk sokkal bizakodóbbak, to-
vábbra is be kell tartanunk az
óvintézkedéseket, továbbra is vásá-
roljuk a védőfelszereléseket, a fer-
tőtlenítőket, kesztyűket,
pluszkiadásaink mindenképp lesz-
nek. Fontos, hogy biztosítsuk az al-
kalmazottak fizetését, hiszen
szeretnénk megtartani őket. 
Üzemanyag-vásárlási 
támogatást lehet igényelni

– Újdonság, hogy a súlyosan és
halmozottan sérültek benzinvásár-
lási támogatásban részesülnek. Mit
kell tudni erről? 

– A 2006. évi 448-as törvény elő-
írta, hogy a fogyatékkal élő szemé-
lyeknek – a többi jogok mellett –
joguk van ingyen utazási jegyekre.
A súlyos fogyatékkal élők évi 6 in-
gyenes menettérti jegyre voltak jo-
gosultak. A halmozottan sérültek 12
menettérti ingyen jegyet kaptak.
Úgyszintén ezek gondozói is meg-
kapták ezt a kedvezményt. A tavaly
módosították a szóban forgó tör-
vényt, hiszen sokan nem tudtak élni
ezzel a jogukkal. Vagy azért, mert
a településükön nem volt közszál-
lítás, vagy azért, mert a betegsé-
gükből kifolyólag nem tudtak
felszállni sem vonatra, sem buszra.
Most már sok család rendelkezik
gépkocsival, és a sérült hozzátarto-
zót, gyereket könnyebb autóval
szállítani. A módosítás értelmében
a fogyatékkal élő személyek 2021.
január elsejétől választhatnak az in-
gyenes utazási jegyek vagy az
üzemanyag-támogatás között. Ha a
jegyeket szeretnék kiváltani, azt
ugyanúgy kell igényelni, mint
eddig. Ha az üzemanyag-támoga-
tást igénylik, a súlyosan sérült sze-
mélyeknek évente legtöbb 750 lejt
tudunk elszámolni, legtöbb hat
oda-vissza utazásra. A halmozottan

sérültek esetén a támogatás 1500
lej, ők 12 oda-vissza utazás támo-
gatására jogosultak. A sérült sze-
mélynek saját felelősségre arról
kell nyilatkoznia, hogy mikor hová
utazott, például Marosvásárhely–
Bukarest útvonalon és onnan visz-
sza, milyen autóval volt, és mennyi
volt az üzemanyagköltsége. Az
autó lehet saját tulajdonban, a csa-
lád vagy a gondozó tulajdonában,
vagy egy civil szervezet autója.
Tudni kell, hogy nem az üzem-
anyagblokkon található összeget
számoljuk el és térítjük meg,
hanem az azonos távolságú útvo-
nalra megszabott CFR-díjat. Tulaj-
donképpen a vonatjegy árát térítjük
meg üzemanyag-támogatás gya-
nánt. Ha a fogyatékkal élő személy
ezt a támogatást igényli, dokumen-
tumaival együtt kérvényt kell be-
nyújtania az igazgatóságra. Az
üzemanyag-vásárlási támogatást 60
napon belül térítjük meg. 
Úgy gondolom, hogy az üzem-
anyag-vásárlási támogatásnak nagy
sikere lesz, sokan fognak élni a le-
hetőséggel – fogalmazott a vezér-
igazgató. 
5000 euró 
eszközvásárlásra

– Értékben sokkal nagyobb az
eszközvásárlási támogatás, amely
azon 18–65 év közötti fogyatékkal
élőknek szól, akik a munkaerőpia-
con szeretnének elhelyezkedni.
Ezek a személyek legtöbb 5000
eurós értékjegyeket igényelhetnek
életkörülményeiket javító segédesz-
közök beszerzésére. Az igazgatósá-
gon a munkát kereső, fogyatékkal
élő személyek számára információt
szolgáltatunk az ügyintézéshez.
Fontos, hogy az illető nyilvántartott
munkakereső legyen, orvosi javal-
lattal rendelkezzen, melyből kide-
rül, milyen segédeszközre volna
szükség. Maros megyében tavaly
mindössze három látássérült élt a
lehetőséggel, és igényelte a szóban
forgó támogatást – mondta Miklea
Hajnal-Katalin. 

Idén sem lesz könnyebb a szociális intézmények élete
Nincs itt az ideje a lazításnak

Fotó: Nagy Tibor

Miklea Hajnal-Katalin
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1178.Szerkeszti: Farczádi Attila

Győzelemmel kezdte a tavaszi
idényt a Nyárádtői Unirea 2018 a
labdarúgó 3. liga 9. csoportjában.
Az ellenfél, a Kudzsiri CSO koráb-
ban mindössze egyetlen vereséget
szenvedett, és a tabella (rájátszást
érő) második helyét foglalja el.
Ezzel a sikerével Nyárádtő a 
kudzsiriak helyét veszélyezteti.

A 11. forduló mérkőzéseivel raj-
tolt a tavaszi idény a labdarúgó 3.
ligában. A Nyárádtői Unirea 2018
szolid őszi teljesítményt követően
erősített a téli szünetben. Két játé-
kost is hozott a 2. ligából, Vidrăsan
a Temesvári ASU Politehnicától,
Dumbrăvean az Unirea Sloboziától
érkezett. Szintén újonc a keretben a
nigériai csatár, Best Tegbo, aki a
helyi városháza támogatásától ele-
sett, ezért anyagi gondokkal küsz-
ködő Alsógáldról érkezett. Ezek
után nagy reményekkel várták a
Kudzsir elleni mérkőzést. A cso-
portban a forduló rangadójának szá-
mító meccs iramos csatát hozott,
amelyet Birtalan Alpár 57. percben
szerzett találata döntött el a házigaz-

dák javára. A csapatot edző Adrian
Pop elmondta, bízott a jó teljesít-
ményben, tekintve, hogy az idény
előtti barátságos mérkőzéseken na-
gyon jól szerepelt a csapat, és úgy
érzi, a teljesítménynek kedvező,
bajtársias hangulat alakult ki a ke-
retben.

A sikernek köszönhetően Nyá-
rádtő három pontra közelítette meg
a kudzsiriakat hét fordulóval az
alapszakasz befejezése előtt, így
akár meg is célozhatja a csoport első
két helyének egyikét. Erről a csapat
szakvezetője úgy nyilatkozott, hogy

megpróbálnak minél jobb helyen
végezni, és akár a rájátszásba is be-
kerülni. A feljutás perspektívájáról
azonban már óvatosabban beszélt.
Elmondta: pénzügyileg stabil a
klub, a 3. liga szintjén jó körülmé-
nyekkel rendelkeznek, de tisztában
vannak vele, hogy hol a helyük. A
pályán megpróbálnak minden
meccset megnyerni, aztán meglát-
ják – fogalmazott.

A labdarúgó 3. liga a hét végén a
12. fordulóval folytatódik, Nyá-
rádtő a Kolozsvári Sănătatea ven-
dége lesz. 

A bajnokság állása
1. Dés                       11       9         1           1          26-11        28
2. Kudzsir                 11       7         2           2          27-13        23
3. Avântul                 11       6         2           3          23-13        20
4. Nyárádtő               11       6         2           3          16-17        20
5. Sănătatea              11       4         3           4          19-22        15
6. Gyulafehérvár      11       4         2           5          17-20        14
7. Torda                    11       3         3           5          17-16        12
8. Vajdahunyad         11       2         4           5          12-15        10
9. Marosújvár           11       3         0           8          12-25        9
10. Alsógáld             11       1         1           9          10-27        4

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 11. forduló: Nyárádtői Unirea 2018

– Kudzsiri CSO 1-0 (0-0)
Nyárádtő, városi labdarúgópálya, zárt kapus. Vezette: Cristian 

Anghelina (Câmpulung Muscel) – Ioan Humita (Örményes), Sergiu
Corb (Zilah). Ellenőr: Teodora Albon (Kolozsvár).

Gólszerző: Birtalan (57.).
Sárga lap: Bucur, Aldea, Tegbo, Rotaru.
Nyárádtő: Feier – Trăistar, Birtalan, Dumbrăvean, Bucur, Miclean,

Vidrăsan, Moț, Aldea, Mâneran, Petriș. Cserepad: Eremiaș – Pogăcean,
Potor, Roșca, Iliescu, Tegbo, Rotaru, Solymosy, Onețiu.

Kudzsir: Toila – Grozav, Dohotariu, Șt. Radu, Dușmanu, Păcurar,
Contra, Boldea, Săuca, De Freitas, Vlădia. Cserepad: Opric – Neagu,
Bănică, Cocan, Șuteu, Casian, Rus, Taban. 

Feljutást célzó klub ellen nyert Nyárádtő

Az MTK vendéglátóként
3-0-ra legyőzte a Zalaeger-
szeget a labdarúgó OTP
Bank Liga 26. fordulójának
szombati játéknapján.

Az első félidőben egyik
kapu sem igazán forgott ve-
szélyben, a találkozó 
folytonosságát számos sza-
bálytalanság tördelte. A for-
dulást követően felélénkült
némiképp az iram, a ház-
igazda többször is kísérlete-
zett, és vezetést is szerzett:
Schön Szabolcs a felezővo-
naltól sprintelve vezette ka-
pura a labdát, majd Demjén
Patrik mellett eltolva begurí-
totta.

A gól hatására tovább
gyorsult a játék, mindkét kapu
előtt alakultak ki lehetőségek, a
ZTE kapufáig is eljutott a hajrá-
ban, az ellentámadásból pedig
az MTK büntetőt harcolt ki,
amelyet a két perccel korábban
beállt Mezei Szabolcs értékesí-
tett. A rendkívül hektikus végjá-
tékban Prosser Dániel kapufára
lőtt, a kipattanó labda pedig

Demjén hátáról csorgott a ka-
puba.    

Az MTK így háromgólos kü-

lönbséggel szerezte meg első
hazai győzelmét ebben a naptári
évben.

Legyőzte a Zalaegerszeget az MTK

Fotó: MTK

Eredményjelző
* 1. liga, 27. forduló: Medgyesi Gaz Metan – CSU Craiova 0-2, Aca-

demica Clinceni – FC Voluntari 0-1, Nagyszebeni Hermannstadt –
Konstancai Viitorul 0-0, Aradi UTA – Bukaresti FCSB 0-1. Az élcso-
port: 1. FCSB 60 pont/27 mérkőzés, 2. Kolozsvári CFR 57/26, 3. CSU
Craiova 53/27.

* 2. liga, 19. forduló: Concordia Chiajna – Petrolul Ploiești 0-0, Ko-
lozsvári Universitatea – Universitatea Craiova 1-0, Bukaresti Metalog-
lobus – Bodzavásári Gloria 5-1, Zsilvásárhelyi Pandurii Lignitul –
Temesvári ASU Politehnica 1-1, Konstancai Farul – Lénárdfalvi ACSF
3-2, Resicabányai CSM – CSM Slatina 1-1, Temesvári Ripensia – Zsil-
vásárhelyi Viitorul Pandurii 0-2, FK Csíkszereda – Dunărea 2005
Călărași 0-1. Az élcsoport: 1. Temesvári ASU Politehnica 32 pont/18
mérkőzés, 2. Universitatea Craiova 31/17 (28-15), 3. Zsilvásárhelyi
Viitorul Pandurii 31/17 (31-25).

* 3. liga, IX. csoport, 11. forduló: Alsógáldi Industria – Dési Unirea
0-3, Szászrégeni Avântul – Tordai Sticla Arieșul 0-0, Marosújvári CS
– Vajdahunyadi CS 2-1, Nyárádtői Unirea 2018 – Kudzsiri CSO 1-0,
Gyulafehérvári Unirea – Kolozsvári Sănătatea 1-1.

Bálint Zsombor

Gól nélküli döntetlen a hegedűk
városában

A labdarúgó harmadosztály IX. cso-
portjának tavaszi visszavágója nyitó já-
téknapján a Szászrégeni Avântul 
a Tordai Arieșul gárdáját fogad-
ta.

A párharc első félidejében mindkét
csapat meglehetősen halvány teljesít-
ménnyel rukkolt elő. A játék zömében
a kiegyensúlyozottság jegyében zajlott,
ádáz csata leginkább a két büntetőterü-
let között folyt. Ennélfogva nagyon
kevés igazán veszélyes gólszerzési le-
hetőséget jegyezhettünk.

Mindjárt a találkozó első percében a
házigazdák Murar révén lövéssel pró-
bálkoztak, ám a 18 méterről indított
labda jócskán a kapu fölött landolt. Az
Avântul többet kezdeményezett, emlí-
tésre érdemleges gólhelyzet mégis csu-
pán a 30. percben volt ismét: ekkor
Bujor pontos, jobb oldali beívelését
Merdariu néhány méterről erőtlenül bó-
lintotta Onciu kapujára. Két perccel ké-
sőbb a vendégcsapat Savu révén
veszélyeztetett, ám a távoli rúgást
Bucin magabiztosan hárította. A 39.
percben egy jó iramú támadást köve-
tően Harkó betört a büntetőterületre,
erős lövését a tordaiak hálóőre remek
érzékkel kiütötte.

Szünet után (a 46.percben) az örök

hajtóerő Truța 16 méterről erőtlen lö-
vést küldött Onciu kapujára. Az 51.
percben az Arieșul került gólhelyzetbe,
ám az ígéretes támadást Hetea pontat-
lanra sikeredett lövéssel fejezte be. A
szászrégeni együttes második félidőbeli
teljesítménye érezhetően feljavult, s
noha a játék korántsem könyvelhető el
sziporkázónak, a hatvanadik perctől
Răzvan Dan tanítványai folyamatosan
támadtak, aminek következtében a
mérkőzés végéig három hatalmas gól-
helyzetet is kidolgoztak: a 75. percben
Murar zavartalanul, néhány méterről
jóval a bal kapufa mellé gurított, majd
alig két perc elteltével Bujor közeli lö-
vése az oldalhálót súrolta. A legna-
gyobb ziccer a 80. percben adódott,
amikor a fiatal tehetség, Sergiu Luca
mintegy 9-10 méterről a keresztlécet ta-
lálta el.

A tordaiak egy kis szerencsével pont-
tal távoztak Szászrégenből, anélkül
hogy igazán nagy helyzetet kidolgoztak
volna. A hazaiak játékán ismételten ér-
ződött, hogy Răzvan Dan legénysége
nem érzi jól magát hazai környezetben,
ugyanis újra két értékes pontot kótya-
vetyéltek el, így már tízre nőtt a pálya-
választói minőségben elvesztegetett
egységek száma. A régeniek legna-
gyobb gondját változatlanul a helyzet-
kihasználás jelenti.

A tabella
1. Ferencváros      25       17        7        1          50-16      58
2. Puskás AFC     25       14        3        8          36-31      45
3. Fehérvár FC     25       11        7        7          50-31      40
4. MTK                26       10        8        8          38-33      38
5. Mezőkövesd     25       9          8        8          29-31      35
6. Újpest               26       10        4        12        35-51      34
7. Paks                  25       9          7        9          50-47      34
8. Kisvárda           26       9          7        10        23-34      34
9. Honvéd            26       7          8        11        37-37      29
10. ZTE                26       7          5        14        42-50      26
11. Budafok          25       7          5        13        30-46      26
12. Diósgyőr        26       6          5        15        28-41      23 Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, IX. csoport , 11. forduló: Szászrégeni Avântul – Tordai
Arieșul 0-0

Szászrégen, Avântul-pálya, zárt kapus mérkőzés, változékony időjárás. Ve-
zette: Kemenes Norbert – Daniel Lar (mindketten Nagybánya), Alexandru Tu-
rian (Zilah).  Ellenőr: Marius Ștefan (Szászváros), Alexandru Rojneai
(Gyulafehervár).

Szászrégeni Avântul: Bucin – Truța. Merdariu, D. Chirilă, Baki (80.
Suciu),,C. Chirilă (71. Stavilă), S. Luca, Covaciu, Harkó, Murar, Bujor.

Torda: Onciu – Chiș, Ionescu, Cordoș, Manu, Paleoca (70. Svichi),
Cimpoeșu, Savu, Hetea, Ciurcui (58. Busuioc), F. Dan.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 26. forduló: MTK Budapest – ZTE FC 3-0 (0-0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapus, vezette: Andó-Szabó.
Gólszerzők: Schön (67.), Mezei (90., 11-esből), Demjén (94., öngól).
Sárga lap: Kata (43.), Schön (74.), illetve Kálnoki-Kis (21.), Németh E. (34.), Sankovic (49.).
MTK: Mijatovic – Varju, Perkovic, Nagy Zs. – Ikenne-King, Dimitrov (71. Cseke), Kata (79.

Pintér), Herrera (79. Balázs) – Varga R. (88. Mezei), Miovski (87. Prosser), Schön.
ZTE: Demjén – Bobál, Gergényi, Lesjak, Kálnoki-Kis – Sankovic (85. Babati), Favorov (72.

Zimonyi), Németh E. (46. Szánthó) – Koszta, Könyves (64. Tajti), Futács.

Eredményjelző
Labdarúgó NB I, 26. for-

duló: Újpest FC – Kisvárda
Master Good 3-0, MTK
Budapest – Zalaegerszeg
3-0, Diósgyőri VTK – Bu-
dapest Honvéd 0-0.

Szabó Antal-Lóránd



A Paris Saint-Germain és az FC Liverpool jutott be
a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe a szer-
dai visszavágók nyomán: előbbi az FC Barcelonát,
utóbbi a Lipcsét ejtette ki a sorozatból.

A párizsiak a három héttel ezelőtti első, barcelonai
összecsapáson 4-1-re nyertek, és bár a szerdai vissza-
vágó első húsz percében szinte végig a katalánok tá-
madtak, a rengeteg kihagyott vendéghelyzet – illetve
Keylor Navas-bravúr és kapufa – után megszerezték a
vezetést: Kylian Mbappé büntetőből volt eredményes.

A kapott gól ellenére is lendületben maradt a Barce-
lona, amely a hatszoros aranylabdás Lionel Messi tá-
voli lövésével gyorsan egyenlített. Az argentin támadó
még az első félidőben duplázhatott volna, ám a Griez-
mann-nal szembeni szabálytalanságért megítélt bünte-
tőjét Navas hárította.

A kontrákra berendezkedett párizsiak a fordulás után

rendezték védekezésüket, így a spanyol együttes jóval
kevesebbszer tudott veszélyeztetni: Griezmann labdája
a védőkben akadt el, Busquets fejesénél azonban me-
gint Navasnak kellett játékba avatkoznia. Az utolsó
húsz percre alábbhagyott a katalánok lendülete, az
utolsó percben Mbappé meg is nyerhette volna a mecs-
cset a hazaiaknak, de a döntetlennel is az előző idény-
ben finalista PSG jutott negyeddöntőbe.

A nap másik mérkőzésén a Liverpool újra 2-0-ra
nyert a Gulácsi Péterrel felálló Lipcsei RB ellen a bu-
dapesti Puskás Arénában. A találkozót, akárcsak az első
mérkőzést, a szigorú német beutazási szabályok miatt
rendezték Budapesten.

A németeknél Szoboszlai Dominik sérülése miatt to-
vábbra sem mutatkozhatott be, míg Willi Orbán kéz-
műtétje után ugyan ott ült a kispadon, de nem kapott
lehetőséget.

Megőrizte előnyét a PSG, duplázott a Liverpool

Az FC Barcelona vezetőedzője, Ro-
nald Koeman szerint csapata az első fél-
időben mutatott játék miatt többet
érdemelt volna a Paris Saint-Germain
vendégeként szerda este játszott 1-1-es
döntetlennél, melynek nyomán 5-2-es
összesítéssel búcsúzott a labdarúgó Baj-
nokok Ligája nyolcaddöntőjében.

A holland szakember a mérkőzés után
úgy vélte, tanítványai nagyot küzdöttek
az első 45 percben, de ennek végül ke-
vesebb eredménye lett, mint kellett
volna. „Legrosszabb esetben is 2-1-re
kellett volna vezetnünk a szünetben, és
ha előnnyel jövünk ki a folytatásra,
akkor minden más lett volna” – jelen-
tette ki Koeman.

Az edzővel játékosa, a francia vb-
győztes Antoine Griezmann is egyetér-
tett, ő arról beszélt, hogy az első
találkozón nyújtott „borzasztó teljesít-
mény” után a visszavágón jól szálltak be
a mérkőzésbe: „számtalan lehetőségünk
volt az első félidőben, de sajnos nem si-
került élni velük”.

A PSG argentin vezetőedzője kie-

melte, hogy Navasnak „óriási meccse
volt”, a kapus számtalan védést, köztük
bravúrokat is bemutatott. Az első félidő-
ben túl sokat gondolkodtunk, nem a já-
tékra koncentráltunk, hanem a to-
vábbjutás járt a fejekben” – jelentette ki
Mauricio Pochettino, és hozzátette, a
szünetben emiatt a szakmai stáb beszélt
is a játékosokkal. „Nem voltunk elége-
dettek azzal, ami az első 45 percben tör-
tént, és ezt el is mondtuk a fut-
ballistáknak” – tette hozzá a tréner.

Keylor Navas a találkozó után azt
mondta, az, hogy kivédte Messi tizen-
egyesét, nagy erőt adott a PSG játékosa-
inak. Az argentin sztárjátékos 2015 óta
először hibázott büntetőt a BL-ben. 
„Tizenegyest védeni mindig nagyon
nehéz feladat, főleg, ha Messi lövi, 
hiszen mindannyian tudjuk, ő mennyire
hatékony ebben” –  nyilatkozta Navas,
aki szerint „nagyon nehéz” mérkő-
zésen vannak túl, a Barcelona „kivá-
lóan futballozott”, és arra kényszerítette
őket, hogy mindent kiadjanak maguk-
ból.

Koeman szerint többet érdemelt volna
a Barcelona

Döntetlenre végződött a
román érdekeltségű összecsa-
pás a labdarúgó-Európa-liga
nyolcaddöntőjében: a Nicolae
Stanciut soraiban tudó Prágai
Slavia 1-1-re játszott a Ianis
Hagit foglalkoztató Glasgow
Rangersszel a cseh fővárosban.
A két román futballista egya-
ránt emlékezetes teljesítményt
nyújtott a mérkőzésen: Stanciu
parádés találattal vezetéshez
juttatta a házigazdákat a 7.
percben, míg Hagi a 37. perc-
ben gólpasszal segítette az
egyenlítést.

Nem sikerült ugyanakkor
helyzetelőnyt kialakítania Mir-
cea Lucescu csapatának: a Di-
namo Kijev hazai pályán két-
gólos vereséget szenvedett a
Villarrealtól.

A játéknap slágermérkőzé-
sén 1-1-re játszott a Manches-

ter United és az AC Milan, az
olaszok a második hosszabbí-
táspercben egyenlítettek. Ki-
használta viszont a hazai pálya
előnyét a Tottenham Hotspur,
amelyben Harry Kane duplá-
zott, míg az Arsenal a görög
Olimpiakosz otthonában nyert
3-1-re.

A visszavágókat ezen a
héten rendezik.

Labdarúgó-Európa-liga,
nyolcaddöntő, első mérkőzé-
sek:

* Granada CF (spanyol) –
Molde FK (norvég) 2-0 (1-0)
Gólszerzők: Molina (26.), Sol-
dado (76.). Kiállítva: Ellingsen
(71., Molde).

* Tottenham Hotspur – Zág-
rábi Dinamo 2-0 (1-0)
Gólszerző: Kane (25., 70.).

* Olimpiakosz – Arsenal 1-3
(0-1)

Gólszerzők: El Arabi (58.), 
illetve Odegaard (34.), Gab-
riel dos Santos (79.), el-Neni
(85.).

* AS Roma – Sahtar Do-
nyeck 3-0 (1-0)
Gólszerzők: Pellegrini (23.), El
Shaarawy (73.), Mancini (77.).

* Manchester United – AC
Milan 1-1 (0-0)
Gólszerzők: Diallo (50.), illetve
Kjaer (90+2.).

* Prágai Slavia – Glasgow
Rangers 1-1 (1-1)
Gólszerzők: Stanciu (7.), illetve
Helander (36.).

* Dinamo Kijev – Villarreal
CF 0-2 (0-1)
Gólszerzők: Torres (30.), Albiol
(52.).

* AFC Ajax – Young Boys
3-0 (0-0)
Gólszerzők: Klaassen (62.),
Tadic (82.), Brobbey (92.).

Európa-liga: Ellenfélként találkozott 
a két román válogatott futballista

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyol-
caddöntő, visszavágók:
* Paris Saint-Germain (francia) –
FC Barcelona (spanyol) 1-1 (1-1),
továbbjutott a PSG 5-2-es összesí-
téssel.

Gólszerzők: Mbappé (31., tizen-
egyesből), illetve Messi (36.).
* FC Liverpool (angol) – Lipcsei
RB (német) 2-0 (0-0), továbbjutott
a Liverpool kettős győzelemmel,
4-0-s összesítéssel
Gólszerzők: Szalah (71.), Mané
(74.).

Beckham amerikai csapatánál köthet ki CR7
Cristiano Ronaldo a szezon végén elhagyhatja a Juventust, és fut-

ballkarrierjét a korábbi angol válogatott sztár, David Beckham tulajdo-
nolta amerikai csapatban, az Inter Miamiban folytathatja sajtóérte-
sülések szerint.

A 36 éves, ötszörös aranylabdás portugál nyári távozásáról szóló
hírek azután szaporodtak meg, hogy az olasz bajnoki címvédőt kedd
este kiejtette a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Porto. Így Ro-
naldo, aki 2018-ban igazolt át a Real Madridtól a torinóiakhoz, s azóta
részese volt két bajnoki címnek, a BL-ben még semmit sem ért el az
együttessel, amelybe pedig a végső siker reményében szerződtették. A
La Gazzetta dello Sport úgy tudja, Ronaldo évi 31 millió eurós fizetése
túl magas, és klubja komolyan fontolgatja eladását.

A portugál sztár szerződése 2022-ben jár le Torinóban, ahol koránt-
sem biztos a maradása – jelezte csütörtökön a Daily Star angol napilap,
amelynek tudomása szerint Ronaldo már felvette a kapcsolatot Beck-
hammel, aki az Inter Miami tulajdonosaként szívesen látná őt az észak-
amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő csapatában.

Mbappét ezúttal szorosan őrizték a Barcelona védői, gólt így csak büntetőből tudott szerezni
a francia támadó  Fotó: AP
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Tizenhat év után újra Messi és Ronaldo nélküli 
BL-negyeddöntő

Tizenhat év után fordul elő újra,
hogy a két világklasszis, Lionel
Messi és Cristiano Ronaldo nélkül
rendezik a negyeddöntőt a labda-
rúgó Bajnokok Ligájában.

A dpa német hírügynökség érde-
kességként megemlíti, hogy ami-
kor ez legutóbb megtörtént, akkor
a Paris Saint-Germain sztárja,
Kylian Mbappé még csak hatéves
volt, az FC Liverpoolban pedig a
német Dietmar Hamann játszott a
középpályán.

A 2004/2005-ös szezonban a ké-
sőbb ötszörös aranylabdássá avan-
zsált Ronaldo még a Manchester
Unitedben szerepelt, míg az azóta
már hatszoros aranylabdás Messi
ugyanúgy az FC Barcelona játé-
kosa volt.

A portugál jelenlegi klubja, a Ju-
ventus most az FC Portóval szem-
ben esett ki a nyolcaddöntőben,
míg a Barcát a PSG búcsúztatta.Fotó: AP

Ianis Hagi (b) és Nicolae Stanciu (k) ezúttal riválisok voltak Fotó: Pro Sport

Navas kivédte Messi büntetőjét, a pillanat sorsdöntőnek bizonyult                                                 Fotó: AFP
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A nyolcvanas évek hokijáról Albertini Zoltánnal

Marosvásárhelyen új kezdet
előtt áll a jégkorongsport, hi-
szen nemrégiben felavatták
az új sátortetős jégpályát Ma-
rosszentgyörgyön, Marosvá-
sárhelyen pedig a jelek
szerint rövidesen egyenesbe
kerül a jégcsarnok ügye. Jó
alkalom ez a visszatekintésre,
illetve a jelenlegi helyzet ér-
tékelésére. Ebben Albertini 
Zoltán, a korábbi Sportiskola
(a helyi Szász Albert Sportlí-
ceum elődje) testnevelő ta-
nára, jégkorongedzője volt
segítségünkre. A történet a
nyolcvanas években indul, a
régi idők hokiját nem volt cé-
lunk érinteni ebben a beszél-
getésben.

– Mikor alakult meg a Sportis-
kola jégkorongszakosztálya?

– 1981 őszén. A Víkendtelepen
kezdtük az edzéseket, majd az egy-
kori műjégpálya megnyitásával
1982 januárjában újraindult váro-
sunkban a jégkorongélet. Annak
idején sok jégkorongozó volt Vá-
sárhelyen, mintegy 80-90 gyermek
járt edzésekre hozzánk minden sze-
zonban, tehát nagy volt az emulá-
ció: én akkor a Sportiskolánál
három korcsoporttal dolgoztam pár-
huzamosan. 

– Egyedül foglalkozott a gyere-
kekkel a Sportiskolánál?

– Csapatmunka volt, egyedül
nem tudtam volna véghezvinni
mindezt. Jó barátom, Soós János lo-
gopédus tanár kollégám segített
nekem, de nagyon jó szülői csopor-
tok is kialakultak,  mindenben tá-
mogattak. 

– Hány évi szünet után kezdték
újra a jégkorongot Marosvásárhe-
lyen?

– 14 évvel korábban szakadt meg
az első hokis időszak a városban.
Az ötvenes évek periódusát én csak
hallomásból ismerem, és a sport-
könyvekből értesültem az akkori
eredményekről, abból az időből,
amikor országos bajnokok is voltak.
Viszont tudom, hogy a jégko-
rongsport a hetvenes évekig létezett
Vásárhelyen. Mi 1983-ban játszot-
tuk az első hivatalos mérkőzést.

– Milyen volt a kezdet a Sportis-
kola fiatal jégkorongozói számára?

– Nem volt könnyű! Az első kor-
osztályomban az 1966-ban született
gyerekek kaptak helyet, és kétéven-
ként váltották egymást a korosz-
tályok (gyermek, ifjúsági 1. és
ifjúsági 2.), így mindig két csapattal
vettünk részt az országos bajnoksá-
gokon (kisifjúsági és nagyifjúsági).
A nyolcadik osztályos gyerekekkel
több tornán, kuparendezvényen vet-
tünk részt Gyergyócsomafalva,
Gyergyóditró, Gyergyóremete és
Balánbánya korosztályos együttese-
ivel közösen, de ők is több alkalom-
mal utaztak hozzánk hasonló

tornákra, így jó baráti kapcsolatot
ápoltak egymással a gyerekek, de a
szülők és a testnevelő tanárok is.  

Akkoriban Bukarest és Galac
körül szerveződött az egyik orszá-
gos csoport, a másik Csíkszeredá-
ban és Gyergyószentmiklóson.
Külön értékcsoportban, illetve baj-
nokságban szerepeltek a fedett jég-
pályán és külön a nyitott
műjégpályán játszó csapatok, mert
nagy volt köztük az erőnléti és tech-
nikai tudásbeli különbség. A nyitott
pályán játszó alakulatok ugyanis
kevesebb ideig élvezhették a jeget,
mint a fedett pályán készülő együt-
tesek, amelyek 8-9 hónapig lehettek
jégen. 

Nekem a legnagyobb támaszt a
marosvásárhelyi jégkorong újrain-
dításában a gyergyószentmiklósi
Bazilidesz Csaba hajdani jégkoron-
gozó, majdani edző nyújtotta,  na-
gyon sokat segített nekünk a
specifikus felkészülések, edzőtábo-
rok során. Sokat dolgoztunk száraz
edzéseken, mivel jég legfeljebb öt
hónapig volt a pályán, akkor is csak
a kemény telek időszakában. Ahogy
kisütött a nap, elolvadt a jég, mivel
a létesítménynek nem volt külön
hűtőrendszere, a valamikori vágó-
híddal osztozott a vezetékeken.
Nagy sertés- és marhavágások ide-
jén nem volt teljes értékű a fagyasz-
tás, mivel csak keringőpumpák
voltak a műjégpályán, és nem am-
móniával működött.

Nyitott műjégpálya volt még
Sepsiszentgyörgyön, Szucsáván,
Ploiești-en, Brassóban és Sepsi-
szentgyörgyön. Székelyudvarhe-
lyen és Radócon csak természetes
jég volt, de ott is léteztek csapatok,
és ugyanebbe a csoportba soroltak
gyengébb képességű csapatokat is a
fedett pályás bajnokságból, mint
például a bukaresti Dinamót vagy a
Triumfot. Viszont itt nem osztottak
ki külön országos bajnoki címet,
mivel ez inkább regionális bajnok-
ságnak minősült. 

Megjegyzem, hogy ezekben a
pontvadászatokban több alkalom-
mal diadalmaskodtunk, így az
1985-ös, 1986-os és 1987-es idény-
ben, amikor is jó nagyifjúsági csa-
patunk volt. 
Nemzetközi mérkőzések 
a Ligetben

– Más helyi egyesületeknek is
volt jégkorongszakosztályuk, azon
belül ifjúsági korcsoportjuk?

– Négy jégkorongcsapat szerve-
ződött a nyolcvanas években: az
Imatex (ott a Szász–Berekméri
páros dolgozott a gyerekekkel), a
Sportiskola (ahol én edztem a gye-
rekeket Soós Jánossal), a Gloria
(Incze Tuka foglalkozott velük) és
az Elektromaros (ahol a néhai Kor-
mos Gusztáv és Tóth Ernő edzőskö-
dött). Sajnos már csak ketten élünk
közülük Soós János barátommal, de
elmondhatjuk, hogy tényleg alkot-
tunk valamit a helyi jégkorong tör-
ténetében. 

– Honnan szerezték be a felszere-
léseket? 

– Az Imatexnél abban az idő-
szakban jégkorong-felszereléseket
is gyártottak, lábszárvédőket, váll-
védőket, könyökvédőket, átlátszó
pleximaszkokat ugyanis nem lehe-
tett kapni városunkban. A hajdani
jégpálya keleti részén tribünt is épí-
tettek, amelyek benépesültek egy-
egy jégkorongmeccsen. Az akkori
jégsimító Destarol-gépet is a szülők
intézték, amely idővel Brassóba ke-
rült át.

– Voltak nemzetközi meccsek is?
– Dr. Biró Tóni hajdani kiváló

jégkorongozó – aki abban az idő-
szakban az ifjúsági válogatott or-
vosa volt –  segített a nemzetközi
kapcsolatok kialakításában. A Szó-
fiai Slavia így 1985 januárjában
Marosvásárhelyen szerepelt, amiért
minket kétszer is meghívtak a bol-
gár fővárosba turnéra 1985 nyarán
és 1986 telén. 

– Visszaemlékszem, hogy a nyolc-
vanas években délelőtt 10 órától,
majd délután 3 és este 6 órától sza-
badon is lehetett korcsolyázni a Li-
getben a néhai korcsolyapályán.

– Éppen emiatt kezdődtek az ed-
zéseink reggel 6 órától, hogy 10
óráig tudják lesimítani a jeget a
hobbikorcsolyázóknak. Ennyire el-
szántak voltak annak idején a fiatal
sportolók! 

– Van-e olyan ismertebb egykori
jégkorongozó, aki önnél formáló-
dott, és akire most szívesen gondol
vissza?

– Sok tehetséges gyerekkel és fi-
atallal dolgoztam, közülük azonban
kevesen jutottak felsőbb szintre,

zömük kedvtelésből űzte a jégko-
rongot. Senkit nem szeretnék ki-
hagyni, de mindenkit nem tudok
felsorolni. Adorjáni Z., Barabás I.,
Bús Zoltán, Botezan Gh., Krika L.,
Szép M., Turzai D., Walter I., vagy
Szász Attila (a Marosvásárhelyi
Rádió főszerkesztő-helyettese),
Gagyi Péter (sokszoros motoros
bajnok), vagy Gálfalvi Áron jégko-
rong- és kézilabdaedző (a néhai
Gálfalvi Artúr kézilabdaedző fia)
jut hirtelenjében eszembe, és elné-
zést kérek mindazoktól, akiket most
nem említettem, mindannyian az én
„gyerekeim” voltak. Egyébként kö-
zülük néhányan külföldön próbáltak
szerencsét a rendszerváltás után,
amikor leállt a jégkorongsport Ma-
rosvásárhelyen: kikerültek Magyar-
országra játszani, edzősködni,
bíráskodni. 
A jégkorongot a gyephoki 
követte

– Ez mikor történt?
– Az 1989-es fordulat után leállt

a vágóhíd, a hűtésrendszer sem mű-
ködött tovább, ez pedig a helyi jég-
korong- és korcsolyázósport halálát
jelentette. A jégkorongszakosztály
1991-ben bomlott fel a Sportiskolá-
nál, a Gloriánál, az Imatexnél és az
Elektromarosnál már egy évvel ko-
rábban. Sokan áttértek a gyepho-
kira, ami szárazedzést feltételezett.
Könnyebb is volt a mozgás a terem-
ben, mivel volt már egy alapunk, és
nem a nulláról indultunk. 

– Mikor kezdték el űzni helyi
szinten a gyephokit?

– Én 1992-ben kezdtem, és 2003-
ig foglalkoztam vele, amikor  főtan-

felügyelő-helyettes lettem. Emiatt
már nem volt időm az edzésekre, és
akkor küldtem a helyemre Dodó
Gábort és Kui Csabát, akiknek se-
gítettem a szakosodásban is.

– Melyik áll közelebb a szívéhez:
a jégkorong vagy a gyephoki?

– A jégkoronghoz más volt a hoz-
záállás a város és a szülők részéről
is, hagyománya volt városunkban.
A műjégpálya léte is sokat nyomott
a latban, és a gyerekeket is jobban
lehetett motiválni egy torna vagy
egy nemzetközi mérkőzés kapcsán.
Sokan jöttek edzésre, hiszen más el-
foglaltságuk nem volt. Mintegy
600-700 jelentkező közül válogat-
hattam az évek során, és mindig jöt-
tek újabb gyerekek. Soha nem
utasítottam vissza senkit, a kevésbé
tehetségesek idővel úgyis lemorzso-
lódtak.

– Marosszentgyörgyön nemrégi-
ben sátortetős műjégpályát avattak,
és nem hívták meg sem önt, sem pél-
dául Nagy Árpádot (Kuksit), aki az
elmúlt években sok gyereket megta-
nított jégkorongozni Marosvásárhe-
lyen. Gyakorlatilag ő volt az egyike
a hokis tevékenység újraindítóinak,
mégsem invitálták meg a létesít-
mény átadására. Ezt ön hogyan ér-
tékeli?

– A szervezők hibájának tekin-
tem. Ha az akadémiánál nem is tud-
hattak mindenkiről, akinek az évek
során volt valamilyen köze a hoki-
hoz Marosvásárhelyen, a helyi ren-
dezőknek mindenképpen képben
kellett volna lenniük az ügyben.
Különben sok sikert kívánok az új
kezdeményezéshez!

A Székelyföld Jégkorong-akadémiáról 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja Kui Csaba. A Szé-
kelyföld Jégkorong-akadémia vezetőedzőjével Szucher Ervin az intézményről és a nemrég átadott sátortetős
műjégpályáról beszélget.

A Maros Hockey Klub a ligeti jégcsarnokra vár
A rendszerváltást követő leállás után 2009-ben a Maros Hockey Klubnál indult újra Marosvásárhelyen a

jégkorong-tevékenység, amelyet dr. Pokorny László elnökként, Nagy Árpád (Kuksi) edzőként irányított
2018-ig (erről az évek során több ízben cikkeztünk lapunkban). Három éve a sportszervezet lekerült a vá-
sárhelyi jégkorong térképéről, de talán nem véglegesen, mondta el érdeklődésünkre a tréner.

„Kétévi együttműködés után elhidegült a kapcsolatunk a Székelyföld Jégkorong-akadémiával. Nem hosz-
szabbították meg a szerződésemet a harmadik idényre, így bizonytalan helyzetbe kerültem. Kezdetben jártunk
Csíkkarcfalvára, és közös tábort szerveztünk a sepsiszentgyörgyiekkel, majd idővel az akadémia is a táborok
szervezője lett. Mivel a szerződésem lejárt, és nem hosszabbították meg, 2018-ban azt mondtam, hogy nem
utazom el Karcfalvára a vásárhelyi gyerekcsapattal. Viszont a szülőknek és a gyerekeknek azt tanácsoltam,
hogy ők menjenek, hiszen úgyis van ott elég edző, aki irányíthatja őket. Nem példa nélküli ez, velem is meg-
történt korábban, hogy nekem kellett gondját viselnem más gyerekcsoportoknak, amikor egyik-másik edző
valamiért nem tudott részt venni egy-egy tornán. A tábor után a szülők mintegy fele azzal állt elő, hogy Kui
Csaba lesz az edző az akadémiánál – akit szerintem már megkörnyékeztek addig az akadémia vezetői –, így
átvitték oda a gyerekeiket, majd idővel a többi szülő és gyerek is átpártolt hozzájuk. Az akadémia vezetői
azzal érveltek, hogy nem teljesítettem megfelelően a kötelességem, miközben mi mindent elkövettünk, hogy
eredményesek legyünk, amikor tudjuk, hogy milyen körülmények között lehetett jégkorongozni Marosvá-
sárhelyen... Az a véleményem, hogy ha korábban lett volna fedett műjégpálya városunkban, eredmények is
lettek volna!” – mondta el Nagy Árpád (Kuksi) a Népújságnak. Hozzátette: bízik benne, hogy rövidesen be-
fejezik a marosvásárhelyi jégcsarnokot, és a Maros Hockey Klub újrakezdheti tevékenységét. 

Az évek során mintegy 600-700 gyermek és fiatal fordult meg a keze alatt

Albertini Zoltán egyik csapatával

Czimbalmos Ferenc Attila
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Jóváhagyták az új InvestEU programot
Mintegy 400 milliárd eurónyi
beruházást hivatott generálni 

Az európai parlamenti képvi-
selők március 9-én jóváhagy-
ták az állami és
magánforrásokat mozgósító
és a finanszírozáshoz jutást
leegyszerűsítő új InvestEU
programot. 

A Parlament 496 szavazattal, 57
ellenszavazat és 144 tartózkozdás
mellett fogadta el a Tanáccsal foly-
tatott tárgyalások eredményeképpen
létrejött ideiglenes megállapodást.

Az InvestEU az uniós költségve-
tésben erre a célra szánt, a jelenlegi
árfolyamon számított 26 milliárd
euró értékű garanciára támaszkodva
2021 és 2027 között várhatóan 400
milliárd euró beruházást generál
majd az Európai Unióban. A 750
milliárd eurós európai helyreállítási
csomag részét képező InvestEU a
stratégiai, fenntartható és innovatív
beruházásokat serkenti. Várhatóan
segít orvosolni a piaci hiányosságo-
kat, az optimálistól elmaradó beru-
házásokat és egyes célágazatok
beruházási hiányát.
Cél: fenntartható és stratégiai
beruházások indítása

Az InvestEU program célja, hogy
az unióban több stratégiai beruhá-
zás induljon a járvány idején elen-
gedhetetlen gyógyszer-,
orvosiműszer- és eszközgyártás, va-
lamint az informatikai és kommuni-
kációs technológiák fejlesztése,
illetve a komponensek és készülé-
kek gyártása területén.

A program olyan fenntartható
projektek finanszírozásához is hoz-
zájárul majd, amelyek igazolhatóan
kedvező környezeti, éghajlati és tár-
sadalmi hatással járnak. A projek-
tekkel szemben elvárás, hogy
semmilyen területen ne okozzanak
jelentős kárt, azaz nem veszélyez-
tethetik a környezetvédelmi és tár-
sadalmi célok teljesülését.

A képviselőknek sikerült elér-
niük, hogy az InvestEU program
igazodjon ahhoz a célkitűzéshez,
amely szerint 2027-ig az uniós for-
rások legalább 30 százalékát éghaj-
lat-politikai célokra kell fordítani.
Ugyanígy elérték, hogy a program
a járvány okozta válságot megszen-
vedő és a fizetésképtelenség határán
álló kis- és középvállalkozásokat is
támogassa.
375 millió eurót kap 

az Európai Beruházási Alap
A program által generált, a ter-

vek szerint mintegy 400 milliárd
euró értékű beruházás és az uniós
garancia az alábbi szakpolitikai cél-
kitűzések között oszlik majd meg:
* fenntartható infrastruktúra: kb. 38
százalék * kutatás, innováció és di-
gitalizáció: 25 százalék, * kis- és
középvállalkozások: kb. 26 száza-
lék, * szociális beruházás és kész-
ségfejlesztés: kb. 11 százalék.

Ezenkívül 375 millió eurót kap
az Európai Beruházási Alap, amely
szintén részt vesz az InvestEU
program végrehajtásában.
Függetlenedniük kell 
a stratégiai ágazatoknak

José Manuel Fernandes (EPP,
Portugália) kijelentette: 

„Az uniónak állami és magánbe-

fektetésekre egyaránt szüksége van
ahhoz, hogy gazdaságilag verseny-
képesebbé és eredményesebbé vál-
jon, és hogy egyes régióinak
fejlettségét közelítse egymáshoz.
Az InvestEU segítségével még több
forrás áll rendelkezésre arra, hogy
megvalósuljanak az egyébként el-
maradó projektek. Stratégiai ágaza-
tainknak, így például a
gyógyszeriparnak, függetlenedniük
kell. Segítenünk kell a legtöbbet
szenvedett régiókat, az uniós polgá-
roknak pedig jogos az igényük a jó
minőségű munkahelyekre és a be-
fektetésekre” – mondta a költségve-
tési bizottság részéről a tárgyalást
vezető képviselő a keddi vita során.
További források 
környezetvédelmi célokra

Irene Tinagli (S&D, Olaszor-
szág):

„További forrásokat irányítottunk
át környezetvédelmi célokra, a jár-
ványt megsínylő kis- és középvál-
lalkozások támogatására, és elértük,
hogy az InvestEU program alkossa
a helyreállítási terv magját. Mivel

az InvestEU szintén a válságból
való kilábalást segíti, ezért össze-
kapcsoltuk a helyreállítási és ellen-
állóképesség fokozását segítő
eszközzel, így a tagállamok a talp-
raállási programjaik egy részét az
InvestEU-n keresztül valósíthatják
meg” – mondta a gazdasági és mo-
netáris bizottság részéről a tárgya-
lást vezető képviselő.
A következő lépések

Miután a Tanács hivatalosan is
elfogadta a programról szóló rende-
letet, az az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való kihirdetését követő
huszadik napon hatályba lép. 

(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája)

Zöld út az EU új egészségügyi programjának
EU4Health – több államot érintő 

válsághelyzetek kezelése
Az Európai Parlament elfogadta az Európai
Unió új hétéves egészségügyi programját,
amelynek célja, hogy a tagállami egészség-
ügyi rendszerek jobban állják a jövőbeli vál-
sághelyzeteket és világjárványokat.

A program 5,1 milliárd eurós költségvetésének leg-
alább az ötöde betegségmegelőzésre és egészségfej-
lesztésre szolgál majd. Az EU a programmal jobban
fel tud készülni az országhatárokon túlmutató nép-
egészségügyi kockázatok kezelésére. Könnyebben és
megfizethető áron lehet majd hozzáférni a gyógysze-
rekhez és orvosi eszközökhöz.

A Parlament 631 szavazattal, 32 ellenében és 34
tartózkodás mellett elfogadta a Tanáccsal kötött, erről
szóló elvi megállapodást.
Az EU4Health a tagállamok szakpolitikai 
törekvéseit egészíti ki

Az új uniós egészségügyi cselekvési program
(EU4Health, azaz „az EU az egészségügyért”) a tag-
államok szakpolitikai törekvéseit egészíti ki. Az unió
azokon a területeken kíván nagyobb szerepet vállalni
az egészségügyben, ahol az uniós szintű közbenjárás
egyértelműen hasznos. Legfőképpen azzal kívánja
erősíteni a nemzeti ellátórendszereket, hogy segíti a
tagállamok munkájának összehangolását és az adat-
megosztást, valamint elérhetőbbé és megfizethetőbbé
teszi a gyógyszereket és az orvosi eszközöket.
Közös európai egészségügyi adattér

Az EU azért erősíti meg egészségügyi programját,
hogy jobban felvértezze az uniót és a tagállami egész-
ségügyi rendszereket a határokon átterjedő egészség-
ügyi veszélyekkel szemben. Ez nemcsak
járványhelyzetekben segít majd, hanem más, régóta

fennálló problémáknak, például a népesség elörege-
désének és az egészségi egyenlőtlenségeknek a keze-
lésében is. A program többek között a közös európai
egészségügyi adattér létrehozásával az egészségügy
digitalizálása terén is előrelép. Támogatja a mentális
egészség javítását, a rák elleni küzdelmet és a szín-
vonalas egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés ja-
vítását, többek között a szexuális és reproduktív
egészség terén.

A keddi plenáris vitán a képviselők kiemelték az
új program szerepét abban, hogy az egészség terüle-
tén csökkenjenek az egyes tagállamok vagy társa-
dalmi csoportok közötti különbségek. Üdvözölték,
hogy ezentúl a rescEU program készletezésén túl to-
vábbi uniós készleteket halmoznak fel a létfontosságú
orvosi berendezésekből és eszközökből, egészségügyi
válsághelyzet esetére pedig egészségügyi szakembe-
rek és segítők bevethető csoportját hozzák létre. 
A program rendelkezései 2021. január 1-től
alkalmazandók

Miután a Tanács hivatalosan is elfogadta a prog-
ramról szóló rendeletet, az az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba lép.
Rendelkezései visszamenőlegesen, 2021. január 1-től
alkalmazandók.

***
A Bizottság 2020 májusában – a koronavírus-jár-

vány okozta válságra reagálva – új önálló uniós
egészségügyi cselekvési programot terjesztett elő a
2021 és 2027 közötti időszakra. Az EU az egészség-
ügyért elnevezésű program célja, hogy az uniót és a
tagállami egészségügyi rendszereket felvértezze a ha-
tárokon átterjedő egészségügyi veszélyekkel szem-
ben. A Parlamentnek és a Tanácsnak 2020. december
14-én sikerült kompromisszumra jutnia a javaslatról.

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája)

Az Eurobarométer felmérése szerint: 
Az európai polgárok elvárják, vegyék jobban

figyelembe a véleményüket
Az európaiak túlnyomó többségének elvá-
rása az összes tagállamban az, hogy „jobban
vegyék figyelembe a polgárok véleményét az
EU jövőjével kapcsolatos döntéseknél” – mu-
tatta ki egy új felmérés. 

Kedden hozták nyilvánosságra az első olyan Euro-
barométer-felmérést, amelyet az Európai Parlament
és az Európai Bizottság közösen végzett el. Az Eu-
rópa jövőjéről szóló tematikus felmérésre 2020. ok-
tóber 22. és november 20. között került sor az EU 27
tagállamában.

Az Európa jövőjéről szóló konferenciáról megfo-
galmazott közös nyilatkozat aláírása előtt nyilvános-
ságra hozott felmérés szerint a túlnyomó többség (92
százalék) elvárása az összes tagállamban az, hogy „az
Európa jövőjével kapcsolatos döntéseknél jobban ve-
gyék figyelembe a polgárok véleményét”.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia pontosan
erre irányul: új nyilvános, befogadó, átlátható és
strukturált vitafórumot fog létrehozni az európaiak ré-
szére olyan témákkal, amelyek fontosak nekik, és
érintik a mindennapjaikat. 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia pozi-
tív hatással lesz az EU-n belüli demokráciára

Az európaiak háromnegyede úgy véli, hogy az Eu-
rópa jövőjéről szóló konferencia pozitív hatással lesz
az unión belüli demokráciára: az összes tagállamban
a határozott többség, összesen 76 százalék (ebből 25
százalék „teljes mértékben”, 51 százalék pedig „in-
kább”) egyetért azzal, hogy a konferencia jelentős
előrelépés lesz az unión belüli demokrácia szempont-
jából.

A válaszadók fele (51 százaléka) úgy véli, hogy ak-
tívan be kell vonni a legkülönbözőbb helyzetű em-
bereket. Fontos szerepet kellene játszaniuk a
fiataloknak (47 százalék szerint), a nemzeti kormá-
nyoknak (42 százalék szerint), és a tudományos dol-
gozóknak, szakértőknek, értelmiségieknek és
tudósoknak (40 százalék szerint).

Szintén az európaiak fele (51 százaléka) szeretne
maga is részt venni: a leglelkesebbek az ír válaszadók
(81 százalék), őket követik a belgák (64 százalék), a lu-
xemburgiak (63 százalék) és a szlovénok (63 százalék).
Nagyobb beleszólás az Európa jövőjéről
szóló döntésekbe 

Bár a válaszadók 55 százaléka az európai válasz-
tásokon való szavazást tekinti a leghatékonyabb mód-
szernek arra, hogy a döntéshozók uniós szinten is
meghallják a hangjukat, sokan nagyon határozottan
támogatják, hogy az európaiak az Európa jövőjével
kapcsolatos döntésekbe is nagyobb beleszólást kap-
janak. A válaszadók 92 százaléka (ezen belül 55 szá-
zalék „teljes mértékben”, 37 százalék pedig „inkább”)
egyetért azzal, hogy az uniós polgárok véleményét

jobban figyelembe kellene venni. A kijelentéssel csu-
pán hat százalék nem ért egyet.
El kell gondolkodni az EU jövőjéről

Tíz európai közül hat mondta azt, hogy a korona-
vírus-válság arra sarkallta, hogy elgondolkozzék az
Európai Unió jövőjén (19 százalék „teljes mértékben
egyetért” és 41 százalék „inkább egyetért”). 39 szá-
zalékuk nem érez így (23 százalék „inkább nem ért
egyet”, és 16 százalék „egyáltalán nem ért egyet”).
Hasonló életszínvonal, erősebb szolidaritás,
közös egészségügyi politika

A válaszadókat arra is megkérték, hogy válasszák
ki az Európa jövője szempontjától legkívánatosabb
fejleményeket: a legtöbben a hasonló életszínvonalat
(35 százalék) és a tagállamok közötti erősebb szoli-
daritást (30 százalék) választották. Az európaiaknak
kiemelten fontos még, hogy az unió előrelépjen a
közös egészségügyi politika (25 százalék) és az ha-
sonló oktatási normák (22 százalék) terén.
Értékek és kihívások

Az európaiak úgy vélik, hogy az unió fő értékei a
demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság tisz-
teletben tartása (32 százalék), valamint az, hogy az
unió jelentős ipari és kereskedelmi hatalom (30 szá-
zalék). A demokrácia, az emberi jogok és a jogálla-
miság tiszteletben tartása 14 országban a
legfontosabb (vagy egy másikkal közösen a legfon-
tosabb) érték. A jogállamisággal összefüggő értékek
különösen fontosak Svédországban, ahol a válasza-
dók 58 százalék kulcsfontosságúnak tartja ezeket. Az
unió gazdasági, ipari és kereskedelmi hatalma kilenc
országban a legfontosabb (vagy egy másikkal közö-
sen a legfontosabb) eszköz, leginkább Finnországban
(45 százalék) és Észtországban (44 százalék).
Fő globális kihívás az éghajlatváltozás

Az EU jövőjét érintő fő globális kihívás egyértel-
műen az éghajlatváltozás: az európaiak 45 százaléka
gondolja így. Az európaiak nagyjából azonos hányada
által említett második és harmadik legfontosabb prob-
léma a terrorizmus (38 százalék) és az egészségügyi
veszélyek (37 százalék). A negyedik leggyakrabban
kiemelt kihívás a kényszerű migráció és lakhelyelha-
gyás, amelyet az európaiak valamivel több mint ne-
gyede (27 százalék) említett.

***
Az 500. számú, Európa jövőjéről szóló Eurobaro-

méter tematikus felmérést 27 tagállamban személye-
sen végezték el, és szükség szerint kiegészítették
online interjúkkal. Összesen mintegy 27.034 interjúra
került sor.  (mózes)

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája)

Mózes Edith

Mózes Edith

José Manuel Fernandes

Irene Tinagli



JÓKÍVÁNSÁG

MINDENFÉLE

TETŐFEDÉS hagyományos cserép-
pel, Bilka fémcseréppel, manzárdosí-
tás, famunka A-tól Z-ig. Tel.
0758-637-095. (11051)

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

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
anyagból, cserépforgatást, ácsmunkát,
házak felújítását. Az anyagot biztosítjuk.
Tel. 0759-660-136. (10992)

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás,
Lindab-tető, bármilyen munkát vállalunk.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0754-553-856, Jani. (11066)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Ha minőségi munkát
szeretne, válasszon minket! Cégünk
bármilyen típusú munkát vállal garan-
ciával. Tel. 0742-344-119. (10988-I)

FAMETSZÉST, permetezést válla-
lunk. Tel. 0770-621-920. (11099)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőké-
szítést bármilyen anyagból, minden-
féle kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádo-
gosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0758-880-600. (10883)

MEGEMLÉKEZÉS

Hirtelen halálod megtörte szívün-
ket,
örökké őrizzük drága emlékedet.
Kegyetlen volt a sors, hamar el-
vitt
tőlünk, de az emléked örökre itt
marad közöttünk!
Egy életen át tartó fájdalommal
emlékezünk március 15-én 
FARKAS SÁNDORRA halálának
első évfordulóján. 
Téged feledni nem lehet, csak le-
törölni az érted hulló könnyeket! 
Felesége, Ági, lánya, Noémi,
veje, Simi. (11090-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 15-én id. CSEKE 
PÉTERRE halálának kilencedik
évfordulóján. Emlékét szívünk-
ben örökké őrizzük. 
Pihenése legyen csendes! 
Fia, Péter és családja. (11091-I)

Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet,
munka és küzdelem volt egész
életed. 
Értünk éltél, bennünket szerettél.
Drága jó szívét, dolgos két kezét,
áldd meg, ó, Atyánk, 
és köszönjük, hogy ő volt a mi
édesapánk.
Kegyelettel emlékezünk a bálint-
falvi születésű MÉSZÁROS
GYÖRGYRE halálának hetedik
évfordulóján. 
Szívünkben tovább él emléke. 
Fia, lánya, menye, veje, három
unokája, unokamenye és a roko-
nok. (11086-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, apa, nagytata, kép-
zőművész kolléga,

SZÉP GYÖRGY 
marosvásárhelyi festőművész

életének 77. évében, rövid és
méltósággal viselt szenvedés
után örökre megpihent.
A temetési szertartásra március
16-án, kedden 13 órától kerül sor
a marosvásárhelyi református te-
metőben.

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
a Szatmári családnak,
együttérzünk velük szeretett
tiszteletes urunk, SZATMÁRI
ELEMÉR elvesztése miatt érzett
fájdalmukban. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
A Virginás család. (p.-I)

Csittszentivánra,
KENDI JUSZTINÁNAK
77. születésnapja és
közelgő 50. házassági
évfordulója alkalmából
Istentől megáldott,
boldog időskort, sok
örömöt és boldogságot
kíván szerető férje,
Géza, lányai: Tünde és
Réka, vejei: Béla és
Gábor, unokái: Adrienn,

Patrik, Beatrix és Kincső. Isten
éltessen, drága mama! (11061-I)
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A hirdetési rovatban 

megjelent közlemények, 
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

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. (22443-I)

A TIMKO alkalmaz FÉRFI munkatársat a pékségbe, három váltásba.
Érdeklődni a cég székhelyén, Marosvásárhely, Bodoni utca 85. szám
alatt, vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAZUNK szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldol-
gozó üzembe részmunkaidőben, napi 4 órára. INDLACTO MURES
KFT., Prut utca 10. szám. Érdeklődni a Prut 10. szám alatt, a cég szék-
helyén. (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Három projektet lehet 
támogatni

Március 18-án kerül sor a Marosszéki Közösségi Alapítvány által
kezdeményezett Adományozói Kör idei első rendezvényére. A pályázati
folyamatban három projektet választottak ki, amelyeket adományokkal
lehet támogatni. Az első a marosvásárhelyi 7-es általános iskoláé, ahol
egy kültéri osztálytermet, valamint egy szenzoriális ösvényt alakítaná-
nak ki. A második a Iot 4 Nature terv, amely révén a Maros vizének mi-
nőségét tesztelnék, az ipari zónák által szennyezett kutak, források vizét
vagy a Marosvásárhely környéki tavak vizét. A harmadik projekt a
HIFA Románia Egyesületé, amely mozgássérült, krónikus betegségben
szenvedő vagy idős személyek otthoni gondozását látja el. Az egyes
projekteket a https://www.fcmures.org/cercde-donatori/hu oldalon lehet
támogatni.

Közelednek a próbavizsgák
A hónap végén megtartják a végzős diákok próbavizsgáit. A kisérett-

ségire készülő nyolcadikosok március 29-én román nyelv és irodalom-
ból, 30-án matematikából, 31-én anyanyelvből adhatnak számot
felkészültségükről. Az érettségi előtt álló tizenkettedikesek március 22-
én román nyelvből, 23-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból,
24-én a választott tantárgyból, 25-én anyanyelvből próbavizsgáznak. A
megmérettetések célja, hogy a diákok tisztában legyenek azzal, meny-
nyire állnak készen a valódi vizsgákra, illetve milyen hiányosságokat
kell bepótolniuk.

Meghosszabbították 
a határidőt

Március 31-ig hosszabbították meg a köztisztasági illeték megálla-
pításához szükséges nyilatkozatok benyújtásának határidejét, a zsúfolt-
ság elkerülése, a járványügyi előírások betartása és a várakozási idő
csökkentése érdekében. A nyilatkozatokat online is el lehet küldeni a
declaratii.salubrizare@tirgumures.ro e-mail-címre. A nyomtatvány le-
tölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról.
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