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Komoly iskolaberuházásokat
oldanának meg

Örülnek, de kételyeik is vannak

A közösségi média
tartalomelemzése
a politikatudományban

Csütörtökön, március 18-án a kolozsvári Planetárium kávézóban tartott sajtótájékoztatót Toró Tibor, a Bálványos
Intézet kutatási igazgatója, a Sapientia EMTE adjunktusa és Kiss Tamás, a
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója, a Transylvania Inquiry ügyvezetője egy új kutatásról, melynek témája
az AUR (Alianţa pentru Unirea Românilor) párt és George Simion diskurzusának elemzése a közösségi
médiában.

A mezőpaniti iskola udvarán épül meg az új komplexum

Öt Maros megyei település jut hozzá beruházási pénzekhez
a fejlesztési minisztérium által kezelt alapokból. A megyébe
érkező 44,3 millió lejből Mezőpanitban, Fehéregyházán és
Búnon, Dózsa Györgyben és Szászrégenben végezhetnek oktatásfejlesztési beruházásokat, míg Marosludason a művelődési házat bővítik, korszerűsítik.

Gligor Róbert László

____________6.
Legyőzték
a vírus(oka)t
Mezőpanit önkormányzata 2019-ben nyújtott be pályázatot a hazai regionális operatív program (POR) kiírására, hogy egy többfunkciós épület
megépítése révén két olyan hiányt orvosoljon, amely nemcsak a községben, hanem térségében is gondot jelent. Bodó Előd Barna polgármester
örömét fejezte ki, amiért elnyerték a kezdeményezés közel hétmillió lejes
támogatását. „A térségünk számára ez egy fejlesztési pont, és örülünk,
hogy a minisztérium is úgy látta, hogy a Mezőség ennek a részének
(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

Váratlanul nagy gólkülönbségű győzelmet aratott a Nyárádtői Unirea
2018 a Kolozsvári Sănătatea otthonában, a labdarúgó 3. liga 12. fordulójában. Ezzel Adrian Pop csapata
versenyben marad a rájátszást érő
helyért a 9. csoportban.

____________7.

A szoruló hurok

Gyakran kerül szóba, hogy az adóbehajtás hatékonysága terén –
számtalan más mutatóhoz hasonlóan – a sereghajtók közt caplatunk
az uniós mezőnyben. Újabb adatok szerint a pénzügyminisztérium sem
hisz abban, hogy javulhat a helyzet, ez pedig legtöbb néhány év távlatában igen komoly gondokat vetít előre.
Az adóbehajtás hatékonysága mint téma időnként szóba kerül a politikusok nyilatkozataiban, és általában egyetértés van abban is, hogy
javítani kéne ezen. Ám az illetékes hatóságok álláspontjában már komoly ellentmondás van. Nemrég az adóhivatal tett közzé egy 2024-ig
terjedő stratégiát, amiben az áll, hogy addig a határidőig a bruttó
nemzeti össztermék (GPD) arányához viszonyítva 2,5%-kal növelnék
az adóbevételeket. Ezzel szemben a pénzügyminisztérium azonos időtávra szóló előrejelzésében idén ennek a mutatónak a javulására számít, a következő években viszont már csökkenéssel számol. Ezekből a
becslésekből nehéz kibogozni, hogy mennyivel több pénzt tud adott
esetben behajtani az állam az esedékes adókból, mert az egy adott évre
becsült GDP-érték a gyakorlatban ritkán fedi a mindenkori kormány
számításait.
A statisztikák viszont már nem sokat érnek, amikor konkrét pénzre
van szükség, és egyrészt az utóbbi évekbeli elbaltázott gazdaságpolitika, újabban pedig a járvány nyomában pusztító gazdasági válság
nyomán olyan mértékben növekszik az állam adóssága, ami elkerülhetetlenül megszorításokhoz fog vezetni. Politikusok és elemzők
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 23 perckor,
lenyugszik
18 óra 37 perckor.
Az év 81. napja,
hátravan 284 nap.

Ma BEÁTA és IZOLDA,
holnap EMŐKE napja.
IDŐJÁRÁS
Többnyre borús idő

Hőmérséklet:
max. 6 0C
min. -2 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

34, 9, 45, 5, 31 + 10

18, 39, 25, 19, 24, 27
27, 17, 10, 4, 19, 43

NOROC PLUS: 4 8 5 5 1 5

SUPER NOROC: 6 0 4 1 0 8
NOROC: 5 3 3 1 8 0 7

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Nem lakás rendeltetésű épületek
felértékelése

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékosztálya felhívja a figyelmet, hogy azok a magánszemélyek,
akik nem lakás rendeltetésű épületeket birtokolnak, és
amelyeket nem a 2021-es évet megelőző öt évben vásároltak, illetve értékeltettek fel, ahhoz, hogy a 2021-es adóévben a 2%-os adókulcs helyett a 0,65%-os adókulcsban
részesüljenek, kötelesek időszerűsíteni az épületek adózandó értékét a hiteles értékelő szakértő által készített felértékelési jelentés révén. A felértékelési jelentést a javak
felértékelési szabványainak megfelelően kell elkészíteni, s
a helyi adóügyi szervnél kell benyújtani az első fizetési határidőig, azaz 2021. március 31-éig.

Szombaton is lehet adót fizetni
a hivatalban

Korszerűsítik a szászrégeni Petru Maior Líceumot

A Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium
jóvoltából korszerűsíthetik a szászrégeni Petru
Maior Líceum B épülettömbjét. A felújításra szánt
pénzösszeg 8.077.645,17 lej, az átutalásra vonatkozó szerződést Cseke Attila miniszter látta el
kézjegyével.

aláírja a szerződést a minisztériumban, utána elkészülhet
a műszaki terv, és meghirdethetik a versenytárgyalást a kivitelező kiválasztására. A kivitelezési határidő 2023. május
31-e. (vagy)

Az említett összegből renoválják a líceum azon épületszárnyát, ahová a vírusjárvány előtt az általános iskolás és
gimnazista diákok jártak. A tervek szerint korszerűsítik az
osztálytermeket, ezenkívül teljes tetőjavítás lesz, kicserélik
a nyílászárókat, az épületgépészeti elemeket, belső felújítási munkálatok is lesznek, legvégül pedig a termeket a
modern követelményeknek megfelelő bútorzattal látják el.
Az udvart is átrendezik, és mozgássérülteknek is rámpákat
alakítanak ki a lépcsőházban, illetve a bejáratoknál. A terv
különálló része az energetikai hatékonyság növelése, így
ennek megfelelően új fűtésrendszert alakítanak ki. Új kommunkációs rendszere lesz az épületnek, több okoskészüléket szereznek be, amelynek köszönhetően feljavítják az
online technikát. Az udvaron játszóteret is kialakítanak az
alsó tagozatos diákoknak, és szelektív hulladékgyűjtő is
lesz. Az elkövetkezendőkben Márk Endre polgármester is

A szeszélyes időjárás nyomán

Rengeteg riasztás a mentőegységeknél

A Maros megyei tűzoltóalakulat munkatársait
csütörtöktől péntek reggel 8 óráig, mintegy 24
óra alatt 62 alkalommal riasztották, többek között két súlyos közúti balesethez. A téliesre fordult időjárás miatt a hótól latyakos, csúszós
úttesten bekövetkezett baleseteknél, előző napokon pedig a hó súlya alatt régió- és megyeszerte úttestre borult fák eltávolításánál
segédkeztek.

Csütörtökön, március 18-án 23.50 órakor egy Ákosfalva
és Nyárádkarácson között történt közúti balesethez riasztották a tűzoltókat. Egy Káposztásszentmiklósról a főútra
kanyarodó személyautó felborult, a benne utazók – a 23
éves járművezető és 32 éves utasa – enyhébb sérülésekkel
megúszták, a mentőcsapat kiérkezéséig sikerült kimenekülniük a járműből.

Dicsőszentmártonban a Livezii utcában a szennyvízcsatorna eltömítődése miatt felgyűlt vizet kellett eltávolítsák
mintegy 50 méteren. A dicsőszentmártoni tűzoltóknak az
Aquaserv munkatársai és a polgármesteri hivatal személyzete segített, a forgalmat a beavatkozás idején a helyi és a
közúti rendőrség irányította – tájékoztatott a Maros Megyei Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőség sajtószóvivője.
Pénteken reggel 6.35 órakor Körtvélyfája övezetében
két személyautó ütközéséhez vezényelték ki a marosvásárhelyi és a szászrégeni tűzoltókat. Egyik járműbe szorult 40
év körüli női vezető súlyos sérüléseket szenvedett, őt a marosvásárhelyi sürgősségi szolgálatra szállították. A másik
jármű 53 éves férfi vezetője enyhébb sérülésekkel megúszta, őt a szászrégeni kórházba szállították. A beavatkozás
idején egyik sávon szünetelt a forgalom. (pálosy)

Március 31-ig szombatonként 8–12 óra között nyitva tartanak a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi Igazgatóságának pénztárai. Így hét végén is
benyújthatók a hulladékilleték kiszámításához szükséges
nyilatkozatok, és befizethetők a helyi adók és illetékek. A
hivatal a hét közben tapasztalt zsúfoltság csökkentése érdekében, valamint a késő délutánig dolgozók munkaprogramja figyelembevételével döntött a szombati nyitvatartásról.

Meghosszabbítják a nyugdíjasok
buszbérleteinek érvényességét

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a városban élő nyugdíjasokat, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, a helyi közszállítási vállalattal
egyeztetve az a döntés született, hogy a március 31-éig
szóló bérletek érvényességét egyelőre június 30-ig automatikusan meghosszabbítják, majd ezt a járványügyi helyzet alakulásának a függvényében tovább hosszabbíthatják.
Az intézkedés célja az időskorúak védelme, a zsúfoltság
elkerülése az új nyugdíjasbérletek kibocsátásánál – áll a
polgármesteri hivatal közleményében.

Elmarad a mai előadás

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának a március 22-ére, mára tervezett előadása biztonsági okokból elmarad.

Előadások a Nemzeti Színházban

Március 23-án, kedden 18 órától a Bolero című, Weöres
Sándor emléke előtt tisztelgő videóinstalláció van műsoron
a Kisteremben. 24-én, szerdán 18 órától a nagyteremben
A hülyéje című vígjátékot lehet megtekinteni Sebestyén Aba
rendezésében. 26-án, pénteken és 28-án, szombaton 18
órától a nagyteremben az Egy római tragédia című vígjátékot adják újra elő Keresztes Attila rendezésében.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

RENDEZVÉNYEK

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 angolosok és németesek jelentkezését várják,
akik fejleszteni szeretnék nyelvtudásukat. A program tevékenységei: interaktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás iránytű és térkép segítségével, hegyi túrák,
kötélkerti tevékenységek. A programot hazai és külföldi
oktatók vezetik, élménypedagógiai módszerek alkalmazásával. A hangsúlyt arra helyezik, hogy a gyerekek
merjenek beszélni, nem arra, hogy magoljanak. Érdek-

Fotó: ISU

lődni és iratkozni az info@outwardbound címen vagy a
0769-224-290-as telefonszámokon lehet.

Mesejátékok az Arielben

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
nagytermében március 22-én, hétfőn 18 órától újra A
brémai muzsikusok van műsoron, 26-án, pénteken 18
órától a Vándor Miska tekinthető meg az Ariel színházban. E két utóbbi előadás live stream változatát (élő
közvetítés) szórványban élő gyermekeknek ajánlja fel
a színház, a kezdeményezést a Bethlen Gábor Alap támogatta. Az előadásokra a helyek száma korlátozott,
előzetes helyfoglalás szükséges a 0740-566-454-es telefonszámon (naponta 9–13 óra között).
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Több városban is tüntettek a járványügyi korlátozások ellen

Minden korábbinál több koronavírusos beteget
ápolnak a Covid-kórházak intenzív terápiás részlegein, ugyanakkor több városban, Bukarestben
pedig két helyszínen is százak tüntettek szombaton
a járványügyi korlátozások, a maszkviselési kötelezettség és az oltások „kötelezővé tétele” ellen.

A kormányszékház előtti demonstráció egyik szónoka a Románok Egyesüléséért Szövetségből (AUR) kizárt Diana Sosoaca független szenátor volt, aki technokrata kormányt, előre
hozott választásokat követelt, és egyebek mellett az ellen tiltakozott, hogy a diákoknak még a testnevelésórákon is maszkot kell viselniük.
A bukaresti Egyetem téren ortodox szentképekkel, „Szabad
dákok”, „Le az egészségügyi diktatúrával” feliratú táblákkal
demonstrált több száz tüntető. A résztvevők többsége egyik
helyszínen sem viselte a nyilvános helyeken kötelező védőmaszkot, és nem tartotta be az előírásos távolságot.
A korlátozások ellen tüntettek szombaton Galacon, Bras-

sóban és a vesztegzár alá vont Temesváron is. A csendőrség
bejelentette, hogy megbírságolja a járványügyi előírások betartását megtagadó résztvevőket és a megmozdulások szervezőit: utóbbiakat azért, mert nem gondoskodtak arról, hogy a
demonstrációkon – a járványügyi előírásokat részletező kormányhatározatnak megfelelően – legfeljebb százan legyenek
jelen. A Temes megyei járványügyi operatív törzs szombat esti
ülésén – a koalíciós pártok helyi képviselői közti nézeteltérések és a karanténellenes tüntetések közepette – nem kapta meg
a szükséges kétharmados támogatást a két hete elrendelt vesztegzár újabb egy héttel történő meghosszabbításáról szóló
szakértői javaslat, így az eredeti rendelet lejártával vasárnap
éjféltől feloldják a karantént Temesváron és a vele összenőtt
környező községekben.
A bánsági nagyváros a romló járványügyi mutatók ellenére
kerül ki a vesztegzár alól: két hete a lakosság 7,36 ezrelékét
tette ki az előző kéthetes fertőzési ráta, szombaton már 8,19
ezrelékes volt a fertőzési arány. (MTI)

BioNTech-alapítók: a nyár végéig tarthat
a korlátozások időszaka

Sok országban a nyár végéig tarthat a járványügyi
korlátozások időszaka az új típusú koronavírus
(SARS-CoV-2) elleni védekezésben, de legalább egy
évig tart még, mire világszerte sikerül megszerezni
az ellenőrzést a kórokozó terjedése felett – mondták a vírus által okozott betegségtől (Covid-19)
védő oltások sorában az Európai Unióban elsőként
engedélyezett szérumot kifejlesztő BioNTech német
biotechnológiai vállalkozás alapítói egy vasárnapi
lapinterjúban.

Özlem Türeci és férje, Ugur Sahin a Welt am Sonntag című
német lapban közölt interjúban elmondta, hogy az Egyesült
Államokban és sok európai országban valószínűleg nyár végére érhető el az az állapot, amelyben már nincs szükség járványügyi zárlatra. Helyi járványkitörések továbbra is lesznek,
„a háttérzaj megmarad”, és új vírusváltozatok is kifejlődnek,
de nagy valószínűséggel nem okoznak majd nagy veszélyt.
Azonban legalább egy évig tart még, mire világszerte ellenőrizhető lesz a járványhelyzet. A SARS-CoV-2 nem is tűnik
el, és az oltóanyagokat mindig hozzá kell igazítani az új mutációkhoz. Így rendre szükség lesz majd emlékeztető oltásra,
de még nem tudni, hogy évente vagy ötévente – mondták.
Egyelőre azt sem lehet pontosan látni, hogy mekkora átoltottság kell a járvány megállításához. Sok szakértő szerint a
lakosság 70 százalékát kell beoltani. Németországban szeptember végére lehet elérni ezt az átoltottsági arányt – fejtette
ki Özlem Türeci és Ugur Sahin.
A Németországba bevándorlóként, gyermekkorukban Törökországból érkezett kutatóorvosok abból az alkalomból
adtak terjedelmes interjút a Welt am Sonntagnak, hogy a napokban megkapták Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök-

től az egyik legmagasabb német állami elismerést, a Nagy Érdemkereszt Csillaggal nevű kitüntetést, illetve a lapot kiadó
német multinacionális vállalat díját (Axel Springer Award).
A többi között elmondták, hogy 2020 januárjának harmadik
hétvégéjén, a kínai Vuhanban kitört járványról szakmai lapokban közölt első beszámolók hatására határozták el, hogy félreteszik az összes munkájukat, és csak az új kórokozóra
összpontosítanak, mert biztosnak tartották, hogy a vírus szétterjed, és tudták, hogy technológiájuk alkalmas a világjárvány
megállításához szükséges vakcina gyors kifejlesztésére.
A következő munkanapon, 2020. január 27-én el is kezdték
a vakcinafejlesztést. Nagyjából húsz változatot készítettek. A
végül forgalomba hozott oltóanyagot már februárban előállították. Több mint egy év távlatából látható, hogy nem sok mindent lehetett volna másként csinálni, legfeljebb néhány nappal
lehetett volna gyorsítani ezt a munkaszakaszt – mondták az
eredetileg daganatos betegségek gyógyítására szakosodott
BioNTech vezetői.
A biotechnológiai startup cég – feltörekvő technológiai vállalkozás – vakcinája így ugyan alig néhány hét alatt elkészült,
de a biztonságosság és a hatékonyság megállapításához több
tízezer ember bevonásával végzett klinikai vizsgálatokra volt
szükség. Ez a munka – a mainzi vállalat és a New York-i központú Pfizer gyógyszeripari óriáscég Lightspeed (Fénysebesség) nevű fejlesztési programja – november elejéig tartott,
akkor derült ki, hogy a végül Comirnaty néven bevezetett termék biztonságos, és hatékonysága 90 százalék feletti.
Özlem Türeci és Ugur Sahin azt is elmondták, hogy „nagyon
konstruktív” az együttműködés az EU-s partnerekkel, és az öszszes szabályozó hatóság „gyorsan és pragmatikusan” vett részt
a vakcina tesztelési és engedélyeztetési folyamatában. (MTI)

A vírus hónapokig észrevétlenül terjedhetett
a vuhani megjelenés előtt

Az új típusú koronavírus hónapokig észrevétlenül
terjedhetett az első Covid-19-esetek 2019. decemberi kínai megjelenése előtt amerikai kutatók szerint,
akik a Science című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban úgy becsülik, hogy legkorábban
2019 októberében jelenhetett meg a vírus Kínában.

A San Diegó-i székhelyű Kaliforniai Egyetem, az Arizonai
Egyetem és az Illumina cég kutatói molekuláris kormeghatározási eszközökkel és járványügyi szimulációkkal jutottak
erre a következtetésre.
„Arra kerestük a választ, hogy milyen hosszú ideig terjedhetett a SARS-CoV-2 Kínában, mielőtt felfedezték” – mondta
Joel O. Wertheim, a Kaliforniai Egyetem adjunktusa, a tanulmány egyik társszerzője.
„Hogy megtaláljuk a választ, az információ három fontos
szeletét kombináltuk – a vírus vuhani lezárások előtti terjedésének részletes megértését, a vírus genetikai sokszínűségét
Kínában és a legkorábbi kínai Covid-19-esetekről szóló jelentéseket” – részletezte a kutató.
2019 december végén jelentették az első Covid-19-eseteket
a közep-kínai Hopej tartományban lévő Vuhanból. Az új koronavírus gyorsan elterjedt a tartományból. A kínai hatóságok
lezárták a térséget, és az egész országra kiterjedő intézkedéseket hoztak a betegség terjedésének a feltartóztatására. 2020
áprilisára ellenőrzés alá vonták, de akkorra a világ már több

mint 100 országában megjelent a Covid-19. Az új koronavírus
zoonikus vírus, és azt feltételezték, hogy az esetek első csoportja a vuhani állatpiacról terjedt el, de a tanulmány szerzői
szerint nem valószínű, hogy ezek jelentik a járvány kezdetét,
mivel a legkorábbi feljegyzett Covid-19-esetek nem kapcsolódnak a piachoz. Helyi újságjelentések azt sugallják, hogy Hopej
tartományban a Covid-19 diagnosztizálása legalább 2019. november 17-re datálódik, ami azt feltételezi, hogy már aktívan
terjedt Kínában, amikor a kínai hatóságok az első járványügyi
intézkedéseket életbe léptették. A molekuláris alapú evolúciós
időpont-meghatározás alapjául szolgáló molekuláris órával
meghatározták, hogy a SARS-CoV-2 valamennyi variánsának
közös őse legkorábban 2019. november közepén létezhetett.
A közös ős molekuláris időpont-meghatározása gyakran rokonértelmű a betegség legkorábbi azonosított megjelenésével,
ám utóbbi „elképzelhető, hogy időben megelőzheti a közös
őst – ennek a járványnak az első esete napokkal, hetekkel, sőt
több hónappal korábban megjelenhetett a közös ős feltételezett időpontja előtt” – magyarázta Michael Worobey profeszszor, a tanulmány társszerzője.
Wertheim megjegyezte, hogy bár az új koronavírus 2019
őszén terjedőben volt Kínában, a kutatók modellje azt mutatja,
hogy decemberig ez alacsony szintű volt. A kutató megkérdőjelezte azokat a korábbi állításokat hogy a Covid-19 abban az
időszakban Kínán kívül is terjedt volna. (MTI)

Borrell: Törökország kilépése az isztambuli
egyezményből veszélyes üzenetet küld a világnak

Borrell felhívta Törökország figyelmét, hogy az isztambuli
egyezmény célja a nők és a lányok alapvető jogi védelmének
biztosítása az egész világon, különösen a járvány idején, amikor a nemi alapú erőszak egyre fokozódik. „Mélységesen sajnáljuk és értetlenségünknek adunk hangot, hogy Törökország
kilép ebből az Isztambul által fémjelzett megállapodásból. Ez
a döntés veszélyeztetheti a nők és lányok törökországi védelmét és alapvető jogait” – hangsúlyozta.
Reményét fejezte ki, hogy a török vezetés visszavonja a haA Recep Tayyip Erdogan vezette kormánypárt korábban
többször bírálta az egyezményt, amiért az kinyilvánítja a tározatot, és újra együttműködik az EU-val a nők és lányok jonemek közötti egyenlőséget, és elítéli a szexuális irányultsá- gainak védelmében, „amely az emberi jogok, a béke, a biztonság
és az egyenlőség alapvető eleme a 21. században.” (MTI)
gon alapuló hátrányos megkülönböztetést.
Törökország kilépése az isztambuli egyezményből
veszélyes üzenetet küld a világnak – írta Josep
Borrell, az Európai Bizottság alelnöke vasárnapi
közleményében, miután az ankarai vezetés szombaton úgy döntött, hogy kilép a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzését célzó, az Európa
Tanács égisze alatt elfogadott nemzetközi megállapodásból.

Ország – világ
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Négyezernél több új fertőzött

A legutóbbi tájékoztatás óta 4267 koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 20
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – közölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az új esetekkel 897.115-re nőtt a fertőzöttek
száma. 806.200 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak.
11.897 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel,
jelenleg 1334 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 62.484 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 15.467 pedig
intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 54.352 személy van házi, 116 pedig intézményes karanténban.
Az elmúlt 24 órában 76, koronavírussal diagnosztizált
személy haláláról érkezett jelentés. Ezzel 22.208-ra
emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható
halálesetek száma. (Agerpres)

Marad a hideg idő

Hideg időre, csapadékra és megerősödő szélre vonatkozó figyelmeztetést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A szakemberek
szerint kedden 10 óráig esőre, havas esőre és havazásra kell számítani, főleg az ország déli és délkeleti
részén, de helyenként Erdélyben is. A Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban is havazás várható. Hétfőn az ország nagy részén hideg lesz, délen és
délkeleten az ilyenkor megszokottnál akár 10 fokkal
is alacsonyabb hőmérsékleti értékekre lehet számítani. A meteorológusok szerint a hideg idő március
26-áig, péntekig kitart, addig éjszaka és reggel fagypont alá csökken a hőmérséklet. Kedden és szerdán
az ország keleti felében és a hegyekben megélénkül
a szél. (Agerpres)

Görögország már április
közepétől fogad turistákat

Görögországban idén hivatalosan május 14-től kezdődik az idegenforgalmi szezon, határait azonban
várhatóan már április közepétől megnyitja az Európai
Unióból érkező turisták előtt – jelentette be pénteken
Bukarestben Harisz Theoharisz idegenforgalmi miniszter Claudiu Nasui román gazdasági és turisztikai
miniszterrel folytatott tárgyalásai után. Az országba
azok léphetnek be, akiket már beoltottak a koronavírus ellen, akik ellenanyagteszttel bizonyítják, hogy átestek a betegségen, vagy akik negatív Covid-teszttel
igazolják, hogy nem fertőznek. A tíz év alatti gyerekek
esetében nincs szükség tesztre. A beutazókat szúrópróbaszerűen antigéngyorstesztekkel ellenőrzik a határon, ha pedig a teszt eredménye pozitív, akkor
elkülönítésbe kerülnek egy görög szállodában,
amelynek költségeit a görög fél fedezi a karantén idejére – idézte a görög minisztert az Agerpres hírügynökség.

A britek a felnőtt lakosság felét
már beoltották

Nagy-Britannia felnőtt lakosságának fele már megkapta a koronavírus elleni oltást – közölte szombaton
Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Hancock
a Twitteren megjelent bejegyzésében közölte azt is,
hogy az előző 24 órában többen részesültek a vakcinában, mint a december 8-án kezdődött nagy-britanniai oltási kampány bármelyik eddigi napján. A brit
egészségügyi minisztérium szombati közlése szerint
az első oltási dózist eddig 26 853 407-en, a másodikat 2 132 551-en kapták meg, így az eddig beadott
oltások száma az első és a második dózisokkal
együtt megközelítette a 29 milliót. A brit statisztikai hivatal (ONS) becslése szerint Nagy-Britanniának jelenleg hozzávetőleg 52,7 millió felnőtt lakója van, így
a szombatig beadott több mint 26,85 millió első oltási
adag azt jelenti, hogy az eddig beoltottak száma valamivel meg is haladta a lakosságszám felét. (MTI)

A szoruló hurok

(Folytatás az 1. oldalról)
különböző összefüggésekben és statisztikák alapján
szoktak – eddig kevésbé, újabban inkább – aggódni az
államadósság kapcsán. Konkrét összegben számolva ez
idén január végén mintegy 510 milliárd lejt tett ki. Tavaly a hitelek kamatai 14 milliárd lejbe kerültek, ez a
kiadás egy év alatt 19%-kal nőtt, és az idén tovább fog
emelkedni. Csak viszonyításként, ez nagyságrendileg
már közelíti a hadseregre költött pénz mértékét, viszont
az adósságteher gyorsabb ritmusban növekszik a fegyverkezési kiadásoknál. Ebben a tempóban nincs már
messze az a pillanat, amikor az adósság akkorára halmozódik, hogy a kamatterheinek a fizetéséhez sem tud
elég hitelt szerezni, lehet, hogy még ez a kormány, és
akkor az esedékes görögországi nyaralást majd össze
lehet kötni élménybeszámolók gyűjtésével a helléneket
ért 2010-es évek eleji megszorítások kapcsán, mert számunkra is mértékadóak lesznek ezek. És mint mindig, a
felelősöknek legfeljebb ellenzéki sors jut, az adófizetőknek meg a törlesztés.
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Komoly iskolaberuházásokat oldanának meg

(Folytatás az 1. oldalról)
szüksége van erre a projektre” –
mondta el a Népújság megkeresésére az elöljáró.
A hatezer lakosú nagyközség öt
településén mintegy 600 diák tanul,
akiket iskolabusszal beszállítanak a
községközpontba, hogy ők is élvezhessék a Kádár Márton Általános
Iskola nyújtotta lehetőségeket.
Négy évvel ezelőtt a községvezetés
elindított egy sportfejlesztési elképzelést, ennek első lépéseként a paniti iskola udvarán egy műfüves
labdarúgópályát építettek, beindult
a focioktatás is a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia marosszéki alközpontja révén, de nemcsak
fociról lehet beszélni, hanem más
sportágakat is támogatnak. Hiányzik azonban a községben egy sportcsarnok, amelyet időjárástól vagy
évszaktól függetlenül tudnának
használni a gyerekek, így a községvezetés által benyújtott projekt
egyik eleme egy 250 férőhelyes lelátóval rendelkező sportterem megépítése lenne, amelyet a diákságon
kívül a fiatalok és mások is használhatnának. Az épületegyüttes másik
részében egy két-három helyiségből
álló oktatási egység, egy tanműhely

kap helyet, amely az 5-8. osztályosok számára egyfajta szaktudást tud
átadni az iskolai oktatás keretében
fa- és fémmegmunkálás és egyéb
szakterületeken. Mellette egy korszerűen felszerelt előadóterem is
helyet kap. Az elméleti és gyakorlati szakoktatás révén a gyerekek
olyan szakmai, műszaki alapismereteket kapnának, amelyek a későbsegíthetik
őket
a
biekben
pályaválasztásban, esetleg szakmunkásképző felé irányulnak, hiszen szakmunkásból mindig hiány
van. Ugyanúgy délutáni programok
keretében akár a felnőttoktatást is
segíteni tudja majd a tanműhely és
tanterem, és esetleg később más
szakterületekre, akár labortevékenységekre is kibővítenék a kínálatot. A paniti iskolaudvaron
megépülő intézmény, amely kibővíti az okatási keretet és sportolási
lehetőséget is biztosít, nemcsak a
községbeli diákok, hanem a térség
számára is hiánypótló lesz.
Elvetették, majd jóváhagyták
Dózsa György község négy pályázatot nyújtott be a POR kiírására,
amiből három óvoda építésére meg
is ítélték a támogatást. A negyedik
projektet a lukafalvi Rákossi Lajos

Védőoltás-helyzetkép Maros megyében

Általános Iskola bővítésére készítették, hogy a meglévő iskolát
négy-öt szaklaboratóriummal és
sportteremmel bővítsék ki. Elméletileg egy ugyanakkora, ezer négyzetméteres felületű beruházásról
van szó, mint a meglévő iskola. A
6,9 millió lejes terv támogatását
azonban visszautasították, mivel a
községben két általános iskolába
járnak a gyerekek (Lukafalván a
magyar, Nagyteremiben a román tagozatosok), és külön-külön egyik
esetben sincs meg az előírt gyereklétszám, csak együtt. Ezért csak a
lukafalvi iskola gyerekeire jutó támogatási arányt, mintegy négymillió lejt biztosította volna a
minisztérium, a hiányzó 2,9 millió
lejt a községnek kellett volna hozzátennie – magyarázta lapunknak
Iszlai Tibor polgármester, aki a döntést megfellebbezte, hiszen úgy
érzi, hogy a községbeli gyerekeknek is jár egy ilyen beruházás, de
nem lenne szükséges mindkét iskola mellé egy-egy új épületet felhúzni, illetve nem lenne gazdaságos
fenntartani. Ugyanis a községnek
van iskolabusza, amellyel a teremi
iskolából is öt perc alatt át tudják
szállítani a tanulókat a lukafalvi in-

Kevés az oltóanyag és a szakember

Két hónappal az oltási kampány kezdete után Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán kezdeményezésére
csütörtökön sajtótájékoztatót tartottak, amelyen részt vett a megyeszékhelyi oltóközpontok megszervezéséért
felelős szakemberek mellett dr. Moldovan Iuliu, a megyei közegészségügyi
igazgatóság vezetője is.

Karácsonyi Zsigmond

A közegészségügy vezetője emlékeztetett
arra, hogy egy éve (március 4-én) diagnosztizálták az első Covid-megbetegedést Maros
megyében. Azóta az azonosított esetek száma
meghaladta a 19 ezret. Szomorú, hogy több
mint 600-an elhunytak. Ezért is nagyon fontos
szerepük van az óvintézkedések betartása mellett a védőoltásoknak. A megyében tizenegy településen hoztak létre oltóközpontokat.
Marosvásárhely városvezetése, törvényes
kötelezettségének eleget téve, és együttműködve a közegészségügyi szakemberekkel, öt
oltóközpont (51 fülke) működéséhez szükséges infrastruktúrát biztosított. Ebből jelenleg
csak 11 fülke (a három oltóközpontban) szolgálja ki a beoltásra jelentkezőket. Soós Zoltán
azt nyilatkozta, hogy az illetékesekkel folytatott egyeztetések eredményeképpen áprilistól
újabb 12 oltási fülkét üzemelnek be.
A körülményekhez képest sikeresnek minősítette az elmúlt két hónap tevékenységét
dr. Cristina Bogăţean iskolaorvos, mivel Marosvásárhelyen 20.400 személy kapta meg a
védőoltást az állandó oltóközpontokban, 3750
személyt pedig a mobil csapatok oltottak be.
Jelenleg három mozgó csapat van, ebből kettő
a tanügyi dolgozókat, egy pedig a mozgásképteleneket oltja.
A járvány terjedését csak egy felpörgetett oltási ritmussal lehetne megfékezni. Több vak-

Fotó: Mariş Cristian Daniel

cinára és szakemberre lenne szükség, ezt hangsúlyozta dr. Şipos Remus orvos is. Szerinte a
tervezett oltópontok kiszolgálására négyszer
ennyi szakemberre – 600-700 egészségügyi
dolgozóra – lenne szükség csak Marosvásárhelyen, akik folyamatosan, hétvégeken is ellátnák az oltásra jelentkezőket.
A sajtótájékoztató utáni beszélgetésen többen is ellentmondásosnak tartották a szakemberek hiányát. Amint mondták, az orvosi egyetem
mellett a városban több asszisztensképző is működik. Ezek diákjai az előkészítő és adminisztratív tevékenységek ellátására – akár a választott
pályájukhoz szükséges gyakorlatként – alkalmasak lennének. Természetesen az önkéntesek
bekapcsolódása mellett fontos lenne az elmaradt
juttatások törlesztése. A polgármester köszönetet
mondott az orvosoknak és az Iskolaigazgatóság
alkalmazásában levő orvosoknak, akik a délelőtti
iskolai munkájuk után második műszakban, több
órán át az oltóközpontokban dolgoznak. Egyébként a város eddig 361 ezer lejt költött az oltás
megszervezésére és lebonyolítására.
Szombati összesítés szerint országosan
közel 2,5 millió a beadott oltások száma, ebből
csak 770 ezren kapták meg a második adagot,
ami még mindig nagyon kevés a járvány megfékezéséhez. Ezt bizonyítja, hogy újabb és
újabb megyék „pirosodnak be”, és egyre több
települést helyeznek karanténba a magas fertőzöttségi arány miatt. Maros megyében a hét
közepéig napi 60-70 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba a közegészségügyiek. A járványtani szakemberek szerint a valós arány akár
ennek 3-4-szerese is lehet.
Dr. Moldovan Iuliu arról számolt be, hogy a
megyében a válságos Covid-betegek rendelkezésére 59, lélegeztetőgéppel felszerelt ATIágyhely áll, és van lehetőség ezt tovább
növelni. Jelenleg a helyek folyamatosan foglaltak, de az is igaz, hogy a beutaltak közül 510 százalékot más megyéből hoztak át.

tézménybe. A polgármester fellebbezését elfogadták, azzal a feltétellel, ha a község „beszáll” a közel
hárommillió lejes önrésszel a projektbe. Közben a tervet az önkormányzat benyújtotta az Országos
Beruházási Társasághoz (CNI) is,
de mivel itt rengeteg projekt van,
esélytelennek látják azt, hogy innen
egyhamar forráshoz jussanak. Ezért
elfogadták a minisztérium feltételét,
és örülnek annak, hogy a POR alapjaiból mégis támogatni fogják a beruházást.
Nem tudni, hogy miből gazdálkodhatnak
Mivel még nem látta a támogatási szerződést, Iszlai Tibor számára
még mindig kérdés az, hogy bár az
eredményközlésben 6,5 millió lej
van feltüntetve, megkapja-e a teljes
összeget a község, vagy csak az eredeti elképzelés szerint, a 2,9 millió
hiányával. A több év alatt megtakarított pénzüket a másik három
óvoda építésére megnyert pályázatok önrészére fordították, így egyelőre a községvezető nem lát
lehetőséget arra, hogy idén pénzt
tudnának biztosítani a lukafalvi
munkálatokra is. Esetleg még időközben megtakaríthatnak valamennyit, de ez egyelőre nyitott
kérdés – részletezte a községvezető.

Tűzesetek

Csak óvatosan az örömmel
Mindkét polgármesternek van
már negatív tapasztalata a beruházások megvalósítása terén, ezért
nem hallgatták el félelmeiket. A
mezőpanitiak készen állnak arra,
hogy amint aláírják a szerződést,
lépjenek is a beruházás érdekében:
el kell elkészíteni a kivitelezési tervet, majd közbeszerzési eljárás
révén kiválasztani az építőcéget,
ezért az is megtörténhet, hogy a bürokratikus eljárások miatt akár egykét évet is csúszhat a kivitelezés. A
megítélt pályázati támogatás nagyjából fedezi a projekt költségvetését, az önkormányzatnak többnyire
a tereprendezéssel kell hozzájárulnia a megvalósításhoz, de időközben megváltozhatnak az árak, ami
problémákat eredményez – fejtette
ki Bodó Előd Barna.
Iszlai Tibornak is vannak fenntartásai: a tervek megvannak, ezért
a minisztériumi szerződés aláírása
után el is indíthatják a közbeszerzési eljárást a kivitelező cég kiválasztására, de nem egyszerű építőt
találni, hiszen az árak „el vannak
szaladva”, és a legtöbb cég kevesli
a jóváhagyott költségvetési kereteket, és nagyobb nyereség reményében jelenleg nem tolonganak a
munkálatokért.

Koronkán és Havadtőn
keletkeztek nagy károk

Továbbra is sok a tűzeset. A hét végén
három helyre is riasztották a tűzoltókat.
Pénteken egy dánosi ház kéménye gyúlt
meg, a segesvári tűzoltóknak sikerült
megakadályozniuk a tűz továbbterjedését.
Szombaton délelőtt Koronkán a Kastély
utcában egy lakóház tetőzete gyúlt meg. A
tűz 25 négyzetméteren pusztított, s fennállt a veszély, hogy az egész ház a lángok
martalékává válik. A marosvásárhelyi tűzoltók oltották el a tüzet, szerencsére emberi áldozat nem volt.
Szombaton kora délután Havadtőn, a
Fő úton egy gazdasági melléképület és

egy 100 négyzetméteres műhely égett le,
amelyben egy quad, szerszámok és közel
600 liter üzemanyag volt. A műhely mellett egy haszonjármű is meggyúlt. A tüzet
feltehetően a tűzvédelmi szabályok be
nem tartása miatt egy szikra okozhatta,
amelytől az üzemanyag lángra kapott.
Az oltás során a Fő úton mindkét irányban lezárták a forgalmat.
A tűz oltásában a marosvásárhelyi, a
szovátai és az erdőszentgyörgyi tűzoltók
vettek részt – tájékoztatott Dan Petru
Daniel, a tűzoltóság sajtószóvivője.
(mezey)
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Orvosaink emlékezete 2.

A marosvásárhelyi római katolikus temető orvos-sírjai

A könyv online bemutatására
március 11-én a Studium
Prospero Alapítvány székhelyén került sor. A kötetet,
amely egy sorozat második
része, a szerző, dr. Kiss Csekme
Márta nyugalmazott családorvos ismertette. Meghívott
Oláh Dénes római katolikus főesperes volt.

Mózes Edith

A kötet a marosvásárhelyi római
katolikus temető orvosainak sírjait
veszi számba, elhunyt orvosaink
életéről, tevékenységéről ad áttekintést – mondta felvezetőjében a kötet
szerkesztője, Nagy Zsolt. Elmondta, hogy ugyancsak a Studium
gondozásában jelent meg 2017-ben
a marosvásárhelyi református temető orvossírjait bemutató kötet, és
előkészületben van a sorozat harmadik kötete, a helyi izraelita
temető orvossírjait bemutató album
is.
Miután köszöntötte a kötetek fő
szerzőjét, dr. Kiss Csekme Márta
családorvost, Oláh Dénes főesperest, a Studium Alapítvány ügyvezető elnöke, dr. Vass Levente
államtitkár videóüzenetben üdvözölte a kötet iránt érdeklődőket, a
nézőket, illetve a meghívottakat.
143 orvos alussza örök álmát
a római katolikus temetőben
Dr. Csekme Márta kijelentette: –
Szépnek tartom ezt a könyvet, hangulatos is, kedves is, és megmutatja
a római katolikus temető jellegét is.
Tulajdonképpen hónapok óta szerettük volna megtartani a bemutatóját ennek a könyvnek, ezért tartunk
most online könyvbemutatót.
Ezt követően elmondta, hogy 143
orvos alussza örök álmát a római
katolikus temető sírhantjai alatt.
Ezek közül 16 sírban két-két személy nyugszik, házaspárok vagy
apa és gyermeke. A 143 orvos közül
egy született a 18. században, 12-en
a 19. században, a többi, 130 orvos
a 20. században látta meg a napvilágot.
Az összorvossírok száma a katolikus temetőben 143, a református

temetőben 231. A könyv végén emlékeznek meg 11 orvosról, akik nem
találhatók meg a katolikus temetőben. Közülük heten tanárok voltak
az egyetemen, hárman főorvosok
voltak, hárman pedig a 18. században születtek, és Marosvásárhelyen
szolgáltak.
A könyv történetéről elmondta,
hogy 2018 őszén kezdtek hozzá az
orvossírok felkutatásához, 2019 és
2020 fordulóján sikerült felfedezni
az utolsókat. 2019 őszén Péterffy
Attila elkészítette a fényképeket,
Nagy Zsolt szerkesztő elkészítette a
mellékleteket.
2020. július végén született meg
az első 150 darab kötet, és tulajdonképpen azóta készülnek a bemutatóra. Nagyon kevés könyv volt,
több kötelező példányt kellett többfelé eljuttatniuk, alig maradt belőlük eladásra az olvasóközönségnek,
ezért november végén még megjelentettek 100 kötetet. Ezek után határozták el, hogy megpróbálják az
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izraelita temetőben is feltérképezni
az orvosokat.
A jó orvos tudós és varázsló
egyben
Kiss Zsuzsánna, a kötet lektora is
videóüzenetben fejtette ki, miért
volt fontos ennek a könyvnek a kiadása. Elsősorban – mondta –, mert
az orvosi szakma hivatás, mert
helyzetünkben nem tanácsos, sőt kifejezetten veszélyes elfelejteni a
múltunkat, mert lokálpatriotizmusunknak megtartó ereje van, mert
Marosvásárhely színét-javát, felekezeteit, példaértékű közembereinek emlékét, a város szellemiségét
akarjuk megőrizni és továbbadni. A
jó orvos tudós és varázsló is egyben
– tette hozzá.
A Kálvária úti a harmadik katolikus
temető Marosvásárhelyen
Oláh Dénes római katolikus főesperes örömét fejezte ki, hogy
ilyen értékes munkák születnek, és
saját szavai szerint pár adattal szolgált a kötethez. Azzal kezdte, hogy

a mai Bolyai líceum helyén volt valamikor az első katolikus templom
Marosvásárhelyen, és annak a környékén volt egy temető, ami később
fölszámolódott. A következő temető
a mai Vártemplom, a valamikori ferences templom kertje volt. Ezért
nevezik coemeteriumnak, Székelyföldön cinteremnek ezeket a templomkerteket, amelyek egyben
temetkezési helyek is voltak. Végül
a mostani temetőről beszélt.
– A reformáció teljesen megszüntette a katolikus egyházat, és fölszámolta, egészen a jezsuiták 1697-es
ideérkezéséig, akik megkezdték a
maguk áldásos munkáját, iskolát
alapítottak. Akkoriban elsősorban
az örmények kezdtek visszatérni a
katolikus hitre, aztán folyamatosan
mások is. Ekkor építettek egy fatemplomot, ami 1728-ig a mai Keresztelő
Szent
János-plébániatemplom helyén volt. Miután az
egyházi élet újraszerveződött, szükség volt temetkezési helyre is, és
így jött létre a mai Kálvária úti katolikus temető 1729-ben. Azért
kapta ezt a nevet, mert a domboldalba a jezsuita atyák keresztutat állítottak fel – a keresztút a katolikus
egyházban főleg a nagyböjtben gyakorolt imaformába nőtte ki magát,
és nagyon sok keresztutat állítottak
a természetben és sok katolikus
templomnál. 1729-től kezdtek el temetkezni ebbe az új katolikus temetőbe. Ez tehát a harmadik katolikus
temető Marosvásárhelyen. Háromhektáros terület, és kb. 3700 sír található benne; a református temető
hathektáros terület, tehát területben
is nagyobb, és a sírok számát tekintve is nagyobb – magyarázta a
főesperes.
– Az adatokat tekintve – folytatta
– azt mondhatom, nagyon jó arányban vannak jelen az orvosok a katolikus temetőben. Büszke vagyok,
hogy a temetőben 143 orvossír van.
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A 12 éves ittlétem alatt pár orvosnak én voltam az eltemető papja,
aki a szertartást végezte, és igét hirdetett. Nagyon fontos dolog ez, viszont szomorú tény, sokkal többet
temetünk, többet, mint összegezve
ahány keresztelést és házasságkötést végzünk. A másik szomorú tény
pont ebből adódik, kissé a temetők
felé fókuszáltunk: ravatalozók épülnek mindenfelé, holott az élet nem
a temetőkről kellene hogy szóljon,
hanem az óvodákról meg a kisgyerekeket befogadó intézményekről.
Ám az életünknek fontos és szerves
része a temető, és azt megbecsülni,
rendben tartani kötelességünk.
A borítón látható a Don-kanyari
emlékmű is, de az a gyönyörű sír,
ahol a Szent Erzsébet-jelenet van
megmintázva, sajnos többé így nem
látható. Barbár kezek az alsó, a
gyermekét tartó s az adakozótól kenyeret elfogadó alak szobrát ellopták. A nyomozás tart. Ez a könyv
gyönyörű emlék erről a meggyalázott sírról – zárta beszédét Oláh
Dénes főesperes.
Marosvásárhely társadalma
kicsiben
Ugyan orvossírokról van szó, de
ha végiglapozzuk a köteteket, láthatjuk, hogy vannak itt magyarok,
magyar érzelmű örmények, bolgárok, talán szászok is. Nem feltétlenül csak katolikus felekezetűek
vannak a katolikus temetőben. Orvosok voltak, de szervesen bekapcsolódtak a város kulturális,
művészeti és sportéletébe is. Ezek a
kötetek valójában város-, illetve
művelődéstörténeti kivonatok is, hiszen az egykori Marosvásárhely társadalmát láthatjuk kicsiben.
A kötet mind a szerzőnél, mind
pedig a kiadónál, a Studium Alapítvány székhelyén, a Rigó utcai szakkönyvtárban is bárki számára
elérhető.
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A közösségi média tartalomelemzése a politikatudományban

Az AUR és a Simion-story

Csütörtökön, március 18-án a
kolozsvári Planetárium kávézóban tartott sajtótájékoztatót Toró Tibor, a Bálványos
Intézet kutatási igazgatója, a
Sapientia EMTE adjunktusa és
Kiss Tamás, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója, a Transylvania Inquiry
ügyvezetője egy új kutatásról, melynek témája az AUR
(Alianţa pentru Unirea Românilor) párt és George Simion
diskurzusának elemzése a közösségi médiában.

Egyrészt be akarták mutatni az erdélyi magyar közönségnek, hogy a
közösségi média tartalomelemzése
(az úgynevezett Big Data típusú megközelítés) milyen lehetőségeket nyit
meg a politikatudományi, illetve tágabban a társadalomkutatási elemzésekben. Másrészt ezen módszer(ek)
segítségével hozzá szeretnének járulni az AUR felfutásának és választási sikerének a megértéséhez.
1. Közösségi média
tartalomelemzése
A Covid–19-járvány már meglévő trendeket erősített fel. A politikai folyamatok (illetve tágabban a
társadalmi érintkezés) növekvő
mértékben tevődik át az online
térbe. A pandémia idején a 2020-as
önkormányzati és parlamenti választási kampányok a korábbinál is
nagyobb mértékben voltak online
kampányok, a megszorítások közepette pedig a kérdőíves adatfelvételek vagy a fókuszcsoportos
beszélgetések lehetősége is nagyon
korlátozott volt. Ez a periódus az
online
közvélemény-kutatások
dömpingjét hozta, az ezekkel kapcsolatos módszertani problémákat
azonban nem oldotta meg. Egy online közvélemény-kutatás lehet nagyon hasznos és jelzésértékű,
azonban semmi esetre sem tekinthető reprezentatívnak, még az internethasználók körére sem. A
hagyományos adatfelvételi lehetőségek pótlásában – illetve, ha majd
a járvány okozta válságon túl leszünk, a kiegészítésében – sokkal
nagyobb lehetőség van az úgynevezett Big Data típusú megközelítésben. Ezt a megközelítést pont az
teszi lehetővé, hogy a politikai (és
egyéb típusú) események jelentős
része az online térben történik, s így
lehetővé válik, hogy a közösségi
médiaeseményeket
közvetlenül
megfigyeljük és a folyamatok időbeli dinamikáját megragadjuk.
Ebből a szempontból a Big Data
más (és bizonyos értelemben több),
mint a hagyományos módszerek.

Ebből a felismerésből (és kényszerből) kiindulva, a Bálványos Intézetből, illetve két közvéleménykutató cégből, a Transylvania Inquiryből és a TT Research and Consultingból
álló
konzorcium
kifejlesztett egy közösségimédiatartalmak elemzésére vonatkozó facilitást és protokollumot. A
munkában társadalomkutatók (Kiss
Tamás, Toró Tibor, Jakab Zalán
Tamás), kommunikációs szakember
(Toró Tamás) és informatikusok
(Terkál Róbert, Sándor Balázs) vettek részt. A cél egy olyan elemzési
sablon kidolgozása volt, ami a politikai folyamatok tudományos és
kommunikációs/marketing célú
elemzését egyaránt lehetővé teszi. A
bemutatott elemzési eljárás nyilván
nemzetközi viszonylatban nem egy
újdonság, viszont:
(1) az erdélyi magyar társadalom- és kommunikációkutatásban –
legjobb tudásunk szerint – nincs hasonló jellegű elemzői facilitás, illetve
(2) a politikatudományi kutatások azon szegmenseiben, amikben
utazunk (pl. populizmus-, nacionalizmuskutatások, kisebbség- és
idegenellenesség) szintén jól értékesíthető, mint a jobb empirikus
megalapozottság irányába mutató
módszer.
Elemzési sablonunk vagy protokollumunk 5 fázisra tagolódik:
– Elemzési univerzum kijelölése
(releváns oldalak lehatárolása)
– Formális trendelemzés (posztok/szerkesztett tartalmak és a hozzájuk kapcsolódó interakciók
időbeli elemzése)
– Szerkeszett tartalmak/posztok
mennyiségi tartalomelemzése
– Szerkesztett tartalmakra/posztokra vonatkozó (minőségi) diskurzuselemzés
– Kommentek tartalomelemzése.
Ezeket a fázisokat az AUR-„univerzumra”, illetve George Simion
Facebook-megnyilvánulásaira vo-

natkozó elemzésen keresztül szemléltetjük.
2. Az AUR és a Simion-story
2.1. Az AUR-univerzum
Elemzési facilitásunk jelenleg a
nyilvános Facebook-oldalakra és
csoportokra korlátozódik, de ez
egyéb nyilvános oldalak és csoportok irányába bővíthető. Az AUR-ra
vonatkozó elemzés összesen 34 oldalra, 10.957 (2019. január – 2020.
december közötti) posztra és
566.177 szöveges kommentre vonatkozik. Lényeges elem, hogy míg
a posztok csak kisebb része (mintegy 15%-a) származik George Simiontól, addig a posztokhoz tartozó
interakciók döntő többsége (több
mint 90%-a) hozzá köthető. Simion
oldala az AUR-univerzum zászlóshajója, bizonyos értelemben pedig
az AUR-story egy one man shownak is tekinthető.
Az AUR-ra vonatkozó vizsgálat
esetében az elemzési univerzum létrehozása nem jelentett különösebb
gondot. Érdemes kiemelni azonban,
hogy létrehoztuk pl. az erdélyi magyar közösségimédia-univerzumot,
vagy a magyarországi ellenzéki, illetve Fidesz-párti univerzumokat.
Az erdélyi magyar médiauniverzumba több mint 3000 nyilvános
oldal és csoport tartozik, amelyeket
szisztematikusan gyűjtöttünk össze
intézményes doméniumok szerint
(a magyar politikai szereplőktől az
iskolákig és egyházközségekig).
2.2. Simion oldalának formálistrend-elemzése
Az AUR sikere – kampánytechnikai értelemben – minden kétséget kizárólag ahhoz kötődik, hogy George
Simion nagyon sikeresen használta a
közösségi médiát, mondhatni megfejtette a politikai siker kulcsát jelentő Facebook-kommunikációs
algoritmust. A 2020-as önkormányzati és parlamenti választási kampányban a román politikai
szereplőket messze meghaladó interakciószámot (megosztások, reak-

Erdélystat-elemzés a 2020-as érettségi eredményekről

ciók, kommentek) produkált úgy,
hogy a stabil közönsége (pagelike-ok, követők) alulmúlta azokét.
Simion más román politikai szereplőkhöz viszonyítva – akik nagyobb
arányban operáltak szöveges posztokkal – elsősorban a fotó- és videóposztokra helyezte a hangsúlyt.
Az áttörést a videóposztok, ezen
belül is az élő Facebook-videók
hozták el.
2.3. Az AUR posztok mennyiségi
tartalomelemzése
A mennyiségi tartalomelemzés
során két módszert használtunk.
2.3.1. Kulcsszóháló szerinti keresés
Az első a bejegyzés-adatbázisban
(ami a szöveges posztokat, illetve a
kép és videóposztok aláírásait egyaránt tartalmazza) történő kulcsszóháló alapján történő keresés. Ez egy
egyszerű, manuális, ugyanakkor nagyon hasznos módszer. Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyar
tematikájú és a COVID–19-posztok
mennyire voltak jelen, illetve
mennyi interakciót hoztak. Magyarán, milyen mértékben köszönhető
az AUR sikere a magyarellenes nacionalista és a COVID-dal kapcsolatos megnyilvánulásoknak? A
válasz, hogy egyik tényező sem felelős közvetlenül az AUR 2020-as
választási sikeréért, közvetve azonban mindkettő része a sztorinak.
– A COVID-dal kapcsolatos
posztok 2020 március-áprilisában,
majd júliusában jelennek meg – egy
kevésbé intenzív periódusban érik
el a maximális interakciószámot –,
azonban sem a kampány során, sem
korábban nem a COVID–19 jelentette Simion fő tematikáját. A
COVID–19 hatása inkább közvetett
lehetett, hisz növelte az online kampány jelentőségét és az általános
elégedetlenséget.
– A magyar tematika Simion
korai periódusában, még 2019-ben
játszott jelentős szerepet. Az úzvölgyi események jelentősen növelték a
láthatóságát, és ezt követően próbálta
is ébren tartani a magyar tematikát.
Azonban a későbbi – jóval sikeresebb – növekedési periódusaiban a
magyar tematika háttérbe szorul, és
nagyon nagy biztonsággal állítható,
hogy az elektorális áttörés nem
ennek a tematikának köszönhető.
2.3.2. Szövegbányászat (text mining)
Az elemzés során a manuális
módszereknél összetettebb eljárásokat is használtunk, hogy megállapítsuk a posztok mögötti tartalmakat.
Ilyen az úgynevezett LDA-modellezés, ami a R adattudományi kutatásokban alkalmazott programcsomag
egyik mesterségesintelligencia-facilitása. Ennek segítségével modelleztük a posztok (majd a kommentek)
mögötti topikokat/témákat. Itt a
mobilizáló és választási üzenetek,
illetve a pénzügyi támogatásokra
való felhívások mellett már megje-

A magyarul tanulók fokozatosan ledolgozzák hátrányukat

Az Erdélystat által nyilvánosságra hozott összesítés szerint a 2020-as
érettségi
vizsgákon
országosan
107.213 diák szerzett oklevelet, a
nyári vizsgaidőszak hivatalos sikerességi rátája 64,5%-os, az őszi pótérettségié 34,1%-os. A magyar
nyelven tanulók közül 4518-an vizsgáztak eredményesen, a sikerességi
arányuk 62,1, illetve 32,1%-os.

Az elemzés újdonsága, hogy a nyári és az
őszi vizsgaidőszak tanulói szinten összevont
eredményeit dolgozza fel. Az így kalkulált, a
beiratkozók számához viszonyított sikerességi arány 2020-ban 77,2%-os volt az aktuális évfolyam nappali tagozatos diákjai
körében. A magyarul tanulók esetében
74,9%-os – valamivel alacsonyabb, mint az
országos átlag.
Az Erdélystat elemzése rámutat: az alacsonyabb sikerességi ráta ellenére a magyar
nyelven tanulók hasonló arányban szereztek
érettségi diplomát, mint a teljes romániai diákpopuláció, a sikeresen érettségizők körében az arányuk 4,2%-os. Ennek magyarázata,
hogy a magyarul érettségizők nagyobb arányban iratkoznak be, vesznek részt, illetve pró-

bálkoznak ősszel is az érettségi vizsgán. A
magyar diákok ilyen értelemben fokozatosan
ledolgozzák hátrányukat, a gyengébb teljesítményt magasabb motivációjuk és kitartásuk
ellensúlyozza.
A magyar diákok teljesítményének értékelésében az elemzők számoltak azzal a diszkriminatív elvárással is, amely szerint a
magyar tanulóknak a román anyanyelvűekkel
azonos követelményű képzésben és vizsgán
kell részt venniük. Ennek a hatásnak a kiszűrésére egy hipotetikus elméleti számítást végeztek: a magyar tanulók esetében is csak
három vizsgaeredmény (anyanyelv, kötelező
és választható tantárgy) alapján számolták ki
az érettségi átlagot. Így számolva a sikerességi arány 82,5%-ra emelkedett, az írásbeli
jegyek átlaga 7,16-ról 7,52-re nőtt. Az
egyenlő vizsgaelvárásokat feltételező elméleti modell alapján további 405 magyarul tanuló diáknak sikerül(ne) diplomát szerezni (a
beiratkozók 7,6%-ának), ők azok, akik kizárólag a román nyelv és irodalom vizsga miatt
buknak meg.
A sikerességi arányok jelentősen eltérnek
szakok szerint – mutat rá az Erdélystat elemzése. Az elméleti képzésben a sikerességi

arány 88, a hivatási (vokacionális) képzésben
76, a szaklíceumi képzésben pedig 44%-os
volt a magyarul tanuló nappali tagozatos diákok körében. A magyar tagozatok lemaradása a filológiai, a szakközépiskolai, a
művészeti és a sportosztályokban jelentős,
azonban a természettudományi és a matematika–informatika profilú tanulók az országos
átlag felett teljesítettek.
Magyar tannyelvű iskolák/tagozatok rangsora
a 2020-as érettségi vizsga alapján
Immár a második alkalommal tette közzé
a magyar tannyelvű osztályokkal működő középiskolák rangsorát az Erdélystat, így lehetőség adódik összevetni, hogy mely iskolák
pozíciója javult, illetve romlott 2019 és 2020
között. Az első öt helyezett esetében is átrendeződés tapasztalható, a kolozsvári János
Zsigmond Unitárius Kollégium két hely javításával vette át a listavezetést, a második helyezett, a Székely Mikó Kollégium szintén
két pozícióval került előbbre. A harmadik helyen lévő marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum két pozíciót rontott a 2019-es
eredményekhez képest, akárcsak a negyedik
helyre került Silvania Főgimnázium magyar
tagozata, amely előző évben a második he-

lennek az AUR és George Simion
központi üzenetei, mint az elitellenesség, a vallási alapú érték-konzervativizmus, a gazdasági protekcionizmus, a fakivágások tématizálása, a mainsteam média kritikája, a
magyarellenesség, illetve a Moldával való egyesülés.
2.4. Az AUR és Simion politikai
diskurzusa
A mennyiségi és minőségi elemzésből egyaránt jól kirajzolódik,
hogy az AUR diskurzusa korántsem statikus. Az úzvölgyi események előtt, illetve még ezt
követően is egy klasszikus többségi etnikai nacionalizmus dominál, ahol a magyarok, illetve az
oroszok jelennek meg ellenségként, a nemzeti homogenizálás és
a Moldvával való egyesülés pedig
nemzeti célként. A nacionalista
diskurzus erős antikommunizmussal társul.
A későbbi – jóval sikeresebb –
növekedési periódusokban egy
egyértelmű váltás zajlik le, és egy
olyan – amúgy az olyan szereplőkhöz, mint Orbán vagy Kaczynski retorikájához nagyon hasonló –
diskurzus kerül előtérbe, ami az
adott kontextusban egy niche-t biztosít az AUR számára, és a választási siker záloga lesz. A hangsúly az
elitellenességen van, amelynek tagjai Simion értelmezésében a nemzetközi szervezeteket és a külföldi
nagytőkét szolgálják ki. Ők az etnikai, illetve vallási-kulturális alapon
meghatározott „tiszta román néppel” állnak szemben, amelynek (a
nemzetközi szereplők gazdasági és
kulturális penetrációját ellensúlyozó)
állami védelemre lenne szüksége,
gazdasági és kulturális szempontból
egyaránt. Ez a képlet a nemzetközi
populizmuskutatások szempontjából
már-már közhelyszerű, a román politikai palettán azonban 2020-ban hiánycikknek számított. Ennek oka,
hogy a politikai mezőt a jobboldali
(Nyugat- és piacpárti) erők dominálták, és Dragnea bukását követően lényegében a PSD is visszatáncolt az
általuk képviselt modernizációs
konszenzushoz.
2.5. Magyarellenes kommentek
Az elemzési algoritmus utolsó fázisában a kommenteket elemeztük,
ezúttal a magyarellenes kommentek
mennyiségi tartalomelemzésére korlátozódva. Az ezekben megjelenő
legfontosabb tartalmi topikok a mainstream román politikai elit árulása,
a Székelyföld, a megélhetés (magyarokat és románokat egyaránt sújtó)
nehézségei, az etnikai politizálás és a
magyar elitek kritikája, a magyarellenes gyűlöletbeszéd, a többségi nacionalizmus, illetve Úzvölgye. A
magyarellenes kommentek érzelmileg negatívabbak, a kommentelők
között pedig nagyobb arányban találunk férfiakat.

lyen állt. Jelentősen javított helyezésén a
besztercei Andrei Mureşanu Főgimnázium
magyar tagozata, a 19. helyről került az 5.
helyre. Ezekben a líceumokban minden beiratkozó diáknak sikerült az érettségi vizsgája, illetve az összesített médiájuk 8-as
feletti volt.
A tavalyi toplistához képest a mostani adatok arra is lehetőséget adtak, hogy az Erdélystat munkatársai országos rangértékeket
számítsanak az összevont nyári és őszi szeszszió alapján a nem magyar tagozatok esetében is. Ahhoz, hogy a magyar
iskolák/tagozatok a nem magyar (alapvetően
román tannyelvű) iskolákkal/tagozatokkal
összehasonlíthatók legyenek, a sikerességi
arányt és médiát kiszámították minden romániai középiskola esetében. A vegyes (magyar,
román, egyéb) tannyelvű iskolák kétszer szerepelnek ebben a rangsorban, külön a magyar
és külön a nem magyar tagozatok eredményeivel. Az így képzett országos rangsor első
háromszáz iskolája/tagozata között tizennyolc magyar iskola/tagozat van, az első
százba a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Kollégium, a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Elméleti Líceum, illetve a zilahi Silvania Főgimnázium magyar tagozata került be.
Az Erdélystat honlapján érhető el a teljes
elemzés és az iskolák rangsora.
(Sajtóközlemény)
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Bálint Zsombor

Legyőzték a vírus(oka)t

Váratlanul nagy gólkülönbségű
győzelmet aratott a Nyárádtői Unirea 2018 a Kolozsvári Sănătatea otthonában, a labdarúgó 3. liga 12.
fordulójában. Ezzel Adrian Pop csapata versenyben marad a rájátszást
érő helyért a 9. csoportban.
Ha a Covid még okozhat is gondokat, a zöld vírusoknak becézett
kolozsvári csapat játékosai nem tették: az Unirea 2018 mindhárom bajnoki pontot megszerezte az igazi
„falusi” pálya benyomását keltő, libalegelőre emlékeztető nemeszsuki
gyepen. A mérkőzésen a kolozsváriak jegyezték az első lehetőségeket, a 10. percben Ceaca fejese
elkerülte a kaput, a 16.-ban pedig
ugyanő próbált átemelni a kimozduló Feier fölött, ám utóbbi időben
visszaért a helyére. Nyárádtő nem
maradt adós, és előbb Pogăcean vezette rá egyedül Lăzăreanura, ám
belebonyolódott a cselébe, aztán Iliescu előtt maradt ki egy hasonló lehetőség, majd Solymosy éles
szögből leadott lövése lepte meg
szinte a hazai kapust. A helyzetek

ellenére azonban a szünetig nem
esett gól.
A második félidő is a nyárádtőiek
lehetőségeivel rajtolt. Előbb Mâneran kiugrására jött ki jól a hazaiak
kapusa, majd Vidrăsan cselezte
magát lövőhelyzetbe, az alsó sarokba tartó labda azonban nem volt
túl erős ahhoz, hogy Lăzăreanu ne
tudja megfogni. A meccs azonban
csak akkor pörgött fel igazán, amikor a 61. percben Dumbrăvean röviden szabadított fel, és a volt

Szerkeszti: Farczádi Attila 1179.

élvonalbeli játékos, Tilincă a kapuba
gyötörte a labdát, amivel vezetéshez
juttatta a kolozsváriakat (1-0). Nyárádtőnél ugyanis ezt követően szakadt ki a gólzsák. Három perccel
később Szőlősi csúnyán lerántotta a
tizenhatoson belül Rotarut, és Vidrăsan nem hibázta el a büntetőt (1-1).
Jóformán alig folytatódott a meccs,
és máris zörgött ismét Lăzăreanu hálója. Trăistar ívelt be jobbról, és Rotaru átvétel nélkül a léc alá küldte
(1-2). A Sănătatea megpróbált újí-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 12. forduló: Kolozsvári Sănătatea
– Nyárádtői Unirea 2018 1-4 (0-0)
Nemeszsuki labdarúgópálya, zárt kapus. Vezette: Claudiu Gaitin
(Temesvár) – Mădălin Bulgărașu (Temesvár), Patrik Sandu (Temesvár). Ellenőr: Ion Hotico (Nagybánya).
Gólszerzők: Tilincă (61.), illetve Vidrăsan (64. – büntetőből), Rotaru (66., 78.), Moț (71. – büntetőből).
Sárga lap: Ciupe (6.), Szőlősi (64.), illetve Petriș (29.), Moț (83.).
Kiállítva: Ciupe (80.).
Sănătatea: Lăzăreanu – Șumlea, Mureșan, D. Matei, Creț (46.
Szőlősi), Oltean (72. Lujerdean), Ciupe, Petruș, D. Roman, Ceaca,
Tilincă.
Nyárádtő: Feier – Trăistar, Birtalan, Dumbrăvean, Iliescu (52.
Moț), Miclean (65. Caliani), Vidrăsan, Solymosy (52. Tegbo), Aldea,
Pogăcean (46. Mâneran), Petriș (46. Rotaru).

Sima FCSB-győzelem a CFR ellen a rangadón

Az FCSB pénteken
hazai pályán 3-0-ra
legyőzte a Kolozsvári
CFR csapatát a labdarúgó 1. liga 28. fordulójában.
A
kolozsváriak koronavírusos megbetegedés
miatt
kénytelenek
voltak több játékosukat nélkülözni a mérkőzésen,
és
ez
döntően befolyásolta
a teljesítményüket.
A bajnok a 40.
perctől emberhátrányban játszott, miután
az alig visszatért kapust, Giedrius Arlauskist kiállította a
játékvezető Octavian
Popescu buktatása
miatt. A történtek
döntő hatással voltak
az eredmény alakulására, hiszen valamennyi találat a
szünet után született,
amikor a kaput már
Grzegorz Sandomierski védte.
A CFR edzője, Edward Iordănescu mégsem ebben látta a kudarc
okát. „Nem háríthatjuk a felelősséget a kapusainkra, illetve Arlauskis
kiállítására. Nyilván egy meccsen
több minden történhet, ami befolyással lehet a végeredményre, és
ha erre nem tudunk megfelelő
módon reagálni, akkor minden a
visszájára sülhet el. Nagyon jó sorozat után érkeztünk ide, zsinórban
ötször nyertünk úgy, hogy gólt sem
kaptunk, és jól játszottunk, meggyőző produkciót nyújtottunk.
Azonban az elmúlt napok történései
mély nyomot hagytak bennünk.
Már az edzéseken is éreztem, hogy
a csapat nem úgy reagál, ahogyan
kellene, s bár megpróbáltam ezen
változtatni, nagyon sok ponton

tani, de miután Feier mentett Ciupe
elől, megszületett a nyárádtőiek harmadik gólja is: Mureșan visszahúzta
Mânerant, és Moț gólra váltotta az
újabb tizenegyest (1-3). És ezzel
még nem volt vége. Hét perccel később ismét Rotaru értékesítette a
helyzetet, ezúttal fejjel egy újabb
jobb oldali beívelést (1-4). A zárópercekben még Tegbo és Mâneran is
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kihagyott egy-egy újabb lehetőséget.
A megye másik csapata, a szászrégeni Avântul Vajdahunyadon vendégszerepelt a hét végén, és 1-0-s
vereséget szenvedett.
Pénteken a Nyárádtői Unirea
2018 hazai pályán a Gyulafehérvári
Unirea 1924 csapatát fogadja, míg
Szászrégen vendége a második helyezett Kudzsir lesz.

Eredményjelző
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 12. forduló: Dési Unirea – Gyulafehérvári Unirea 1924 3-1, Tordai Sticla Arieșul – Alsógáldi Industria
3-1, Kolozsvári Sănătatea – Nyárádtői Unirea 2018 1-4, Kudzsiri CSO
– Marosújvári CS 2-0, Vajdahunyadi CS – Szászrégeni Avîntul 1-0.
A tabella
1. Dés
12
10
1
1
29-12 31
2. Kudzsir
12
8
2
2
29-13 26
7
2
3
20-18 23
3. Unirea 2018 12
4. Avântul
12
6
2
4
23-14 20
5. Sănătatea
12
4
3
5
20-26 15
6. Torda
12
4
3
5
20-17 15
7. Gyulafehérvár12
4
2
6
18-23 14
3
4
5
13-15 13
8. Vajdahunyad 12
9. Marosújvár 12
3
0
9
12-27 9
10. Alsógáld
12
1
1
10
11-30 4
A 12. forduló eredményei: Dési Unirea–Gyulafehérvári Unirea
3-1, Kolozsvári Sănătatea–Nyárádtői Unirea 1-4, Kudzsiri CSO–
CS Marosújvár 2-0, CS Vajdahunyad–Szászrégeni Avântul 1-0,
Tordai Sticla Arieșul–Alsógáldi Industria 2-1.

tettünk szerint most a tabellán,
amely sokat használ majd a morálunknak is. Számítottam arra, hogy
a játékosaink fiatalsága, lendülete
és bizonyítási vágya megadja azt a
pluszt, amely hozzásegít minket a

három ponthoz. Így is lett. Örülök,
hogy most két hét szünetünk lesz a
válogatott mérkőzések miatt, nagy
volt a nyomás rajtunk az utóbbi
időben, kissé kifújhatjuk magunkat.”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 28. forduló: Bukaresti FCSB – Kolozsvári
CFR 3-0 (0-0)
Bukarest, Nemzeti Aréna, zárt kapus. Vezette: Ovidiu Hațegan.
Gólszerzők: Olaru (49.), Tănase (62.), Moruțan (82.).
Sárga lap: Moruţan (45+3.), Tănase (81.), illetve Chipciu (70.),
Bordeianu (73.).
Kiállítva: Arlauskis (40.).
FCSB: Vlad – Creţu (46. Panţîru), Miron, I. Cristea, Ov. Popescu
– O. Moruţan (90+1. Vână), Şut, D. Olaru – Fl. Coman, Fl. Tănase
(90+1. Istrate), Oct. Popescu (84. Oaidă).
Kolozsvári CFR: Arlauskis – Susic (79. Manea), Vinicius, Burcă,
Camora – Itu, Bordeianu, Deac – Chipciu (79. Pereira), Carnat (79.
Gîdea), Păun (53. Sigurjonsson).

kényszerültem improvizálni, miután a játékosaink úgy kezdtek hullani, mint a legyek. És nem
akármilyen kerettagokról van szó,
hanem meghatározó játékosoktól.
Például nagyon bíztam Omrani
szerepeltetésében, aki az utóbbi
időben formába lendült, a legutóbbi mérkőzésen gólt szerzett és
gólpasszt adott. Azonban ő is kidőlt. A többiek pedig nem tudtak
nem arra gondolni, mi van, ha ők
is elkapják, s továbbadják a családjuknak. Ez mind nyomott hagyott a játékunkban. Az sem
szolgálta az érdekeinket, hogy eltiltásom miatt nem dirigálhattam a
pálya széléről. A kapusposzton is
változtatnom kellett, mert Bălgrădean szerepeltetésével súlyos sé-

Fotó: GSP

rülését kockáztattam volna, így
kapott lehetőséget az alig visszatért Arlauskis a kapuban. Nem
érzem, hogy rosszul döntöttem
volna. Ma a FCSB-nek állt a
zászló, de sebaj, van idő helyrehozni a dolgokat, a válogatott mérkőzések miatti kéthetes bajnoki
szünetben ezen dolgozhatunk –
mondta a CFR edzője.
A FCSB edzője szerint megérdemelték a győzelmet, a gólkülönbség
pedig akár nagyobb is lehetett
volna. „Tekintve, hogy a második
helyen álló csapat ellen játszottunk,
elmondhatjuk, hogy ez volt a legjobb meccsünk, és a legjobb első
félidőnk – bár a gólokat nem akkor
szereztük – mondta Toni Petrea a
találkozó után. – Kisebb előnyre

Eredményjelző
* 1. liga, 28. forduló: CSU Craiova – Aradi UTA 2-0, Konstancai
Viitorul – Chindia Târgoviște 0-0, Gyurgyevói Astra – Botosáni FC
1-1, FC Voluntari – Nagyszebeni Hermannstadt 1-0, Bukaresti
FCSB – Kolozsvári CFR 3-0, FC Argeș Pitești – Academica Clinceni
1-1, Jászvásári CSM Politehnica – Bukaresti Dinamo 1948 1-0.
* 2. liga, 20. forduló: CSM Slatina – Temesvári Ripensia 0-1, Lénárdfalvi ACSF – Resicabányai CSM 6-0, Bákói Aerostar – Concordia Chiajna 0-1, Bodzavásári Gloria – Zsilvásárhelyi Pandurii
Lignitul 1-1, Unirea 04 Slobozia – Bukaresti Metaloglobus 0-1, Petrolul Ploiești – CS Mioveni 0-1. Az élcsoport: 1. Temesvári ASU Politehnica 32 pont/18 mérkőzés, 2. Universitatea Craiova 31/17, 3.
Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 31/17.

1. FCSB
28
2. CFR
28
3. CSU Craiova 28
4. Sepsi OSK
27
5. Botosán
28
6. Clinceni
28
7. FC Argeș
28
8. Astra
28
9. Târgoviște
28
10. UTA
28
11. Viitorul
28
12. Voluntari
28
13. Medgyes
27
14. Dinamo 194828
15. Nagyszeben 28
16. Jászvásár
28

A bajnokság állása
20
3
5
18
6
4
16
8
4
10
13
4
10
8
10
8
14
6
9
10
9
9
9
10
9
9
10
8
9
11
6
14
8
8
7
13
8
4
15
7
6
15
4
11
13
5
5
18

56-21
41-15
33-14
41-27
37-35
25-24
29-36
38-39
22-23
24-36
35-32
31-38
30-40
25-37
24-38
25-61

63
60
56
43
38
38
37
36
36
33
32
31
28
27
23
20
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BL-sorsolás

Európa-liga

Megismétlődik a tavalyi Bayern–
PSG finálé a negyeddöntőben

A címvédő Bayern München a Paris
Saint-Germainnel találkozik a labdarúgó
Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, így
megismétlődik a tavalyi finálé párosítása.
A Nyonban rendezett pénteki sorsoláson az is kiderült, hogy a német együttes
otthon kezdi a párharcot, és a visszavágóra utazik Franciaországba.
A koronavírus-járvány miatt tavaly a
megszokottnál később került sor a döntőre, amelyen a Bayern 1-0-ra verte a
PSG-t Lisszabonban.
Az angol bajnokságot toronymagasan
vezető Manchester City a Borussia Dortmunddal csap össze az elődöntőbe kerülésért, míg a spanyol bajnoki címvédő
Real Madrid a 2019-ben BL-győztes FC
Liverpoollal játszik. A 2018-as döntőben
a Real 3-1-re verte a Liverpoolt.
Thomas Tuchel vezetőedző és Lőw
Zsolt másodedző csapata, a Chelsea az
FC Portóval mérkőzik meg a legjobb
nyolc között.
Pénteken kialakult az elődöntő párosítása is: eszerint a Bayern–PSG párharc

Kiesett az AC Milan és a Rangers

továbbjutója a Manchester City és a
Dortmund küzdelmének győztesével találkozik majd, míg a Chelsea–Porto és a
Real Madrid–Liverpool párharcok nyertesei egymással vívnak meg a fináléba
jutásért.
A negyeddöntős párharcok első mérkőzéseit április 6-án és 7-én játsszák,
míg a visszavágókra egy héttel később
kerül sor. Az elődöntők első felvonását
április 27-én és 28-án, a visszavágókat
május 4-én és 5-én rendezik.
A döntőt május 29-én Isztambulban
játsszák.

A BL-negyeddöntő párosítása

Bayern München (címvédő, német)
– Paris Saint-Germain (francia)
Manchester City (angol) – Borussia
Dortmund (német)
FC Porto (portugál) – Chelsea
(angol)
Real Madrid (spanyol) – FC Liverpool (angol)

EL-sorsolás: Ajax–Róma a negyeddöntőben,
az Arsenal a Slaviával találkozik

Az Ajax Amsterdam az AS Rómával csap össze a labdarúgó-Európa-liga negyeddöntőjében. A Nyonban rendezett pénteki sorsoláson az is kiderült, hogy a
Manchester United a spanyol Granadával, míg az Arsenal a cseh Slavia Prágával
találkozik az elődöntőbe kerülésért. A Villarreal a Tottenham Hotspurt meglepetésre kiejtő Dinamo Zágrábbal játszik a legjobb nyolc között.
A sorsoláson eldőlt, hogy a Granada, az Arsenal, az Ajax, valamint a Dinamo
Zágráb játssza hazai pályán az első mérkőzést a negyeddöntőben.
Az elődöntő programja szintén kialakult a pénteki sorsoláson, ennek megfelelően a Granada és a Manchester United párharcának továbbjutója az Ajax és
az AS Róma küzdelmének győztesével találkozik majd a fináléba kerülésért, míg
a Dinamo Zágráb és a Villarreal, valamint az Arsenal és a Slavia Prága csatáinak
nyertesei egymással csapnak össze a legjobb négy között.
A negyeddöntős párharcok első mérkőzéseit április 8-án játsszák, a visszavágókra pedig egy héttel később kerül sor.
Az elődöntőket április 29-én és május 6-án rendezik, a döntő pedig május
26-án lesz Gdanskban.

Mourinho a játékosait kritizálta,
Lloris szégyenről beszélt

Játékosai hozzáállását kritizálta José
Mourinho, a Tottenham Hotspur vezetőedzője, miután csapata hosszabbításban 3-0-s
vereséget szenvedett csütörtök este a Dinamo
Zágráb vendégeként, és ezzel kiesett a labdarúgó-Európa-liga nyolcaddöntőjében.
Az észak-londoniak 2-0-ra nyerték a párharc első meccsét, a horvátországi visszavágón azonban Mislav Orsic mesterhármasával
a zágrábiak 3-0-ra győztek, és továbbjutottak.
„Ha a hosszabbítás utolsó perceitől eltekintek, akkor ki kell jelenteni, hogy egyetlen
csapat volt a pályán, amelyik mindent kiadott
magából” – nyilatkozta a lefújás után Mourinho. Hozzátette, „még a szomorúságnál is
többet” érez, a labdarúgás alapja ugyanis szerinte a hozzáállás, és ebben a tekintetben a
Dinamo legyőzte őket.
„Izzadságot, energiát és vért hagytak a
gyepen, a végén pedig örömkönnyeket, de
csak dicséret illeti őket az alázatosságukért
és az elkötelezettségükért” – mondta el véleményét a riválisról a
portugál tréner, aki elárulta, személyesen
gratulált a zágrábiaknak az öltözőben.
„Ami a saját futballistáimat illeti, nos,
úgy tűnt, mintha nem
lenne fontos a meccs,
amelyen pályára léptek. Számomra viszont
az volt. A pályafutásom és a munkám iránt
érzett tiszteletem miatt
minden
mérkőzés
ugyanolyan fontos. A
Tottenham szurkolóinak minden összecsa-

Az AC Milan és a Rangers FC is a nyolcaddöntőben búcsúzott a labdarúgó-Európa-liga
csütörtöki játéknapján.
Az olasz csapat az egy héttel ezelőtti, idegenbeli 1-1-es döntetlent követően a csütörtöki
visszavágón házigazdaként 1-0-ra kikapott a
Manchester Unitedtől. A továbbjutásról döntő
gólt a szünetben beállt Paul Pogba szerezte a
49. percben.
A Rangers is 1-1-re végzett az első meccsen
a cseh Slavia Prágával, de a csehek 2-0-ra
megnyerték a glasgow-i visszavágót, amelyet
a skótok két kiállítás miatt kilenc emberrel fejeztek be. A román Stanciu a párharc második
összecsapásán is eredményes volt, a második
találatot jegyezte.
A Villarreal és az Ajax rendkívül magabiztosan, kettős győzelemmel lépett tovább.
Labdarúgó-Európa-liga, nyolcaddöntő,
visszavágók:
* AC Milan (olasz) – Manchester United
(angol) 0-1 (0-0). Továbbjutott a Manchester
United 2-1-es összesítéssel.
Gólszerző: Pogba (49.).
* Rangers FC (skót) – Slavia Prága (cseh)
0-2 (0-1). Továbbjutott a Slavia Prága 3-1-es
összesítéssel.
Gólszerzők: Olayinka (14.), Stanciu (74.).
Kiállítva: Roofe (62.), Balogun (73.) –
mindkettő Rangers.

pás számít. Más hozzáállásra van szükség” –
ostorozta játékosait Mourinho.
A Spurs világbajnok francia kapusa, Hugo
Lloris szerint a kiesésük „szégyen”, és rámutatott a klubnál lévő, mélyen gyökeredző
problémákra. „Remélem, hogy az öltözőben
mindenki érzi a felelősséget, mert ez több
mint fájdalmas, nemhogy csalódottak vagyunk, szégyellnünk kell magunkat” – nyilatkozta a hálóőr.
Lloris szerint a Tottenham mint klub tele
van ambíciókkal, azonban ami csütörtök este
megesett, az egyfajta „tükörképe” annak, ami
az egyesületnél történik.
„Alapvető hiányosságok vannak, a teljesítményünk pedig ennek a visszajelzése.
Mentálisan erősebbnek és versenyképesebbnek kell lennünk” – jelentette ki. „Ezen a
szinten minden hibádért megfizetsz, mert
mindenhol minőségi futballisták vannak. Ha
nem tiszteled az ellenfelet, az könnyen viszszaüt, most ez történt.”

Fotó: Football24

Fotó: AFP

* Villarreal CF (spanyol) – Dinamo Kijev
(ukrán) 2-0 (2-0). Továbbjutott a Villarreal kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel.
Gólszerző: Moreno (13., 36.).
* Young Boys (svájci) – AFC Ajax (holland)
0-2 (0-1). Továbbjutott az Ajax kettős győzelemmel, 5-0-s összesítéssel.
Gólszerzők: Neres (21.), Tadic (49., tizenegyesből).
* Dinamo Zágráb (horvát) – Tottenham
Hotspur (angol) 3-0 (0-0, 2-0, 2-0) – hosszabbítás után. Továbbjutott a Dinamo Zágráb
3-2-es összesítéssel.
Gólszerző: Orsic (62., 83., 106.).
* Molde FK (norvég) – Granada CF (spanyol) 2-1 (1-0). Továbbjutott a Granada 3-2-es
összesítéssel.
Gólszerzők: Vallejo (öngól, 29.), Hestad
(90., tizenegyesből), illetve Soldado (72.).
* Arsenal (angol) – Olimpiakosz (görög)
0-1 (0-0). Továbbjutott az Arsenal 3-2-es öszszesítéssel.
Gólszerző: el-Arabi (51.).
Kiállítva: Ba (Olimpiakosz, 82.).
* Sahtar Donyeck (ukrán) – AS Róma
(olasz) 1-2 (0-0). Továbbjutott az AS Róma
kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel.
Gólszerzők: Moraes (59.), illetve Mayoral
(48., 72.).

Tuchel szerint a Chelsea kiérdemelte
a továbbjutást

Megérdemelten jutott a legjobb nyolc
közé a Chelsea Thomas
Tuchel vezetőedző szerint, miután tanítványai
szerda este 2-0-ra legyőzték a vendég Atlético
Madridot
a
labdarúgó Bajnokok
Ligája nyolcaddöntős
párharcának visszavágóján.
A londoni Kékek így
kettős győzelemmel,
3-0-s összesítéssel léptek túl a spanyol riválison,
a
német
szakember
szerint
pedig ezek után egyetlen ellenféltől sem kell
tartaniuk. A Chelsea 2014 után először szerepel a BL negyeddöntőjében. A január
végén kinevezett Tuchellel – és másodedzőjével, Lőw Zsolttal – az angol együttes
változatlanul veretlen, minden versenysorozatot figyelembe véve már 13 találkozón
nem talált legyőzőre.
„Az a legfontosabb, hogy megérdemelten vagyunk ott a legjobbak között, az
ilyen eredmények ugyanis átsegítenek bármilyen nehézségen, és erőt adnak egészen
különleges sikerek eléréséhez” – nyilatkozta a szerda esti meccs után Tuchel.
Hozzátette, biztos abban, hogy a lehetséges riválisok közül egyik sem találkozna
szívesen a Chelsea-vel. „Nekünk nincs
mitől félnünk, szembeszállunk azzal, akit
a sorsolás az utunkba sodor” – jelentette ki
a 47 éves tréner, aki elégedett volt azzal,
ahogyan csapata irányította a mérkőzést,
ugyanakkor talált olyan pontot a játékban,
amelyben álláspontja szerint még javulniuk kell.

Fotó: BBC

„Az ellentámadásokban még van mit
fejlődnünk, előre kell gondolkodnunk, ki
kell használnunk a sebességünket, és befutni az üres területeket” – összegzett Tuchel, kiemelve, hogy hatékonyabban és
precízebben kell befejezniük az akciókat.
A másik oldalon Diego Simeone vezetőedző elsősorban a dinamikát hiányolta az
Atlético játékából, hangsúlyozva, hogy az
eredeti terv szerint már a Chelsea védőit is
nyomás alá akarták helyezni, és a rivális
kapujához közel szerettek volna labdát
szerezni, de ezt nem sikerült végrehajtaniuk. „Ezután változtatni próbáltunk, de
valahogy mindig sikerült kiszabadulniuk a
szorításból, úgyhogy egyszerűen jobbak
voltak, mint mi. Mást nem tehetünk, javulnunk kell” – nyilatkozta az argentin mester, hozzátéve, hogy megérti, ha szurkolóik
számára fájdalmas a BL-búcsú, csalódottak és idegesek. „Alázatosnak kell maradnunk, keményen dolgozni, és előre
tekinteni” – mondta Simeone.
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Megkezdődtek
a visszavágók a kosárlabda-bajnokságban

Bálint Zsombor

A Románia-kupa – amelyet nagy meglepetésre nem a bajnokságban hibátlan Kolozsvári U-BT, hanem a CSO Voluntari nyert meg – küzdelmeinek befejezése után
megkezdődtek a visszavágó mérkőzések a kosárlabda Nemzeti Ligában.
Háromfordulós volt az első három buborékban rendezett
visszavágó torna, amelyekről ezúttal a SCM U Craiova és a
Bukaresti Dinamo kapott felmentést. „Felmentette” továbbá
magát a Nagyváradi CSM is, amely egyik játékosának pozitív Covid-tesztjére hivatkozva nem jelent meg a temesvári
kvartett találkozóin. Rossz nyelvek szerint azért, mert az Európa-kupa Nagyváradon rendezett nyolcad- és negyeddöntő
buborékja előtt semmit sem akartak kockáztatni. Ugyanakkor
a voluntari-i buborékban Kolozsvár és Konstanca kétszer is
megmérkőzött, bepótolva az utolsó elmaradt mérkőzést a bajnokság első feléből.
A mérkőzések nem hoztak meglepő eredményeket, gyakorlatilag minden egyes találkozón a papírforma érvényesült.
Ez azt jelenti, hogy az élen állók növelték az előnyüket, a tabella alsó felében tanyázók pedig egyre jobban lemaradnak.
Noha még bőven van az alapszakaszból, egyre inkább biztosnak tűnik, hogy Konstanca és Csíkszereda nem kerülheti
el az utolsó két helyet, és így egyre valószínűbb, hogy ők játszanak majd a bennmaradásért az 1. liga első két helyezettje
elleni osztályozón. Ez a marosvásárhelyiek szempontjából is
fontos, hisz bízunk benne, hogy a CSU Medicina is a feljutásra pályázók között lesz. Igaz azonban, hogy csak egy dolgot tudunk biztosan, hogy ezt az osztályozót megrendezik.
A következő idény lebonyolítási rendszeréről, a csapatok számáról azonban még nem tudni semmit, és az utóbbi időszakban ezt minden évben megváltoztatták. Ilyen szempontból
az sem mellékes, hogy ki lesz a szövetség elnöke, hisz hamarosan tisztújító közgyűlést tartanak, a tisztségre pedig négyen – Virgil Stănescu, Adrian Voinescu, Ștefan Săndulache
és Alexandru Iacobescu – pályáznak.
Eredményjelző
Kosárlabda Nemzeti Liga, 9. buboréktorna:
* Temesvár: Galaci CSM – Temesvári SCM 57:74,
Temesvár – Zsilvásárhelyi CSM 87:65, Zsilvásárhely –
Galac 76:81.
* Pitești: Nagyszebeni CSU – Csíkszeredai VSKC
93:55, FC Argeș Pitești – CSM Focșani 90:73, Focșani
– Nagyszeben 70:87, Csíkszereda – Pitești 65:76, Csíkszereda – Focșani 66:77, Pitești – Nagyszeben 75:84.
* Voluntari: Kolozsvári U-BT – Konstancai Athletic
94:47, Bukaresti Steaua – CSO Voluntari 62:89, Konstanca – Steaua 65:69, Voluntari – Kolozsvár 70:79,
Steaua – Kolozsvár 94:84, Konstanca – Voluntari
65:88, Konstanca – Kolozsvár 45:96.
Elmaradt mérkőzéseken (Focșani): CSM Focșani–
Galaci CSM 89-85, Galac–Csíkszeredai VSKC 86-79.

Marosvásárhelyen járt a sportminiszter

Bálint Zsombor

Szinte titokban látogatott Marosvásárhelyre múlt pénteken
Novák Eduárd sportminiszter, tekintve, hogy a látogatásról „elmulasztották” értesíteni a sajtót. A
tárcavezető Péter Ferenc megyei
tanácselnökkel és Soós Zoltánnal,
Marosvásárhely polgármesterével
találkozott, a megbeszélésről utóbb
adtak ki közleményt, ennek a tartalmára kell hagyatkoznunk.
„Szeretem, ha feladatot kapok,
megtisztelő olyan projekteket támogatni, amelyek a helyi sportélefejlesztik,
amelyek
tet
hozzájárulnak a közösség összekovácsolásához, a tömegsportok népszerűsítéséhez. Jó látni, hogy Novák Eduárd sportminiszter (k) titokban tárgyalt Péter Ferenc megyeelnökkel (b) és Soós Zoltán marosváMaros megyében fontos szerepe sárhelyi polgármesterrel a megyeszékhelyen. Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
van a sportnak, ezért bízom abban,
ségű. A csarnok átvételekor azonban számolni kell azzal,
hogy ezekkel az intézkedésekkel és befektetésekkel nemcsak
hogy jelenleg az aréna veszteséget termel, és jelentős felújía Maros megyei, de az országos sportinfrastruktúra is gaztásra szorul, ezért vannak olyan hangok is, amelyek fölösledagabb lesz” – nyilatkozta Novák Eduárd a közlemény szeges nyűgnek vélik az átvételt. Mellette azonban több érv
rint, bár nem tudni kinek, hisz – mint említettük – a sajtó
szól. Egyrészt okos menedzseléssel a létesítmény akár jövenem kapott meghívót.
delmezővé is tehető (vagy a veszteségek minimalizálhatóak),
Azon túlmenően, hogy ezek után meg szerettük volna kérmásrészt pedig, ha végre ismét lennének élvonalbeli csapatai
dezni, hogy hol látja a sport fontos szerepét Maros megyéa városnak, a létesítmény – amely most talán már akadályben, hiszen egész történelme során még soha nem volt ilyen
talanul felveheti a Simon László nevét – ingyenes használata
katasztrofális állapotban a sport, mint éppen most, nézzük
jelentős segítséget jelentene számukra.
meg azokat a témákat, amelyek terítékre kerültek.
Szintén szóba került a ligeti jégcsarnok befejezésének
Péter Ferenc a megyei tanács adminisztrálta Maros moügye.
Tény, hogy az, hogy Soós Zoltán és Novák Eduárd
torsportpálya felfuttatására kért támogatást a sportminiszteregyazon
oldalon állnak ebben a kérdésben, továbbá, hogy az
től. A csergedi pályát 2018-ban adták át, ám még mielőtt
igazán a romániai motorsportok központjává válhatott volna, építkezéssel megbízott Országos Beruházási Társaság annak
a világjárvány miatt a minimálisra volt kénytelen szűkíteni a fejlesztési minisztériumnak az alárendeltségében működik,
a tevékenységét. A megyei önkormányzat vezetője szerint – amelynek a vezetőjét Cseke Attilának hívják, fontos segítség.
szintén a közleményből idézünk – „ha sikerül minél hama- Ugyanakkor ne hallgassuk el, hogy még mielőtt az említettek
rabb a szükséges intézkedéseket meghozni, és a 2018-ban átvették volna jelenlegi hivatalukat, jelentősen előrehaladt
befejezett pályát a nagyközönség számára is megnyitni, ez az építkezést akadályozó jogi gubanc kibogozása a Maros
több sporteseménynek is helyet adhat, országos és nemzet- Sportklub elnöke, Cosmin Pop erőfeszítéseinek köszönheközi versenyeket is lehet itt szervezni.” A probléma azonban tően. Erre lehet most építeni, és tekintve, hogy most kik vantúlmutat a miniszteri jóindulaton (ami persze mindig jól jön), nak döntéshozó pozícióban, elérhető közelségbe került a
a pálya kivitelezési terve elkészítésekor (a költségek csök- jégcsarnok befejezésének a perspektívája. A közlemény nem
kentésének ürügyén) elkövetett tervezési hibák miatt ugyanis tér ki viszont most már arra, hogy elkészülte után a jégpályát
a motorkerékpáros-szövetség jelezte, hogy amíg az általuk a város adminisztrálná. Jelen állás szerint a beruházás váromegkövetelt biztonsági változtatásokat nem hajtják végre, a mányosa a minisztériumnak alárendelt Maros Sportklub, és
pályán nem rendezhetnek versenyeket. Márpedig, tekintve, Novák Eduárd korábban jelezte, hogy előbb „gatyába rázná”
hogy a beruházás európai alapokból történt, az elfogadott ezeket a klubokat, mielőtt átadná működtetésüket a helyhatervet néhány évig nem lehet módosítani. Ha ennek a prob- tóságoknak. Egy jégcsarnok működtetése pedig rengeteg
lémának a megoldásában a miniszter segíteni tud, az valóban pénzbe kerül, és amíg a város sportklubjában (amelynek még
nagy segítség lenne, ám legfeljebb lobbizhat érte, mert meg- időbe telik, amíg helyrejönnek a pénzügyei) nincsenek jegessportszakosztályok, nem biztos, hogy ezt a terhet a váhaladja a hatáskörét.
Szó esett továbbá a ligeti sportcsarnoknak a város ügyke- rosnak át kell vállalnia.
A marosvásárhelyi munkalátogatáson a megyét érintő
zelésébe utalásáról. Ehhez kormányhatározat szükséges,
amit Novák Eduárd javasolhat, ám ez a bürokratikus akadá- sportfejlesztésekről, valamint a Maros Megyei Ifjúsági és
lyok miatt nem fog egyik napról a másikra megszületni. Az Sportigazgatóság decentralizációjáról is egyeztetettek az
országban jellemzően a helyi sportcsarnokokat a polgármes- elöljárók – zárul a közlemény. Hogy konkrétan milyen sportteri hivatalok adminisztrálják, Marosvásárhely a kivételek fejlesztésekről van szó, és miként történik a sportigazgatóság
közé tartozott azzal, hogy az itteni minisztériumi alárendelt- decentralizációja, arra nem térnek ki a szövegben.

Kijutott az olimpiára a magyar női kézilabda-válogatott

tott tokiói olimpiára, mivel Oroszország 33-26-ra legyőzte KazahszA magyar női kézilabda-váloga- tánt a győri selejtezőtorna
tott kijutott az idén nyárra halasz- szombati, második fordulójában,
Bálint Zsombor
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ezzel eldőlt, hogy a magyarok az
első két hely valamelyikén végeznek. A magyar női együttes a 2008as pekingi negyedik helyezés után

jutott ki újra az ötkarikás játékokra,
és az idei lesz a hetedik olimpiai
részvétele. A válogatott pénteken
46-19-re legyőzte Kazahsztánt,
szombaton 31-23-re nyert Szerbia
ellen, így a tegnap lapzárta után
kezdődött mérkőzése tét nélküli
volt az olimpiai címvédő Oroszország ellen, amely már ugyancsak
megszerezte a kvótát.
Elek Gábor szövetségi kapitány
az egész magyar kézilabda sikerének nevezte, hogy a női válogatott
a szerbek szombati, 31-23-as le-

győzésével kijutott a tokiói olimpiára. „Óriási álmunk vált valóra a
mai napon. Ez nem csak 19 játékos
és a szakmai stáb sikere, hanem az
egész magyar kézilabdáé” – nyilatkozta a győri mérkőzés után Elek
Gábor. A szövetségi kapitány kiemelte játékosai mentalitását és küzdőképességét, mivel nagyon
akarták a sikert, és a pénteki, Kazahsztán elleni meccshez (46-19)
hasonlóan szinte mindenki hozzá
tudott tenni a csapat teljesítményéhez.

Eredményjelző
Női kézilabda olimpiai selejtező, 2. csoport:
1. forduló: Oroszország – Szerbia 29-24 (17-13), Magyarország
– Kazahsztán 46-19 (20-8)
2. forduló: Magyarország – Szerbia 31-23 (16-12), Oroszország
– Kazahsztán 33-26 (17-16)
Az állás: 1. Magyarország 4 pont (77-42), 2. Oroszország 4 (6250), 3. Szerbia 0 (47-60), 4. Kazahsztán 0 (45-79).
A torna első két helyezettje jut ki az olimpiára.

A magyar válogatott tagjai ünnepelnek, miután 31-23-ra legyőzték Szerbia csapatát a kézilabda női olimpiai selejtező 2. csoportjának második
fordulójában a győri Audi Arénában 2021. március 20-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Románia nehéz helyzetben
Románia is selejtezőt játszhatott az olimpiai részvételért, azonban az Adrian Vasile irányította alakulatnak csekély esélye volt a
továbbjutásra. A tegnap lapzárta után befejeződött mérkőzésen
ugyanis legalább öt góllal kellett legyőzniük Montenegrót, amely
meglepetésre 28-23-ra felülmúlta Norvégiát. A skandináv csapat
ugyanakkor szombaton 29-24-re nyert Románia ellen.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2021. március 19-én kelt
103. számú rendelet
A Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (2)
bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontja, a 135. cikkely és a
196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja 2021. március 25-én 13:00 órától a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre a Közigazgatási Palota nagy
gyűléstermébe.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.
3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.
Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács 2021. március 25-i soros ülésének

A Maros Megyei Tanács elnöke 2021. 03. 19-i 103. sz. rendeletének melléklete

NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 42/2001. sz. határozata mellékletének a kiegészítéséről, amely a
Maros megye köztulajdonához tartozó vagyontárgyak leltárának az elfogadására vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában levő alsóidecsi Fürdő utca 158. sz. alatt található ingatlan leválasztására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a kerelőszentpáli ökológiai hulladéktárolóba történő szállítás, illetve tárolás működtetési díjainak a módosítására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Maros Teqball Sportklub Egyesület közötti együttműködés jóváhagyására vonatkozóan, a Maros
megyei teqball sportág fejlesztésének támogatása érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Román Autósportszövetség közötti együttműködési egyezmény megkötésének jóváhagyására
vonatkozóan, a Maros megyei autósport rehabilitációjának érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Maros Közösségi Alapítvány közötti partnerség jóváhagyására vonatkozóan, az „EDUSIG – Biztonságra való oktatás” projekt kivitelezése érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Pro Economica Alapítvány közötti partnerség jóváhagyására vonatkozóan, „A Maros megye fenntartható fejlődéséért folytatott polgári párbeszéd hatékonyságának növelése” elnevezésű projekt kivitelezésének érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Divers Egyesület közötti partnerség jóváhagyására vonatkozóan, az „Együtt a közösségért” projekt kivitelezése érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács helyi választott tisztségviselői azonosító igazolványainak jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 7/2019. sz. határozata 1-es és 2-es mellékleteinek a módosításáról, a Maros
Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek meghatározására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház keretében egy betöltetlen részlegvezetői/laboratóriumvezetői tisztség elfoglalása érdekében, a versenyvizsga megszervezésének véleményezésére vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet a segesvári ápoló- és gondozóközpont létrehozására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, az egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági
mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak – amelyeket az állam költségvetéséből
az országos fejlesztési program keretében nem finanszíroznak – a helyi költségvetésből való finanszírozása jóváhagyásáról szóló, 2017. március
16-i 28. sz. Maros megyei tanácsi határozattal jóváhagyott „A 154J megyei út kiszélesítése Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak 0+0000+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálására vonatkozó 2020. június
25-i 108. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról;
Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
14. Határozattervezet a „Híd javítása a 153C jelzésű megyei úton (Görgényszentimre)” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a
műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan (698/2019. sz. kormányhatározat);
Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
15. Határozattervezet a Maros megyei közszállítás menetrend szerinti járatokkal történő további biztosítására a 70/2020. sz. sürgősségi kormányrendelet szerint;
Indítványozó: Péter Ferenc , a Maros Megyei Tanács elnöke
16. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK

2021. március 22., hétfő ________________________________________ KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS __________________________________________ NÉPÚJSÁG

Az Aquaserv-szolgáltatások kifizetésének
egyszerű módozatai

Az Aquaserv Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy Marosvásárhelyen, a Kós Károly utca 1. szám alatti pénztárának nyitvatartási ideje 2021. március 22-től a következőképpen
módosul:
• hétfő – csütörtök – 10:00 – 14:00
• péntek – 10:00 – 13:30

Az utóbbi időben az Aquaserv vállalat ügyfelei számára
többféle, egyszerű, biztos és gyors víz- és szennyvízdíj-kifizetést tett lehetővé.
A PayPoint, a Payzone és Mobile Distribution fizetési pontok jelentik az egyik fajta könnyítést. Az ügyfelek rendkívül
könnyen és gyorsan kifizethetik a vízszámláikat az ország
bármely PayPoint, Payzone vagy az Un-doi kifizetési központ emblémájával megjelölt üzletekben.

Ahhoz, hogy kifizethessen egy számlát, az ügyfélnek el kell
mennie a legközelebbi olyan üzletbe, ahol látható legalább
az egyik fizetési pont egyedi, jól felismerhető jele, és közölnie kell az eladóval, milyen számlát óhajt kifizetni. A
számlán található vonalkód beolvasása után az elárusító elveszi a pénzt, és nyugtát állít ki a tranzakció minden részletével (a fizetés dátuma, az összeg, a hely, a szolgáltató
neve stb.). A fogyasztók számlafizetéskor nem kötelezhetők az üzletben található bármely áru megvásárlására, a
boltban nem számolnak fel kezelési díjat a befizetőnek, a
szolgáltatás ingyenes az Aquaserv vállalat marosvásárhelyi,
szászrégeni, segesvári, dicsőszentmártoni, marosludasi, radnóti, székelykeresztúri és még 80 Maros, Hargita és Beszterce-Naszód megyében található vidéki település lakói
számára.
Újdonság, hogy a PayPoint vagy Payzone partnerüzletekben ügyfeleink a számla felmutatása nélkül, a kereskedőnek
megadott ügyfélkód alapján is fizethetnek.
A számlafizetésnek számos alternatívája áll az ügyfelek rendelkezésére. Az Aquaserv vállalat által kibocsátott víz- és
szennyvízszámlák ellenértékét biztonságosan és kényelmesen befizethetik a következőképpen:
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KÉSZPÉNZZEL
• a BRD Bank egységeinél és a ROBO bankautomatáknál
• elektronikus fizetőegységnél (APT) és a BCR (MFM)
automatáinál
• az Unicredit Bank és a Banca Românească automatáinál

BANKKÁRTYÁVAL
• A www.aquaserv.ro, honlapon, belépve az AquaOnline
felhasználói fiókba;
• az ING Bank Self Bank automatáinál ING Bank-kártyával az Aquaserv Rt. által kibocsátott számla alapján
• a Transilvania Bank (Facturel) fizetési hálózatában BTbankkártyával – az Aquaserv Rt. által kibocsátott számla
alapján
• a BRD ROBO automatáinál az Aquaserv Rt. által kibocsátott számla alapján

HAGYOMÁNYOS BANKI ESZKÖZÖKKEL
Hagyományos fizetési utalvánnyal a postahivatalokban, az
Aquaserv Rt. következő bankszámlái egyikére:
• ING Bank, Marosvásárhely RO92 INGB 0011 0000
2915 8911;
• BRD, Marosvásárhely RO41 BRDE 270S V030 8320
2700;
• BCR, Marosvásárhely RO20 RNCB 0188 0190 1381
0001;
• Banca Românească, Marosvásárhely RO15 BRMA 0330
0331 2950 0000;
• Raiffeisen Bank, Marosvásárhely RO45 RZBR 0000
0600 0210 8266;
• Transilvania Bank, Marosvásárhely RO74 BTRL 0270
1202 1088 27XX;
• UniCredit Bank, Marosvásárhely RO43 BACX 0000
0030 1145 0000;
• Marosvásárhelyi Állami Kincstár RO49 TREZ 4765
069X XX00 3180.
Ha bankon keresztül kívánja kifizetni a számláját, fizetéskor
a fizetési utalványon meg kell jelölnie a megfelelő rovatban
a fizetés tárgyát: ügyfélkód száma (a számla első oldalán,
jobboldalt, a táblázat fölött), a számla szériaszámát és számát, a fizető nevét.

BCR, Raiffeisen Bank, Transilvania Bank;
• a Raiffeisen Bank bankautomatáinál, a Raiffeisen Bank
által kibocsátott kártyával;
• az ING Bank Self Bank automatáinál ING-kártyával;
• a Transilvania Bank Facturel automata fizetési hálózatában Transilvania-bankkártyával az Aquaserv Rt. által
kibocsátott számla alapján

Ha a szolgáltatási díj kifizetéséhez az elektronikus fizetést
választja, a fizetési utalványon meg kell jelölnie a megfelelő
rovatban a fizetés tárgyát: ügyfélkód száma (a számla első
oldalán, jobboldalt, a táblázat fölött), a számla szériaszámát
és számát, a fizető nevét.
AUTOMATIKUS ELSZÁMOLÁS
• banki beszedési megbízás (direct debit), a Transilvania
Banknál, Raiffeisen Banknál, a BRD-nél.
A kifizetési módokra vonatkozó információk a számla hátlapján találhatók. Részletes tájékoztatás a vállalat honlapján: www.aquaserv.ro, az Ügyfelek – Szolgáltatások
kifizetése menüpontban vagy a 0265-208-800-as telefonszámon.
Az Aquaserv Rt.

ELEKTRONIKUS BANKI FIZETÉS
• Internet Banking, a fentebb jelzett számlák egyikére
• Internet Banking sablon alapján a következő bankoknál:

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)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MELINDA STEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi telephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (MANIPULANT
MARFĂ) munkakörbe. Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Depozitelor
utca 45-47. szám alatt. További információk itt: 0742-146-910.
(65466-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. (65453-I)

A MAKFALVI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET 2021. április 3-án 10 órakor tartja a
2020-as évi rendes közgyűlését a szövetkezet székhelyén.
A napirendi pontok a vasasüzletben vannak kifüggesztve.
2021. április 3-án 11 órától ugyanott tartjuk a rendkívüli közgyűlést is.
A vezetőtanács. (22559)

JÓKÍVÁNSÁG

KILYÉN IDÁNAK
születésnapja alkalmából
kívánunk sok egészséget,
boldogságot.
Gyermekei és unokái.
(11183)

LAKÁS

KIADÓ hosszú távra 2 szobás lakás
a Rózsák terén. Tel. 0752-214-490.
(22561-I)

MINDENFÉLE

CSERÉPFORGATÁS, szigetelés kátránnyal, új tető készítése Lindab
lemezből, bármilyen javítás. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel. 0754952-299. (11067)
TETŐFEDÉS hagyományos cseréppel, Bilka fémcseréppel, manzárdosítás, famunka A-tól Z-ig. Tel.
0758-637-095. (11061)
FAMETSZÉST, permetezést vállalunk.
Tel. 0770-621-920. (11099)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőkészítést bármilyen anyagból, mindenféle kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát,
festést,
vakolást,
bádogosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0758-880-600. (10883)

ELHALÁLOZÁS

Édesanyánk elmegy tőlünk a csillagokon túlra, és mi mégis úgy
élünk, mintha szólna hozzánk...
(Francois Coppée)
MAGYARI EDITH
szül. Benő
életének 87. évében, 2021.
március 18-án megpihent.
Búcsúztatása március 22-én 14
órakor lesz a marosvásárhelyi református sírkertben.
Bánatos lányai és unokái (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, anya, nagymama, rokon, barát, szomszéd,
KVACSKAY KÁROLYNÉ
szül. GEDŐ TERÉZ
87 évesen, 65 év házasság után,
türelemmel viselt betegség után,
folyó év március 17-én visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2021. március 22-én,
hétfőn 14 órakor lesz a marosvásárhelyi katolikus temetőben, református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzik szerettei.
Gyászoló családja: férje, Károly,
fia, Károly, lánya, Katalin, unokái:
Csanád, Izabella, Erik és Márk.
(11181-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama és szomszéd, a kőrispataki születésű
özv. ANTAL IGNÁCNÉ
szül. Antal Ilona
életének 91. évében 2021. március 19-én csendesen megpihent.
Drága halottunkat március 22-én,
hétfőn du. 3 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély együttérzésünket fejezzük
ki és osztozunk hozzátartozóinak
gyászában SZENTKUTI ÉVA
(szül. Bethlen) halála felett érzett
fájdalmukban. Csíky Boldizsár
és családja (-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
SZENTKUTI
ÉVÁTÓL
(szül.
Bethlen) és őszinte részvétünket
fejezzük ki hozzátartozóinak.
Csíki Borbála és családja (-I)
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