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Gyalogosövezet Marosvásárhely főterén

Új mentőautókat
kapott a megyei
kórház

Az európai uniós alapokból vásárolt új
mentőautók április 29-én délután érkeztek meg a Maros Megyei Klinikai
Kórházhoz. Az összesen 731 850 lej
értékű járműveket a Nagy infrastruktúra operatív program (NIOP) keretén
belül szerezték be.

____________2.
Óriási tűz pusztított
Szászrégenben
A tűz olyan méreteket öltött, hogy a
tűzoltók további segítséget kértek a
szomszédos megyékből, a BeszterceNaszód és a Hargita megyei tűzoltóságtól. Végül ezeket az alakulatokat
nem kellett bevetni, mert a Maros megyeieknek sikerült helytállni.

A visszajelzések szerint a polgárok pozitívan fogadták a város főterének részleges lezárását – nyilatkozta múlt
csütörtökön Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere az Adó- és Illetékügyi Igazgatóság új, jogi személyek
számára kialakított munkapontjának
avatóján. Hozzátette: szombatonként
14 órától vasárnap 18 óráig, valamint

ünnepnapokon a főtéren a McDonald’s
és a katolikus plébánia közötti szakasz,
illetve a Bolyai utca és az Enescu utca
lesz lezárva, a főtér Színház tér felőli oldalán továbbra is be lehet hajtani a gépjárművekkel.

Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor

A gyalogosövezet kialakítása kapcsán a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal online felmérést kezdeményezett. A kérdőívet több mint
kétezren küldték vissza, a válaszadók több mint
70%-a egyetértett a főtér lezárásával, illetve
azzal is, hogy az Enescu utcát állandó jelleggel
lezárják az autós forgalom elől, míg a Bolyai
(Folytatás a 2. oldalon)

Mózes Edith

____________4.
Czire Alpár:
a múló világ képi
krónikása

Színvonalas fotókiállítás nyílt április
29-én, csütörtökön a marosvásárhelyi
vár Kádárok bástyájában, a Marosvásárhelyi Marx József Fotóklub emeleti
termében. Az alkotó a Székelykeresztúron született Czire Alpár testnevelő
tanár, a fotóklub tagja.

____________5.

A sajtószabadság
világnapjára

Az ENSZ közgyűlése május 3-át nyilvánította a sajtószabadság világnapjává, hogy felhívja a figyelmet a szabad sajtó fontosságára,
és emlékeztesse a kormányokat a szabad véleménynyilvánítás jogának tiszteletére és betartására, melyet az emberi jogok egyetemes
nyilatkozatának 19. cikke is védelmez. Ezen a napon világszerte megemlékeznek a munkavégzés közben elhunyt újságírókról, valamint
ezen a napon is több felmérés és jelentés megjelenik a média szabadságának aktuális helyzetéről.
2019-es jelentésében a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságíró-szervezet arra figyelmeztetett, hogy Romániában továbbra is veszélyben van a sajtószabadság; a sajtó szabadságát
főleg a korrupciós ügyeiktől szabadulni akaró politikusok médiára
gyakorolt nyomása fenyegeti. A kormány nem törődik a sajtószabadság helyzetével, a romániai média fokozatosan politikai propagandaeszközzé válik. A túlpolitizált sajtó finanszírozási forrásai sem
áttekinthetők, a média nem a valóságot tükrözi, hanem a médiatulajdonosok gazdasági és politikai érdekeit kényszerül kiszolgálni,
emiatt elveszíti hitelességét. Az RSF szerint a börtönbüntetésük elkerülésére törekvő politikusok a közmédiát függővé tették az állami
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 4 perckor,
lenyugszik
20 óra 35 perckor.
Az év 124. napja,
hátravan 241 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma MÓNIKA és FLÓRIÁN,
holnap GYÖRGYI és ADRIÁN
napja.
MÓNIKA:vitatott eredetű, lehet
pún, akkor jelentése: istennő, ha
görög, akkor magányosan élő, ha
pedig latin gyökerű: intő, figyelmeztető. GYÖRGYI: a György
férfinévből keletkezett, a Georgina
magyarosítására.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. április 29.

Többnyire napos
Hőmérséklet:
max.170C
min.40C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9247

4,0621
1,3649
231,9385

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Szerdától folytatódik a tanítás

A végzős diákok kivételével május 5-én, szerdán visszatérnek tanintézeteikbe az iskolások, azon forgatókönyvek szerint, amelyek a vakáció előtt is érvényben voltak. A
nyolcadik, tizenkettedik és tizenharmadik osztályosok számára május 9-én, vasárnap ér véget az ortodox húsvét alkalmából kapott egyhetes vakáció, a tavaszi szünidő
második része. A végzős évfolyamok számára az eredeti
tanévszerkezet szerint ér véget az iskola, a középiskolások
június 4-én, a nyolcadikot végzők június 11-én ballagnak. A
többi diáknak június 25-én zárul az oktatás.

Oltásmaraton Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi orvosi egyetem a közegészségügyi igazgatósággal, valamint a prefektúrával közösen Marosvásárhelyen is megszervezi az oltásmaratont. Május 14–16.
között, előzetes bejelentkezés nélkül bárki igényelheti a koronavírus elleni vakcinát. Az orvosi egyetem udvarán kialakított oltópontokban a Pfizer-Biontech vakcinájával
immunizálják a 16 évnél idősebb, oltásban még nem részesült személyeket, lakóhelytől függetlenül. Az oltásmaratonon marosvásárhelyi és Maros megyei orvosok, asszisztensek, illetve az orvosi egyetem hallgatói is oltanak.

Erdőtakarítási akció

Május 8-án, szombaton az Erdélyi Kárpát-Egyesület a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal támogatásával megtakarítja a Somostetőn áthaladó, következő jelzett
turistaösvényeket: Piroska-ösvény: megyei kórház – Somostető – számológépgyár (piros kör), kőmedve – Németkalap (piros sáv), kőmedve – Tudor lakótelep (kék kör). Az
akció résztvevői három gyülekezőpontból indulnak legtöbb
tízfős, vezetett csoportban, és egy-egy erdőrészt fognak átfésülni. Gyülekező május 8-án 9.30-kor a következő pontokon: a Piroska-ösvény kiindulópontja (az orvosi egyetem és
a megyei kórház között, Gh. Marinescu utca), a számológépgyári parkoló és a Somostetőn levő nyári színpad feletti
parkoló. Az esemény a járványügyi előírások betartásával
történik. A szervezők szájmaszkot, kézfertőtlenítőt, műanyag kesztyűt és ásványvizet biztosítanak. Partnerek: Outward Bound Románia, Maros Megyei Barlangi- és
Hegyimentő Szolgálat, Orienter tájfutóklub. Előzetes bejelentkezés a 0733-953-440-es telefonszámon vagy az
ekemvh@ekemvh.ro címen.

Büntettek a rendőrök

Az ortodox húsvét alatt, április 30-tól május 2-áig naponta
több mint 195 Maros megyei rendőr teljesített szolgálatot a
megye területén. Az említett időszakban a hatóságot 300nál több nem kívánatos eseményhez mozgósították. A rendőrök 40 bűncselekményről szereztek tudomást, ebből 15
személy, 16 vagyon ellen irányult, 8 esetben a közlekedési
szabályokat sértették meg az elkövetők. A rendőrség tíz
személyt tetten ért. Az észlelt szabálytalanságok miatt a hatóság 497 pénzbüntetést rótt ki több mint 158 ezer lej értékben. Közúti szabálysértés miatt 18 sofőr maradt hajtási
jogosítvány nélkül, és öt jármű forgalmi engedélyét vonták
vissza.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

(Folytatás az 1. oldalról)
utcát részlegesen zárják le. A Köteles
Sámuel utcából balra lehet majd fordulni a Bolyai utcán, itt csak sebességkorlátozás lép érvénybe, óránkénti 5
km-es. A város útinfrastruktúrájának
fejlesztése vezethet oda, hogy a jelenleg hétvégi lezárásokat állandósítsák.
„Úgy gondolom, hogy már a nyár folyamán az Enescu utca lezárására sor
kerül, a többi helyszínnél előbb jóvá
kell hagyni a műszaki terveket. Addig,
amíg a közlekedési rendőrség nem fogadja el a végleges lezárás tervét, nem
tudjuk kizárni a főtérről a gépkocsifor-

galmat, csupán ideiglenesen, hétvégéken zárjuk le, szeptemberig.

„Az adófizetők, a vállalkozók
fontos partnereink”

Az Adó- és Illetékügyi Igazgatóság
új, jogi személyek számára kialakított
munkapontja az első lépések egyike
annak érdekében, hogy javítsanak a
marosvásárhelyiek számára nyújtott
szolgáltatások minőségén.
„Az adófizetők, a vállalkozók fontos partnereink, és ezt nekik is érezniük kell, amint átlépik az intézmény
küszöbét. Ez az új helyszín mindkét

félnek, az adófizetőknek és az alkalmazottaknak egyaránt a kényelmét hivatott növelni – mondta Soós Zoltán.
A Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság négy szakszolgálatból és egy ügyintézést segítő irodából áll, az új
munkapont pedig kizárólag a jogi személyek adó- és illetékügyi osztályának, valamint adóellenőrzési
osztályának a szolgáltatásait biztosítja. A helyi tanács döntése alapján
szervezték át a Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóságot, hozták létre az új
munkapontot, amely április 13-án
megnyitotta kapuit. A napi munkaprogram szerint két pénztáros és
nyolc felügyelő három ügyfélablaknál
fogadja a jogi személyek, vállalkozások képviselőit.
„Ez a munkapont is bizonyítja,
hogy szükség van ilyen jellegű átszervezésekre, hiszen az igazgatóság tevékenysége sokkal rugalmasabban és
hatékonyabban végezhető. Célunk,
hogy mihamarabb digitalizáljuk a
szolgáltatások nagy részét. Ennek érdekében már most elérhető az a szoftver, amely lehetővé teszi az online
időpontfoglalást ügyintézésre. Tervünk, hogy ezt a szoftvert mihamarabb kiterjesszük az összes közszolgáltatásra” – tette hozzá a polgármester. A Marosvásárhelyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság szolgáltatásairól,
munkaprogramjával kapcsolatban a
0365-455-450-es telefonszámon lehet
érdeklődni.

Új mentőautókat kapott a megyei kórház

Az európai uniós alapokból vásárolt új
mentőautók április 29-én délután érkeztek
meg a Maros Megyei Klinikai Kórházhoz.
Az összesen 731 850 lej értékű járműveket a Nagy infrastruktúra operatív program
(NIOP) keretén belül szerezték be. „A
Covid–19 egészségügyi válság hatékony kezelése a Maros Megyei Klinikai Kórházban”
projekt összértéke 48.420.786,36 lej, átfutási
ideje 2020 szeptember 23–2021. december
31. Legfontosabb célja, hogy az egészségügyi rendszer időben és hatékonyan reagáljon a Covid–19-válság okozta problémákra
a kórházak különféle eszközökkel történő
felszerelésével. Az új mentőautók a Maros
Megyei Klinikai Kórház betegeit szállítják
majd – áll dr. Ovidiu Gîrbovan kórházmenedzser közleményében.
Fotó: Maros Megyei Klinikai Kórház

Megéri-e odafigyelni
a többnyelvűségre?

Az Erdély TV műsorából

kálnak a vásárlóval. Vajon megéri-e
odafigyelni a többnyelvűségre? Kiderül kedden este 9-től! Kövessék a műTörvényes szabályozás hiányában a sort az Erdély TV képernyőjén és
kereskedelmi kétnyelvűség a vállalko- YouTube-csatornáján!
zón múlik, illetve a vásárlón is, ha kifejezésre juttatja ez irányú igényét. Törőcsik Marira emlékeznek
Kétnyelvű kereskedelemmel kapcso- az Erdély TV műsorában
latos próbálkozásokat mutatnak be az
Törőcsik Mari, a nemzet színésze,
Erdélyi Magyar Televízió Metszet kétszeres Jászai Mari-díjas és háromcímű műsorában, illetve feltérképez- szoros Kossuth-díjas színművész, a
nek környezetünkben néhány olyan Halhatatlanok Társulatának tagja, a
boltot, ahol anyanyelvén kommuni- cannes-i filmfesztivál legjobb női ala-
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Szimfonikus hangverseny

Május 6-án, csütörtökön 19 órától szimfonikus
hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit
a Kultúrpalota nagytermébe. A Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát
Romeo Rîmbu vezényli, Francesco Ionasco
hegedűművész szólót játszik. Műsoron: Prokofjevés Bizet-művek. Jegyek a filharmónia
jegypénztárában, online az Eventbook honlapon
kaphatók.

kításért járó díjának birtokosa hosszan
tartó, súlyos betegség után április 16án hunyt el. A magyarok egyik kedvenc színésznőjéről emlékeznek meg
az Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp című műsorában. Kányádi Orsolya műsorvezető Szűcs Nelli és Trill
Zsolt színművészekkel, illetve Bocsárdi László és Vidnyánszky Attila
rendezőkkel eleveníti fel a nemzet színészének életútját. Kövessék kedden
este fél 10-től az Erdély TV képernyőjén és YouTube-csatornáján!

Csipike – közönséggel

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
május 7-én, pénteken 18 órától közönség előtt
játssza a Csipike című előadást a színház nagytermében. Fodor Sándor meseregényét Király István
állította színpadra. A helyek száma korlátozott, ezért
telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454-es
mobilszámon, naponta 9–13 óra között. A színház
arra kéri a nézőket, hogy kezdés előtt 10–15 perccel
érkezzenek meg. Belépni kizárólag maszkkal lehet,
a bejáratnál történő érintésmentes testhőmérés és
kézfertőtlenítés után. 6 év alatti gyerekeknek a maszk
viselése nem kötelező.
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Törvénytervezet a kisebb önkormányzatok
hatékonyabb működéséért

Az önkormányzatok munkáját segítené az a törvénykezdeményezés, amelyet Miklós Zoltán, az
RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője terjesztett a
parlament elé, és amely a helyi
önkormányzatok alárendeltségébe tartozó kulturális intézményekben dolgozó személyzet
besorolásán módosítana.

Ennek értelmében a kulturális intézmények alkalmazottait abba a közalkalmazotti kategóriába sorolnák, amelynek
összlétszáma az intézmények megfelelő
működtetését szolgálja, nem pedig lakosságarányosan van kiszámolva – úgy,
ahogyan az történik a tanügyi, egészségügyi, szociális ellátásban foglalkoztatottak esetében is –, így a kulturális
intézmények alkalmazottai nem terhelnék az önkormányzat személyzeti struktúráját.
Miklós Zoltán elmondta, hogy azért
van szükség erre a kezdeményezésre,
hogy a könnyítsenek és hatékonyabbá te-

Csíksomlyói búcsú

gyék a kisebb önkormányzatok tevékenységét, hiszen jelenleg csak meghatározott számú alkalmazottal dolgozhatnak, azonban a kisebb önkormányzatokban, ahol kulturális intézmények működnek az adott polgármesteri
hivatal alárendeltségében, nem tudnak
további szakembereket alkalmazni, hiszen a legtöbb esetben minden állás be
van töltve.
„A kisebb önkormányzatok alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények alkalmazottai az önkormányzat
személyzeti állományába tartoznak, míg
a nagyobb városok esetében, mint Kolozsvár, Temesvár, több olyan országos
jelentőségű kulturális intézmény, színház, múzeum működik, amelyeknek alkalmazottai
nem
tartoznak
a
polgármesteri hivatal alkalmazottai
közé. Méltánytalan ez a helyzet, hiszen
egy kisebb önkormányzat a saját apparátusából kell megoldja a személyzeti igényeket, és így nem tud további
szakembereket alkalmazni az önkor-

mányzathoz, mert eléri a törvény által
előírt maximális alkalmazotti létszámot.
Például Sepsiszentgyörgy önkormányzata több kulturális intézményt, színházakat, művelődési házat, mozit
működtet, és ezek alkalmazottai mind az
önkormányzat személyzeti állományában szerepelnek. Azt a megoldást javasoljuk, amely egyszerre tartja meg az
önkormányzat alkalmazásában a kulturális intézmények személyzetét, és oldja
meg az önkormányzatok személyzeti
problémáit is” – mutatott rá Miklós Zoltán képviselő. Hozzátette a helyi közösségek fejlesztése érdekében a kisebb
önkormányzatoknak meg kell teremteni
a lehetőséget, hogy szakembereket tudjanak alkalmazni, hogy minél nagyobb
arányban tudjanak hozzáférni az EU-s
forrásokhoz, azonban ezt csak akkor
lehet, ha a jelenlegi törvények módosításával levesznek egy terhet az önkormányzatról, és így több szakembert
tudnak alkalmazni. (RMDSZ-tájékoztató)

A hegynyeregben tartják a pünkösdszombati nagymisét

A csíksomlyói hegynyeregben
tartják meg az idei pünkösdszombati búcsús nagymisét – közölte
pénteken közösségi oldalán a
Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal.

A bejelentést Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere tette a város önkormányzati testületének pénteki ülésén. A
polgármesteri hivatal hozzátette: a részletekről az erdélyi ferences rendtartomány képviselőivel és a hatóságokkal
történő további egyeztetések után számolnak be.
Csíkszeredában jelenleg a legenyhébb
romániai járványügyi szabályok érvényesek. A városban a koronavírus-fertőzöttségi ráta pénteken 1,16 ezrelékes
volt. A ráta Romániában a korábbi két

hétben jegyzett, ezer lakosra jutó új fertőzések számát jelenti. Hargita megyében ugyancsak alacsony (1,22 ezrelékes)
az új fertőzések aránya.
Korodi Attila az MTI-nek telefonon
nyilatkozva elmondta: a jelenlegi fertőzöttségi adatok és az érvényes jogszabályok alapján a csíkszeredaiak kimehetnek a hegynyeregbe a búcsúra. Arról
kívánnak egyeztetni a római katolikus
egyház képviselőivel és az állami hatóságokkal, hogy más települések zarándokait fogadhatják-e. A polgármester
biztosnak tekintette, hogy idén sem lesz
lehetőség – a hivatalos delegációkat
leszámítva – magyarországiak csíksomlyói zarándoklatára. Hozzátette:
különböző forgatókönyveket dolgoznak
ki, és ezek közül választják ki a római

katolikus egyház és az állami hatóságok
képviselőivel közösen azt, amely lehetővé teszi a zarándoklatot, de egyúttal a
legkisebb járványügyi kockázatot hordozza.
Urbán Erik, a búcsút hagyományosan
szervező erdélyi ferences rendtartomány
elöljárója az MTI érdeklődésére csak
annyit közölt: várják a hatóságokkal való
egyeztetéseket.
A járványügyi korlátozások miatt tavaly elmaradt a hagyományos pünkösdszombati csíksomlyói zarándoklat. A
csíksomlyói kegytemplomból közvetített
szentmisét több internetes csatornán, a
Duna Televízióban és az erdélyi Mária
Rádióban követhették a hívek. A templom előtti téren akkor mintegy 250-en
gyűltek össze. (MTI)

csengését jelzi az is, hogy az utóbbi
héten beazonosított új fertőzések száma
– a legutóbb tavaly szeptemberben regisztrált szintre – tízezerre csökkent,
miután alig egy hónapja még a negyvenezret közelítette.
Az utóbbi három napon a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben elhunytak száma is száz alatt maradt, ami
jelentős visszaesés ahhoz képest, hogy
az utóbbi két héten a napi 150 haláleset
számított átlagosnak.
A csökkenő esetszám nyomán az országban utolsóként pénteken Bukarest is
kikerült a „vörös zónából”, vagyis a
megelőző kéthetes lakosságarányos fertőzési ráta három ezrelék alá csökkent.
Így éppen az ortodox húsvét, illetve a
május elsejei tengerparti idegenforgalmi

szezonnyitás idején országszerte – korlátozott kapacitással – megnyithattak a
vendéglátóhelyek, színházak és rendezvénytermek.
A média beszámolóiból kiderült, hogy
mind a húsvéti templomi szertartások alkalmával, mind a tengerparti szórakozóhelyeken több helyütt jelentős tömeg
gyűlt össze, igaz, a zsúfolt helyeken az
emberek túlnyomó többsége legalább a
maszkviselési kötelezettségnek eleget
tett. A rendőrök kétszer is megbírságoltak két mamaiai vendéglátóhelyet amiatt,
hogy az asztalok túl közel voltak egymáshoz, és a Vama Veche szabad strandon bulizó fiatalokat is hazaküldték, de
a román média szerint nem voltak komolyabb incidensek a húsvéti, május elsejei
hosszú hétvégén. (MTI)

átlagnak, és az európai uniós 8 százaléknál sokkal nagyobb, csaknem 15 százalékos a dolgozói szegénység –
részletezte Turcan.
Ez azt jelenti, hogy sok munkavállaló
a szegénységgel küzd, nem tud gyermekeinek méltó életkörülményeket teremteni, a szegénység pedig gyakran
generációról generációra „újratermelődik”.
A miniszter szerint ez az oka annak,
hogy olyan sokan elhagyták az országot,
a szakképzett munkaerő hiánya pedig
hátráltatja a beruházásokat.
A tárcavezető a minimálbér emelését
és a foglalkoztatottság javítását, a nyugdíjrendszerben és a közalkalmazotti bé-

rezésben tapasztalható igazságtalanságok kiküszöbölését tűzte ki célul. Rámutatott: Romániában százszoros a különbség a legkisebb (800 lejes) és a
legnagyobb nyugdíj között, a 65 év felettiek száma (3,8 millió) pedig már jelentősen meghaladja a 14 év alatti (3,2
millió) gyerekekét.
A kormány lehetővé teszi a munkaviszony fenntartását 70 éves korig, új közalkalmazotti bértörvényen dolgozik, a
munkatörvénykönyv és a nyugdíjrendszer módosítását tervezi, és hadat üzen a
munkajogban tapasztalható bürokráciának – ígérte a munkavállalókhoz intézett
május elsejei köszöntőjében a munkaügyi miniszter. (MTI)

Romániában ezer alá csökkent a napi fertőzésszám

Romániában a koronavírus-járvány tavaly őszi második hullámának kezdete óta először fordult
elő hétfőn, hogy ezernél kevesebb
új fertőzést diagnosztizáltak 24
óra alatt.

A stratégiai kommunikációs törzs hétfői közleményéből kiderül, hogy az
utóbbi napon – az ortodox húsvét idején
– a hétköznap szokásosnál ötször kevesebb, mindössze hatezer (antigén-, illetve
PCR-) tesztet értékeltek ki, ezek eredménye alapján diagnosztizálták a jelentésben szereplő 682 új esetet. Legutóbb
tavaly szeptemberben fordultak elő –
akkor is csak a hétvégi kevés tesztelést
követő hétfői jelentésekben – három
számjegyű esetszámok Romániában.
A járvány harmadik hullámának le-

Az átlagos órabér harmada az uniós átlagnak

Romániában sokat fejlődtek a
bérek az uniós csatlakozás óta, de
az átlagos órabér még kevesebb
mint harmada, a dolgozói szegénység pedig majdnem kétszerese az európai uniós átlagnak –
mutatott rá a munka ünnepe alkalmából írt Facebook-bejegyzésében szombaton Raluca Turcan
munkaügyi miniszter.

Románia 2007-től tagja az EU-nak,
akkor 950 lej (akkori árfolyamon 280
euró) körül volt a havi nettó átlagbér Romániában, míg idén 3400 lejre (690
euró) tehető. Mindazonáltal a romániai
átlagos 8 eurós (bruttó) órabér kevesebb
mint harmada a 28 eurós európai uniós

Ország – világ
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Május 7-ig lehet aláírni

Május 7-én lejár a Székely Nemzeti Tanács nemzeti
régiókért indított EU-s polgári kezdeményezését támogató aláírásgyűjtés, a határidő további hosszabbítása nem lehetséges. A kevéssel 100 százalék
fölött teljesítő országok megerősítése, illetve a törekvés nyomatékosítása érdekében az SZNT további
aláírások gyűjtésére kéri az ügy iránt elkötelezetteket. Bővebb tájékoztatás a www.nationalregions.eu
honlapon található.

Több uniós pénz

Április 28-áig 1,384 milliárd lejt hívott le európai alapokból infrastrukturális projektekre a szállításügyi minisztérium – jelentette be Cătălin Drulă tárcavezető.
Csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében a
miniszter rámutatott, hogy a tavalyi év hasonló időszakához mérten közel 14 százalékkal nagyobb öszszeget, 2019-hez képest pedig 135 százalékkal
nagyobb összeget sikerült lehívnia a tárcának. Többek között a Nagyszeben–Piteşti közötti sztrádaszakasznak, az észak-erdélyi autópálya több szakaszának, valamint több gyorsforgalmi útnak a tervezésére és kivitelezésére, illetve a Brassó–Segesvár–Piski–Arad és a Bukarest–Giurgiu vasútvonal
korszerűsítésére kap uniós finanszírozást a minisztérium – közölte Cătălin Drulă. (Agerpres)

Meggyújtotta magát

Benzint öntött a testére, és meggyújtotta magát hétfőre virradóra egy 27 éves, Máramaros megyei, felsővisói fiatalember – tájékoztatott a megye
rendőr-főkapitányságának szóvivője. Ionela Cozma
szerint egy 53 éves felsővisói asszony riasztotta a
rendőrséget, hogy fia meggyújtotta magát. A helyszínre kiszálló rendőrök megállapították, hogy a 27
éves fiatalember benzint öntött a testére, majd öngyújtóval meggyújtotta magát. A férfi másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, a mentősök a helyi
kórházba szállították, majd onnan átvitték a nagybányai sürgősségi kórházba, később súlyos állapotban
átszállították a iaşi-i Sfântul Spiridon kórházba. A rendőrség vizsgálatot indított gondatlanságból elkövetett
testi sértés miatt. A nyomozókhoz közel álló források
szerint a fiatalember vélhetően egy 5000 eurós adósság miatt, amit nem tudott visszafizetni, akart véget
vetni az életének. (Agerpres)

A sajtószabadság
világnapjára

(Folytatás az 1. oldalról)
költségvetésből történő finanszírozástól. Az Országos
Audiovizuális Tanács nem teljesíti eredeti feladatát, nem
bünteti a visszaéléseket – állapítja meg a nemzetközi
sajtószervezet. A hatóságok forrásaik feltárását követelik az újságíróktól, az újságírók által kért információkat
pedig a személyes adatok védelmére hivatkozva tagadják meg, azon vannak, hogy leállítsák a hatalmat bíráló
cikkeket, perrel fenyegetik a sajtó képviselőit, magukat
újságíróknak feltüntető kormányügynökök beszivárognak a sajtóba. Néhány független média ennek ellenére
is fennmaradt még, ám önkényes pénzügyi ellenőrzésekkel kell szembenéznie, valahányszor befolyásos politikusokat bírál – állapítja meg a jelentés.
Az RSF 2021-es jelentése szerint a koronavírus-járvány rontott a sajtószabadság helyzetén. Az erre hajlamos kormányok kihasználták a lehetőséget arra, hogy
nagyobb befolyást szerezzenek a média fölött.
A sorrendben Románia a 48. helyen, épp a vonal
fölött helyezkedik el a kielégítő kategóriában, és egy pozíciót hátrább csúszott a tavaly óta.
Az RSF szerint Romániában a kormány újságírásról
és a véleménynyilvánítás szabadságáról alkotott elképzelése ösztönzi a cenzúrát és az öncenzúrát. A média finanszírozásának mechanizmusai sok esetben átláthatatlanok, a szerkesztési politikák pedig a tulajdonosok érdekeinek vannak alárendelve, akik gyakran propagandaeszközként használják őket.
A jelentés kritizálja ugyanakkor a kormány rossz járványügyi kommunikációját, amely nagyban hozzájárult
a sajtó hitelének romlásához. Megemlíti a kormánynak
azt a programját is, melynek keretében 40 millió eurót
osztott szét a különféle médiumok között a járvánnyal
kapcsolatos hiteles tájékoztatás ösztönzése céljából. A
kezdeményezést azonban sok kritika érte. Főként azért,
mert az elosztásnál nem vettek figyelembe minőségi kritériumokat, és nem feltétlenül azokhoz a sajtóorgánumokhoz jutottak a nagy összegek, melyek korrekt
tájékoztatást folytattak.
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Védőoltás és tesztelés a tanulásért!

Az oktatási minisztérium kampányát népszerűsítették

A koronavírus elleni védettség legbiztosabb módja, ami
lehetővé teszi a tanintézetekbe való visszatérést, a védőoltás felvétele. Ebben a
pedagógusok példát kell mutassanak – közvetítette a
szaktárca üzenetét április 29i marosvásárhelyi látogatásakor Radu-Gheorghe Szekely, az
oktatási minisztérium államtitkára, aki a szaktárca által
kezdeményezett Védőoltás és
tesztelés a tanulásért! kampány keretében látogatott el
Marosvásárhelyre.

Bodolai Gyöngyi

A Közigazgatási Palota dísztermében tartott találkozón a prefektúra, a megyei tanács, a közegészségügyi igazgatóság, a tanfelügyelőség, a tanügyi szakszervezetek, a megyei diákszervezet
képviselői és az iskolaigazgatók vettek részt személyesen, a vidékiek pedig online hallgatták
végig.
A minisztérium és több szervezet
támogatásával indított kampány április utolsó hetére, az európai immunizációs hétre esett, amelynek célja
felhívni a figyelmet a védőoltások
fontosságára. A rendelkezésre álló
vakcinákkal az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint több
mint 30 járványos betegség előzhető meg, és ezáltal emberi életek
millióit sikerül megmenteni –
mondta az államtitkár. Ha a tanintézményekben dolgozók nem élnek
ezzel a lehetőséggel, meg kell várni
a tömeges immunitás elérését – a
tanszemélyzet 70 százalékának a
megbetegedésével és tíz százalékának az elvesztésével – ahhoz, hogy
mindenki biztonságosan visszatérhessen az iskolába. „Gondolom,
nem ezt akarjuk…” – jelentette ki a
továbbiakban Radu-Gheorghe Szekely. Majd azt hangsúlyozta, hogy
a szakemberek, tudósok véleménye
a mérvadó, akik éjt nappallá téve
dolgoztak az oltások kidolgozásán,
amelyekről be is bizonyították,
hogy biztonságosak. A tudományok
képviselőiként a pedagógusoknak is
ezt kell elhinniük – mondta, majd a
továbbiakban a jelenlevőket a kezdeti lelkesedésre emlékeztette,
amellyel az oltást várta mindenki.
Bár a tanügyi alkalmazottaknak körülbelül a fele (155.000-en) kapta
meg legalább az első védőoltást, a
kezdeti lelkesedés alábbhagyott, és

naponta mindössze néhány tízen
iratkoznak fel az oltásra, holott
egyre jobban hozzá lehet férni, hiszen jelenleg előnyben részesítik a
tanügyben dolgozókat – vázolta az
országos helyzetet.
A visszautasítás okait keresve az
injekciótól és a mellékhatásoktól
való félelmet említette, ami természetes ugyan, de egy tűszúrást nem
lehet az intubáláshoz, azaz az orron
vagy a szájon keresztüli gépi lélegeztetéshez hasonlítani. Az oltási
reakciók őt sem kímélték meg, de
24 órán belül elmúltak, ami nem
ugyanaz, mint átesni a betegségen.
A hosszú távú mellékhatásokat illetően egyebek közt a dohányzást
említette, amelyhez hasonló kockázatoknak sokan naponta kitesszük
magunkat.
Nem kötelező, és nem szeretnék,
ha hátrányos megkülönböztetés forrása lenne az oltás. De a pedagógusoknak erkölcsi kötelességük, hogy
példát mutassanak, mert azoknak,

akik felnéznek rájuk, nem tanácsolhatják, hogy vegyék fel a védőoltást, ha ők visszautasítják.
A szakminisztérium mindent
megtett azért, hogy megkezdődhessen a személyes jelenléttel zajló oktatás, a pedagógusokon is múlik,
hogy ez a betegségtől való félelem
nélkül, biztonságosan megtörténhessen – szögezte le.
Ahogy az államtitkár elégedetlenségének adott hangot a tanügyi
dolgozók országos szintű beoltottságával kacsolatosan, Sabin-Gavril
Păşcan főtanfelügyelő szintén arra
hívta fel a figyelmet, hogy a megyei
tanügyben dolgozók is be kellene
lássák az oltás, a tesztelés fontosságát, ugyanis a megyei helyzet sem
kielégítő. A pedagógusoknak a
44,49, a kisegítő személyzetnek a
48,49, az alkalmazottaknak a 34,75
százaléka vette fel a védőoltást, holott a szükséges átoltottság lenne az
első lépés a normalitás, a tantermi
oktatás általánossá válása felé.

Hét órán át oltották a tüzet

lig folyt az oltás, több mint hét
órába telt, amíg a lángokat teljesen
eloltották, és a tűzfészkeket is kiiktatták.
Egy tűzoltókocsi a helyszínen
maradt, hogy az esetleges fellobbanást el lehessen oltani – közölte
Dan Petru Daniel, a felügyelőség
sajtószóvivője, és arról is tájékoztatott, hogy a tűzben és tűzoltás közben senki sem sérült meg.

Óriási tűz pusztított Szászrégenben

Miközben mások az ünnepekre, a hosszú hétvégére
koncentráltak, a szászrégeni
MobilaDalin bútorgyárban a
tűzoltóknak óriási tűzzel kellett felvenniük a harcot. Április 30-án este háromnegyed
10 körül az üzemben heves
tűz keletkezett, amely óriási
erővel terjedt, pusztítva az
épületeket és a csarnokokban
tárolt javakat.

Mezey Sarolta

A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség jelentése szerint a péntek este keletkezett tűz
nagyon nagy károkat okozott, hiszen a gyár épületeiből öt csarnok
gyúlt meg, ezekből három porrá
égett. A lángok martalékává vált létesítmények alapfelülete körülbelül
1500 négyzetméter.

Az Abafáji úti katasztrófa helyszínére hat tűzoltó és egy speciális
intervenciós kocsi érkezett a Maros
Megyei Horea Katasztrófavédelmi
Felügyelőségtől, s további öt tűzoltókocsi az önkéntes tűzoltó-alakulatoktól. Riasztották a dédai, a
nyárádszeredai, a marosoroszfalui,
a libánfalvi, a hodáki és a görgényszentimrei tűzoltó-alakulatokat
is.
A tűz olyan méreteket öltött,
hogy a tűzoltók további segítséget
kértek a szomszédos megyékből, a
Beszterce-Naszód és a Hargita megyei tűzoltóságtól. Végül ezeket az
alakulatokat nem kellett bevetni,
mert a Maros megyeieknek sikerült
helytállni.
A tűzoltásban összesen 60 hivatásos és önkéntes tűzoltó vett részt.
Ilyen nagyszámú tűzoltó beavatkozása mellett is május elsején hajna-

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Ugyanakkor elmondta: reménykedik abban, hogy a kampány segítségére lesz a tanfelügyelőségnek,
hogy megtegye a szükséges lépéseket a normális helyzet eléréséért,
a valódi iskola, „az iskola az iskolában” cél megvalósításáért. Az iskola ugyanis nemzeti vagyon,
amelynek a minőségétől az ország
jövője függ.
Dr. Iuliu Moldovan, a megyei
közegészségügyi igazgatóság igazgatója rámutatott, hogy az általa vezetett intézmény a tanintézmények
mellett áll, és köszönetet mondott a
tanfelügyelőségtől kapott logisztikai segítségért az oltópontok megnyitásában. A továbbiakban felvázolta a megyei helyzetet: 23.000
pozitív eset, 7.000 halott, 100 személy az intenzív osztályon. Bár a
harmadik hullám csökkenőben van,
továbbra is problémát jelent a kórházi helyek, a súlyos esetek száma,
holott „a küzdelemnek” a kórházba
utalás előtt kellene lezajlania. Me-

gyénkben 80.000-en kapták meg az
első oltást és 50.000-en az emlékeztető vakcinát. A tanügyi személyzet
átoltottsága 50 százalék alatt van,
holott 57 százalék kellene ahhoz,
hogy a normális állapotot elérjék.
Mindenki belefáradt a járványhelyzetbe, amelyből csak közös erőfeszítéssel
lehet
kilábalni
–
hangsúlyozta az igazgató.
A pedagógusoknak meghatározó
szerepük van a lakosság meggyőzésében, ezért kéri, hogy tevékenyen
kapcsolódjanak be ebbe a tevékenységbe mind az osztályban, mind a
szülőkkel és más személyekkel való
beszélgetések során azokon a településeken, ahol dolgoznak – fogalmazott Ana Lucia Hang alprefektus.
A tanügyiek kérésének eleget téve
márciusban két oltópontot nyitottak
számukra, ma már a megye 19 oltóközpontján biztosítják, hogy néhány
nap vagy még rövidebb idő alatt felvehessék az oltást.
A példamutatás fontosságát
hangsúlyozta Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes is.
Kovács Mihály Levente, a megyei tanács alelnöke megerősítette
a népszerűsítésre vonatkozó kérést,
és felhívta a tanügyiek figyelmét a
lehetőségre, hogy május 14-16-án
oltási maratont szerveznek a marosvásárhelyi orvosi egyetemen.
– A mi partnereinket, a szülőket
is meg kell győzni az oltás fontosságáról, fogalmazott a Spiru Haret
tanügyi szakszervezetet képviselő
Rezi Maria, aki arra kérte a vidéki
pedagógusokat, hogy segítsenek az
idős, beteg embereknek hozzáférni
az oltáshoz. Ugyanakkor megfogalmazta, hogy a diákoknak nagyobb
támogatásra van szükségük.
Vlad Antonia, a tanulók megyei
bizottságának elnöke is az oltási
kampány mellett foglalt állást,
ugyanakkor arra kérte a jelenlevőket, hogy a tanulók jogaival is foglalkozzanak.
A tervezett beszélgetés, amelynek során az iskolaigazgatók egyéb
kérdéseket is felvethettek, rövidre
sikerült, mivel az államtitkárnak távoznia kellett. A vidéki iskolaigazgatók tervezett hozzászólása
technikai okokból elmaradt, mert a
kapcsolat visszafelé nem működött.
A rendezvényen kiosztottak egy
jól sikerült pár oldalas füzetet a védőoltás fontosságáról, a különböző
oltástípusokról, a felmerülő kételyekre adott válaszokról, amelyet a
megyei tanfelügyelőség a Mentsétek Meg a Gyermekeket szervezettel, az Oltási Stratégiák és
Egészségügyi Nevelés Egyesülettel
valamint a szakminisztériummal
közösen adott ki.

Valószínűleg rövidzárlat
okozta a tüzet

A tűz okát a tűzoltók egyelőre
nem állapították meg, azonban a
gyár tulajdonosai rövidzárlat keletkezését valószínűsítik. A leégett
csarnokok újjáépítéséig – ami két
hónapot vehet igénybe – a termelés
az épen maradt termelőegységekben folytatódik. A gyártól rendelt
bútorok 95 százalékát időben leszállítják, a fennmaradó rendelések-

nek pedig három hét alatt tesznek
eleget. A gyár vezetősége megköszönte a szászrégeniek szolidaritását – erről ők maguk nyilatkoztak a

Fotó: ISU

közösségi oldalukon. Három gyár is
felajánlotta, hogy helyet ad a gyártási sornak mindaddig, amíg a csarnokokat újjáépítik.
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Czire Alpár: a múló világ képi krónikása
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Színvonalas fotókiállítás nyílt április
29-én, csütörtökön a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájában, a Marosvásárhelyi Marx József Fotóklub
emeleti termében. Az alkotó a Székelykeresztúron született Czire Alpár
testnevelő tanár, a fotóklub tagja.
Képei – a fotóklub alkotói által kedvelt témakörben – a falu világába kalauzolnak el. A tárlatmegnyitón az
egykori tanítvány Kányádi Orsolya beszélgetett a fotóssal. Kásler Magda, a
Maros Művészegyüttes énekese, táncosa rövid előadásával vezetett be a
képek hangulatába.

Vajda György

A tárlatot a házigazda Both Gyula, a fotóklub elnöke nyitotta meg. Büszkén mondta,
hogy Czire Alpár a csíkszeredai fotóklubtól
„igazolt át” Marosvásárhelyre, és jelenlétével
emeli a klub színvonalát. Hasonló az érdeklődési kör, és így szívesen vállalták fel azt,
hogy egyéni tárlatot rendezzenek számára. A
Kányádi Orsolyával való beszélgetésből többek között kiderült, hogy Czire Alpár a fotózást gyerekként kezdte, édesapja fotográfiát
oktatott, így volt, akitől megtanulni, ellesni
ennek a foglalkozásnak minden titkát. Hoszszú ideig nem fotózott, majd egyetemista korában újra kézbe vette a kamerát. Hobbi
fotósnak tartja magát, és ez jó, mert ilyenkor
az embernek megvan a témaválasztás szabadsága.
A szociofotókat, ugyanakkor az erdélyi
falvakat közelről bemutató művészfelvételek
elkészítését is alapos elődokumentáció előzi
meg, de az igazi az, amikor a helyszínen,
spontánul kerül lencsevégre egy-egy jó felvétel. És aki barangolt már „céltalanul” valamelyik – a főúttól messzebb eső – faluban, tudhatja, hogy mennyire szemet vonzó
egy-egy elhanyagoltnak látszó, ugyanakkor a fotósnak igazi kincset érő udvar, roskadozó ház, vagy a tornácon könyökölő idős
ember arcvonása, öltözete, az „élő” környezet. Czire Alpár elmondta, sajnos azt tapasztalta, hogy míg évekkel ezelőtt nem volt
gond azzal, hogy a kíváncsi fotográfus bekukkintott egy-egy portára, az utóbbi időben
egyre zárkózottabbak lettek az emberek,
attól tartanak, hogy a felvételek kikerülnek a

közösségi médiába, és ez nem vet rájuk jó
fényt.
Ez a világ rohamosan eltűnik, másak az
arcvonások, megváltoznak a régi porták, eltűnnek a több száz éves parasztházak, helyükbe jellegtelen paloták épülnek. Azoknak
a fotósoknak, akik ebben a témában otthon
érzik magukat, és sikerül rögzíteniük a még
hagyományőrző erdélyi falut, felvételeik alig
egy évtized múlva igazi értéket jelentő dokumentumok lesznek. Ez már olyan munka,
amely a kommunizmusban elkezdődött néptáncmozgalomhoz hasonló, amelynek köszönhetően sikerült megőrizni a régi idők
örökségét. A fotók is átmentik ezt a környezetet, amelyet sajnos már nem fognak életre
kelteni, hiszen megváltoztak a vidéken élők
igényei, az új nemzedék más szempontok
szerint rendezi az életét, így a képek idővel

Újranyithatnak a színházak

kordokumentumokká válnak. És ez igazi felelősséget ró mindazokra, akik érzékenyebb
(fotós) szemmel járják és rögzítik felvételeiken ezt a még meglévő világot – mondta
többek között a szerző. A fotóknak művészi
hatásuk mellett dokumentarista jellegük van,
és még néprajzkutatók számára is jelenthetnek autentikus forrást.
A kérdések nyomán Czire Alpár elmondta:
a turista, aki a képek alapján keresi „ezt az
Erdélyt”, nem találja meg, bár az igazi erdélyi kultúrát, életszemléletet ez a környezet
jellemzi. A megélhetés miatt azonban az
utóbbi évtizedekben elvándoroltak a fiatalok
a falvakból, az idősek magukra maradtak. A
kollektivizálás tette meg az első nagy lépést
efelé elgyökértelenítve az erdélyi falvakat,
és ez a folyamat napjainkban „teljesedik” be,
amikor a fiatalabb nemzedék sem tud meg-

A Tompa Miklós Társulat májusi műsorrendje

Régebbi sikeres előadásokkal, vendégjátékkal, vokálszimfonikus koncerttel és egy
premierrel nyit újra a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. A fertőzöttségi arány csökkenésével ismét
közönség előtt játszhatnak a teátrumok alkotócsapatai, a társulat is közzétette a 2020–
2021-es, 76. évadának májusi műsorrendjét,
amelyet az alábbiakban olvashatnak.
Május 8., szombat 19 óra – Agatha Christie: A láthatatlan hóhér „…és már senki
sem!” Krimi. Rendező: Gáspárik Attila.
Nagyterem. Az előadást 14 éven felülieknek
ajánlják, időtartama 2 óra (szünet nélkül).
Május 10., hétfő 19 óra – Háromszék
Táncegyüttes: Tiszta. Néptáncszínház. Rendező-koreográfus: Juhász Zsolt. Nagyterem.
Az előadás időtartama 1 óra (szünet nélkül).
A Háromszék Táncegyüttes vendégelőadása.
Május 15., szombat 20 óra – Transylvanian Symphonic Tales, avagy Erdélyi szimfonikus mesék. Vokálszimfonikus koncert.
Koszika & The HotShots zenekar és meghívottaik. Nagyterem. A koncert időtartama 2
óra.
Május 18., kedd 19 óra – Keresztes–
Szabó–Demény–Apostolache: Egy római
tragédia. Zenés vígjáték. Rendező: Keresztes
Attila. Nagyterem. Az előadást 16 éven felülieknek ajánlják, időtartama 2 óra (szünet
nélkül).
Május 28., péntek 19 óra – bemutató elő-

adás! – Henrik Ibsen: Nóra. Dráma. Rendező: Keresztes Attila. Nagytermi stúdiótér.
Az előadást 14 éven felülieknek ajánlják.
Május 29., szombat 19 óra – Henrik Ibsen:
Nóra. Nagytermi stúdiótér.

Május 30., vasárnap 19.30 óra – Olt
Tamás: Abszint. Derűs zuhanás sanzonokkal.
Rendező: Olt Tamás. Kisterem. Az előadást
14 éven felülieknek ajánlják, időtartama 1
óra 25 perc (szünet nélkül).

Fotó: Bereczky Sandor

Fotó: Vajda György

kapaszkodni. Mi több, a teljesen új szemlélet
miatt elszakad a múlttól. Emiatt is ez a világ
hamarosan felszámolódik. A házakat eladják,
hétvégente használják, a tárlatlátogatók így
igazi értékmentő munkákat láthatnak a falakon. A fotókhoz találó címet illesztett a
szerző, nem magyarázót, a vizuális élményt
leírót, hanem gondolatébresztőt. És talán
ezért is választotta egyéni tárlatának címéül
ezt az idézetet: Sorsnak konca és kolonca,
mert képletesen a képek azokról szólnak,
akik e furcsa sorsnak koloncai lettek – tehetnénk hozzá a tárlatnyitó beszélgetés nyomán
lejegyzettekhez.
Egy hónapig tart nyitva a kiállítás, érdemes megtekinteni, elmerülni ebben a különleges archaikus erdélyi világban, amely még
itt-ott fellelhető. De nem sokáig – ahogy a
szerző mondta.
Május 31., hétfő 19 óra – Keresztes–
Szabó–Demény–Apostolache: Egy római
tragédia. Zenés vígjáték. Rendező: Keresztes
Attila. Nagyterem. Az előadást 16 éven felülieknek ajánlják, időtartama 2 óra (szünet
nélkül).
A hatályban lévő járványügyi rendelet értelmében az előadásokat szünet nélkül játszszák. A járvány terjedésének megfékezése
érdekében a nézők az előadások teljes ideje
alatt kötelesek maszkot viselni, illetve csak
a kijelölt székeket foglalhatják el, betartva az
előírt távolságot.
Az előadásokra érvényesek a tavalyi évad
szabadbérletei, előzetes helyfoglalással, valamint a tavaly márciusból elmaradt előadások jegyei – a jegyeket a színházi jegypénztárban válthatják be.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház a
jegyértékesítést a továbbiakban a Maros Megyei Prefektúra döntésének függvényében
bővíti. Kérik, kövessék figyelemmel a honlapjukat (https://nemzetiszinhaz.ro), Facebook-,
valamint
Instagram-oldalukat
(https://www.facebook.com/tompamiklos/;
https://instagram.com/tompamiklostarsulat?i
gshid=1p07z938varlz).

Jegyek válthatók a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermi jegypénztárában
(nyitvatartás hétfőtől péntekig 11-18 óra között, tel. 0365-806.865), a helyszínen előadás
előtt egy órával, valamint online, a https://teatrunational.biletmaster.ro/?lang=hun honlapon.
A színház Kultúrpalotában működő jegyirodája zárva tart. (Knb.)
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A természet kalendáriuma (CDLX.)

Kiss Székely Zoltán

Tavaszlott éltem bimbója,
De titkon rágván hernyója,
Korán hervadásra dűlt.
Hernyóm, kiben gyönyörködtem,
Pillangóvá vált előttem
S frissebb rózsákra repűlt.

Impromptu egy cseresznyefa-levelet rágó hernyóra –
CsokonaiVitézMihály eme káprázatos szösszenetével érkeztem hozzád, kedves Olvasóm. Április utolsó napja más
rovarok, nevezetesen a méhek napja a Kárpát-medencében.
Bár lehetne akár a beporzó rovaroké is. Szóba került már,
hogy a beporzó rovarok – a hártyásszárnyú méhek, dongók,
a kétszárnyú legyek, a pollent lakmározni mindig kész megannyi bogarak sok-sok csoportja – nélkül az ember élete is
gyökeresen megváltozna – mit változna?! – egyenesen létünket fenyegetően leromlana! A sok rovarirtó szer nagyon megterheli a mezők, rétek, erdők rovarvilágát, nem csak a
beporzókét, de az olyan szövetséges rovarcsoportokét is, mint
amilyenek a levéltetűfaló katicabogarak. Éppen a megporzásért felelős rovarcsoportok egyedszáma csappant meg olyannyira, hogy a világ különböző pontjain már azt vizsgálják,
hogyan lehetne helyettesíteni őket. Szerintem lehetetlen. A
sok tízmillió éves koevolúció a színes virágú, illatos, nektárt
és virágport bőven termelő növények s az ezeket megporzó
állatok között a növényvilág és a rovarvilág olyan szélsőséges alkalmazkodásait hozta létre, amelyek egyszerűen nem
helyettesíthetőek. Magukat a beporzó rovarokat kell megóvni
a kipusztulástól.
Csokonai Vitéz Mihály, habár nagyon otthon volt a botanikában, még nem tudta, hogy bizony majd minden rovarnak
saját tápnövénye van, mi több, amilyen vegetatív szervét a
növénynek (levelét, szárát) eszi a lárva, többnyire annak a
növénynek a mézét s pollenjét szereti az imágó is.
Május jöttén hadd köszöntsük a kertművelés szorgos istennőjét, Pomonát. A fán termő gyümölcsök mitologikus papnőjéről Ovidius az Átváltozásokban azt írta, hogy ő az örök
láthatatlan remény, aki a kozmosz egységére ügyel. A XIX.
század utolsó kétharmadában élt WilliamMorris iparművész, amikor falikárpitba szőtte a reményhozó istenasszonyt,
verset is írt hozzá:
Almakirálynő vagyok én,
egykor épp olyan, mint mostan,
örök-láthatatlan remény
virágokban és a lombban.
Nincs már arany a folyóban,
Trója sírja eltűnt régtől –
eljövök, mint hajdanán,
a Nyár szíve közepéből.

Pomona maga az élet. Akkor is érkezik, ha az emberek világából eltűnni látszik a szépség és a nagyság, ha elfogy a vizekből a sárarany, ha a régmúlt dicsőségei elenyésznek.
Édenkerti növények, gyönyörű lombok, madársóskák fehér
gyepe, boglárkák színarany csillámlásai jelzik érkeztét. Mert
boldogító aurájában megújul a természet, emberrel vagy
ember nélkül. Egyik kezében virágzó ágat tart, kötényéből
érett almát kínál, meztélláb érkezik a reggel harmatos füvében. Kínálja a Kert reményét s az Idő varázsát. Keze alatt
életre kel fű, fa, virág, az erdő borította hegy, a csobbanó for-

rás, a jó termőföld, de még a
csillagokkal kirakott égbolt
is.
A nyári időszámítás miatt –
micsoda öntelt hiábavalósága
az emberi hatalomvágynak –
az éjszaka kezdete várat magára. A nap reggel öt óra körül
kel, és este fél nyolc körül
nyugszik. A téli csillagképek
már csak teljesen sík terepről
szemlélhetők a Ny-DNy-i ég
alján. Alacsonyan áll a Bika s
a vöröses színű Aldebaran. Itt
ragyog most a Mars is. Felette
a Szekeres ötszöge pislákol, s
a Capellája is fényfogyóban.
Az Orion s a Szíriusz is ott hunyorog a DNy-i égaljon.
Fölötte az Ikrek fénylenek.
ÉNy-on a Kassziopeia és a
Perszeusz süllyed egyre mélyebbre a horizont felé. Az Ikrektől keletre az állatöv
tavaszi csillagképei sorakoznak: a Rák, az Oroszlán és a
Szűz. A déli égbolt alján egyre
jobban pislákol a Szextáns, a
Serleg és a Holló. Keletre az
Ökörhajcsár, a Bereniké Haja
és a Vadászebek látszanak.
A Zenit közelében a NagyMedve cammog, tőle északra,
a Céfeusz és a Sárkány között,
ott igyekszik anyja után a KisMedve is.
A Merkúr 24-e óta már
megjelenik az esti nyugati ég
alján, most már majdnem egy
órával nyugszik a Nap után.
Hasonlóképpen a Vénusz is kora esti ég vándora. A Mars a
Bikából siet az Ikrekbe, csak éjfél után nyugszik le. A Jupiter
hajnalban kél, a Vízöntőben látható. A Szaturnusz a Bakban
halad lassan előre, kora hajnalban kél. Az Uránusz a Nap közelsége miatt nem látható. A Neptunusz megpillantásával a
Vízöntő csillagképben lehet próbálkozni.
Visszatérve égi sétánkból, de még mindig Pomona igézetében, keressük fel az alma szelíd szegény rokonát az erdőszélen, a berkenyét.
Az idei év fája a rózsafélék családjába tartozó lisztes berkenye (Sorbus aria). Az Országos Erdészeti Egyesület
1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját. Céljuk az
adott őshonos fafajjal kapcsolatos figyelemfelhívás. A lisztes
berkenye Európában mindenütt honos. Alacsonyabb, laza
lombzáródású erdőkben vagy cserjésekben, a Kárpát-medencében sziklás és szurdokerdőkben fordul elő. Igen alakgazdag
faj, több tucat ún. közelrokon és átmeneti hibridogén eredetű,
állandósult kisfaját tartják nyilván.
Mintegy 6-12 m-re megnövő fa, igen széles, laposan boltozatos koronával, amely szabálytalan felépítésű. A kérge a
fiatal és az idősebb fákon egyaránt sima, ezüstös vagy fénytelen szürke. Felülete a korosodás során némileg repedezetté
vagy kissé pikkelyessé válik. A 6-12 centiméter hosszú levelek tagolatlanok, és körülbelül 5-7 cm szélesek, hosszúkás

Pomona virágzó ágán hűséges katicabogár szövetséges

tojásdadok, vállukon ék alakúak vagy lekerekítettek, egyenlőtlenül kétszer fűrészesek, néha sekélyen karéjosak. Kihajtás
után felül selymesen szőrösek, de később lekopaszodva sötétzöldek, fonákjuk állandóan fehéren molyhos.
A lisztes berkenye fénykedvelő, de a félárnyékot is elviselő
fa, mérsékelten száraz, meszes, meleg talajokon nő. A virágzási ideje május–június között van. A krémszínű-fehér virágokat rovarok porozzák be. Skarlátvörös bogyókat hoz,
amit gyakran madarak fogyasztanak.
Tavaszi szél suttog ismét, ráfuvint a rügyre szépen,
Száll a szellő, nő a bimbó, víg mosoly kél zsenge réten.
Hogy az ágat eltakarja, rája apró lomb fakad.
Gyors rigó jár füttyögetve lombos árnyas domb alatt.

Így hajt fejet Pomona előtt VasileAlecsandri. Az 1869ben írt A mirceşti-i lankán című versét SzemlérFerenc fordította. Két öreg költő térdhajtása az örökifjú Természet előtt.
Szívderítő drága bűbáj ó, csodás teremtő élet!
Minden nappal a világnak egy-egy új virága éled,
S egy-egy új hang ékesíti azt a szent harmóniát,
Mely a földből száll az égnek felhő kaptatóin át.

Minden ami érez és él, növény, égi-földi állat,
Kél, növekszik, ébred, örvend a tavaszi új világnak.
Itt a tölgyes zöldes alján fény az árnnyal úgy elegy,
Hogy az ember szinte boldog, ha tavasszal erre megy.

Édes álmok vágya fűti; érzi, hogy zeng lent a szívben
Égi hangzat, méla dallam, szent-igéjű szó szelíden.
Megtelik vidám meréssel, hívja boldog sejtelem,
Mely sóhajt idéz az ajkon s fényt a könnyel telt szemen.

Ez az ébredés idénye, ideje az újulásnak,
Szerelem kél, vágy megébred, új reménnyel jő a másnap
(…)
Lanka, lanka, drága lanka! Kis hazám, te földi szép
menny!
Zöld, ha nap süt, árnyban édes, bűvösbájos csillagfényben!
(…)
Ha mezőid tág egére lánggal izzó dél kilebben,
Mint egy nimfa, vár az árnyék a virágos szent ligetben,
S illatos, elszenderítő, hűs keblére vonja ott
Messzi útjain ellankadt, fáradt, szomjú utazót.

S felderíti, részegíti, édes szendert hint reája
Édesízű tünde teste, tiszta lelke, szende bája.
Mert tebenned, drága lankám, él a lélek, az beszél
Szerelemről, míg fölöttünk májust hirdet már a szél!
Pomona meztelen lábának érintésére váró madársóska virággyep

Maradok kiváló tisztelettel
Kelt 2021-ben, május hajnalán



2021.május4.,kedd ___________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Bálint Zsombor
Kisebb ünnepséggel kezdődött a
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
Academica Clinceni mérkőzés a
labdarúgó 1. liga rájátszásának 4.
fordulójában, hiszen a házigazdák
egy 100-as számú mezzel és virágcsokorral köszöntötték fel Niczuly
Rolandot. A háromszékiek kapusa
az első játékos, aki a sepsiszentgyörgyi klub színeiben elérte a 100
mérkőzést az élvonalban. Ez volt a
legnagyobb izgalom, amely aznap
érte a hazaiak hálóőrét, hiszen a találkozó 90 perce alatt nem volt mit
védenie. Leginkább csak akkor ért
labdához, amikor társai visszajátszottak hozzá.
Nem volt tehát partnerük a házigazdáknak Clinceni abban, hogy
egy jó meccset láthassunk, és ez a
lanyhaság néha az OSK játékosaira
is átragadt. Az első tíz perc után Leo
Grozavu játékosai megkaparintották a játékszert, és gyakorlatilag át
sem engedték az első félidő végéig.
Néhány sikertelen betörési kísérlet
után megjelentek a helyzetek is.
Előbb Bouhenna próbálkozott fordulásból lövéssel egy szöglet után,
majd Achahbar késlekedett jó pozícióban, végül a jég a 38. percben
tört meg, amikor Nouvier használta
ki, hogy a szélen beragadt a vendé-

1184.

Niczuly: 100

Szerkeszti:FarczádiAttila

Az 1. ligás rájátszás 6. fordulójának programja
Május 4., kedd:
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Chindia
Târgovişte – Medgyesi Gaz Metan (alsóház)
Május 5., szerda:
* 12.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Gyurgyevói
Astra – Aradi UTA (alsóház)
* 14.15 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Nagyszebeni
Hermannstadt – Konstancai Viitorul (alsóház)
* 16.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Jászvásári CSM
Politehnica – Bukaresti Dinamo 1948 (alsóház)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – CSU Craiova (felsőház)
Május 6., csütörtök:
* 14.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Campionii FC
Argeş Piteşti – FC Voluntari (alsóház)
* 17.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Academica
Clinceni – Kolozsvári CFR 1907 (felsőház)
* 19.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Botosáni FC
– Bukaresti FCSB (felsőház)

gek egyik védője, egyedül vezethette rá, majd laposan Ureche alatt
a hálóba lőtt (1-0). A félidő maradék
részében újabb lehetőségek adódtak
az OSK előtt, ám előbb Petrila,
majd Nouvier lőtt csúnyán mellé
ideális helyzetből.
A második félidőben az OSK
lendülete megtört, és a középpályán
az ellenfél kiegyenlítette a játékot,
ám Niczuly kapuját nem tudta veszélybe sodorni. Túloldalt is csak az
utolsó percekben jelentek meg

ismét a nagy lehetőségek. A 90.
percben Vașvari 30 méteres szabadrúgásból küldött bombáját Ureche a
léc alól tornászta ki, a hosszabbítás
perceiben Purece küldte mellé jó
pozícióból, majd Šafranko hozott
rossz döntést, amikor lövés helyett
passzolni akart, de az ellenfél közbelépett.
A végeredmény nem tükrözi
híven a Sepsi OSK fölényét, másrészt Leo Grozavu játékosai néha
túlságosan takarékosan játszottak.

A háromszékiek kapusa az első játékos, aki a sepsiszentgyörgyi klub színeiben elérte a 100
mérkőzést az élvonalban
Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás, 4. forduló: Sepsi OSK – Academica Clinceni 1-0 (1-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, zárt kapus. Vezette: Andrei Chivulete
(Bukarest) – Mihai Marica (Beszterce), Andrei Constantinescu (Bukarest). Tartalék: Florin Marcu (Nagyvárad). Ellenőr: Eduard Dumitrescu
(Pitești).
Gólszerző: Nouvier (38.).
Sárga lap: Mitrea (55.), Eder (58.), Dumiter (66.), illetve Ventura (3.),
Andronic (60.).
Sepsi OSK: Niczuly – Aganović, Bouhenna, Mitrea, Ștefănescu, Achahbar (63. Purece), Eder (63. Kovács), Vașvari, Petrila (46. Golofca), Dumiter (68. Šafranko), Nouvier (83. Fl. Ștefan).
Academica: Ureche – Pasov (46. Andronic), Patriche, Gardoș (65.
Csandarov), Dobrescu (87. Longher), Cascini, Ventura, Achim, Rusescu, Cordea (73. Pârvulescu), Csuncsukov.

Az OSK az építkezéssel, Botosán a gólokkal

Gyakorlatilag előre biztosíthatta
volna a 4. helyet a labdarúgó 1. ligában a Sepsi OSK, ha nyer Botosánban, ugyanakkor a házigazdáknak a győzelem a remény életben tartását jelentette a potenciálisan európai kupaszereplést érő hely
megszerzésére. A találkozó 80%ában a sepsiszentgyörgyi gárda
építkezett, próbálkozott, a házigazdák azonban a lényegesen kevesebb alkalmat nagy hatásfokkal
használták ki, és ők voltak, akik a
gólokat lőtték – még a saját kapujukba is.
Az első 15 perc az OSK mezőnyfölényével zajlott, Păun már a 3.
percben föléfejelt egy szögletből érkező labdát. Botosán a 15. percben
Eredményjelző
1. liga, rájátszás:
* felsőház, 4. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Academica Clinceni 1-0, Kolozsvári
CFR 1907 – Botosáni FC 2-0,
CSU Craiova – Bukaresti FCSB
2-0; 5. forduló: Botosáni FC –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
2-1, Academica Clinceni – CSU
Craiova 1-0.
* alsóház, 4. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – Medgyesi
Gaz Metan 1-2, Campionii FC
Argeș Pitești – Aradi UTA 4-1,
Chindia Târgoviște – Gyurgyevói
Astra 0-0, Jászvásári CSM Politehnica – Konstancai Viitorul
0-3, Bukaresti Dinamo 1948 –
FC Voluntari 2-0; 5. forduló:
Medgyesi Gaz Metan – Campionii FC Argeș Pitești 1-1, Aradi
UTA – Chindia Târgoviște 0-1,
Gyurgyevói Astra – Jászvásári
CSM Politehnica 1-2, FC Voluntari – Nagyszebeni Hermannstadt
0-1, Konstancai Viitorul – Bukaresti Dinamo 1948 1-2.

közelítette meg először
Niczuly kapuját, és
mindjárt gól lett belőle.
Patache átvétel nélküli
passzal ugratta ki Ongendát, akit Mitrea kicsit kiszorított ugyan,
de az ötös jobb oldali
vonaláról is védhetetlenül a léc alá tudott bombázni (1-0). A váratlan
gól megzavarta a vendégeket, így Botosán
egy perc alatt két újabb
lehetőséget hagyott ki.
Előbb Florescu találta
el rosszul az ötösön,
majd a rövid sarokra érkező szögletet Šafranko
fejelte ki Chindriș elől.
Lassan azonban ismét áttevődött a
meccs a hazai térfélre, és Šafranko
a 30. percben óriási lehetőséget puskázott el. Az ötösről ráfejelte, ám a
másik irányba elmozdult Pap még
vissza tudott nyúlni annyira, hogy
elakadjon a karjaiban a labda. A félidő végéig Kovács lapos sarokra
tartó lövését jegyezhettük még fel,
majd két hazai ellentámadást. Előbb
Ongenda előtt zárta a szöget Niczuly, majd Camara jól helyezett lövését hárította bravúrral.
Hiába végzett el két offenzív
cserét is a szünetben Leo Grozavu,
1. Târgovişte
2. Piteşti
3. Medgyes
4. UTA
5. Astra
6. Voluntari
7. Viitorul
8. Dinamo 1948
9. Nagyszeben
10. Jászvásár

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Fotó: A Botosáni FC közösségi oldala

csapata jóformán fel sem állt, amikor Fili kettőre növelte a hazaiak
előnyét. Ebben a gólban a teljes
szentgyörgyi védelem benne volt,
az albán játékos ugyanis szinte a
félpályáról vezette egész a kapufa
tövéig a labdát, ahol szimplán elgurította a beavatkozásra képtelen
Niczuly és védők mellett (2-0).
Ismét néhány perces megingás következett, a szentgyörgyi kapus
pedig Ongendával szemben hozta
helyre korábbi hibáját, majd ettől a
perctől kezdve a meccs a botosáni
térfélre költözött. A szépítést az 54.

Az alsóházi tabella
4
1
0
2
2
1
2
2
1
2
0
3
1
2
2
2
1
2
2
0
3
2
1
2
2
0
3
1
1
3

6-0
6-3
8-5
3-6
4-4
3-4
5-4
5-6
4-7
2-7

33
28
25
25
24
23
22
21
19
17

1. CFR 1907
2. FCSB
3. CSU Craiova
4. Sepsi OSK
5. Botosán
6. Clinceni

4
4
5
5
5
5

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás 5. forduló:
Botosáni FC – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-1
(1-0)
Botosán, városi stadion, zárt kapus. Vezette:
George Găman (Craiova) – Alexandru Cerei
(Kolozsvár), George Neacșu (Câmpulung Muscel). Tartalék: Florin Andrei (Marosvásárhely).
Ellenőr: Liviu Ciobotariu (Galac).
Gólszerzők: Ongenda (15.), Fili (49.), illetve Patache (54. – öngól).
Sárga lap: Ongenda (34.), Florescu (38.), Fili
(62), Patache (69.), Rodriguez (85.), illetve
Achahbar (77.), Petrila (85.).
Botosáni FC: Pap – Braun (46. Fili), Chindriș,
Meleke, Țigănașu, Papa, Rodriguez, Florescu,
Patache (67. Șeroni), Caia (12. Camara, 67. M.
Roman), Ongenda (73. Keyta).
Sepsi OSK: Niczuly – Csiszér (23. Aganović),
Bouhenna, Mitrea, Fl. Ștefan, Kovács (46.
Achahbar), Vașvari, Păun (56. Ňinaj), Nouvier
(46. Petrila), Šafranko, Golofca (81. Ștefănescu).
A felsőház állása
3
0
2
0
2
2
2
1
2
1
1
0

percben Patache rövid hátrapassza
előzte meg, erre csapott rá Šafranko, aki kipasszolt Achahbar elé,
utóbbi lövése kissé lecsúszott, de a
javítani visszasprintelő Patache a
saját kapujába küldte a labdát (2-1).
A lefújásig még három ordító
egyenlítési lehetőséget számláltunk. Az 58. percben Achahbar öt
méterről belelőtte Papba, a 81.
percben a botosáni kapus Šafranko
cipője orráról gyűjtötte be két méterre a labdát, míg a hosszabbítás
perceiben Bouhenna fordult rá öt
méterre, lövése azonban a kétségbesetten becsúszó Mekele lábáról
fölépattant.
És ne hallgassuk el azt sem, hogy
két napnál is világosabb tizenegyest

1
2
1
2
2
4

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

41
39
37
30
28
25

nem adott meg az OSK-nak George
Găman játékvezető, aki addig hibátlanul fújta a sípot. A 75. percben a
betörő Florin Ștefant kaszálták el
teljesen egyértelműen (mindenesetre sokkal egyértelműbben, mint
azok a reklamált büntetők, amelyeknek a meg nem adásától napokig volt tele a bukaresti sportsajtó, csak akkor a FCSB és a Kolozsvári CFR volt az érdekelt),
majd a 80. percben Ňinaj hátába
könyököltek bele a tizenhatos vonalán belül.
A rájátszás első köre után a Sepsi
OSK-nak két pont előnye maradt a
4. helyen, szerda este 7 óráról pedig
a CSU Craiova ellen folytatja a szereplését. (B.Zs.)
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Botrány a labdarúgó 4. ligában

Kisebb meglepetéssel zárult az alapszakasz

Csak egy mérkőzést játszott a labdarúgó 4. ligában a Marosvásárhelyi
Atletic, ezt követően nem jelent meg a többi találkozóján. Marius Vultur
klubelnök bejelentette: visszalép a bajnokságból, sőt nem is kívánja a
folytatásban működtetni a csapatot, mert szerinte a városban működő klubokat nem azonos feltételek mellett kezelik a helyhatóságok és a megyei
labdarúgó-egyesület. Mint Facebook-bejegyzésekben és egy televíziós
műsorban kifejtette, a város pályáira az ACS Marosvásárhely privát klub
tette rá a kezét, amely nem engedi a többi sportszervezetnek, hogy ezeket
használja.
Az Atletic még az egykori Turist Kft.-vel kötött szerződést a víkendtelepi pálya használatára, erre kifizette az előleget, ám a járvány kitörése
miatt csak egyszer használta a létesítményt. Időközben azonban a korábbi
városvezetés által működtetett Turist Kft. ellen csődeljárás indult, a pályát
pedig újabban a városi sportklub kezeli, amely a használati jogot az ACS
Marosvásárhelynek, az FK Csíkszereda alközpontjának adta. Az Atletic
szerint azonban az általa megkötött szerződés érvényes, mégsem engedték,
hogy a Víkendtelepen játssza a hazai mérkőzését a 2. fordulóban, erre az
ACS Marosvásárhely kapott lehetőséget. A megyei labdarúgó-egyesület Az Atletic elnöke, Marius Vultur Fotó: Facebook
az Atletic meccsét a Sziget utcai műgyepes pályára
ütemezte be, holott – állítja Vultur – itt nem is játszA 3. liga IX. csoportjának végeredménye
hatott, semmilyen jogalapja nincs használni a pályát,
1. Kudzsir
18
13 2
3
36-15
41
szerződése csakis a víkendtelepi pályára van. Más2. Dés
18
13 2
3
42-22
41
nap vagy egy nappal korábban sem játszhatott, mert
3. CSM Avântul 18
9
4
5
36-25
31
azt mondták neki, hogy tönkremegy a pálya, holott
4. Torda
18
7
5
6
32-25
26
az ACS Marosvásárhely edzésre is ezt használja –
5. Unirea 2018
18
7
3
8
24-29
24
állította. Azzal, hogy a labdarúgó-egyesület az At6. Vajdahunyad
18
6
5
7
19-21
23
letic meccsét a Sziget utcába ütemezte be, gyakor7. Gyulafehérvár 18
6
5
7
26-30
23
latilag cinkosságot vállalt azokkal, akik
8. Sănătatea
18
5
6
7
29-36
21
kisajátították maguknak a város labdarúgópályáit,
9. Marosújvár
18
5
1
12 24-39
16
ezért úgy döntött, hogy megszünteti a csapatát – je10. Magyargáld
18
1
3
14 12-38
6
lentette be Marius Vultur.

Teljesen kifulladt a végére
a nyárádtői csapat

Bálint Zsombor

Az utolsó fordulóban sem tudta megszakítani a hatodik forduló óta tartó nyeretlenségi sorozatot a Nyárádtői Unirea 2018 a
labdarúgó 3. liga IX. csoportjában. Kedvetlenül futballozva, talán az idény leggyengébb teljesítményét követően, nagy arányú
hazai vereséggel zárta a bajnoki idényt.
A negyedik hely volt a tét a Tordai Sticla
Arieșul elleni meccsen a 3. liga utolsó fordulójában. Úgy tűnik, ez csak a vendégcsapatnak volt eléggé motiváló, amely végig
veszélyesebb és jobb volt a mérkőzésen, és
a három gólja mellett két kapufát is számlálhatott.
Az első helyzetet már a 2. percben jegyezhettük, ezt még kihagyta Fl. Dan, ám
a 8. percben már ugyanő értékesítette a
Dumbrăvean kezezése után megítélt büntetőt (0-1). Az Unirea 2018 a 19. percben
egyenlíthetett volna, előbb Petriș révén,
aki egyedül találta magát hat méterre Onciuval, de nem tudta ellőni mellette, majd
Pogăcean lövése volt erőtlen, miután öt ellenfelet is kicselezett. A félidő végéig Salcău növelhette volna a tordai előnyt, ám
16 méterről nem tudta átemelni egész a tizenhatos vonaláig kimozdult Eremiașon.
Ha az első félidőben még nem volt ak-

kora a különbség a két csapat között, a másodikban Torda teljesen átvette az irányítást. Az 52. percben Fl. Dan 25 méterről
megpróbálta átemelni Feieren, a labda a
felső lécen csattant, ám a 61. percben
ugyanő növelte a csapata előnyét, miután a
védők közül kiugorva egész közelről ellőtte
a kiszolgáltatott nyárádtői kapus mellett
(0-2). A 82. percben Lemnaru találta telibe
a keresztlécet, a 87. percben pedig Feier
üggyel-bajjal ütötte ki Zvichi lövését. A
végeredményt a hosszabbítás perceiben
Lemnaru állította be, aki az ötösről a hálóba
fejelte a jobb oldalról érkező beadást (0-3).
Nyárádtő egyetlen nagyobb lehetősége a
félidőben a 78. percben adódott, amikor Iliescu szabadrúgása kipattant a kapusról, és
Cordoș bevetődve mentett szögletre Petriș
elől.
Noha az utolsó hat forduló nem volt igazán sikeres, az Unirea 2018 az 5. helyen
végzett a IX. csoportban, így jövőre is rajthoz állhat a 3. ligában. Akárcsak a Szászrégeni CSM Avântul, amely meglepő
3-3-as döntetlent ért el a Dési Unirea otthonában, utóbbi így elveszítette az első helyet
a csoportban. Maros megye képviselete a 3.
ligában legfeljebb eggyel nőhet, ha a
4. liga győztese sikerrel veszi az osztályozót.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 18. forduló: Nyárádtői Unirea 2018 – Tordai Sticla
Arieșul 0-3 (0-1)
Nyárádtő, zárt kapus. Vezette: Cristian Anghelina (Câmpulung Muscel) – Lucian
Tănase (Pitești), Cristian Cosmescu (Pitești). Ellenőr: Ion Filipciuc (Suceava).
Gólszerzők: Fl. Dan (8. – büntetőből, 61.), Lemnaru (90+1.).
Sárga lapok: Dumbrăvean (7.), Iliescu (25.), Birtalan (63.), Caliani (74.), Trăistar
(90+3.), illetve Fl. Dan (23.), Hetea (67.)
Unirea 2018: Eremiaş (46. Feier) – Trăistar, Birtalan, Dumbrăvean, Bucur (63. Vidrăsan), Caliani, Iliescu, Moţ (64. Iuşan), Pogăcean (64. Potor), OneWiu (46. Roșca),
Petriş.
Sticla Arieșul: Onciu – Manu, Cordoș, Cimpoieșu, Marcu, Salcău (83. Zvichi), Savu
(72. Vescan), Ciurcui (90. BăieWan), Paleoca, Fl. Dan (90. Cobârzan), Hetea (72. Lemnaru).

Eredményjelző

2. liga, rájátszás, 6. forduló:
* felsőház: Temesvári ASU Politehnica – Dunărea 2005 Călăraşi 2-1, Universitatea
1948 Craiova – CS Mioveni 4-2, Bukaresti Rapid – FK Csíkszereda 2-0. Az élcsoport:
1. Universitatea 1948 49 pont, 2. Rapid 46, 3. Mioveni 42.
* alsóház, A csoport: Lénárdfalvi ACSF – CSM Slatina 5-2, Bukaresti Metaloglobus
– Zsilvásárhelyi Pandurii Lignitul 3-1, Konstancai Farul – Kolozsvári U 1-3. Az utolsó
helyeken: 5. Lénárdfalva 32 pont, 6. Slatina 19, 7. Pandurii Lignitul 14.
* alsóház, B csoport: Concordia Chiajna – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 0-2, Resicabányai CSM – Bodzavásári SCM Gloria 1-1, Bákói Aerostar – Unirea 04 Slobozia 22. Az utolsó helyeken: 5. Resicabánya 26 pont (8-6), 6. Slobozia 26 (7-5), 7. Aerostar 11.
3. liga, IX. csoport, 18. forduló: Dési Unirea – Szászrégeni CSM Avântul 3-3, CS
Marosújvár – Alsógáldi Industria 3-0, Nyárádtői Unirea 2018 – Tordai Sticla Arieșul
0-3, Gyulafehérvári Unirea 1924 – CS Vajdahunyad 0-1, Kolozsvári Sănătatea – Kudzsiri CSO 0-1.

Befejeződött a mindössze két hét alatt lebonyolított labdarúgó
4. liga alapszakasza. A két csoport két-két legjobb együttese szerdán elődöntőt játszik, szombaton pedig a két győztes találkozóján
derül ki, hogy melyik csapat képviselheti Maros megyét a 3. ligába
jutásért kiírt osztályozón.
Az utolsó forduló eredményei nyomán megváltozott a helyzet
az 1. csoportban, ahol Radnót csütörtökön simán nyert a Marosszentgyörgyi Kinder ellen, majd tét nélküli találkozón legyőzte Búzásbesenyőt is. A második helyet a Kinder szerezte meg, ahogy erre
a legtöbben számítottak, amely, bár kikapott Mezőszengyeltől, jobb
gólkülönbségének köszönhetően megelőzte azt. A 2. csoportban
nem történt meglepetés, a korábban döntetlenre játszó Marosoroszfalu és az ACS Marosvásárhely zárt az első két helyen. Így szerdán
ACS Marosvásárhely – Kinder és Radnót – Marosoroszfalu elődödöntők lesznek.

Eredményjelző

A Maros megyei labdarúgó 4. liga (szükségbajnokság) 4. és 5.
fordulójának eredményei:
* I. csoport: Marosszentgyörgyi Kinder – Búzásbesenyői
ÎnfrăWirea 6-0, Marosludasi Mureșul – Mezőszengyeli Inter 1-0, CS
Radnót – Kerelői Mureșul 3-2, Búzásbesenyői ÎnfrăWirea – CS Radnót 4-6, Mezőszengyeli Inter – Marosszentgyörgyi Kinder 4-3, Kerelői Mureșul – Marosludasi Mureșul 3-2. Elmaradt mérkőzésen a
3. fordulóból: CS Radnót – Marosszentgyörgyi Kinder 3-0.
* II. csoport: Marosoroszfalui Mureșul – ACS Marosvásárhely
3-3, Segesvári CSM – Dicsőszentmártoni Viitorul 2002 4-0, Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő – Marosvásárhelyi Atletic 3-0 (meg nem
jelenés), ACS Marosvásárhely – Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő
8-0, Marosoroszfalui Mureșul – Dicsőszentmártoni Viitorul 2002
3-0, Marosvásárhelyi Atletic – Segesvári CSM 0-3 (meg nem jelenés).

Bennmaradt a Honvéd, búcsúzik a DVTK

A Budapest Honvéd 1-0-ra nyert a seregA Budafok kilenc forduló óta nyeretlen a
hajtó Budafok otthonában a magyar labda- bajnokságban, ezeken nyolcadszor szenverúgó NB I. 32. fordulójának zárómérkőzésén, dett vereséget.
vasárnap. A kispestiek
ezzel a győzelemmel beAz NB I állása
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22
9
1
67-21
75
tagságukat, illetve egy
2. Puskás AFC 32
17
4
11
47-42
55
fordulóval a zárás előtt az
3. Fehérvár FC 32
15
8
9
64-38
53
is eldőlt, hogy a budafo4. Paks
32
14
8
1
75-59
50
kiak mellett a Diósgyőr
5. Kisvárda
32
11
10
11
25-35
43
lesz a másik kieső.
6. MTK
32
11
9
12 43-44
42
Az első félidőben
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19 34-69
27
rész közepén és végén
veszélyeztették Tujvel
kapuját egy-egy alkalommal.
A szünet után azonnal
kapujához szegezte ellenfelét a nagy intenzitással
kezdő Honvéd, és az 53.
percben Mezgrani távoli
átlövésével megszerezte a
vezetést.
Lendületben
maradt a vendégcsapat,
de nem tudta növelni az
előnyét, és a félidő derekán kijött a szorításból a
hazai együttes. A hátralévő időben a kapuk nem
forogtak veszélyben, mert
a Budafok hiába igyekezett, a Honvéd fegyelmezett mezőnymunkával
biztosan őrizte meg előFotó: A Budapest Honvéd közösségi oldala
nyét.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó NB I., 32. forduló: Budafoki MTE – Budapest Honvéd FC 0-1 (0-0)
Budafok, vezette: Vad II.
Gólszerző: Mezgrani (53.).
Sárga lap: Oláh (76.), Zeke (88.), illetve Bőle (23.), Aliji (62.).
Budafok: Kovács Z. – Margitics (56. Huszti A.), Jagodics, Oláh, Zeke – Filkor, Micsinai (80. Csonka) – Ihrig-Farkas (68. Kulcsár K.), Kovács D., Medgyes (80. Lőrinczy)
– Takács R. (80. Skribek).
Budapest Honvéd: Tujvel – Mezgrani, Batik, Lovric, Aliji (86. Uzoma) – Kamber –
Bőle (63. Szendrei), Gazdag, Hidi, Nagy D. (63. Balogh N.) – Eppel (75. Kesztyűs).

Eredményjelző

* NB I., 32. forduló: Budafoki MTE – Budapest Honvéd 0-1, Zalaegerszeg – Kisvárda
Master Good 0-0, Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC 2-1, Paksi FC – Puskás
Akadémia FC 4-2, Diósgyőri VTK – Újpest FC 0-0, MTK Budapest – MOL Fehérvár
FC 1-3.
* NB II., 36. forduló: Gyirmót FC Győr – WKW ETO FC Győr 2-1, FC Ajka – Soroksár SC 1-1, Kaposvári Rákóczi FC – Pécsi MFC 1-3, Budaörs – Szentlőrinc 1-0, BFC
Siófok – Békéscsaba 1912 Előre 1-0, Szolnoki MÁV FC – Kolorcity Kazincbarcika SC
1-1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Nyíregyháza Spartacus FC 3-1, Vasas FC –
Dorogi FC 3-0, Szombathelyi Haladás – DEAC 2-2, Debreceni VSC – Aqvital FC Csákvár 4-2. Az élcsoport: 1. Vasas 75 pont, 2. Debreceni VSC 74, 3. Gyirmót 72.
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Bálint Zsombor

Törölték az osztályozót

Törölte a Román Kosárlabda-szövetség igazgatótanácsa az országos ligába feljutásért kiírt
osztályozót, amelyet az élvonal utolsó két helyezettje és az 1. liga első két helyén végzett csapat
vívott volna egy négyes tornán. A szövetség
honlapján közzétett információk szerint, tekintettel a járvány miatti megnövekedett kiadásokra, törlik a az alsóházi rájátszást az országos
ligában, mint ahogy az 5-8. helyekért sem rendezik meg a helyosztókat. Továbbá két győzelemig tartó sorozatban, a rájátszásban a jobban
helyezett csapat otthonában két meccset rendeznek, és harmadik találkozót csak szükség esetén
játszanak a gyengébben helyezettnél.
Az osztályozó törlése szélesre tárja a feljutás
kapuját a Marosvásárhelyi CSU Medicina csapata előtt, amely az eddig látottak alapján bőven A szövetség döntése szélesre tárja a feljutás kapuját a Marosvásárhelyi CSU Medicina csapata
Fotó: Viography, a klub közösségi oldaláról
esélyes az első két hely egyikének megszerzé- előtt
sére az 1. liga májusi döntő tornáján. TulajdonEredményjelző
képpen három csapat pályázik eséllyel ezekre a
helyekre: a marosvásárhelyiek mellett a CSM Eredmények, kosárlabda Nemzeti Liga, 15. buboréktorna:
Ploiești és a Bukaresti Știința. A nagy akadály- * Kolozsvár: FC Argeș Pitești – Bukaresti Steaua 103:75, Kolozsvári Unak az osztályozó ígérkezett, ezt azonban most BT – Nagyszebeni CSU 94:84, Steaua – Nagyszeben 79:107, Kolozsvár
– Pitești 74:83.
törölték.
Az 1. liga alapszakaszának utolsó mérkőzé- * Galac: Zsilvásárhelyi CSM – Csíkszeredai VSKC 64:71, Galaci CSM
seit egyébként a hét végén rendezik, a marosvá- – CSM Foksány 76:69, Csíkszereda – Galac 63:88, Zsilvásárhely – Foksárhelyi csapat a két ploiești-i együttessel játszik sány 90:81.
a Ploiești metropoliszövezetében található Ble- * Bukarest (Dinamo): Temesvári SCM – SCM U Craiova 70:78, Nagyváradi CSM – Bukaresti Dinamo 83:78, Craiova – Nagyvárad 60-65,
joi sportcsarnokában.
Az országos ligában az alapszakasz utolsó Dinamo – Temesvár 75:78.
előtti buboréktornáit rendezték meg, ezeken
Voluntari és Konstanca nem volt érdekelt. Ugyanakkor Csík- már matematikailag sem forog veszélyben, míg Nagyvárad
szereda és Foksány lezárták a szereplésüket az alapszakasz- kétszer is nehezen tudott nyerni az Európa-kupa-bronzérem
ban, egyben a bajnokságban is, hisz nem jutnak be a után. Az utolsó buboréktornákat május 6-7-én rendezik, ezrájátszásba, az alsóházban pedig nem folytatják. Kolozsvár után még három elmaradt mérkőzés következik, mielőtt a ráújabb vereséget szenvedett, alapszakasz-győzelme azonban játszás megkezdődne.

BL-elődöntő:
Előny az angoloknál

A négy közé jutott két angliai együttes
készülhet kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének
visszavágójára. A Chelsea 1-1-es döntetlent játszott a Real Madriddal a spanyol
fővárosban, míg a Manchester City 2-1re nyert a tavalyi döntős Paris Saint-Germain otthonában.
Madridban az angol csapat kezdte jobban a találkozót, mezőnyfölénye mellett
helyzetekben is veszélyesebb volt, és bár
elsőre Thibaut Courtois bravúrja még
megmentette a kapott góltól a háromvédős rendszerben kevéssé magabiztosan
futballozó házigazdát, szűk negyedóra elteltével Christian Pulisic megindulása és
jó egyéni megoldása után előnybe kerültek a Kékek. A szakadó esőben lassan tért
magához a Real, a félidő derekán viszont
akár egyenlíthetett volna: Karim Benzema lövése után a labda a kapufán csattant. A francia csatár pár perccel később
egy szögletvariáció után talált be, a saját
maga elé fejelt játékszert, a kapunak oldalt állva, látványos mozdulattal a hálóba
vágta. Az alacsonyabb iramú második
félidőt kevésbé a látványos, mint inkább
a biztonsági játék jellemezte. Bár a Real
Madrid a hajrában fokozta nyomást,
újabb gól nem született.
Párizsban a PSG Marquinhos fejes
góljával a 15. percben vezetést szerzett,
de az angol Premier League listavezetője
a fordulást követően Kevin De Bruyne és
Rijad Mahrez találataival fordított, így
közel került története első BL-döntős szerepléséhez.
A visszavágók
programja
* kedd, 22 óra (TV: M4 Sport,
DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport +): Manchester City – Paris
SG

* szerda, 22 óra (TV: M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport +): Chelsea – Real Madrid

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája-elődöntő,
első mérkőzés: Real Madrid (spanyol)
– Chelsea (angol) 1-1 (1-1)
Madrid, Alfredo Di Stéfano Stadion,
zárt kapuk mögött. Vezette: Makkelie
(holland).
Gólszerzők: Benzema (29.), ill. Pulisic
(14.).
Sárga lap: Vinícius Júnior (27.),
Kroos (60.), Marcelo (65.), Varane
(85.), Odriozola (89.), illetve Pulisic
(38.).
Real Madrid: Courtois – Éder Militao,
Varane, Nacho – Carvajal (77. Odriozola), Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo (77. Asensio) – Vinícius Júnior
(66. E. Hazard), Benzema (90+2.
Rodrygo).
Chelsea: É. Mendy – A. Christensen,
Thiago Silva, Rüdiger – Azpilicueta
(66. R. James,), Jorginho, Kanté, Chilwell – Mount, Pulisic (66. Zijes) –
Werner (66. Havertz).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája-elődöntő,
első mérkőzés: Paris Saint-Germain
(francia) – Manchester City (angol)
1-2 (1-0)
Párizs, Parc des Princes, zárt kapuk
mögött. Vezette: Brych (német).
Gólszerző: Marquinhos (15.), illetve
De Bruyne (64.), Mahrez (71.).
Sárga lap: Paredes (70.), Neymar
(74.), illetve Joao Cancelo (31.), De
Bruyne (86.).
Kiállítva: I. Gueye (77.).
PSG: K. Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker – I. Gueye,
Paredes (83. A. Herrera) – Verratti –
Di María (80. Danilo Pereira),
Mbappé, Neymar.
Manchester City: Ederson – K. Walker, Stones, Rúben Dias, Joao Cancelo
(61. Zincsenko) – Gündogan, Rodri, –
Mahrez, Bernardo Silva, Foden.

Hamilton nyert
Portimaóban

9

A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton,
a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma–1-es Portugál Nagydíjat Portimaóban. A 36 éves pilótának ez az idei második, F1-es pályafutása során pedig
már a 97. futamgyőzelme. Hamilton ezzel a sikerrel növelte az előnyét összetettben a most második Max Verstappennel, a Red Bull holland versenyzőjével szemben.
A portugál futamon a pole-pozícióból rajtoló Valtteri
Bottas, a Mercedes finn pilótája végzett harmadikként.
A rajtnál Bottas megőrizte az első helyet, mögé Hamilton sorolt be másodiknak, Verstappen pedig harmadiknak.
A második kör elején Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) ütközött csapattársával, Antonio Giovinazzival a célegyenesben, az aszfaltra került nagyobb mennyiségű törmelék
eltakarításának idejére pedig a versenybíróság a pályára
küldte a biztonsági autót. A safety car a hetedik körben
engedte útjára a mezőnyt, az újraindításnál pedig Verstappen megelőzte Hamiltont, de a brit címvédő négy körrel később visszavette a második helyet, miközben az élen
Bottas száguldott.
A 20. kör elején Hamilton egy határozott előzési manőverrel átvette a vezetést Bottastól, aki viszont maga
mögött tudta tartani Verstappent, így elkezdődhetett a
stratégiai csata a kerékcsere időzítését illetően. Az első
bokszba hajtó végül Verstappen lett, ő a 36. körben kapott
új gumikat, egy körrel később Bottas, aztán Hamilton állt
ki friss abroncsokért. Bottasnak ugyan sikerült visszatérnie a pályára Verstappen elé, a holland versenyző viszont
azonnal megelőzte a finnt. Hamilton kerékcseréjét követően ideiglenesen Sergio Pérez (Red Bull) állt az élre, de
az 51. körben a brit címvédő elszáguldott a mexikói pilóta
mellett.
Az utolsó 15 kör kezdetén Hamilton, Verstappen, Bottas volt a sorrend az első három helyen, és ez a leintésig
már nem is változott.
A vb a hétvégi Spanyol Nagydíjjal folytatódik.

Bukarestben „járt“
a futball-Eb trófeája

Nemrég a fővárosba érkezett a labdarúgóEurópa-bajnokság trófeája. A serleget az
EURO2020 romániai nagykövete, Dorinel
Munteanu egykori válogatott labdarúgó vette át,
majd egy bukaresti körutat követően a Nemzeti
Arénában ért véget az esemény.
A főváros főpolgármestere online csatlakozott az eseményhez, hangsúlyozva, Bukarest
„szívélyes házigazdája“ lesz a labdarúgóEurópa-bajnokságnak. Nicuşor Dan közölte,
terv szerint haladnak az előkészületekkel. Kiemelte: több mint egy év után ez lesz az első alkalom, amikor visszatérhetnek a nézők a
lelátókra, a hatóságok döntése értelmében 13
ezren vehetnek részt a Nemzeti Arénában megrendezendő találkozókon.
Gheorghe Popescu volt válogatott labdarúgó,
a kormány Eb-szervezési kérdésekben illetékes
tanácsadója bejelentette: a Román Labdarúgószövetség javaslatot nyújtott be az egészségügyi
minisztériumhoz, hogy a korábban elrendelt 25
százalék helyett 50 százalékos kapacitással fogadhassa a szurkolókat a Nemzeti Aréna.
A koronavírus-járvány miatt 2020-ról idénre

Leverték,
nem esett baja
Nem esett baja az Eb-kupának, amikor leesett a földre a Nemzeti Arénában.
A fővárosi polgármesteri hivatal szerint a
„sajnálatos eset” akkor történt, amikor a múlt
vasárnapi bemutatás idején feltámadó szél
előredöntötte a trófea mögötti molinót, és az
a földre lökte a kupát.
A serleget sértetlenül szállították tovább
Budapestre.

halasztott labdarúgó-Európa-bajnokságot június
11-e és július 11-e között rendezik 11 városban.
Bukarest a C csoport három mérkőzésének és
egy nyolcaddöntőnek ad otthont. A Nemzeti
Arénában az Ausztria – Észak-Macedónia (június 13., 19 óra), az Ukrajna – Észak-Macedónia (június 17., 16 óra) és az Ukrajna – Ausztria
(június 21., 19 óra) mérkőzést rendezik. A nyolcaddöntőben az F csoport győztese június 28án 22 órakor játszik az A, B vagy C csoport
harmadik helyezettjével.

Fotó: A Román Labdarúgó-szövetség honlapja
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Freedom House:

Sokat ártott a világjárvány a demokráciának

A Freedom House szerint a világjárvány árnyékában sok kormány fokozza az adatgyűjtést, cenzúrázza a
kritikus hangokat, és új technológiai
rendszereket épít ki a társadalom ellenőrzésére. Az emberi jogok szempontjából
új
kockázat
a
közegészségügyi válságra adott válaszként a mesterséges intelligencia
gyors és ellenőrzés nélküli bevezetése, valamint a biometrikus adatok
alapján történő megfigyelés.

Mózes Edith

Tizenhat évvel ezelőtt, 2005-ben a Freedom House Nations in Transit jelentésében
még az éllovasok közé számított Magyarország, a legfrissebb szerint viszont már nincs
demokrácia az országban, és rosszabb a helyzet, mint Szerbiában – számol be az Euronews tudósítása.
A jelentés szerint ugyanakkor csak kevés
országban működik hatásos mechanizmus
arra, hogy megvédjék a személyes adatokat
az állami intézmények és magáncégek viszszaéléseitől. A politikai vezetők emellett a
kellemetlen hírek cenzúrázására, a bírálók letartóztatására és az etnikai, illetve vallási csoportok bűnbakként való beállítására
használják ki a világjárványt.

Hat országban javult, 18-ban romlott
a helyzet

A tavaly Lengyelországban és Magyarországon romlott a legnagyobb mértékben a
helyzet. Ez derül ki a szerdán nyilvánosságra
hozott Antidemokratikus fordulat alcímű Nations in Transit (Nemzetek átmenetben) jelentésből, amely 29 országban vizsgálta a
demokratikus kormányzás helyzetét KözépEurópától Közép-Ázsiáig. Tavalyhoz képest
hat országban javult a helyzet, 18-ban romlott
(ötben pedig változatlan).
„Ebben a változással és elégedetlenséggel
teli időszakban a régió antidemokratikus vezetői elkezdték újradefiniálni a normákat és
újratárgyalni az elfogadható magatartás határvonalait. A vita, ami a kétezres évek közepén
Vlagyimir Putyin „szuverén demokráciájá-

Outward Bound Romania

val” kezdődött, majd egy évtizeddel később
Orbán Viktor illiberális demokráciájával folytatódott, mára kiterjedt, és gyökeret eresztenek olyan kormányzási formák, melyek
határozottan nem demokratikusak. Az antidemokratikus politikusok pedig meg is osztják
egymással a praktikáikat, és tanulnak is egymástól, ezzel gyorsítva a fordulatot az alternatívák felé” – áll a jelentés bevezetőjében.

„Már nem demokráciának számít
a magyar rendszer, hanem hibrid
rezsim”

A közép-európai országok közül részletesen írnak Lengyelország és Magyarország
rendkívüli mélyrepüléséről. Magyarországon
történt a jelentés 26 éves történelme során a
legnagyobb mértékű hanyatlás. A Fidesz első
kétharmados győzelme utáni két évben romlott gyorsan a helyzet, és az addig biztosan
szilárd demokrácia közel került a félig szilárd
demokráciához. A Fidesz 2014-es kétharmados győzelme utáni évben, a 2015-ös jelentésben került Magyarország egy kategóriával
lejjebb, azaz a félig szilárd demokráciák
közé. Majd évről évre csúszott a hibrid rezsim kategória felé. Tavaly óta már nem demokráciának számít a magyar rendszer,
hanem hibrid rezsim a Freedom House osztályozása szerint.
Budapest és Varsó már régóta „utánozza
egymást”, legyen szó az igazságszolgáltatás
függetlenségének megnyirbálásáról, a független média és a civil szektor vagy éppen a veszélyeztetett kisebbségek elleni fellépésről,
írják, hozzátéve, hogy az ország vezetői
„mostanra már túlléptek a demokráciát alátámasztó liberális elvek támadásán, és új normákat állítanak fel, nyíltan terjesztve az
antidemokratikus gyakorlatokat.”

Lengyelország után Magyarországon
romlott a legnagyobb mértékben
a demokrácia helyzete

A tavalyi jelentésben Magyarország holtversenyben állt Szerbiával az épphogy hibrid
rezsimek közt. Idén tovább csúszott lefelé.
Most 3,71 a magyar demokrácia pontszáma
az FH szerint, míg 3,89 a szerbé. A legmagasabb pontszám a jelentésben vizsgált országok
közül Észtországé (6,04), a legalacsonyabb
pedig Türkmenisztáné (1 pont).
A hibrid rezsim besorolásban található országokban tartanak választásokat, azonban
törékenyek a demokratikus intézmények, és
alapvető kihívások elé állítják a politikai és
polgári szabadságjogokat. A jelentés szerint
hibrid rezsim Magyarország mellett Albánia,
Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia,
Grúzia, Koszovó, Moldova, Montenegró,
Szerbia és Ukrajna.
Az egyes országok demokráciapontját hét
mutató alapján számolják ki. A kategóriák
közé tartozik a korrupció, az igazságszolgáltatás állapota, a választási rendszer, a civil
társadalom, a média függetlensége és az,
hogy mennyire működik demokratikusan a
helyi (önkormányzati), illetve a nemzeti kormányzás. Magyarországon a tavalyi jelentés
A média elfoglalását célozzák?
Nemcsak a magyar és a lengyel helyzet óta három kategóriában romlott a helyzet: a
miatt aggódnak a jelentés készítői. A média választási rendszerben, a korrupcióban és a
elfoglalását célzó magyar modellt látják meg- helyi kormányzásban.
valósulni Szerbiában. Példaként Aleksandar
Vucic szerb elnök és pártja lejárató kampá- Oroszország és Kína rossz hatással
nyait és kormánypárti propagandáját említik, van a világra
A Freedom House világméretű visszaesésmely hozzájárult a párt fölényes választási
győzelméhez 2020-ban. Szlovéniában pedig ről számol be a demokráciajelentésben. Az
Janez Jansa kormányfő (aki hasznot húzott a USA és India lecsúszása megdöbbentő, Ma-

Sikeres projekttervezet

Az Outward Bound Romania
Társaság az Ifjúságért elnyerte az
akkreditált szervezeti státust az
Erasmus+ ifjúsági programjainak
keretében az elkövetkező 7 év éves
EU-ciklusra. Projekttervezetünk az
értékelés nyomán 95 pontot ért el a
maximálisan elérhető 100 pontból,
ezáltal az értékelési listán az első
helyet foglalja el országos szinten.
Az Outward Bound Romania
(OBR) 28 éves tapasztalattal rendelkezik az ifjúság területén. Különféle
szabadtéri
fejlesztő
programokat szervezünk az élménypedagógia módszerével. Adminisztratív
tevékenységünk
Marosvásárhelyen zajlik, míg programjaink többségét a Szovátán található ifjúsági központunkban
szervezzük.
Habár az elmúlt időszakban kialakult járványhelyzet miatt a programjaink száma drasztikusan
csökkent, a szervezet tagjai hatalmas erőbedobással dolgoztak a világjárvány
utáni
időszak
tevékenységeinek megtervezésén.
Így az Európai Unió Erasmus +
programjának keretén belül hosszú
távú stratégiát dolgoztunk ki a következő 7 évre, amely három fő területre összpontosít: az elzárt és
vidéki térségekben élő fiatalok
megerősítése és kulcskompeten-

magyar befektetésekből is a szlovén médiában) új szintre emelte az újságírók elleni verbális támadásokat – áll a jelentésben.
Lengyelország tavaly egy állami tulajdonban lévő energiacég segítségével szerezte
meg a regionális médiumok ötödét. Emellett
bejelentették, hogy reklámadót terveznek, ez
pedig létfontosságú forrásokat venne el a már
amúgy is bajban lévő privát média szektortól.
Mindkét lépést a magyar kormánypárt, a Fidesz kelléktárából vették – hangsúlyozza a
Freedom House.

ciáik fejlesztése, a minőségi és az
innovatív programok biztosítása az
ifjúsági munkások számára, valamint a minőségi nem formális tanulás terjesztése. Programjainkba
célcsoportként bevonjuk a 14-30 év
közötti fiatalokat és azokat a szakembereket, akik az ifjúsági munkával vagy fiatalok oktatásával,
képzésével foglalkoznak.
A tevékenységi tervünk évente a
következő rendezvényeket tartalmazza:
• Fiatalokkal dolgozó szakembereknek képzések és tanfolyamok,
amelyek során a képzők bővíthetik
szaktudásukat, megismerhetik a fiatalokkal való munka új módszereit
és eszközeit, nemzetközi kapcsolatteremtő eseményeken, tapasztalatcseréken,
illetve
szakmai
konferenciákon vehetnek részt;
• Fiataloknak szóló mobilitás –
ifjúsági csereprogramok, amelyek
lehetőséget nyújtanak a különböző
hátterű, különböző országokból
származó fiatalok számára a szociális készségek fejlesztésére, aktív
állampolgárrá válásuk elősegítésére
és magabiztosabbá válására, hogy a
közösségeik pozitív változásaiban
aktív szerepet vállaljanak;
• Ifjúsági részvételi tevékenység
– szakmai támogatás nyújtása fiatalokból álló csoportoknak helyi

programok
megszervezésében,
amelyeknek a kedvezményezettjei
szintén a helyi közösségben elő fiatalok.
A fent felsorolt tevékenységek
szervezésében szorosan együttműködünk más külföldi civil szervezetekkel, valamint a Romániai
Nemzeti Irodával (ANPCDEFP),
amely az Európai Unió ifjúsági
alapjait kezeli. E programok által továbbá lehetőséget kínálunk fiataljainknak arra, hogy más, mind helyi,
mind külföldi fiatalokkal/szakemberekkel ismerkedjenek meg, és nemzetközi hálózatokat, kapcsolatokat
építsenek, valamint külföldi tapasztalatokat is szerezzenek.
Az akkreditáció megszerzésével
az volt a célunk, hogy sikerüljön eljutni minél több vidéki fiatalhoz, és
fel tudjuk ajánlani programjainkat
olyan fiatalok számára is, akiknek
még nem volt lehetőségük kipróbálni hasonló fejlesztő programokat,
tevékenységeket. Ezt a célt úgy tudjuk elérni, hogy egyrészt a fiatalokat
közvetlen módon vonjuk be a programjainkba, másrészt az ifjúsági
munkásokat fejlesztjük és vértezzük
fel új módszertanokkal, hogy a későbbiekben be tudják vonni a fiatalokat a saját programjaikba.
VajdaKinga
projektmenedzser

gyarország kedvezőtlen értékelése a már
megszokott kategóriába sorolható. A politikai
jogokra kapható 40 pontból 26-ot, a polgári
szabadságok terén 60-ból 43-at érdemelt,
összesítésben pedig 69 pontjával ismét „részben szabad” minősítést kapott. A rangsorban
olyan országok vannak előtte, mint Peru, Szenegál, Tunézia, Botswana, Namíbia, Mongólia vagy Bulgária.
Magyarország szomszédai közül csak
Szerbiában rosszabb a helyzet (64 pont). Lengyelország 82, Románia 83, Horvátország
85, Szlovákia 90, Ausztria 93, Szlovénia 95
pontot és valamennyi „szabad” minősítést kapott.
Az emberiség csaknem háromnegyede
olyan helyen él, ahol tavaly romlott a demokrácia állapota. A Freedom House éves jelentései 2006 óta jelzik a negatív tendenciát. A
helyzet mostanra odáig fajult, hogy orosz és
kínai kommentátorok már arról írnak, hogy a
demokrácia eleve alsóbbrendű társadalmi berendezkedés, mint a tekintélyuralom.

India „részben szabad”,
az USA Panamával és Romániával
van holtversenyben

A legnagyobb változás az egy évvel korábbi állapotokhoz képest az, hogy a világ
legnépesebb demokratikus országa, India a
„szabadból” visszacsúszott a „részben szabad” kategóriába. Ez Narendra Modi miniszterelnök hindu nacionalista politikájára
vezethető vissza, amely egyre kíméletlenebb
az ellenzékkel és a muszlim kisebbséggel. Az
Egyesült Államokat nem fenyegeti leminősítés, de nem lehet büszke 83 pontjára, amelylyel Panamával és Romániával van
holtversenyben. Az USA tíz év alatt tizenegy
pontot veszített. Bár a jelentés még a kongresszus január 6-i megtámadása előtt készült,
már 2020-ban is világos volt, hogy Donald
Trump kormányzata megpróbálja ellehetetleníteni tevékenysége ellenőrzését.
A demokrácia állapotának sokat ártott a világjárvány. A pandémiát a demokráciákban
és a diktatúrákban élők is megszenvedték, ám
utóbbiaknak kevesebb lehetőségük volt felemelni szavukat a hibák kijavításáért. Egyes
államokban a kormány kihasználta az alkalmat saját hatalma megerősítésére, jogkörei
bővítésére – állapítja meg egyebek mellett a
Freedom House.
(Forrás: Freedom House jelentés, és euronews)

Potápi Árpád János:

Magyar szemmel címmel
fotópályázat indul

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága
Magyar szemmel címmel fotópályázatot hirdet, amelyre a
Kárpát-medencében,
az
anyaországban és a diaszpórában élő magyarok jelentkezését várják – jelentette
be közösségi oldalán közzétett videójában Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

Az államtitkár kiemelte: „A célunk, hogy az elmúlt időszak számos nehézsége és kihívása után a
pozitív dolgokra koncentráljunk,
és bemutassuk a minket körülvevő
csodákat.” Hozzátette: a nemzeti
újrakezdés éve keretében meghirdetett fotópályázat két témára
épül: a csodás helyek bemutatása
mellett a pályázók feladata, hogy
fotókon jelenítsék meg, mit jelent
számukra az újrakezdés.
Az államtitkár úgy fogalmazott: „Célunk, hogy új formában kapcsoljuk össze a világ
különböző pontjain élő magyarokat, erősítsük a köztünk lévő kapcsolatot, és vizuális formában
mutassuk be együtt a magyarok je-

lenlegi helyzetét, hangulatát és érzéseit.”
A felhívásra május 23-án éjfélig lehet jelentkezni a www.kulhonimagyarok.hu oldalon található
felhívás szerint. A jelentkezők
három kategóriában pályázhatnak:
fényképezőgéppel készült kép kategória (két téma), mobiltelefonnal
készült kép kategória (két téma) és
ifjúsági kategória (két téma). A
témák között szerepel az újrakezdés, valamint a csodás helyek bemutatása, az ifjúsági kategóriában
pedig „Tanulni kell, szeretni kell”
címmel olyan fotókkal is lehet jelentkezni, amelyeken a pályázók
bemutatják otthoni környezetüket
tanuláskor, vagy az online oktatással kapcsolatos nehézségeiket, élményeiket.
Minden kategória összes témájában az első helyezett 300 ezer Ft,
a második helyezett 200 ezer Ft, a
harmadik helyezett pedig 100 ezer
Ft nyereményben részesül, továbbá közönségdíj is lesz, amelynek helyezettjei ugyanilyen
díjazásban részesülnek.
A felhívás részletei a www.kulhonimagyarok.hu oldalon olvashatók.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

LAKÁS

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Irányár:
63.000 euró. Tel. 0744-966-747.
(11555-I)
HÁZAT vásárolok külön udvarral Marosvásárhelyen. Tel. 0722-925-784.
(p.-I)

MINDENFÉLE

TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és
szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmunkát, cserépforgatást, tetőfedést
lemezzel, cseréppel, festést, meszelést, bármilyen más munkát. Tel.
0742-734-062. (11593-I)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőkészítést
bármilyen
anyagból,
mindenféle kisebb javítást, cserépforgatást, ácsmunkát, festést, vakolást,
bádogosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0738-270-341. (11688)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)
FAMETSZÉST, permetezést vállalok. Tel. 0747-634-747. (11586-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383959. (11723-I)
CÉG 15%-os kedvezménnyel készít
új tetőt cserépből vagy lemezből, vállal cserépforgatást, tetőjavítást. Tel.
0770-621-920. (11585-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65548-I)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,
ácsmunka,
teraszkészítés,
garázsfelújítás, csatornajavítás, bármilyen
kisebb javítás, mindenféle más munka.
Tel. 0755-654-115. (11420)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal emlékezünk
NAGY ILONA – Ica halálának
évfordulóján.
Emlékét, szeretetét szívünkben
örökké
megőrizzük,
gondolatban mindig velünk
marad.
Nyugodjon békében!
Szerettei. (11716-I)

Egy jó édesanyát feledni nem
lehet,
A síron túl is tovább él a
szeretet.
Áldott jó szívét, dolgos két
kezét áldd meg, Atyám,
s mi köszönjük, hogy Ő volt a
mi Édesanyánk.
Szomorú szívvel emlékezünk
a drága jó édesanyára,
KŐVÁRI
ANNÁRA
szül.
András
halálának
6.
évfordulóján.
Emlékét őrzik leányai: Enikő
és Tünde, veje és unokái.
(11705-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,ROLETTÁK,GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

AMAROSSZENTGYÖRGYIGASTROMETAL magáncég LEMEZHAJLÍTÓ-GÉPKEZELŐ szakembert, illetve SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz betanítással. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon.
Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65594-I)

AKOVÁCSPÉKSÉGPÉKEKET 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)

ATIMKOPÉKSÉGüzleteibe alkalmaz ELADÓKAT, SOFŐRÖKET és FÉRFI MUNKÁST a pékségbe.
Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (65580-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 0773316-377-es telefonszámon, 8–16 óra között. (65583-I)
SÜRGŐSEN alkalmazunk MUNKÁSOKAT tömbházak szigetelésére. Tel. 0740-667-511. (11721-I)
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Nem múlnak ők el, kik szívünkben
élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.

Szomorú szívvel emlékezünk
2015. május 4-ére
CSÁSZÁR (szül. Birtalan)
PIROSKA
halálának 6. évfordulóján.
Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.
Szerető családja. (sz.-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
május 2-ára, amikor 20 éve,
hogy elhunyt id. BUSTYA
ISTVÁN, és május 16-ra,
amikor
33
éve
elhunyt
BUSTYA ILONA szül. Lázár.
Emlékük
legyen
áldott,
nyugalmuk csendes!
Gyászoló szeretteik. (11690-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó édesanyára, az
ákosfalvi id. VARGA ILONÁRA
halálának 7. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (80-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, míg élünk, velünk
lesz fájó emléketek.
Megtört szívvel emlékezünk
május 3-ára, illetve június 5ére, drága szüleink, HOŢA
ILONA szül. Simon és HOŢA
SÁNDOR halálának 11., illetve
12. évfordulóján.
Emlékük legyen áldott és
nyugalmuk csendes!
Szeretteik. (11675)

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
drága
szüleinkre,
a
mezőmadarasi
SZÉKELY
LŐRINCZRE és SZÉKELY
ILONÁRA
haláluk
25.
évfordulóján.
Emléküket
szívükben őrzik gyermekeik:
Lőrinc, Marika és Iluska
családjukkal. (11717)

Kegyelettel
emlékezünk
SIPOS
szül.
ZUBOR
ÁGNESRE, aki ma 13 éve
távozott közülünk. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Emlékezünk: férje,
fia és unokája. (11718-I)

ELHALÁLOZÁS
„Mindenki addig él, amíg emlé-

keznek rá.”

Búcsúzom drága volt főnököm-

től, barátomtól,

BARTHA LACIKÁTÓL.

Az együtt töltött évek szép emlé-

két örökre őrizni fogom.

Benő Ilona. (11720-I)

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája…”
(II. Tim. 4:7-8)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér,
sógornő, jó rokon és jó szomszéd, a vámosgálfalvi születésű
SUBA ÉVA (szül. Dézsi)
az IRA volt alkalmazottja
életének 75. évében, április 26án, súlyos, de türelemmel viselt
szenvedés után Budapesten
visszaadta lelkét Teremtő Atyjának. Drága halottunk temetése
május 3-án, hétfőn volt a marosvásárhelyi református temetőben
13 órai kezdettel.
Búcsúzik tőle férje, Albi, lánya,
Enikő és családja, fia, Zsolt és
családja.
Nyugalma legyen békés, emléke
áldott! (-I)
Nagymama, nagymama, drága,
gondos dajka,
Aprócska koromnak melengető
napja.
Be sokszor siettél könnyem letörölni,
Hogyha bánatom volt, szívedre
ölelni!
Fájó szívvel búcsúzunk drága
ÉVA maminktól.
Szerető unokái: Máté, Gergő,
Gellért és Dorottya. (-I)
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a drága jó
férj, édesapa, nagyapa, após,
testvér, szomszéd és jó barát,
NAGY DOMOKOS
életének 77., házasságának 49.
évében, 2021. május 2-án, türelemmel viselt betegség után
csendesen elhunyt.
Drága halottunkat 2021. május 4én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra
unitárius
egyházi
szertartás szerint a demeterfalvi
ravatalozó kápolnából a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (11715-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A gyász nehéz perceiben őszinte
részvéttel osztozom a drága
kollégánk, BARTHA LACIKA
elvesztése miatt érzett mély
fájdalomban. Nyugodjon békében! Lukács Anikó. (11720-I)
Megrendülten vettünk tudomást SUBA ÉVA szül. Dézsi
haláláról. Vigasztalódást kívánunk férjének és gyerekeinek.
Szívünkben mindig velünk
leszel, nyugodjál békében!
Marika és Csilla. (11707)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS

- 0740-083-077
- 0365/404-664

- 0265/266-801

- 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

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.

