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Partnerség a közösséggel

Községfejlesztési koncepciók Ákosfalván

Sok volt az eső,
de nincs árvízgond

Az elmúlt két hét során lezúdult csapadékmennyiség ellenére árvízvédelmi
szempontból nincsenek gondok. A patakok, folyók megduzzadtak ugyan, de
áradásveszély nem állt fenn sehol, inkább a domboldalakról lefutó nagyobb
vízmennyiség okozott gondot, például
Nyárádmagyaróson egy hónap alatt
kétszer is elöntötte a víz a gyermekotthon udvarát – tudtuk meg a Maros
Vízügyi Hatóság szóvivőjétől.

____________2.
Három községet
kiszolgáló személyi
nyilvántartó
Új iskolát, óvodát és művelődési otthont építenek Göcsön

Fotó: Nagy Tibor

mandátumával folytatja. Mint kifejtette, az idei költségvetésük több
mint 10,64 millió lej, a jó gazdára jellemző tavalyi megtakarítás 200
ezer lejes többletjövedelmet jelent. Az eddigi sikereket az önkormányzat
keretében tevékenykedő fiatalos, jól képzett munkaközösségnek is tulajdonítja. A magán- és jogi személyek nagyrészt eleget tettek adókötelezettségüknek, ennek ellenére az évek során felhalmozódott 37 ezer
Szer Pálosy Piroska
lejes kintlevőség behajtására keresnek megoldást. Az elöljáró hangsúlyozta, hogy kényszervégrehajtások, nyugdíjletiltások nélkül szeretnék
Ákosfalva közigazgatási egységéhez kilenc település tartozik, a köz- az adóhátralékokat behajtani és a pénzösszeget a közösség javára forségfejlesztést Osváth Csaba polgármester hatodik alkalommal elnyert dítani.
Pár napja fogadták el Ákosfalva 2021-es évi költségvetését,
amellyel a tervezett beruházások tekintetében a községvezető rendkívül elégedett. A tavalyi évi megtakarítással kiegészítve új lendülettel folytathatják a községfejlesztési
elképzelések megvalósítását.

Mózes Edith

Ne hagyja ki
az újabb hagyományos
tavaszi szőnyegvásárt!

Az április 16–30. közötti időszakban,
naponta 9–20, pénteken és szombaton 9–18
óra között, biztonságos körülmények
közepette várunk minden vásárlót. Szőnyegek, futószőnyegek nagy választékban, promóciós áron!

SAMIRA

Marosvásárhely,
Bartók Béla utca 1–3. szám

Telefon: 0265/269-295, 0740-187-603.

Az ákosfalvi önkormányzat épületében
elsőként kapott helyet a térségben a
SMURD rohammentő szolgálat, a jól
felszerelt helyi rendőrség, az önkéntes
tűzoltóság és a személyi nyilvántartó
hivatal.

____________6.
Vásár a várban

A házias ízek kedvelőinek és a kézműves termékek iránt érdeklődőknek is
bőven volt miből válogatni a hét végén
a marosvásárhelyi vár előtti teret ellepő gazdag árukínálatból.

____________7.

Szegénység

Romániában rendkívül alacsonyak a nyugdíjak és a
minimálbér, a szegénység szintje aggasztó – jelentette ki
pénteken Raluca Turcan munkaügyi miniszter. „Több
mint 900.000 nyugdíjas szociális minimálnyugdíjt kap,
az állami nyugdíjrendszer 5 millió nyugdíjasának a jövedelme 1500 lej körüli, és további 2,7 millió személy
nyugdíja nem haladja meg az átlagnyugdíj értékét” –
mondta, hozzátéve, hogy ezek a jövedelmek nem biztosítanak decens életszínvonalat az idős embereknek.
Nézzük meg, hogyan állunk az EU szintjén. Köztudott,
hogy Romániában él az Európai Unió szegényeinek 6
százaléka. Gazdasági elemzők szerint 2050-re a romániai lakosság mintegy 30 százaléka idősebb lesz 65 évesnél. Az sem titok, hogy Romániában létezik egy
mélyszegény réteg. Ahol probléma a gyerekek iskoláztatása, a fiatalkorú lányok kiszolgáltatottsága, a gyerekszegénység, a nélkülözés.
A romániai mélyszegénység megoldása akkor került
napirendre, amikor az ország az EU-hoz való csatlakozásra készült. Románia csatlakozásának az előkészítése
egybeesett az Európai Tanács 2000-es lisszaboni értekezletével, amelyen arról döntöttek, hogy több lépést kell
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 15 perckor,
lenyugszik
20 óra 26 perckor.
Az év 117. napja,
hátravan 248 nap.

Ma ZITA és MARIANNA,
holnap VALÉRIA napja.
VALÉRIA: a latin Valerius férfinév női párja, jelentése: erős,
egészséges.

IDŐJÁRÁS

Sok volt az eső, de nincs árvízgond

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. április 26.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 13 0C
min. 5 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9238

4,0694
1,3533
232,9449

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

Hétvégenként lezárják a főteret

Marosvásárhelyen szombaton 14 órától vasárnap 18 óráig
lezárják a főteret az autós forgalom előtt. A központi övezet
sétálótérként való megnyitására ezentúl minden hétvégén
és a hivatalos ünnepnapokon is sor kerül – olvasható a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közleményében.

Enyhén nőtt a munkanélküliség

A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség adatai szerint márciusban 2,85%-os volt a munkanélküliség a megyében. Egy hónappal korábban 2,74%-os volt az állástalan
aktív lakosság aránya. Márciusban 6703 munkanélküli –
közöttük 3098 nő – szerepelt a megyei ügynökség nyilvántartásában, az állásnélküliek közül 2052-en részesültek segélyben. A legtöbben – 1815-en – a 40–49 éves
korosztályhoz tartoznak. Az állástalanok többsége – 4747en – vidéki lakos. Iskolai végzettség szempontjából a
munkanélküliek közel fele – 45,96% – elemi végzettséggel
rendelkezik, 22,36%-nak általános iskolai, 12,49%-nak
szakiskolai, 13,77%-nak középiskolai, 4.30%-nak egyetemi, 1,12%-nak posztliceális végzettsége van. A nyilvántartásban szereplők közül 3089-en a nagyon nehezen,
1809-en a nehezen foglalkoztatható kategóriához
tartoznak.

Új székhelyen a jogi személyek
adóügyi osztálya

Marosvásárhelyen a városházával szemben felújított épületbe költözött a jogi személyek adóügyi osztálya. A Győzelem téri volt Igiena szövetkezet egykori fodrászüzletét
alakították át a jogi személyek adó- és illetékügyi osztályává. Két pénztárablaknál fogadják az adófizető jogi személyeket, ugyanott található a pénzügyi adóbevallások
számára fenntartott ügyfélablak is.

Be lehet nevezni a Székely Vágtára

Május 19-éig lehet a háromszéki 10. Székely Vágtára benevezni. A versenyre június 26-án kerül sor a háromszéki
Maksa melletti Óriáspince-tetőn. A járványügyi helyzetre
való tekintettel nem fogadnak nézőket, a futamokat online
eseményként követhetik az érdeklődők. A verseny tétje a
budapesti Nemzeti Vágtára való kijutás. Az érdekeltek bővebb információkért Kiss Ildikóhoz fordulhatnak (telefon:
0733-084-200, e-mail: szekelyvagta2021@gmail.com).

Halálos baleset

Egy 53 éves alsóbölkényi férfi életét vesztette, miközben
kerékpáron hazafele tartott. Az illető leesett járművéről, és
fejjel az aszfaltnak ütközött. Egyes szemtanúk szerint a férfit a mögötte haladó gépkocsi ütötte el, amit egy 36 éves
máramarosi nő vezetett, mások úgy vélték, az autó nem
érintette a biciklist. A sofőrnél az alkoholteszt negatív lett,
az ügyben rendőrségi kivizsgálás indult. Médiaforrások
szerint a férfi nehéz anyagi körülmények között nevelte két
kiskorú gyermekét, felesége éppen egy nappal a baleset
előtt indult Németországba dolgozni.
Rendezvények
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Nics árvízveszély a folyókon, a Nyárád nyugodtan és akadálymentesen folyik át a szeredai gáton

Fotó: Gligor Róbert László

Az árvíz sosem kizárt dolog, de annak esélye jelenleg
minimális. A Bucsinon a napokban még hó volt, tehát az
olvadás után helyenként még nőhet a vízszint, de pillanatnyilag nem várható rossz idő, így áradás sem – tette hozzá
Călin Fokt, aki szerint inkább a ki nem takarított sáncok,
elvezető árkok jelentenek gondot, hiszen az emberek csak
akkor nyúlnak lapáthoz, amikor már kiöntött a víz. A Föld
napja alkalmából sok helyen takarítottak a folyóvizek mentén, és egyes helyeken évről évre csökken a háztartásokból
származó, valamint a mezőgazdasági és erdei hulladékokkal
való szennyezés a folyókon. A nyárádmenti önkormányzatok erre különösen odafigyelnek, így a Jobbágyfalva alatti
gátnál nincs hulladéktorlasz, mint az elmúlt években: Nyárádremete, Székelyhodos, Csíkfalva tanult az előző évek tapasztalataiból – mutatott rá a szóvivő. Maros megyében
nincs gond, sőt a folyók vízhozamai az időszakra jellemző
többévi átlag alatt vannak. Ennél furcsább jelenség viszont
az, hogy az elmúlt napokban Marosvásárhely térségében
jégeső hullott, ami eddig csak a nyári fullasztó hőség idején
fordult elő – mutatott rá a vízügyi hatóság munkatársa.
Az általa elmondottakat erősítette meg a nyárádszeredai
önkéntes tűzoltóság parancsnoka is. Húsvétkor és az elmúlt

időszakban megnőtt ugyan a Kis- és Nagy-Nyárád egyaránt, de a tavalyihoz hasonló áradás veszélye nem állt fenn.
Ezzel ellentétben viszont problémát okoznak a hirtelen lehulló csapadékmennyiség következtében a magasabb helyekről lezúduló vizek. Habár tavaly a helyi csapat
munkagéppel elkezdte a sáncok ásását, átfolyók kitakarítását, még mindig vannak gondok az andrásfalvi lakóövezetben, ezért az elmúlt napokban tovább dolgoztak az
önkéntesek, hogy a Csere és a Temető utcából leérkező
vizet biztonságosan tudják a Nyárád felé elvezetni. A tervezett munka felénél tartanak, és közben engedélyt kértek
arra is, hogy a katasztrófavédelmi csapat magánterületekre
is bejuthasson a munkagéppel, mert hiába lenne lakosssági
feladat a magántelkeken található sáncok, lefolyók tisztítása, az emberek elhanyagolják azt.
A rengeteg csapadék miatt sok helyen megnőtt a talaj
vízszintje, még ott is víz van a kutakban, ahol azok eddig
folyamatosan szárazak voltak. Ezáltal a talajvízzel telített
kutak emberi fogyasztásra teljességgel alkalmatlanok, sőt
szagosak is, ezért a lakosság a tűzoltók segítségét kérte, így
jelenleg a kutak szivattyúzásán és fertőtlenítésén is dolgoznak. Kacsó István parancsnok meglátása szerint ezt még
halasztani kellene egy kevés ideig, amíg a talaj vízszintje állandósul, ezáltal egy szivattyúzással a vízforrás is felfrissülne. Jelenleg szinte hiábavaló a szivattyúzás, hiszen órákon
belül visszagyűl a víz a kutakban, de ha ez az igény, a csapata
megteszi ezt – mondta el a parancsnok, aki felhívja a figyelmet arra is, hogy azokban a gazdaságokban, ahol istállótrágya van, ebben az időszakban lehetőleg ne fogyasszanak
kútvizet még forralás után sem, mert ilyenkor a kutakba belefolyhat a nitrátszennyezést okozó trágyalé is. (GRL)

A kétnyelvűség igény és jog. Bár törvény szavatolja, önkormányzatokat terhelő költségei busásak. A kisebbségi
nyelvi jogok érvényesítése kapcsán számonkérési, szankcionálási jogkörük egyedül a prefektusoknak van. Az Erdélyi

Magyar Televízió Metszet műsorában Antal Joós Erika a
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet tanulmányai kapcsán a kétnyelvűség őreiről készített összeállítását kedden este 9-től követhetik az Erdély TV képernyőjén és YouTube-csatornáján.

Az elmúlt két hét során lezúdult csapadékmennyiség ellenére árvízvédelmi szempontból nincsenek
gondok. A patakok, folyók megduzzadtak ugyan,
de áradásveszély nem állt fenn sehol, inkább a
domboldalakról lefutó nagyobb vízmennyiség
okozott gondot, például Nyárádmagyaróson egy
hónap alatt kétszer is elöntötte a víz a gyermekotthon udvarát – tudtuk meg a Maros Vízügyi Hatóság szóvivőjétől.

A kétnyelvűség őrei – az Erdély TV-ben

RENDEZVÉNYEK

Rendkívüli húsvéti vokálszimfonikus hangverseny

Április 28-án, szerdán 19 órától a Kultúrpalota nagyterméből rendkívüli húsvéti vokálszimfonikus hangversenyt
közvetítenek. A TVR Marosvásárhelyi Stúdiójával közösen szervezett koncerten a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia női karát és vonószenekarát Cristian Sandu
vezényli, közreműködik Maria Marica hegedűművész,
szólisták: Trozner Kincső szoprán, Iordache Beatrice
mezzoszoprán. Cristina László csembalón játszik. Műsoron: J. S. Bach: á-moll hegedűverseny, BWV 1041,
G. B. Pergolesi: Stabat Mater. Az élő közvetítés a Ma-

rosvásárhelyi Állami Filharmónia Facebook-oldalán és
YouTube-csatornáján követhető.

A brémai muzsikusok

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház társulata a járvány miatt áprilisban nem játszik közönség
előtt. A betervezett mesejátékok élő közvetítésben (live
stream), illetve rögzített online előadásként követhetők.
Április 30-án, pénteken 18 órától A brémai muzsikusok
című mesejáték látható élő közvetítésben. Emellett június 30-áig nézhető meg A kisfiú és az oroszlánok című
új, nyolcrészes sorozat. Az előadásra online lehet jegyet
váltani az alábbi linken: https://bit.ly/A_kisfiú. A 15 lejes
jegy, illetve a belépési kód mind a nyolc részre érvényes.
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Románia is kiutasított egy orosz diplomatát

Csehország, Szlovákia és a balti államok után Ro- ízben szót emelt az orosz csapatok Ukrajna határainál és „az
illegálisan annektált Krím félszigeten” történt összevonása
mánia is kiutasított hétfőn egy orosz diplomatát.

A külügyminisztérium (MAE) közleménye szerint a bukaresti orosz nagykövetség katonai attaséjának helyettese azért
vált nemkívánatos személlyé Romániában, mert tevékenysége
sérti a diplomáciai mentességekről és kiváltságokról szóló,
1961-es bécsi egyezményt.
A MAE döntését hétfőn közölték az orosz féllel, amikor
Bogdan Aurescu külügyminiszter utasítására bekérették Valerij Kuzmin orosz nagykövetet a bukaresti külügyminisztériumba.
Bár a kommüniké nem részletezi a kiutasítás okait, a média
szerint az egyrészt a Prága iránti szolidaritás kifejezése,
ugyanakkor felidézik, hogy Aurescu a napokban nyilvános polémiába keveredett Kuzminnal az ukrán határ mentén végrehajtott orosz csapatösszevonással kapcsolatban.
A román diplomácia vezetője a múlt héten leszögezte: Románia az uniós külügyminiszterek értekezletén egyértelművé
tette Csehország melletti szolidaritását. Az Európai Unió múlt
kedden teljes támogatásáról és szolidaritásáról biztosította
Csehországot, amiért cseh diplomáciai lépésekre válaszul
Oroszország 16 cseh diplomatát és négy követségi alkalmazottat nyilvánított nemkívánatos személynek.
Aurescu ugyanakkor a – georgiai és ukrán részvétellel regionális biztonsági csúcstalálkozóvá bővült – múlt heti románlengyel-török külügyminiszteri találkozó házigazdájaként több

ellen, a román-lengyel-török külügyminiszter közös bukaresti
nyilatkozata pedig a NATO „védelmi és elrettentő szerepének
erősítését” szorgalmazta.
Ezzel kapcsolatban Valerij Kuzmin a bukaresti orosz nagykövetség Facebook-oldalán úgy vélekedett: „Romániának
nincs amiért aggódnia a kelet-ukrajnai helyzet miatt, kivéve
persze amennyiben saját elhatározásból vagy stratégiai partnereinek kezdeményezésére részt venne valamilyen, a NATOközpont forrófejű tisztségviselői által kidolgozott katonai
kalandban”.
Aurescu egy tévéinterjúban többé-kevésbé burkolt fenyegetésként értékelte a nagykövet szavait, és leszögezte: aki Romániát fenyegeti, az a NATO-t fenyegeti. Hozzátette:
sajnálatos, hogy az orosz diplomácia 17 évvel Románia
NATO-csatlakozása után sem vette tudomásul, hogy „Románia maga a NATO”, vagyis nem holmi katonai kalandorok oldalvizén evez, hanem része a védelmi szövetség
döntéshozatalának.
A román diplomácia vezetője ugyanakkor azt állította: az
orosz csapatvisszavonásról szóló bejelentés egyben azt is jelenti, hogy az ukrán határ közelébe hozott nehézfegyverzet
helyben marad, nyilván nem őrizetlenül, és bármikor felhasználható arra, hogy Oroszország újabb aggasztó helyzetet alakítson ki a Fekete-tenger térségében. (MTI)

A temesvári oltási maraton keretében

Több mint 6700 személyt oltottak be

Három nap alatt több mint 6700 személyt oltottak tegzár alá helyeztek a hatóságok. A városban a két hét alatt
be a hét végi temesvári oltási maraton keretében – jegyzett új fertőzöttek ezer lakosra számított aránya heteken
át meghaladta a nyolcat. A múlt héten azonban három ezrelék
közölték a szervezők.

A hét végi oltási maraton során előjegyzés nélkül kaphatták
meg a Pfizer vakcinát a jelentkezők. A temesvári regionális
üzleti központ csarnokában harminc oltószobát alakítottak ki,
amelyekben a város kórházaiban dolgozó orvosok és nővérek,
valamint a temesvári Victor Babeş Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem diákjai vállaltak ügyeletet. Az alkalmi oltóközpont
a hét végén éjjel-nappal nyitva tartott.
Az üzleti központ előtt már pénteken sorok alakultak ki, és
sokan más városokból is Temesvárra utaztak, hogy soron kívül
megkaphassák az oltást. Az eseményre elkülönített tízezer
adag oltóanyagból 6722 fogyott el. A szervezők sikeresnek
tartották az első ilyen romániai akciót, és az 1989-es forradalom egyik sokat skandált jelszavát idézve jelentették ki: „Ma
Temesváron, holnap az egész országban!”
Temesvár volt az első nagyváros, amelyet a szomszédságában fekvő több másik településsel együtt március 8-ától vesz-

alá süllyedt a fertőzöttségi ráta, és szombaton feloldották a járványügyi korlátozások egy részét. Így vasárnaptól megnyílhattak a városban a vendéglők beltéri termei, az előadótermek,
az edzőtermek és a játékbarlangok, amelyek kapacitásuk harminc százalékán működhetnek. Az üzletek 21 óráig maradhatnak nyitva a városban, és csak 22 órától lép életbe az éjszakai
kijárási tilalom.
Temesváron hétfőn 2,53 ezrelékes fertőzöttségi rátát jelentettek. Az erdélyi nagyvárosok közül Nagyváradon 3,71, Aradon 3,4, Kolozsváron 3,21, Brassóban 2,8, Szatmárnémetiben
1,66 ezrelékes volt az elmúlt két héten észlelt új esetek ezer
lakosra számított aránya. A székelyföldi városok közül Sepsiszentgyörgyön 3,75, Marosvásárhelyen 2,98, Székelyudvarhelyen 2,91, Kézdivásárhelyen 2,25, Csíkszeredában 1,43,
Gyergyószentmiklóson pedig 0,85 ezrelékes volt a hétfői fertőzöttségi ráta. (MTI)

Pripjaty város több száz egykori lakója a „szellemváros” központjában emlékezett meg a csernobili
nukleáris baleset 35. évfordulójáról – számolt be
hétfőn a TSZN hírtelevízió.

nek annak „az emberi hősiességnek” is, amivel ezt a hibát kijavították. Boruhovszkij elmondta, hogy mind a négy csernobili reaktort csak 2064-ig bontják le. Ukrajna úgy döntött,
hogy a tiltott zónát a többi atomerőmű kiégett fűtőelemeinek
tárolására használja. Várhatóan idén nyitnak meg egy tárolót.
Egészen a közelmúltig a kiégett fűtőelemeket Oroszországba
szállították, így viszont a tisztségviselő szavai szerint Ukrajna
évi 200 millió dollárt tud megtakarítani.
Jelenleg a tiltott övezetben, amely lakhatásra még mindig
alkalmatlan, mintegy százan élnek, javarészt idős emberek, akik
a veszély ellenére mégis visszaköltöztek otthonaikba. Az állatok
azonban a vártnál sokkal jobban viselték a sugárterhelést. Medvék, bölények, farkasok, hiúzok, vadlovak és több tucat madárfaj él az ember által elhagyott területen. Ukrán tudósok japán
és német kollégákkal közösen kutatják ezt a jelenséget.
A napokban Olekszandr Tkacsenko kulturális miniszter közölte, lépéseket tettek annak érdekében, hogy az UNESCO felvegye a csernobili övezetet a világörökségi listájára. (MTI)

Pripjaty egykori lakói megemlékeztek
a csernobili katasztrófa évfordulójáról

A katasztrófa sújtotta település volt lakói az akkori robbanás
bekövetkeztekor, pontban éjjel 1 óra 30 perckor 35 gyertyát
gyújtottak meg a baleset áldozatainak emlékére.
A világ eddigi legsúlyosabb atomerőmű-katasztrófája 1986.
április 26-án következett be az akkor a Szovjetunióhoz tartozó
Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság területén, a Kijevtől
kevesebb mint 100 kilométerre északra fekvő csernobili
erőmű negyedik blokkjában. Robbanás következtében részben
megsemmisült a reaktor aktív övezete, a levegőbe nagy menynyiségű radioaktív anyag került, és sugárfelhő borította be Európa nagy részét. A katasztrófa miatt az erőmű 30 kilométeres
körzetében a teljes lakosságot evakuálták, köztük Pripjaty lakóit is. Az atomerőmű körül ezt a 30 kilométeres, Fehéroroszországba is átnyúló, nyugati irányba viszont 60 kilométerre is
kiterjedő területet tiltott övezetté minősítették.
Irina Mikicsak egészségügyi miniszterhelyettes hétfői tájékoztatóján közölte, hogy jelenleg Ukrajnában 2,5 millió csernobili
áldozatot tartanak számon. Kiemelte, hogy január 1-jei adatok alapján 1,6 millióan vannak
folyamatos orvosi megfigyelés alatt, köztük
317 769 gyermek. Az ukrán vezetés az elmúlt
években eközben főként arra koncentrált, miként tudja a csernobili övezetet turisztikai célokra felhasználni, hogy a területe ezáltal
növelje az állami költségvetés bevételeit.
„A csernobili övezet a tragédia és az emlékezés helyszíne, egyben olyan hely is, ahol
látni lehet, hogyan képes az ember leküzdeni
egy globális katasztrófát. Új értelmezést szeretnénk adni: hogy a területre ne csak tiltott zónaként gondoljanak, hanem a fejlődés és az
újjáéledés övezeteként” – fejtette ki Bohdan
Boruhovszkij, a természetvédelmi tárca helyettes vezetője egy hétfőn megjelent lapinterjúban. Szavai szerint a csernobili zóna kivételes
turisztikai helyszín, ahol a látogatók elgondolkodhatnak azon, milyen következményekkel
jár az emberi tévedés, de egyúttal tanúi lehet-

Ország – világ
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Átlépte a hárommilliót
a beoltottak száma

Vasárnap délután átlépte a hárommilliót a koronavírus ellen Romániában beoltott személyek száma –
közölte honlapján az oltási kampányt koordináló bizottság. A beoltottak több mint háromnegyede (76,92
százalék) a Pfizer által gyártott oltóanyagot kapta, az
Astra-Zeneca oltását 13,81 százalékuknak, a Modernáét 9,25 százalékuknak adták be. Romániában elsőként Temesváron szerveztek a hét végén oltási
maratont, amely keretében péntek délutántól előjegyzés nélkül bárki beoltathatta magát a Pfizer vakcinájával. A hivatalos adatok azt jelzik, hogy a járvány
harmadik hulláma leszálló ágban van. Vasárnap csupán 1542 új esetet diagnosztizáltak, ami csak kevéssel több a korábbi két hét napi átlagának (2990) a
felénél. A járvány halálos áldozatainak a napi száma
is csökken, de még mindig magas. (MTI)

Autós oltóközpont Kolozsváron

Autós oltóközpont nyílt hétfőn 13 órakor Kolozsváron,
a Horia Demian sportcsarnok előtti téren. Az üzembe
helyezés pillanatában már több mint 50 személygépkocsival várakoztak az oltásra. Tasnádi István Szilárd, Kolozs megye prefektusa az esemény kapcsán
úgy nyilatkozott: ez az első „drive through” oltóközpont Kolozsváron, és a második az országban. Elmondta, hosszú idő után ez az első alkalom, hogy a
tér benépesült, és ez nagy reményekkel tölti el. Az
autós oltóközpontban a Pfizer vakcinájával immunizálnak. Naponta reggel 8-tól este 8-ig tart majd
nyitva, napi kapacitása körülbelül 600 fő. (Agerpres)

Javult a helyzet
az intenzív osztályokon

Az elmúlt hetekhez képest javult a helyzet a koronavírusos pácienseket kezelő intenzív osztályokon, vasárnap délután 5 órakor országos szinten felnőttek
számára 247 ágy volt üresen, gyermekek számára
pedig 32 – közölte hétfői sajtótájékoztatóján az
egészségügyi miniszter. Ioana Mihăilă rámutatott,
hogy a naponta jelentett járványügyi adatok megfelelnek a valóságnak. Az egyik hírforrás az egészségügyi tárca fennhatósága alatt működő irányító
központ, a másik pedig az intervenciókat irányító és
koordináló országos központ, amely a pácienseknek
az áthelyezését segíti egyik egészségügyi intézményből a másikba – említette meg a tárcavezető.
(Agerpres)

Iskolaigazgatói versenyvizsgák

Valószínűleg július 27-én tartják az iskolaigazgatók
számára kiírt versenyvizsga írásbeli szakaszát – közölte hétfőn Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter a Nemzeti Liberális Párt vezetőségének ülése előtt.
Elmondta: a kognitív képességektől kezdve a vezetői
készségekig mindent felmérnek majd. Ugyanakkor
azt is fontolóra veszik, hogy az oktatási igazgató és
az aligazgató mellett a vezetőségben egy adminisztratív igazgató is legyen, aki az országos helyreállítási
terv projektjeit hajtja majd végre. Sorin Cîmpeanu
emlékeztetett, hogy augusztus 5-én minden romániai
iskola vezetőségének lejár a mandátuma. Ezért az
írásbeli vizsgákat mindenképpen meg kell tartani,
majd a sikeresen vizsgázók számára interjúkat kell
szervezni. A sikeres írásbelihez valószínűleg a 7-es
jegy elérése szükséges. A verseny második szakaszát szeptember-októberben tartják majd minden iskolában, tette még hozzá az oktatási tárca vezetője.
(Agerpres)

Szegénység

(Folytatás az 1. oldalról)
tenni a szegénység felszámolása, illetve a munkajog védelme érdekében. 2002-ben mind a tagállamokban,
mind a csatlakozáshoz készülő államok között megállapodás született, hogy kétévente jelentést írjanak arról,
mi a helyzet az országukban a szegénységgel és a társadalmi kirekesztettséggel. Ekkor két fontos törvény született Romániában: az egyik a szociális segély
átgondolása és a garantált minimáljövedelem fogalmának a bevezetése, a másik a társadalmi kirekesztés elleni
intézkedés. Azonban helyi szinten nem voltak erőforrások, a jogi keret nem volt elég világos, és néhány félénk
helyi kezdeményezés kivételével nem történt semmi.
Tehát létezik törvény, de nem alkalmazzák.
Romániában nem prioritás a gyerekszegénység felszámolása sem. Évek óta sereghajtók vagyunk, ami
nagy valószínűséggel a jövőben sem fog változni, továbbra is milliók élnek mélyszegénységben.
Románia 2010 óta az utolsók között szerepelt az Eurostat mélyszegénységet vizsgáló rangsoraiban. A népesség ötöde mindig szegény volt, és a közhiedelemmel
ellentétben nemcsak az idősek kiemelten veszélyeztetettek, hanem a gyerekek is.
A munkaügyi miniszter nem mondott újat. Ideje lenne
valóban tenni valamit mind a kisnyugdíjak, mind pedig
a gyermekszegénység felszámolása érdekében. Nem
csupán nyilatkozatok szintjén.
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Rendkívüli támogatás
a szarvasmarha-tenyésztőknek

Közvitára bocsátotta a mezőgazdasági minisztérium a
szarvasmarha-tenyésztők
megsegítésére irányuló állami
támogatás
létrehozásáról
szóló sürgősségi kormányrendelet-tervezetet a Covid-19
gazdasági válság kontextusában.

Az állattenyésztést, a hús- és tejfeldolgozást sem hagyta érintetlenül
a koronavírus-járvány, különböző
nehézségeket okozott. Megemlíteném az értékesítési problémákat,
például az étterem- és vendéglátóágazat leállása, forgalmának visszaesése a gazdák termékei iránti
kereslet visszaesésében is megmutatkozott – mondta el Barabási
Antal Szabolcs, a Mezőgazdasági
Minisztérium államtitkára. Hozzátette, az ideiglenes támogatási program célja ezeknek a veszteségeknek
a kompenzálása.
A sürgősségi kormányrendelettervezet szerint a szarvasmarha-állomány és/vagy a megtermelt és
értékesített tej mennyisége után
kaphatnak támogatást az állattartók.
Igényelhetik azok a magán-, illetve
jogi személyek, akiknek a gazdaságában 2021. január 31-én legalább
három 16 betöltött szarvasmarha
volt. Ehhez hozzáadhatók a legalább 7 hónapot betöltött egyedek

is. A tej esetében bizonyítaniuk kell,
hogy 2021 januárjában értékesítettek tejet.
A pénzt az országos átmeneti támogatásra (ANT) szánt keretből fizetik ki, amelyből egyébként idén
szimbolikus 1 eurót kaptak a gazdák. A minisztérium szándéka ezzel
az, hogy kiessenek azok az állatok,
amelyek már nem léteznek a gazdaságokban, de eddig azért kaphattak
utánuk támogatást, mert a 2013-as
referencia-időpontban a gazdaságban voltak. Így most az új időpont,
amelyekre a támogatásokat folyósít-

Mától ismét sárga zónába került a megyeközpont

ják, 2021. január 31-e – tájékoztatott
az RMDSZ-es államtitkár.
A kéréseket és az igazoló dokumentumokat a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség
(APIA) megyei, helyi vagy bukaresti központjaihoz kell majd beadni vagy elektronikus formátumban elküldeni. A benyújtás időtartama 30 munkanap a sürgősségi
rendelet hatályba lépésétől.
A rendkívüli támogatásra szánt
pénzösszeg 225.537.713,79 lej.
(Az RMDSZ Maros megyei
szervezete)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Borbély László: Románia vezető szerepet kaphat a hidrogéngyártásban

Towards Clean Energy

Koalíció a fenntartható fejlődésért

Hétfőtől, április 26-tól feloldották a hétvégi kijárási tilalom
meghosszabítására
vonatkozó korlátozásokat
Marosvásárhelyen, és a helyi
konditermek is kinyithatnak.
Ugyanakkor a megyei járványügyi testület tegnapi
döntése értelmében mától,
április 27-től újabb lazítások
lépnek érvénybe, ugyanis
Marosvásárhelyen 3 alá
csökkent az ezer lakosra eső
fertőzöttszám, így a megyeközpont ismét sárga zónába
került – derül ki a Maros Megyei Prefektúra lapunkhoz
eljuttatott közleményéből.

Mint ismeretes, a fertőzöttek
magas száma miatt Marosvásárhelyen az utóbbi két hétvégén korlávoltak
érvényben,
tozások
pénteken, szombaton és vasárnap
18 órakor bezártak az üzletek, a
vendéglők, kávézók teraszai, 20
órától pedig komoly indok nélkül
nem lehetett az utcán tartózkodni.
Az elmúlt héten a járványügyi
helyzet Marosvásárhelyen is javuló tendenciát mutatott, azaz 4
alá csökkent az ezer lakosra jutó
fertőzöttszám, és a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság
honlapján fellelhető április 25-i
adatok szerint ismét sárga zónába
került a megyeközpont, azaz
három ezrelék alá, 2,98-ra csök-

kent az ezer lakosra jutó fertőzöttek száma. Az utóbbi 14 napon
441 igazolt koronavírusos esetet
jegyeztek Vásárhelyen. Így a megyeközpontban április 27-től,
mától újabb lazítások lesznek, a
legfontosabbak, hogy kinyithatnak a színházak, mozik, koncerttermek, viszont a befogadóképességüknek a harminc százalékára kell korlátozniuk a nézők
számát.
Ugyanez a feltétel a vendéglők,
kávézók esetében, megnyithatják
a beltéri helyiségeiket, viszont legfeljebb a befogadóképességük harminc százalékában fogadhatnak
vendégeket, és csakis reggel 6 és
este 10 óra között.
A Maros Megyei Prefektúra vasárnapi közleménye értelmében a
hétvégi korlátozásokat hétfőtől,
április 26-tól feloldják, azaz a boltoknak nem kell 18 órakor bezárniuk, és nem 20 órakor, hanem 22
órától lép érvénybe a kijárási tilalom hétvégén is Marosvásárhelyen. Ugyanakkor a megyei
járványügyi testület döntése értelmében ismét kinyithatnak az edzőtermek, amelyeknek két héttel
ezelőtt ideiglenesen lakatot kellett
tenniük az ajtajukra.
Az április 25-i adatok értelmében Maros megye sárga zónának
számít, 2,11 volt az ezer lakosra
eső fertőzöttszám. (menyhárt)

Egyszerűsítené az RMDSZ
a gépjármű-beíratást

Április 22-én, csütörtökön került sor a Towards Clean Energy online rendezvényre,
amelyet a kormányon belül működő Fenntartható Fejlődés Főosztály szervezett, partnerségben a Together for a Better Tomorrow
Egyesülettel – áll a főosztály közleményében.

A megbeszélések témája az energetikai átmenet és
a hidrogén szerepe volt az energiarendszer dekarbonizációjában, Románia fenntartható fejlődési stratégiájának, valamint az Európai Unió azon törekvéseinek
összefüggésében, amelyeknek célja az éghajlatsemlegesség elérése 2050-ig.
Zöldforrások feltárására van szükség
„A Föld napja kiváló alkalom annak megvitatására,
hogy mekkora nyomást gyakorol az emberiség a természeti erőforrásokra, beleértve az energiaszükségletet
is. E nyomás csökkentése és az egészségünk védelme
érdekében zöldforrások feltárására van szükségünk. Az
Európai Unió ambíciói az energiarendszer szén-dioxid-mentesítését illetően kihívást jelentenek azon tagállamok számára, köztük Románia számára is, ahol
magas a szennyező tüzelőanyag-használat. A zöldvagy kékhidrogén lehet a megoldás a megújuló energiaforrásokból előállított energia hiányának pótlására.
Románia potenciálisan vezető szerepet kaphat a jövő
ezen üzemanyagának előállításában. Ezért támogatja a
Fenntartható Fejlődés Főosztály azokat a kezdeményezéseket, amelyek révén sikerül összefognunk az állami
intézmények, a magánszektor, a kutatás és különböző
társadalmi rétegek szakembereit” – mondta Borbély
László államtanácsos.
A hidrogén szerepe a fosszilis tüzelőanyagoktól való
függőség leküzdésében
Az eseményen jelen lévő szakemberek kiemelték a
hidrogén fontos szerepét abban az energiaszerkezetben, amelynek révén az európai államok meg szeretnék

Feloldották Marosvásárhelyen
a hétvégi korlátozásokat

Egy nap alatt és egy helyen
lehessen forgalomba íratni a
gépjárműveket – erről csütörtökön, április 22-én iktatott törvényjavaslat-csomagot az RMDSZ a parlamentben.
Fotó: Facebook

szüntetni a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget.
Megvitatták azt is, hogy Románia milyen módon válhat
vezetővé ezen a területen. A résztvevők által azonosított
lehetőségek között szerepelnek a nemzeti energetikai
terv révén végrehajtott beruházások, az energia és éghajlatváltozási integrált stratégia, valamint a nemzeti
hidrogénenergia-stratégia megvalósítása.
A rendezvényen felszólalt Borbély László államtanácsos, a Kormány Főtitkárságán belül működő Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátora, Dan Drăgan,
az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, Roxana Caliminte, az Európai Gázinfrastruktúra (GIE) főtitkárhelyettese, Alexandru Floriştean, a Hydrogen Europe
jogi és projektmenedzsere, Ioan Iordache, a Román
Hidrogénenergia-szövetség ügyvezető igazgatója,
Hans Marius Schuster, az Arena Innovation vezérigazgatója, Călin Vilt, a CNR-CME tiszteletbeli tudományos tanácsadója.
A találkozó moderátora Remus Hîrceagă, az Expense Reduction Analysts Europe (ERA) főmunkatársa
volt. (mózes)

Fotó: Facebook

Benedek Zakariás

Bende Sándor

Fotó: RMDSZ

Ezzel a nyugati jó példákat honosítaná meg Romániában a szövetség a gépjárművek forgalomba
íratásának folyamatában. Úgy módosítanának több, hatályban levő
jogszabályt, hogy csökkenne a jelenlegi bürokrácia, és jelentősen
olcsóbb lenne a gépjárművek forgalomba íratásakor felszámolt illeték. A törvényjavaslat-csomagot
Benedek Zakariás és Bende Sándor parlamenti képviselők dolgozták ki.
„Számos gépjármű-tulajdonos
személyesen
nehezményezte,
hogy Romániában nagyon bonyolult az autók beíratási folyamata.
Mindez azért, mert több intézményben zajlik, így több papírmunkával, pénzzel és idővel jár.
Egy olyan törvényjavaslat-csoma-

Fotó: RMDSZ

got dolgoztunk ki, amely szorgalmazza egy olyan rendszer kialakítását, ahol az érintett a gépjármű
beíratásakor csak egyetlen irodahelyiségbe kell ellátogasson, ahonnan minden szükséges papírt
megkap a jármű szabályos használatához” – fogalmazott Benedek
Zakariás, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese.
Bende Sándor, a képviselőház
ipari bizottságának elnöke rámutatott a törvénytervezet gyakorlati
részére: „a tervezet előírja, hogy a
Gépjármű-nyilvántartási Hivatal
foglalkozzon kizárólag a gépjárművek beíratásával. Jelenleg két
helyen kell időpontot igényelni,
hogy elindíthassuk a beíratási folyamatot, ezt a rendszert szeretnénk egységesíteni úgy, hogy egy
nap alatt, egy irodahelyiségben lehessen megoldani a gépjárművek
beíratását”.
Amennyiben a parlament az
RMDSZ által kidolgozott módosítást idén elfogadja, az jövő évtől
már hatályos lesz.
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Klímabarát díj Marosvásárhelynek

A projekteket folytatni kell

A múlt héten, április 22-e, a Föld
napja alkalmával szervezett online
ünnepségen bejelentették, hogy
2021-ben az Európai Klímaszövetség
Climate Star (Klímasztár) díjat adományozott Marosvásárhelynek a Fókusz
Öko
Központ
által
kezdeményezett Változtasd meg a
jövőt! elnevezésű, a klímaváltozást
elősegítő hatások csökkentésére irányuló programért.

Vajda György

Az Európai Klímaszövetséghez mintegy
1800 európai település tartozik. A hálózaton
belül kilencedik alkalommal díjaz egyes, a
klímaváltozás hatását csökkentő programokat. A Fókusz Öko Központ által irányított
Változtasd meg a jövőt! kampányban elért
eredményért kapta a város a díjat, amelyben
a részt vevő vásárhelyiek – többnyire fiatalok
– bekapcsolódtak a 24 javasolt klímabarát tevékenység egyikébe, a program internetes felületén pontokat gyűjtöttek a városnak. A
tevékenységbe bekapcsolódott 1791 város
közül Marosvásárhely gyűjtötte a legtöbb
pontot a barátságos verseny keretében, erős
üzenetet küldve ezáltal a hatóságoknak is az
ilyen jellegű igényekkel kapcsolatban. Az
idén Marosvásárhely mellett még 15 település kapott Klímasztár díjat öt országból
(Ausztria, Németország, Magyarország,
Olaszország és Svájc).
Hajdu Zoltán, a Fókusz Öko Központ vezetője lapunknak elmondta, a szervezet mint-

egy 25 éve foglalkozik Marosvásárhely környezetvédelmi gondjaival. Az évek során
több környezetvédelmi, illetve fenntartható
fejlődéssel kapcsolatos programot kezdeményeztek, többek között az Agenda 2001-et –
Marosvásárhely első fenntartható fejlődési
tervét is – a szervezet segítségével állították
össze. 2001-től világszerte a közvélemény figyelmébe került a klímaváltozás és a globális
felmelegedéssel kapcsolatos kérdések és
megoldások szükségszerűsége. Nem sokkal
ezután a Fókusz Öko Központ csatlakozott az
Európai Klímaszövetséghez, és több sikeres
közös programot valósítottak meg mind a
megyében, mind Marosvásárhelyen. Például
2019-ben a Nyárádgálfalva község polgármesteri hivatalával közösen kivitelezett program kapcsán elnyerték a Magyar
Éghajlatszövetség Klímasztár díját, majd
ennek nyomán kezdeményezték az Európai
Klímaszövetséggel együtt a Változtasd meg

Civil kezdeményezések a környezetvédelemért

a jövőt! programot, amelynek eredménye a
szóban forgó díj.
– Ez a díj kétéves munkánk elismerése. A
program keretében online felületen 24 környezetbarát tevékenységbe lehetett bekapcsolódni, például a benevezőknek helyi terméket
kellett fogyasztaniuk, egy hónapig kerülniük
kellett a műanyag termékek, pillepalackok
vásárlását, csapvizet kellett inniuk, alternatív
környezetbarát közlekedési eszközt kellett
használniuk, vagy az is számított, ha energiatakarékos villanyégőket használnak. Sokan
ebben az időszakban biciklivel, gyalog felfedezték a környéket, kertészkedtek, és rájöttek
arra, hogy egyszerűen élni jó. Minden olyan
tevékenység számított, amely a klímaváltozás
hatásait csökkentette, vagy elősegítette a környezetbarátabb életmódhoz való alkalmazkodást; mindenképpen a szén-dioxidkibocsátást, -termelést csökkentő tevékenység kellett legyen. A projekt keretében két év
alatt számos találkozót szerveztünk egyetemistákkal (Dimitre Cantemir, Sapientia,
MOGYTTE), középiskolásokkal (többek között a pedagógiai líceumban és a Bolyaiban),
és így több diák is bekapcsolódott a Változtasd meg a jövőt! programba, ugyanakkor felkértük az érdeklődőket, hogy alakítsanak
csapatokat, és így egymással is vetélkedtek.
Júniusban mi is díjaztuk a legjobbakat. Az év
végi összesítésnél kiderült, hogy a programba
lépők közül a legtöbben marosvásárhelyiek,
így nekünk sikerült a legtöbb pontszámot
összegyűjtenünk – mondta Hajdu Zoltán,
majd hozzátette, a díj arra is kötelezheti majd
a városvezetőket, hogy még több környezetbarát tevékenységet karoljanak fel, illetve valósítsanak meg a városban.
Soós Zoltán polgármester a díjazásra az
Európai Klímaszövetséghez elküldött rövid-

Óvjuk a Földet!

A havadtői kisgyerekek újrahasznosítható anyagokból alkottak érdekes tárgyakat

Számos civil kezdeményezés,
verseny, kiállítás vagy csak
egyszerűen zsákkal és kesztyűvel felszerelkezett hulladékgyűjtő önkéntes hívja fel
a figyelmet az idei járványhelyzetben is arra, hogy sokszor élhetetlenné tesszük, a
pusztulás irányába taszítjuk
életterünket. Sokaknak jutott
eszébe, hogy itt a Föld napja,
és néhány ember meg is mozdult, tett és másokat is mozgósított ennek érdekében.

Gligor Róbert László

A sokszor borús, lemondó hangulatunkkal és közvéleménnyel ellentétben az emberekből még nem
veszett ki a késztetés arra, hogy ha
nem is mindennap, de évente egyszer-kétszer időt szakítsanak kisétálni a természetbe, s ilyenkor ne
csak annak szépségeit élvezzék,
hanem apró kezdeményezésekkel
hozzájáruljanak a kék bolygó álla-

potának javításához. Erre (is) jó,
hogy a Földünknek is van évente
egy napja, amikor figyelmünket a
földanyára (is) fordíthatjuk.
A semmi sem semmi
Habár vakáció van, Havadtőn
környezetvédelmi napot hirdettek a
falu gyerekeinek. A Pro Havadtő
Egyesület Semmiből valamit című
felhívására tíz gyerek hozott létre
újrahasznosítható anyagokból több
mint harminc alkotást, ötletes, szép
tárgyat, az állatkerttől a vonatig, a
sárkánytól a méheken át a virágokig. Mindezeket az óvodások és
kisiskolások a Föld napján mutatták
be az érdeklődő helyieknek, munkájukat pedig oklevelekkel és apró
jutalmakkal köszönte meg az egyesület – tudtuk meg Koncz Emma elnöktől, kiemelve Donáth Beáta
tanítónő és Farkas Mária Magdolna
óvónő, valamint a szülők hozzáállását is.
„Vigyázzunk csodálatos Földünkre!” – hangzott el azon a beszélgetésen, amelyet a tárgyakból
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filmben gratulált a 100%-osan civil kezdeményezéshez, amely ilyen szempontból is a figyelem középpontjába állította a várost, és
elmondta, hogy vannak elképzelések és lépések egy valóban környezetbarát város kialakításához. (Sz.m.: Ezért is zárták le a
központi forgalmat a hétvégén, illetve volt
korábban szemétgyűjtés és a városi kerékpározást népszerűsítő rendezvény is, amelybe
bekapcsolódott a hivatal.)
Hajdu Zoltán elmondta, a pályázat kapcsán
felmerült az is, hogy egy felmerés alapján a
város létesítsen egy központi parkot. Korábban a jelenlegi lovarda területét jelölték ki,
ahová valamikor szabadidőközpontot terveztek, de leálltak az ötlet kivitelezésével.
(Sz.m.: Ennek egyik oka, hogy a terület nem
a város, hanem a Romsilva tulajdonában
van.) A továbbiakban azt is megtudtuk, hogy
a város legnagyobb légszennyező egysége
számára is nemsokára újabb lehetőség nyílik
környezetvédelmi projekt megpályázására.
Az igazságos átmeneti program (Programul
de tranziţie justă şi echitabilă) keretében európai uniós támogatást nyújtanak hat olyan
megyének, ahol környezetszennyező ipari tevékenység van. Ezek között szerepel Maros
megye is. A keretösszeg 3 milliárd euró, így
megyénként akár több száz millió euró is juthatna, amit kizárólag a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére fordíthatna akár a
gazdasági egység, akár a partnerek, a megyei
és a városi önkormányzatok. Hajdu Zoltán
szerint, ha sikerül elnyerni a támogatást,
akkor beigazolódik az, hogy nem csak a lakosok tesznek lépéseket egy egészségesebb
környezet érdekében, hanem a hatóságoknak
is reális szándékuk van a helyzet jobbá tételére. A civil szervezet az első lépést megtette
– mondta a Fókusz Öko Központ elnöke.

sonló megmozdulást szervezni a jövőben is, ha nem is a mostani vakáció után – mondta el Ács Ilona,
hozzátéve: ez már a negyedik takarítási rendezvényük, sőt volt eset,
amikor a gyerekek maguk szerveződtek és indultak el szemetet gyűjteni a településen. Munkájukat
minden alkalommal oklevelekkel
köszönték meg a pedagógusok. Az
a szomorú, hogy bár az emberek
kénytelenek kifizetni a szemételszállításért járó illetéket, a hulladék
egy része mégis a természetbe, és
nem a gyűjtőedényekbe kerül. Ezért
kell hasonló megmozdulásokat
szervezni: hogy ráirányítsák a la-

kosság figyelmét a nem megfelelő
helyeken heverő szemétre, és arra,
hogy mindannyian, együtt és egyénenként is tehetünk valamit a helyzet javításáért, környezetünk,
bolygónk szebbé tételéért. Ha
egyetlen embernek is sikerül megváltoztatni a gondolkodásmódját,
már megérte a fáradságot – részletezte lapunknak a pedagógus.
Hasonló hulladékgyűjtési akcióra több helyen is sor került, a napsütéses hétvégén családok, baráti
társaságok is felkerekedtek, hogy
megtisztítsanak egy-egy patakot,
út menti sáncot vagy településrészt.

Vadadban is lelkesen takarítottak a gyerekek

Fotó: Ács Ilona

Fotó: Pro Havadtő Egyesület

készült kiállítás és az újrahasznosítás kapcsán tartottak, és amely a
nap fontosságára, valamint a Föld
megóvására hívta fel a gyerekek figyelmét. A járványhelyzet miatt tavaly nem lehetett semmiféle
rendezvényt szervezni, de az elmúlt
években az egyesület tartott már hasonló akciókat a Föld napja alkalmából az óvodások körében,
például faültetésre is sor került.
A faluban takarítottak
A Csíkfalvához tartozó kistelepülésen, Vadadban sem feledkeztek
meg a pedagógusok, hogy felhívják
a gyerekek figyelmét a környezetünk állapotára. Ács Ilona és Nagy
Kinga Erika tanítónők felhívására
21 kisiskolás és óvodás, valamint
három felnőtt csatlakozott az erre a
napra szervezett takarítási akcióhoz: a falu alsó részén járták be az
utcákat, több zsák szemetet gyűjtöttek össze. Az idő korlátozott volt, a
hulladék pedig nem kevés, ezért
nem sikerült minden utcát, patakmedret bejárni, de szeretnének ha-
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„Tervek nélkül nem lehet építkezni”

Az elmúlt évek megvalósításairól és kudarcélményeiről kérdezve az elöljáró a közösséggel vállalt partneri viszonyt emelte ki. Mint mondta, tervek, stratégia
nélkül nem lehet társadalmat, közösséget építeni, de
ha van terv és kellő támogatottság a közösség részéről, meg lehet valósítani az elképzeléseket. Az előző
választási ciklusokban többek között a községi utak
és mellékutcák leaszfaltozása, valamint az intézmények felújítása volt elsőrendű. Osváth Csaba polgármester első mandátumától, 2000-től a kilenc
községben – Ákosfalván, Székelyvajában, Harasztkeréken, Nyárádszentbenedeken, Göcsön, Cserefalván,
Kisgörgényben és Szövérden – összesen 19 km községi utat és 27 km mellékutcát aszfaltoztak le saját
költségvetésből. A felsorolásból kimaradt székelycsókai út leaszfaltozását is tervbe vették, norvég alapokból szeretnék a bekötőút és a mellékutcák tervezését
megvalósítani, a beruházásra pedig finanszírozási forrást találni. Elkezdték azoknak a mezei utaknak az átminősítését, a községi utcahálózatba való
Fotó: Nagy Tibor
belefoglalását, ahová új ingatlanokat építettek. Az elA tavalyi év egyik legnagyobb megvalósításaként
maradt útszakaszok aszfaltozására és az útjavításokra,
kátyúzásokra 716 ezer lejt különítettek el a költség- a harasztkereki Tutti Wellness fürdőkomplexumot említette, amelyet az önkormányzat működtet.
vetésből.

Három községet kiszolgáló
személyi nyilvántartó

Az ákosfalvi önkormányzat épületében elsőként kapott helyet a térségben a SMURD rohammentő
szolgálat, a jól felszerelt helyi rendőrség, az önkéntes tűzoltóság és a
személyi nyilvántartó hivatal. Az
önkormányzat által fenntartott és
kihelyezett munkapont ügyfélfogadása révén az ákosfalvi községi lakosokon kívül a Balavásár községi
és a Backamadaras községi lakosok
is megoldhatják az ügyintézést az
ákosfalvi önkormányzat épületében
lévő személyi nyilvántartónál, nem
kell Marosvásárhelyre utazniuk. A

rendfenntartó szervek szempontjából a község lakossága csak az önkormányzat által alkalmazott öt
helyi rendőrre támaszkodhat,
amennyiben gondjuk támad, mivel
az országos rendőr-felügyelőség átszervezése nyomán a rendőrség alkalmazottai a nyárádszeredai
rendőrőrsön teljesítenek szolgálatot,
az ákosfalvi rendőrőrs többnyire
üres. Ez is egyik oka annak, hogy a
biztonságérzet növelése érdekében
modern technikával felszerelt térfigyelő kamerákkal tervezik ellátni a
község utcáit.

Új iskolák, óvodák,
kultúrház épül

Szakorvosi ellátás a térség lakosságának

A polgármester elmondása szerint
a község és egyben a térség egészségügyi ellátásának fejlesztését is
célul tűzték ki. Annak érdekében,
hogy a nyárádmenti lakosokat a megyeszékhelyre való utazás vagy a
nyelvi korlátok ne akadályozzák az
egészségügyi vizsgálatok időben
való elvégzésében, szakorvosi járóbeteg-rendelőket terveznek kialakítani Ákosfalván. A község lakosságát
ez idáig elkerülte ugyan a tömeges
megbetegedés, de a világszerte áldozatait szedő koronavírus-járvány ráébresztette az elöljárókat az
egészségmegőrzés és a megelőzés
fontosságára. Jelenleg a községben
családorvosi és fogorvosi ellátás van,
ezt szeretnék laboratóriumi és szakorvosi ellátásokkal
bővíteni. A községközpont kultúrotthonát úgy korszerűsítenék, hogy a manzárdrészen orvosi rendelők és
vendégszobák legyenek, a beruházásra 576 ezer lejt
különítettek el. Az idősebb korosztály és a mozgáskorlátozottak számára sem jelent majd gondot az
emeleti járóbeteg-rendelőkbe jutni, amit liftház révén
könnyítenek meg. A régi iskola lebontásának és elta-

karításának ügyintézése folyamatban van, helyére
parkolót és zöldövezetet létesítenek. A jelenlegi orvosi
rendelőnek helyet adó épület általános rendbetételére
pedig 365 ezer lejt különítettek el. Az üresen álló helyiségeket felújítják – a családorvosi rendelők kivételével, mivel a bérleti szerződés értelmében az a
bérlők feladata –, és különböző tevékenységekre
bérbe adják.

A községközpontban is új iskola, óvoda és napközi otthon készül

A községközpontban korszerű kétszintes épület készül, melyben I–IV.
osztálynak helyet adó iskola, óvoda és napközi otthon kap helyet. Göcsön
pedig folytatódik az új iskola, óvoda és művelődési otthon építése, ugyancsak önkormányzati költségvetésből. Amint a polgármester kifejtette, gazdaságosabb egyazon épületben kialakítani több intézményt, mint külön
épületekben működtetni őket. Amint befejezik a tanintézményt, egy műgyepes focipályát is építenek, így a községben a göcsi lesz a negyedik,
műgyeppel ellátott focipálya. A gyereklétszámról kérdezve az elöljáró
hangsúlyozta, hogy az óvodás és iskoláskorú gyerekek száma növekvő
tendenciát mutat, mivel egyre több fiatal költözik a község településeire.

Elhanyagolt intézmények
felújítása
Az idei tervek között szerepel az elhanyagolt épületek felújítása saját

A művelődési otthon bővítésével szakorvosi rendelőket létesítenek

A szennyvízhálózat megépítése
körvonalazódik– a vízhálózaté még nem

A vízhálózat kiépítése még mindig késlekedik,
mivel az Aqua Invest uniós programjába bekerült a
község is, így nem pályázhatnak más forrásokra. A
fővezetéket közel nyolc éve kialakították, de vizet
még nem engedtek bele, a rácsatlakozáshoz érvényes
községi dokumentáció porosodik, és a vezetékes vízzel való ellátás egyelőre homályos. Annak érdekében,
hogy aszályos évszakokban biztosítva legyen a lakosság vízellátása, településenként egy-két fúrt kutat létesítettek, ami nem az önkormányzat feladata lett
volna, hanem a mestertervet kidolgozó vízszolgáltatóé – hangsúlyozta a polgármester.
A szennyvízhálózat terve, a teljes dokumentáció
azonban egy ideje elkészült, több mint egy éve kiad-

ták az építkezési engedélyt is, már csak a pályázati
finanszírozásban reménykednek, amely a jelek szerint nemsokára megérkezhet, és elkészülhet a csatornahálózat első szakasza, amely a tisztítóállomással
együtt 37.987.000 lejes beruházás lesz.
A vízellátás mellett az elöljáró negatívumként említette az Ákosfalva központjában található forgalmas
útkereszteződést is, amelynek irányítását jelzőlámpákkal oldották meg minisztériumi szinten úgy, hogy semmi
gyakorlati haszna nincs. Több ízben írt beadványaira sem
született megoldás, mint mondta, a helyi, önkormányzati
szervek véleményét figyelmen kívül hagyva döntöttek
és változtatták meg az eredeti tervet egyik napról a másikra a miniszterelnök cseréjét követően.

költségvetésből. Nyárádszentbenedeken az iskola tetőszerkezetét, a szövérdi kultúrotthon tetőzetét, a cserefalvi kultúrotthon és iskola tetőszerkezetét, a harasztkeréki kultúrotthon tetőszerkezetének egy részét, az
ákosfalvi régi óvoda tetőszerkezetét újítják fel. A székelyvajai iskola épületének felújítása 21 millió lejbe kerül, és a környezetvédelmi alaphoz
benyújtott pályázattal nyertek rá finanszírozást. Ugyanakkor az autópark
bővítését tervezik, egy nagy teljesítményű buldoexkavátort és két szolgálati autót vásárolnak.

A felújításra váró vajai iskola
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Idén első alkalommal

Vásár a várban

A házias ízek kedvelőinek és a
kézműves termékek iránt érdeklődőknek is bőven volt
miből válogatni a hét végén a
marosvásárhelyi vár előtti
teret ellepő gazdag árukínálatból.

Nagy Székely Ildikó

A Vásár a várban nevű rendezvényt legutóbb tavaly októberben
szervezte meg a Mercur – Egyesület
a Haladásért, Fejlődésért és Kereskedelemért nevű szervezet. Amint
azt Cristina Manoilă főszervezőtől
megtudtuk, az ortodox húsvét közeledtével 11. alkalommal rendezett
vásárra a környékbeliek mellett távolabbról – Hargita, Kovászna, Kolozs, Fehér, Brassó és Szeben
megyéből – is érkeztek termelők.
A szombat délelőtti napsütés számos nézelődőt, vásárlót – főként
családokat – csalt ki a rendezvényre, több árus mégis a megszokottnál gyengébb forgalomra
panaszkodott.

A székelykakasdi Tövissi Attila
asztalán szebbnél szebb zöldségek
– zöldhagyma, retek, fokhagyma,
káposzta, spenót, saláta – sorakoztak, de szemes paszulyt, dióbelet és
nárciszt is lehetett itt kapni. Ottjártunkkor többen is megálltak, és érdeklődtek a termékek felől, a
gazdálkodó azonban úgy tapasztalta, nem a legjobb a kereslet, sokkal kevesebben jöttek el a vásárra,
mint a járvány előtti időben, és aki
ki is merészkedett, nagyon meggondolta, hogy mire költse a pénzét.
– A tavaly márciustól szinte felére csökkent az eladás – tudtuk meg
Tövissi Attilától, aki rendszerint a
Cuza Vodă utcai nagypiacra szokta
kivinni termékeit. Kérésünkre azt is
elmesélte, hogy a zöldségtermesztést nagyszülői örökségként viszi tovább, de egyre kisebb területet –
jelenleg mintegy 40 árt – dolgoz
meg, és az egyik legnagyobb gond
számára a munkaerőhiány.
Bevált a ,,székely fűszeres”
Varga István kundi sajttermelő
izgalmas, változatos kínálata soha-

Helyi termékek vására Szászrégenben

sem hiányzik a vár előtti áruszemléről. Ez alkalommal medvehagymás, bazsalikomos, zöld borsos,
konyakos-diós, csilis-csokis és szenes sajtot lehetett tőle vásárolni, de
standjáról nem hiányzott a fekete
leányka és a székely fűszeres nevű
sajtkülönlegesség sem. Ez
utóbbi
sajtot
szentábrahámi
fűszerek teszik
egyedivé. Tavaly októberi
találkozásunkkor még tesztelés alatt állt,
mostanra pedig
a sajttermelő
egyik legnépszerűbb árucikkévé vált.
Varga István
múlt év szeptemberében egy
palacsintasütödét is nyitott a
sajtkészítő műhely szomszéd-

Hagyományt teremteni

Szászrégen központi parkjának bejáratánál hatalmas húsvéti nyuszi várja
mindazokat az érdeklődőket, akik
meg szeretnék látogatni a helyi termékek vásárát.

Fábián András Gy.

A polgármesteri hivatal április 23. és
május 2. között első alkalommal szervezett
vásárt a helyi termelők és kézművesek számára. A cél nem csak az, hogy támogassák a
helyi termelőket, hanem az is, hogy minél

több egészséges terméket fogyasszon a lakosság.
A standokon a legkülönfélébb termékekkel és kézműves munkákkal találkozhatnak a
látogatók. Méz és különböző méhészeti termékek (Kriszan család), a gyerekkorunkból
megszokott ízletes házi tészták (Adina, Gustul copilăriei – Gyermekkorunk ízei), az elmaradhatatlan kürtőskalács, cukor nélküli
édességek és különböző cukor nélküli szörpök (Bellis Sweets), levendulából készített
esszenciák (Rózsa család), cukormentes szörpök, dzsemek és borok, melyek alapanyaga-

ságában, ezen a héten pedig megnyitja a teraszt is, ahol a fagylaltozó, palacsintázó, kézműves sört
kortyolgató vendégek a sajtkészítés
fortélyairól nézhetnek filmet.
– Tavaly tavasszal, a karantén
feloldása után rengetegen jöttek
hozzánk sajtot vásárolni, ez adta
az ötletet a vendéglátó helyiség
beindítására – árulta el a vállalkozó, akinek az a legnagyobb
elégtétele, ha árucikkeivel nem
kell az ország másik végébe
utaznia, hanem a helyi vásárlókat
részesítheti a nem mindennapi
ízélményekben.
Parajdi gomba, gyergyói kenyér
A vár előtti téren felsorakozó különlegességek között találtunk rá a
parajdi Horváth Júlia laskagombás
termékeire, különböző ízesítésű
pástétomaira, savanyúságaira. A
havi Petry-vásárokon rendszerint
jelen levő árukínálatból nem hiányzott az igen népszerű csípős paprikás lekvár, a gombás mustár és a
szintén sokak által keresett gombaleves sem.

ként az áfonyát használták (Cseh tanya) kaphatók.
Nem hiányoznak a bőrápolásra használt,
kémiai anyagoktól teljesen mentes biokrémek
(Pur HerBet) sem.
A kézművesstandoknál is találhat a vásárló
érdekességeket. Környezetbarát játékokat,
melyek kimondottan fából készültek, különböző, csak kézzel varrt népviseleti darabokat,
kucsmákat, bőrmellényeket, gyöngyökkel díszített húsvéti tojásokat, lézerrel kivágott fadíszeket (LASER Cuties) és kötött babákat,
játékokat („by Diana Istrate”).
Gráma Imola, a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal sajtószóvivője kérdésünkre elmondta: – A hivatal hagyományt akar
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Fotó: Nagy Tibor

Árumustránk alatt az egyik legkeresettebb stand a gyergyói Székely Falat nevű vállalkozásé volt.
Házi, tartósítószer-mentes hentes
termékeik – szalámijuk, sonkájuk,
virslijük –, valamint a pékárujuk –
krumplis, félbarna, kovászos kenyerük, mákos, diós kalácsuk, bejglijük
– nem ismeretlen a marosvásárhelyi
vásárlók előtt, a cégnek ugyanis öt
üzlete működik a megyeszékhelyen
– tudtuk meg Köllő Bernadett üzletvezetőtől, aki mind a kínálat, mind
a kereslet szempontjából sikeresnek
találta a várbeli vásárt.
Az említett termékek mellett természetesen sok más árucikk – csokoládé- és fagylaltkülönlegességek,
házi szörpök, borok, virágok, piperecikkek, kézműves dísztárgyak és
ékszerek gazdag kínálata – várta a
látogatókat. A Vásár a várban nevű
rendezvényt, amennyiben a járványhelyzet megengedi, minden
hónapban megszervezi a Mercur
Egyesület. Legközelebb május 21–
23. között veszik birtokba a vár
előtti teret a házi készítésű termékektől roskadozó asztalok.

teremteni a helyi termékek vásárából. Célunk
az, hogy minden hónap utolsó előtti hétvégéjén megszervezzük a vásárt. Első három alkalommal a helyet díjmentesen biztosítjuk, a
standokat is díjmentesen bocsátjuk a termelők
részére. A vásár nem feltétlenül a szászrégenieknek szól, hiszen most is érkeztek termelők, kézművesek Kendről, Beresztelkéről,
Erdőidecsről és Maroslakáról is. Célunk, hogy
támogassuk a helyi termelőket, és fogyaszszunk minél több helyi, egészséges terméket.
A vásár a fiatalabb korosztálynak is örömet okoz, hiszen a park bejáratánál hatalmas
húsvéti nyuszi és óriástojások várják a gyerekeket, akik rögtön lefotóztatják magukat a
tapsifülessel.

Fotó: Fábián András
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Kolozsvár is elveszítette a veretlenségét

Már nincs veretlen csapat a kosárlabda Nemzeti Ligában, miután a
Kolozsvári U-BT vereséget szenvedett Craiován. Hiába, a hazai pálya
előnye nézők hiányában is fontos, és
ebben az idényben jelentős egyenlőtlenséget vitt a bajnokságba.
A legutóbbi buboréktornán játszották a bukaresti örökrangadót is,
amelyet a Dinamo egyetlen ponttal
nyert a Steaua ellen, bár egy ideje
csak a középmezőny helyein osztozkodik az a két klub, amely a kommunizmus idején gyakorlatilag
minden évben (és szinte minden
sportágban) bajnoki döntőnek számított.
A többi meccsen papírformaeredmény született. Ezúttal a Nagyszebeni CSU és az FC Argeș Pitești
állt.
A bajnokságban még két buboréktorna van hátra az alapszakaszból, valamint néhány elmaradt
mérkőzés. (bálint)

Fotó: Az U-BT közösségi oldala

Eredményjelző

Kosárlabda Nemzeti Liga, 13. buboréktorna:
* Temesvár: Nagyváradi CSM – Csíkszeredai VSKC 92:56, Nagyvárad – Foksányi CSM 83:59, Temesvári
SCM – Csíkszereda 93:76, Temesvár – Foksány 93:68. Elmaradt mérkőzésen: Temesvár – Nagyvárad 67:77.
* Zsilvásárhely: CSO Voluntari – Galaci CSM 92:62, Zsilvásárhelyi CSM – Konstancai Athletic 86:59,
Galac – Konstanca 75:69, Zsilvásárhely – Voluntari 80:99.
* Craiova: Kolozsvári U-BT – Bukaresti Dinamo 79:63, SCM U Craiova – Bukaresti Steaua 85:78, Dinamo – Steaua 85:84, Craiova – Kolozsvár 82:77. Elmaradt mérkőzésen: Craiova – Dinamo 78:65.
Kosárlabda Nemzeti Liga, 14. buboréktorna:
* Kolozsvár: Nagyszebeni CSU – Kolozsvári U-BT 84:94, FC Argeş Piteşti – Bukaresti Steaua 103:75.

Bálint Zsombor
A pályán elért győzelmével vett
elégtételt a Sepsi OSK a Bukaresti
FCSB játékosaival és vezetőivel
szemben, akik övön aluli támadásokat intéztek ellenük a néhány héttel
korábbi, sepsiszentgyörgyi találkozót követő nyilatkozataikkal. A
gyurgyevói mérkőzés a két csapat
korábbi találkozóihoz hasonlóan
magas hőfokon zajlott, ám ezúttal a
háromszékiek nem elégedtek meg
egy ponttal.
Már a találkozó első perceitől
nyilvánvaló volt, hogy újabb szikrázó összecsapás következik, fojtogató
emberfogással,
gyors
váltásokkal, kemény belépőkkel.
Ugyanakkor a szabálytalanságok
nem lépték át a vörös vonalat, Mr.
Színes Lap, alias Sebastian
ColWescu csak két-két alkalommal
kapta elé a sárgát. Némileg meglepő
módon a középpályán a Sepsi OSK
vette át az irányítást, és sokkal veszélyesebb volt kapura is. A FCSB
csak két távoli lövéssel veszélyeztetett, az egyiket Ovidiu Popescu
melléküldte, míg MoruWan labdáját
könnyedén fogta Niczuly. A Sepsi
OSK több akciójával jutott szinte
helyzetig, a nyomás pedig a 28.
percben gólt eredményezett. Petrila
előbb kapáslövéssel próbálkozott, a
lecsúszó labdára Ňinaj csapott rá,
beadását Petrila a hálóba fejelte
(0-1). Kevéssé szokványos pillanat:
középhátvéd beadásából szélső szerez fejes gólt! A 43. percben Šafranko növelhette volna az előnyt,
azonban lövése centiméterekkel a
hosszú sarok mellett süvített el.
A második félidőt a FCSB nagy
lendülettel kezdte, de Vînă lövését
Niczuly fölétolta, a szöglet után
pedig Fl. Ștefan a gólvonalról mentett úgy, hogy közben Șut fel is
lökte. A folytatásban azonban az
OSK újabb meccslabdát hagyott ki,
Bouhenna fejesét bravúrral mentette Vlad. A 68. percben azonban
elég volt az egyenlítéshez annyi,
hogy Petrila elcsússzon, és ezzel a
FCSB létszámfölényes támadást
vezethessen. Az akciót Octavian

Ma este BL-elődöntő

A Chelsea felveszi
a versenyt a Reallal is?

Lőw Zsolt másodedző szerint a
Chelsea fel tudja venni a versenyt
a Real Madriddal a labdarúgó
Bajnokok Ligája elődöntős párharcában. A magyar szakember
Thomas Tuchel segítőjeként január vége óta dolgozik a londoni
Kékeknél. Irányításukkal a Bajnokok Ligájában elődöntőbe, az
FA Kupában döntőbe jutott a csapat, a bajnokságban pedig a negyedik helyen áll.
A másodedző szerint a csapat
átvételekor a fő hangsúly a védekezés megszervezésén volt. „Próbáltunk olyan összeállítást, olyan
alapfelállást választani, ahol a játékosok kvalitásai a legjobban kijönnek
és
a
legjobb
teljesítményre képesek“ – fejtette
ki. Kijelentette, a három-, illetve
ötvédős játékrendszerrel sikerült
a védekezést stabilizálni, kevés
gólt kapva, szervezetten és fegyelmezetten játszik az együttes.
A támadójátékkal ugyanakkor
még nem százszázalékig elégedettek, így a „rendkívül jó táma-

A pályán vettek elégtételt

Popescu fejezte be a tizenhatos közepéről, egy nem túl jól helyezett
lövéssel, amely azonban meglepte
Niczulyt (1-1). A 74. percben meg
is fordulhatott volna a meccs, amikor Tănase a leshatárról ugrott ki,
majd beleakadt a kimozduló, de
időben megálló Niczuly lábába.
ColWescu előbb büntetőt ítélt, majd
Octavian Șovre javaslatára sárga
lapot adott a bukaresti csatárnak
szimulálásért. S ha már ettől megszabadult, a 81. percben az OSK belőtte a győztes gólt is: egy bal oldali

szöglet után Bouhenna fejelt a labdába, amit aztán az ötösön téblábóló Mitrea sarokkal a hálóba
pöckölt (1-2). Az utolsó tíz percben
a FCSB kétségbeesetten próbálkozott az egyenlítéssel, a legnagyobb
lehetőséget a 88. percben Perianu
hagyta ki, aki az ötösről a rövid
sarok mellé küldte a labdát.
A győzelemmel az OSK megőrizte 4. helyét a rangsorban, és holnap Clinceni ellen délután fél öttől
lép pályára a rájátszás 4. fordulójában.

1. FCSB
2. Kolozsvári CFR
3. CSU Craiova
4. Sepsi OSK
5. Botosán
6. Clinceni
1. Târgovişte
2. UTA
3. FC Argeş
4. Astra
5. Medgyes
6. Voluntari
7. Viitorul
8. Nagyszeben
9. Dinamo 1948
10. Jászvásár

3
3
3
3
3
2
2
3
3
3

dósor“ hatékonyságán igyekeznek javítani.
A BL-rivális Real Madriddal
még a PSG kispadján ülve találkoztak, Lőw kiemelte a spanyol
gárda nagy rutinját. „Szuper játékoskerettel és kiváló edzővel rendelkeznek“ – méltatta Zinedine
Zidane-t a magyar szakember.
„De a Chelsea-vel megmutattuk,
hogy képesek vagyunk nagy csapatokkal is felvenni a versenyt.
Az Atlético Madrid és a Porto játékstílusa eltér a Real Madridétól,
de ezen a két komoly együttesen
sikerült túljutnunk, minden esélyünk megvan arra, hogy fel tudjuk venni a Real Madriddal is a
versenyt. Bízunk benne, hogy
méltó ellenfelei tudunk lenni a
madridiaknak, és a két mérkőzésből igyekszünk továbbjutóként
kikerülni“ – mondta.
A Real Madrid – Chelsea mérkőzés ma 22 órakor kezdődik, az
M4 Sport, a DigiSport 1, a Telekom Sport 1, a Look Sport + élőben közvetíti.

A felsőház állása

3
3
3
3
3
3

2
2
1
1
1
0

0
0
2
1
1
0

1
1
0
1
1
3

Az alsóház rangsora
3
2
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
1
1
1
1
0
0
1
1

Eredményjelző

0
1
1
1
1
0
1
2
2
2

5-3
5-2
3-2
2-2
4-4
1-7
5-0
2-1
1-1
3-2
5-3
2-1
1-1
2-5
1-5
0-3

39
38
34
27
25
22
29
25
24
23
21
20
19
16
15
14

1. liga, rájátszás:
* felsőház, 3. forduló: Botosáni FC – Academica Clinceni 2-1, Bukaresti FCSB – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-2.
* alsóház, 3. forduló: Chindia Târgoviște – Jászvásári CSM Politehnica 2-0.
2. liga, alsóházi rájátszás:
* B csoport, 5. forduló: Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Resicabányai CSM 4-3, Unirea 04 Slobozia – Petrolul Ploieşti 1-1. Az utolsó
helyeken: 5. Resicabánya 25 pont (7-5), 6. Slobozia 25 (5-3), 7. Bákó
10.

Jegyzőkönyv

Fotó: A FCSB közösségi oldala

Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás 3. forduló: Bukaresti FCSB –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-2 (0-1)
Gyurgyevó, Marin Anastasovici stadion, zárt kapus. Vezette: Sebastian ColWescu (Craiova) – Octavian Șovre (Szatmárnémeti), Daniel
MitruWi (Craiova). Tartalék: Andrei Chivulete (Bukarest). Ellenőr: Nicolae Marodin (Bukarest).
Gólszerzők: Oct. Popescu (68.), illetve Petrila (28.), Mitrea (81.).
Kiállítva: CreWu (lefújás után).
Sárga lap: Oct. Popescu (45+2.), Tănase (74.), illetve Dimitrov (11.),
Păun (83.).
FCSB: Vlad – CreWu, HaruW (46. Cristea), Miron, PanWîru (33. Radunović), Ov. Popescu (70. Perianu), Șut, Oaidă (46. Vînă), MoruWan, Tănase, Oct. Popescu.
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Bouhenna, Ňinaj (69. Eder), Mitrea,
Păun, Vașvari (87. Kovács), Fl. Ștefan, Petrila (69. Nouvier), Šafranko,
Golofca (82. Aganović).

Az 1. ligás rájátszás 4. fordulójának műsora

Április 27., kedd:
* 16.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Nagyszebeni
Hermannstadt – Medgyesi Gaz Metan (alsóház)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: FC Argeş
Piteşti – Aradi UTA (alsóház)
Április 28., szerda:
* 14.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Chindia
Târgovişte – Gyurgyevói Astra (alsóház)
* 16.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Academica Clinceni (felsőház)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Kolozsvári
CFR 1907 – Botosáni FC (felsőház)
Április 29., csütörtök:
* 14.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Jászvásári
CSM Politehnica – Konstancai Viitorul (alsóház)
* 17.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Bukaresti
Dinamo 1948 – FC Voluntari (alsóház)
* 19.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: CSU Craiova – Bukaresti FCSB (felsőház)
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LIFE program

Komolyabb EU-s támogatás a klímaváltozás elleni harchoz
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InvestEU finanszírozási forráson és az uniós a javaslatot az európai parlamenti képviselőkAz Európai Unió 5,4 milliárd eurós Európa 1000 milliárd eurós
költségvetés által támogatott EBB-hiteleken. nek.
költségvetéssel támogatja a LIFE klímafinanszírozási terve
2020 májusában a Bizottság módosította a
Mindezen eszközök várhatóan 100 milliprogramot, hogy segítse az éghajlatAz európai zöldmegállapodáshoz kapcsoméltányos
átállást támogató alapra vonatkozó
változás elleni küzdelmet.
euró
összegű
közés
magánberuházást
árd
lódó beruházási terv célja, hogy köz- és maMózes Edith

A LIFE az egyetlen olyan uniós szintű
program, amelynek fókuszában kizárólag a
környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem áll, a 2021–27 közötti programja pedig az eddigi legambiciózusabb.
Környezetvédelmi tevékenységekre 3,5
milliárd eurót szán, míg az éghajlatváltozás
elleni tevékenységekre 1,9 milliárd eurót fordít. A program az Európai Bizottság által javasolt Európai zöldmegállapodás része.
Az EU számára prioritás a körkörös gazdaság kiépítése, amely során újrafelhasználják és újrafeldolgozzák az alapanyagokat. A
LIFE programnak kiemelt szerep jut ezen a
területen is. Támogatja ugyanis a tiszta energiára való átállást, és más programokkal
együtt azt a célt szolgálja, hogy az EU 2050ig elérje a karbonsemlegességet. Emellett
célja a környezet védelme és minőségének javítása, valamint a biodiverzitás megóvása.
A LIFE program része az EU hosszú távú
költségvetési és helyreállítási tervének,
amelyben kötelezettséget vállaltak arra, hogy
a források 30%-át az éghajlatváltozás elleni
küzdelemre fordítják.
Az uniós régiók alkalmazkodását a zöldgazdasághoz a méltányos átállást támogató
alap segíti, míg az InvestEU a karbonsemlegességgel kapcsolatos projekteket finanszírozza, a Horizon Europe program pedig a
klímaváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos kutatást és az innovációt támogatja.

javaslatot az EU új gazdaságélénkítési tervével, amely segít Európának megbirkózni a
Covid19-járvány következményeivel. Az EU
hosszú távú költségvetéséből a javasolt 7,5
milliárd eurós finanszírozást 10 milliárd euróra növelték, a már létező, 30 milliárdos európai helyreállítási eszközt kiegészítve. A
A méltányos átállást támogató alap
méltányos átállást támogató alap támogatást
Az alap különösen azokat a régiókat segíti, nyújt társadalmi programokhoz, a gazdaság
amelyek fosszilis tüzelőanyagoktól, például fellendítésére és a környezet helyreállítására.
a széntől függnek, amely még mindig az EU
Az InvestEU méltányos átállási programja
energiatermelésének egynegyedét biztosítja.
A méltányos átállás céljait támogatja az InAz EU szénágazata 238 000 főt foglalkoztat
vestEU
keretében nyújtott finanszírozás egy
közvetlenül kapcsolódó tevékenységekben,
része
is.
A 2018-ban létrehozott InvestEU az
például szénbányákban és erőművekben,
unió vezető beruházási programja, amelynek
több mint 100 európai régióban Lengyelorcélja az európai gazdaság fellendítése. 2020
szágtól Spanyolországig. 2015-ben 12 tagálmájusában a Bizottság a programra szánt öszlamban 128 szénbánya, 21 tagállamban 207
szeg megemelését javasolta.
szénerőmű működött.
„Ez az üzenet az Asztúriában, Nyugat-Ma- Közszektor-hitelezési eszköz
További forrást biztosít az uniós költségkedóniában és Sziléziában dolgozó szénbáa
közép-írországi vetésből származó 1,5 milliárd euróval a köznyászoknak,
tőzegkitermelőknek, az olajpala-termelésre szektor-hitelezési eszköz, amellyel az EBB
támaszkodó balti-tengeri régióknak és sok mintegy 10 milliárd eurónyi kölcsönt nyújtmásnak szól. Tudjuk, hogy a klímasemleges- hat.
A kölcsönnek köszönhetően a közszektorség elérése az önök esetében nehezebb lesz,
és tudjuk, hogy bár egy másik, egy tisztább beli szervezetek támogatást kapnának a klíjövő kilátása általában véve üdvözlendő, az masemlegességre való átálláshoz, és forrást
ehhez vezető út ma ijesztőnek tűnik. A mél- nyújthatnak például az energetikai és közletányos átállási mechanizmus az EU által kedési infrastruktúra beruházásai, a távfűtési
nyújtott biztosíték arra, hogy legalább 100 hálózatok fejlesztései, valamint a szociális
A méltányos átállási mechanizmus
milliárd euróval támogatja Önöket az átme- infrastruktúrát érintő projektek számára.
A Bizottság javaslatáról a tavaly szeptemA mechanizmus három pilléren nyugszik: net során” – nyilatkozta Frans Timmermans,
A méltányos átállást támogató alapon 7,5 a Bizottság európai zöldmegállapodásért fe- beri ülésen szavazott a Parlament.
Forrás: Hírek, Európai Parlament
milliárd euró összegű új finanszírozással, az lelős ügyvezető alelnöke, amikor ismertette

gánberuházások révén legalább 1000 milliárd
euró összegyűljön a következő évtizedben.
Ahhoz, hogy az EU 2050-ig klímasemleges gazdasággá váljon, jelentős beruházásokra lesz szükség a tisztaenergiatechnológiák terén. Az Európai Bizottság
becslései szerint csak ahhoz, hogy 2030-ig elérjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 40%-os csökkentésére irányuló
átmeneti célkitűzést, évi 260 milliárd eurós
többletberuházásra lenne szükség.
A források mintegy felét a hosszú távú
uniós költségvetésből finanszírozzák az éghajlat- és környezetvédelmi projektekhez
hozzájáruló különböző programokon, például
a mezőgazdasági alapokon, a regionális fejlesztési alapon, a kohéziós alapon, a Horizont
Európa programon és a LIFE programon keresztül.
Ez pedig további 114 milliárd euró öszszegű társfinanszírozást vonna maga után a
tagállamok részéről. Az InvestEU és a kibocsátáskereskedelmi rendszer forrásaiból várhatóan mintegy 300 milliárd eurónyi magánés közberuházást mozgósítanak, és további
100 milliárd eurót az új, méltányos átállási
mechanizmus felhasználása révén, amellyel
a zöldátmenet által leginkább érintett régiókat
és közösségeket – például a széntől erősen
függő régiókat – támogatják.

mozgósítanak. Ezt a pénzt fel lehetne használni például a munkavállalók átképzésére, a
vállalkozások támogatására, hogy új foglalkoztatási lehetőségeket teremtsenek, a tiszta
energiába történő beruházásokra vagy az épületek szigetelésére.

A BBTE rektora Románia 100 legsikeresebb menedzsere között 2020-ban
ságai/ tanácsadó testületei, valamint az adminisztratív egységek, és amely a BBTE
szenátusának folyamatos támogatását élvezi” – nyilatkozta dr. Daniel David egyetemi tanár.
Dr. Daniel David egyetemi tanárt 2020
márciusában választották a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem rektorává

Románia 100 legsikeresebb menedzsere közé sorolja a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) rektorát, dr. Daniel David
egyetemi tanárt a Capital folyóirat.

A lista készítői rámutattak, hogy a döntés
alapját a következő tényezők képezték: egy
közel 55.000 főből álló, 8 megyében és 11 városban élő tudományos közösség hatékony
átsegítése a járványhelyzeten, a közösség tagjai egészségének megfelelő védelme a világjárványban, a jövedelem és a megfelelő
szintű fejlődés biztosítása úgy, hogy a helyzet
ne befolyásolja a hallgatók életútját. A döntéshez hozzájárultak az egyetem innovatív
fejlesztései ebben az utóbbi időszakban (pl.
az új egyetemi pszichopedagógia a
virtuális/kibővített valóság bevezetésével –
UBB-EON-XR Center; a BBTE akadémiai
iskolákba szervezése; az új Kreatív Iparágak
Központ stb.), illetve a nemzetközi rangsorokban elfoglalt, országszintű első helyezés
(ezt a 2020-as egyetemi metarangsor összesíti).
„A BBTE hivatkozási alap akadémiai körökben az országban, helyenként külföldön
is, számos akadémiai díjat és kitüntetést
mondhat magáénak. Őszintén szólva nem
voltam tisztában azzal, hogy az országban a
szakmai menedzsment területét is elemzik,
bár egy közel 55.000 fős közösséget képviselni és Kolozsvár/Erdély egyik fő munkaadójaként működni tulajdonképpen ezt
indokolja. Ezért örömteli, hogy a BBTE felkeltette a társadalmi-gazdasági környezet figyelmét is, nemcsak mint lehetséges

(ld. A ProBBTE+ program / BBTE – egy világszínvonalú [world-class] egyetemért, a bizalom
és
a
nyitás
jegyében:
https://danieldavid.ro/wp-content/uploads/
2020/02/Daniel-David-Programul-ProUBBcomplet_HU.pdf), rektori pályázata megszerezte a tudományos közösség tagjai által
leadott szavazatok több mint 70%-át.

Forrás: BBTE

akadémiai partner, hanem mint potenciális
irányítási modell is. Őszintén szólva, én
egyfajta innovatív menedzsmentre törekszem – a „Rector Magnificus” hagyományos
és az „elnök-vezérigazgató” modern modelljének szintézisére –, mindig szem előtt
tartva a tudományosságot, ami egyetemünk
javára szolgál, és boldog vagyok, ha törekvésem sikeres. Végezetül csak annyit fűznék
hozzá, hogy a jó vezetőnek jó csapattal kell
rendelkeznie – véleményem szerint a vezetőnek kell felajánlania a víziót és a stratégiát, a taktikát/módszert pedig együtt
kialakítani a csapattal –, márpedig a BBTE
esetében a vezetői siker egy csapat sikere,
amelynek tagjai rektor által kiválasztott rektorhelyettesek és dékánok, a BBTE bizott-

Forrás: BBTE
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A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai
Egyetem előfelvételi tájékoztatója

A marosvásárhelyi George
Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem előfelvételit hirdet az Orvostudományi, Fogorvos- tudományi, Gyógyszerészeti, Műszaki, Petru Maior Bölcsésztudományi,
valamint
a
Közgazdaság- és Jogtudományi Kar keretében működő, 2021. szeptemberben
induló 3 és 4 éves képzési
szakokra.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) által jóváhagyott 3 éves INFORMATIKAKÉPZÉS.
Az előfelvételivel kapcsolatos információk, az eljárás szakaszai, a teendők és a határidők (az előfelvételi kalendáriuma), a pontkiszámítás, a beiratkozáshoz
szükséges dokumentumok és a MOGYTTE előfelvételire meghirdetett összes oktatási programja elérhető
az egyetem honlapján (https://adminfo.umfst.ro/).
A marosvásárhelyi George Emil Palade
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem felvételi irodája

Von der Leyen: Csak az oltás biztosíthat
kiutat a járványból

Ursula von der Leyen kiemelte: a
gyorsuló uniós oltóanyaggyártás
elegendő vakcina rendelkezésre állását teszi lehetővé az EU azon célja
megvalósítására, hogy az európai
felnőtt lakosság legalább 70 százalékát július közepéig beoltsák. Ez
idáig 129 millió embert oltottak be
az Európai Unióban – tette hozzá.
Az Európai Bizottság közleményében arról tájékoztatott, hogy a
gyógyszergyártóknak az unió területén található 53 gyártóüzeme
képes arra, hogy az év végére akár
3 milliárd adag koronavírus elleni
oltóanyagot készítsen az európaiak
beoltására. Azt is közölték, hogy a
koronavírus elleni oltóanyagellátás
felgyorsult, decemberben 5 millió
adag vakcina került a tagállamokba,
januárban 14 millió adag, februárban 28 millió adag, márciusban
pedig további 60 millió adag oltóanyag állt az európaiak rendelkezésére. Hozzátették, az Európai Unió
ez idáig mintegy 2,6 milliárd adag

Sikeres volt a Marosszéki Közösségi Alapítvány Tekerj egy
jó célért! nevű jótékonysági
akciója, amit a járványhelyzet
miatt nem tömegrendezvényként, hanem egyének, családok, kisebb baráti társaságok
pontgyűjtő játékaként szerveztek meg.

Nagy Székely Ildikó

Előfelvételi vizsgára beiratkozhatnak a 2021-ben érettségiző középiskolások (XII. osztályosok),
azok a jelöltek, akik az előző évekből érettségi diplomával rendelkeznek, valamint azok,
akik második egyetemként szeretnék ezeket a képzéseket választani. A jelentkezők beiratkozása kizárólag
a felvételire létrehozott online platformon történik.
A 2021. szeptemberben induló 3 és 4 éves
magyar nyelvű oktatási programok:
Az Orvostudományi Kar keretében működő, a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség
(ARACIS) által akkreditált, 4 éves ÁLTALÁNOSASSZISZTENS-KÉPZÉS.
A Műszaki Kar keretében a Romániai Felsőoktatás

Csak az oltóanyag segít a betegség legyőzésében, csak a
beoltás biztosíthat kiutat a
koronavírus okozta világjárványból – jelentette ki Ursula
von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az európai immunizációs hét alkalmából
közzétett Twitter-üzenetében
hétfőn.

Több százan tekertek
egy jó célért

koronavírus elleni oltóanyag beszerzésére kötött szerződést, illetve
hamarosan újabb szerződést köt a
Pfizer/BioNTech vállalatokkal 1,8
milliárd adag oltóanyag beszerzéséről.
Sztella Kiriákidisz, az Európai
Bizottság egészségügyért felelős
biztosa közleményében kiemelte: a
beoltottság nem csak az érintettet
védi, hanem környezete minden
tagját. A koronavírussal szembeni
beoltottság segíti az általános immunitás kialakulását, előkészítve az
utat a gazdaság helyreállítására, a
jólét biztosítására, valamint a viszszatérést a szokásos életbe.
Az Európai Unió felszólít mindenkit,
hogy
körültekintően
válasszon az egészségügyet érintő
információforrások között, illetve
minden szükséges védőoltást, köztük a koronavírus elleni oltást is lehetőségéhez
képest
időben
szerezzen meg saját maga és szerettei egészségének megóvására – közölte.
Erik Mamer, az Európai Bizottság vezető szóvivője a brüsszeli testület szokásos sajtótájékoztatóján
megerősítette Ursula von der Leyen
bejelentését, amely szerint az Európai Unió valamennyi tagállama
„feltétel nélkül” fogadja majd az
Egyesült Államok azon állampolgárait, akik az Európai Gyógyszer-

ügynökség (EMA) által alkalmazásra ajánlott oltóanyagokkal vannak beoltva.
Ursula von der Leyen a The New
York Times amerikai napilap vasárnapi számában közzétett nyilatkozatában közölte: Amerikában az
Európai Unió gyógyszerfelügyeleti
hatóságának szerepét betöltő
ügynökség által ajánlott oltásokat
használják, ami lehetővé teszi az
amerikaiak számára az Európai
Unióba való beutazást és a szabad
mozgást az unión belül.
Erik Mamer emlékeztetett, Ursula von der Leyen azt is említette,
hogy az amerikaiak beutazásának
engedélyezése az Atlanti-óceán
mindként partján fennálló járványügyi helyzet alakulásának függvénye. Az uniós bizottság elnöke nem
határozott meg határidőt erre vonatkozóan – mondta. Azt is közölte,
hogy az uniós oltási portfólióban
nem szereplő vakcinákkal kapcsolatban a tagállamok döntésén múlik,
hogy elfogadják-e vagy sem az
EMA által nem jóváhagyott oltásokat.
Adalbert Jahnz, az uniós bizottság illetékes szóvivője kérdésre válaszolva közölte: a brüsszeli testület
tárgyalásokat kezdett az illetékes
amerikai hatóságokkal a beutazást
biztosító oltási igazolványok kölcsönös elismerésére. (MTI)

Venetóban is megjelent
a koronavírus indiai variánsa

Történelmi napnak nevezte a járványügyi
korlátozások enyhítésének első lépését, beleértve a bárok és éttermek teraszainak
megnyitását hétfőn Luca Zaia, az északkeletolaszországi Veneto tartomány elnöke, aki
azonban azt is közölte, hogy a régióban is
azonosították az új típusú koronavírus indiai
variánsát.

Luca Zaia hangsúlyozta, hogy a „járvány meg nem
ért véget”. A politikus kiemelt figyelmet kért a régióban élőktől. Bejelentette, hogy júniusra be akarják fejezni a hatvanas éveikben járók oltását, és addigra
már az ötvenesek nagy részét is vakcinázni akarják.
Közölte, hogy Bassano del Grappa városában azonosították az indiai vírusmutációt: egy indiai származású
apáról és lányáról van szó. A kormányzó megjegyezte, hogy a tartományban tavaly február óta már

tucatnyi variánst azonosítottak. Az ősz óta tartó korlátozások oldásának első napján újranyíltak a vendéglátóhelyek teraszai Olaszországban. A több mint 350
ezer bár, kávéház, étterem, fagylaltozó közül 140 ezer
kezdte meg újra a működését azokban a tartományokban, amelyekben enyhítették a korlátozásokat. A Coldiretti termelői szervezet adatai szerint tavaly 42
százalékkal esett vissza az olaszországi vendéglátás
forgalma, több mint egymillió tonna élelmiszert dobtak ki a konyhákról a gyakran hirtelen elrendelt járványügyi zárás miatt. Caprin hat hónap óta először
ismét asztalokat tettek ki a főtérre. A valamivel több
mint hétezer lakosú sziget központjában működő hat
presszó fele nyitott újra, és közöttük a Piccolo Bar és
a Bar Tiberio már asztalokkal várta a vendégeket. Az
első nap csak helyiek érkeztek, mivel a turisták jelenleg még ritkák. (MTI)

A támogatásra meghirdetett tíz
projekt mögé 305 kerékpáros és további 216 adományozó sorakozott
fel, összesen 28.533 lej értékben érkeztek felajánlások.
A résztvevők jelentős hányada a
rendezvény előtti napokban regisztrált és igényelt startcsomagot, amit
április 16-án, pénteken délután, illetve 17-én, szombaton reggel lehetett
átvenni
az
alapítvány
székhelyén. A csomagok kifizetésére a telefonos alkalmazásban és a
helyszínen is sor kerülhetett, volt,
aki a helyszínen további adománynyal támogatta az egyes projekteket
– derül ki a szervezők sajtóközleményéből.
A beszámoló arra is kitér, hogy a
rendezvény kiindulópontját sokaknak a Marosvásárhelyi Rádió április 17-i Közösen kitakarítjuk! nevű
szemétszedő akciója jelentette. A
Maros két partjának megtisztításán
a tekerők is fáradozhattak, az egyik
ellenőrző pontot ugyanis itt helyezték el a szervezők. Ezenkívül még
14 pontért lehetett két keréken bejárni a várost. Minden célpontnál finomságok és egyéb meglepetések
várták a bicikliseket. 231 személynek sikerült valamennyi pontot felkeresni, ezzel megközelítőleg 22
kilométert téve meg, közülük került
ki a rendezvény fődíjának, az 1000
lejes biciklis vásárlási utalványnak
a tulajdonosa is.
A támogatandó projekteket április 8-i lapszámunkban mutattuk be.

A beérkezett adományok szerint a
két legsikeresebb kezdeményezés a
cukorbeteg gyerekeket és fiatalokat
felkaroló Yuppi Tábormozgalom
Egyesületé, illetve a daganatos gyerekeket lelkileg erősítő Little People Romániáé volt. Előbbi 7840,
utóbbi 6140 lejes támogatásban részesült. 3733 lej érkezett továbbá a
Maros Megyei Hegyimentő Egyesület mentőkutyái speciális utánfutója
számára,
a
Borsika
Néptáncegyüttes Egyesület 3390
lejes támogatásban részesült. 2270
lej segíti a Philothea Klub ifjúsági
táborának megszervezését, 1660 lej
a Marosvásárhelyi Down Egyesület
nappali központjának felújítását. A
6-os számú napközi otthon szenzoriális, úgynevezett ,,mezítlábas” ösvényének kialakítására 1190, a Dr.
Bernády György Általános Iskola
fedett rollertárolójára 1180 lej érkezett. A Divers Egyesület hátrányos
helyzetű családok számára közegészségügyi szolgáltatásokhoz
való hozzáférést biztosító projektjét
610 lejjel, a Proactiv Transilvania
diabéteszes kiskorúakat támogató,
illetve az egészséges életmódot tudatosító kezdeményezését 460 lejjel segítették a jótékonykodók.
A szervezők egy marosvásárhelyi sportüzlet felajánlásával több kategóriában 200 lejes vásárlási
utalvánnyal jutalmazzák a legsikeresebb projekteket. Díjban részesül
a legnagyobb összegű, illetve a legtöbb 50 lej fölötti adományt gyűjtött
projekt, a legtöbb biciklist megmozgató kezdeményezés, valamint az a
projekt, amelyik egyetlen helyről
kapta a legnagyobb adományt.
A Tekerj egy jó célért! akció a
közlekedési szabályok betartásával,
balesetmentesen zajlott. A rendezvény üzenete célba ért, a sportolással összekötött jótékonykodásba
ugyanis sokan bekapcsolódtak –
összegeztek a szervezők.

Erősödnek a német Zöldek

Ismét átvették az első helyet
a Zöldek a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió
(CSU) szövetségétől a pártok
népszerűségi
rangsorában
Németországban – mutatta ki
több felmérés.

A Bild am Sonntag című vasárnapi lap megbízásából végzett közvélemény-kutatás szerint a Zöldek
országos választói támogatottsága
28 százalékra emelkedett, miután a
párt a nyilvánosság előtt folytatott
viták és nagyobb belső harcok nélkül eldöntötte, majd bejelentette,
hogy az eddigi gyakorlattal szakítva
kancellárjelölt vezetésével indulnak
a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás kampányában, és a
feladatot Annalena Baerbock társelnök vállalja el.
A 28 százalék 6 százalékpontos
növekedés az egy héttel korábbi 22
százalékhoz képest, és a legmagasabb érték a Kantar brit multinacionális piackutató csoporthoz tartozó
Emnid német közvélemény-kutató
cég méréseinek történetében.
A CDU/CSU évtizedekig rendre
az első helyet szerezte meg a közvélemény-kutatásokban és a Bundestag-választásokon. A Kantar
Emnid új adatai szerint a második
helyen áll, támogatottsága egy hét
alatt 2 százalékponttal 27 százalékra süllyedt. A két mérés közötti
napokban a pártszövetség lezárta a
nyilvánosság előtt folytatott és súlyos belső konfliktussal járó vitát a
kancellárjelölt személyéről, eldöntötték, hogy a CDU-elnök Armin
Laschet lesz a jelöltjük a szeptember 26-i Bundestag-választáson. A
feladatot Markus Söder CSU-elnök
is vállalta volna. Egy másik felmérés, a politikai véleménykutatásokat
az RTL csoport megrendelésére
végző Forsa intézet mérése alapján

is a Zöldek a legerősebb német párt.
Támogatottságuk a Forsa szerint is
28 százalékos – egy hét alatt 5 százalékponttal emelkedett -, míg a
CDU/CSU 21 százalékon áll, 7 százalékponttal gyengülve.
A Zöldek második alkalommal
előzték meg a CDU/CSU-t egyszerre több felmérésben. Először a
2019 májusában tartott európai parlamenti (EP-) választás utáni hetekben vették át az első helyet.
A Zöldek és a CDU/CSU mellett
a harmadik számú politikai erő, a
Német Szociáldemokrata Párt
(SPD) is megnevezte már kancellárjelöltjét. A CDU/CSU-val kormányzó szociáldemokratákat Olaf
Scholz alkancellár-pénzügyminiszter vezeti a kampányban. A három
jelölt közül a Kantar Emnid és a
Forsa adatai szerint is Annalena Baerbock a legnépszerűbb. Ha közvetlenül lehetne kancellárt választani,
a németek 30-32 százaléka a Zöldek jelöltjére, 15-20 százaléka Olaf
Scholzra, 15-18 százaléka Armin
Laschetre szavazna. Egy sikeres választási kampányhoz elengedhetetlen a párt, a program és a jelölt
egysége. Ezt a Zöldeknél sikerült
elérni, a CDU/CSU-nál viszont a
pártszövetség bázisa nemigen fogadja el Armin Laschet jelölését és
nincs választási program, az SPDnél pedig ugyan megvan a program
és a jelölt egysége, de a tagság elutasította Olaf Scholzot a 2019-es
elnökválasztáson – magyarázta az
adatokat a Bild am Sonntagnak
Andrea Römmele, a Hertie Közhasznú Alapítvány egyetemi szintű
politikai vezetőképző intézetének
(Hertie School) kutatója.
Ugyanakkor még öt hónap van a
Bundestag-választásig – tette
hozzá, kiemelve, hogy „rendkívül
turbulens” választási kampányra
lehet számítani. (MTI)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

48 tanintézményt
ellenőriztek

A „Románia iskoláiért” elnevezésű, tej-kifli prog-

ram megszervezésével megbízott Maros Megyei

Tanács tájékoztatja a közvéleményt, hogy a
Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság már-

ciusban 48 tanintézményben ellenőrizte a tej-

kifli program megfelelő kivitelezését. Ennek

következtében négy figyelmeztetést róttak ki kisebb kihágásokért.

Azokban az iskolákban, ahol helyi szinten bonyo-

lítják a tej-kifli programot – Nyárádszeredában,

Backamadarason, Gernyeszegen, Kibéden, Nyá-

rádremetén, Nyárádgálfalván és Makfalván –

nem találtak rendellenességet a hatóságok szakemberei.

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Az Expert
Insolvenţă SPRL

a csődbe jutott ROWO RT. cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen eladja az alábbi javakat:
– árukészlet, amely a következőkből áll: késztermékek (székek,
csomagolt tűzifa stb.) és egyéb termékek (székminták).
A javak kezdő eladási ára egy tömbben 148.715 lej, az ár nem
tartalmazza a héát. Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül
sor május 5-én 15 órakor.
A javak egyenként is értékesíthetők, a teljes lista az árakkal a
cégfelszámolótól igényelhető, megtekinteni Szovátán, a Parajdi út
115/B szám alatt lehet, az Artemob International Kft.-nél. Ha a
javak nem kerülnek eladásra, az árverés megismétlődik május 12én.
Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az
alku előtt 48 órával értesítsék erről a cégfelszámolót.
Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon:
tel.: 0354/405-232,
fax: 0254/713-311,
mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybetéteket bármilyen méretben. 1989.
December 22. utca 113. szám
(22469)

LAKÁS

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Irányár:
63.000 euró. Tel. 0744-966-747.
(11555-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)
KOMOLY
CÉG
vállal
tetőkészítést, ácsmunkát, csatornakészítést,
fémcserép szerelését. Idős embereknek
15% kedvezményt adunk. Tel. 0747-816052. (11540)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
fajansz-,
grészia-,
lamináltparkettlerakást, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (11527)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag és alumíniumredőnyöket, szalagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)
VÁLLALOK garanciával tetőfedést,
ácsmunkát, cserépforgatást, szigetelést, kisebb beltéri és kültéri javítást.
Tel. 0750-602-043. (11465)
FAMETSZÉST, permetezést vállalok. Tel. 0747-634-747. (11586-I)
CÉG 15%-os kedvezménnyel készít
új tetőt cserépből vagy lemezből, vállal cserépforgatást, tetőjavítást. Tel.
0770-621-920. (11585-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmunkát, cserépforgatást, tetőfedést
lemezzel, cseréppel, festést, meszelést, bármilyen más munkát. Tel.
0742-734-062. (11593-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

VÁLLALOK: ácsmunkát, tetőfedést,
bádogosmunkát, teljes tetőfelújítást,
Lindab
lemezzel
tetőfedést,
cserépforgatást, tetőfestést, tetőjavítást,
ereszcsatorna, lefolyó, terasz készítését,
lambériázást, külső szigetelést stb. Tel.
0759-570-885. (11624)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési
csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni.
További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (65584-I)

ALKALMAZUNK két FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén vagy a
0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65583-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Ha szeretnél egy jó csapatban dolgozni, ahol megbecsülnek, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe bónuszok és
versenyképes juttatás jár. Jelentkezz a 0741-215-738-as telefonszámon! (65584-I)

IRODAI MUNKATÁRSAKAT keresünk telefonon történő eladásra.
Program: hétfő–péntek 8–16 óra között. Önéletrajzokat az info@catalogafaceri.ro címre várunk. (sz-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és
szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)

MEGEMLÉKEZÉS

„Csillagok közt élsz már, angyalok közt jársz. Ott, hol csendből
épül vár, s igaz Lelkedre Isten vigyáz. Uram! Adj neki nyugodalmat, s egy csendes felhőn
párnát, fogadd be Őt mindenkoron, s vigyázd örök álmát.”
Imádkozzunk BAKÓ ANTAL J.-ért
halálának 21. évfordulóján.
Szerettei. (p.-I)
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„Életünknek egén fénylő csillag voltál,
itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál.
Most, hogy már kialudt az áldott fényed,
pótolhatatlan lesz a te drága lényed.”
Megrendült szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető
édesapa, nagytata, após, testvér, rokon, barát és jó szomszéd,
a marosfelfalusi születésű
SZŐCS FERENC
folyó hó 25-én, életének 71. évében csendesen megpihent.
Utolsó útjára kísérjük április 28-án, szerdán 15 órakor a marosvásárhelyi református temetőben. Drága emlékét szívükben örökre megőrzik bánatos fiai családjukkal, három
unokája, anyatársai, apatársa és szerető testvére.
„Aki szerettei szívében él, az nem halt meg, csak távol van,
és mindenki, aki hazatér az Úrhoz, a családban marad.” (sz-I)
Az élet csendesen megy tovább,
de a fájdalom elkísér bennünket
egy életen át. Kegyelettel és fájó
szívvel emlékezünk április 27-én
a szerető édesapára, id. MÁTHÉ
FERENCRE halálának 7. évfordulóján, valamint édesanyánkra,
MÁTHÉ IBOLYÁRA szül. Siklódi
halálának 5. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk
csendes!
Emléküket
őrzi
leányuk, Tünde és családja, fiuk,
Ferike és családja. (11625-I)

ELHALÁLOZÁS
„Amikor Isten látta, hogy az út túl
hosszú, a domb túl meredek, a
lélegzés túl nehéz lett, átölelt, és
mondta: gyere haza.”
Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető és
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
testvér, vő, sógor, apatárs,
rokon, ismerős, szomszéd, jó
barát,
BARÁTH JENŐ
folyó hó 23-án 12 óra 45 perckor,
életének 69. évében, rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Búcsúzás nélkül mentél el, de
szívünkben mindig megmaradsz.
Drága halottunkat folyó hó 27-én
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a backamadarasi református
temetőben,
református
szertartás szerint, a ravatalozóból.
Emlékét örökké őrzik szerettei.
(11655-I)
Fájdalommal szívünkben tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
özv. NÜSZL HAJNALKA
szül. Takács
nyugalmazott főgyógyszerész
81 éves korában elhunyt. Temetése 2021. április 27-én, kedden 11
órai kezdettel lesz a katolikus temető felső kápolnájából, római katolikus szertartás szerint. Isten
nyugosztalja, emléke legyen áldott!
A gyászoló család. (11656-I)
Szomorú szívvel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk,
NÜSZL HAJNAL
szül. Takács
nyugalmazott főgyógyszerész
életének 82. évében visszaadta
lelkét a Teremtő Atyának. Temetése április 27-én, kedden 11 órakor lesz a marosvásárhelyi katolikus temető felső kápolnájából.
Drága emléke örökre megmarad.
Tibi és Lali családjukkal.
(11656-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett feleség, édesanya,
nagymama,

GAÁL PIROSKA

csendesen megpihent. Drága ha-

lottunk temetése április 27-én 13

órakor lesz a marosszentannai
ortodox temetőben.

Drága, szép emléke szívünkben
örökre megmarad!

Búcsúzik tőle gyászoló férje,

Gyuri,

unokái

(11660-I)

és

a

család.

Mély fájdalommal, de Isten aka-

ratában megnyugodva tudatjuk,

hogy a szeretett feleség, édes-

anya, nagymama, anyós, testvér,

sógornő, jó rokon és jó szom-

széd,

SUBA ÉVA

(szül. Dézsi)

az IRA volt alkalmazottja

életének 75. évében, április 26-

án, súlyos, de türelemmel viselt

szenvedés után visszaadta lelkét

Teremtő Atyjának. A temetés lehetőség szerinti időpontját ké-

sőbb közöljük. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (0002-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzünk kolléganőnkkel,
Petres
Emíliával
szeretett
NAGYMAMÁJA
elvesztése
okozta
mély
fájdalmában.
Részvétünk
a
gyászoló
családnak.
Kollégái
a
Népújságtól. (sz-I)
Semmi sem fájdalmasabb az
életben, mint egy szeretett
személy elvesztése. Osztozunk
dr. Lipták Kinga fájdalmában,
együttérzésünket fejezzük ki
ezekben a szomorú percekben,
amikor szeretett ÉDESANYJÁTÓL
búcsúzik. A Tudor negyedi orvosi
rendelők
munkaközössége.
(11652-I)
Fájó szívvel veszünk végső
búcsút sógornőnktől, a fintaházi
születésű
SZÉKELY
KATALINTÓL.
Fájdalmatokban
osztozunk, vigasztalódást kívánunk Esztikének és Jenő
családjának! Emléke szívünkben
örökké
élni
fog.
Nyugodj
békében! Sógornőd, Margit és
Csabika. (–)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Rendőrség

- 0265/202-305

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

- 0265/263 351

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380
- 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

- 0733-553-976

• Emma vendéglő,

- 0740-083-077

• Prefektúra

- 0265/266-801

hidegtálak készítése

• RDS–RCS

- 0365/404-664

- 0365/400-401

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Delgaz Grid
• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- központ

- 0365/400-404

- 0800-801-929

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- 0265/215-702

- 0265/208-888

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

koporsók, kellékek,

koszorúk

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

