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Újabb fejlesztéseket terveznek

750 km-rel bővül az ivóvíz- és csatornarendszer

Ismét ülésezett
az Agrárakadémia

Egyéves megszakítás után szombaton
kilencedik alkalommal szervezte meg
az Agrárakadémiát a Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács a Nyomátitetőn, a Kovács-farmon, ahol mintegy
félszáz megyebeli gazda találkozhatott
ismét, illetve hallhatott első kézből
származó információkat az idei várható lehetőségekről és nehézségekről.

____________4.
Harminchét éve
kezel és gyógyít
hozzáértéssel és
türelemmel
Illusztráció

Nemrég közzétette a marosvásárhelyi regionális vízszolgáltató, az
Aquaserv Rt., hogy benyújtották
az Európai Projektek és Beruházások Minisztériumához azt a megvalósíthatósági tanulmányt, amely-

Fotó: Aquaserv Rt.

A beruházás értéke kb. 170 millió euró, aminek alapján – uniós támogatással –
újabb ivóvíz- és csatornarendszer- nek köszönhetően 140 településen kiépül a háfejlesztési beruházást valósítanak lózat, több fővezetéket is lefektethetnek a
rendszert működtető felszerelésekkel, berendemeg.
Vajda György

zésekkel együtt, ami összesen 750 km vezetéket
(Folytatás a 6. oldalon)

Benedek István

Dr. Hegedüs Ella 1984-ben fejezte be
tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi Karán. Gyakornokként
a resicai és bákói kórházakban dolgozott, majd az igazi orvosi hivatás gyakorlását a Bákó megyei Onceşti nevű
faluban kezdte. Később Maros megyében folytatta a gyógyítást, Mezőgerebenesen, Szentpálon, Székelyhodoson, Nyárádszeredában. 1999-től
Marossárpatakon családorvos.

____________10.

Vizsga előtt

Az utóbbi hetekben a nemzetközi hitelminősítők nyilatkozatait a politikai érdekeinek megfelelően kozmetikázva igyekezett
bizonyítani a kormányfő, hogy a nemzetközi intézmények és a
befektetők bíznak kabinetjének gazdaságpolitikájában. Pedig
e bizalom szempontjából igazán fontos vizsga csak most kezdődik.
E héttől a hónap végéig zajlik a Nemzetközi Valutaalap éves
országjelentésének tárgyalási folyamata. Az intézmény küldöttsége tárgyal a kormányzat, a jegybank, az üzleti és a civil szférák képviselőivel, majd készít egy jelentést, aminek a
következtetéseit nyilvánosan is szokta ismertetni.
Az erről szóló nyúlfarknyi hírügynökségi anyagban, amelyet
változatlan formában hozott le szinte minden virtuális médiatermék, azt emelik ki, hogy a folyamat virtuálisan zajlik. Ez
tényleg újdonság, csak épp teljesen lényegtelen. Ami jóval érdekesebb, az az, hogy a valutaalapi szakik először tárgyalnak
ilyen szinten a jelenlegi kormánnyal, illetve az országot már
másfél éve vezető liberális kormánycsapattal is. Tavaly nem
készült ilyen országjelentés, mert a járványhelyzet miatt a szakértők és a politikusok is a tűzoltással voltak elfoglalva a többhetes felmérő és elemző folyamatok helyett.
Ez a jelentés fogja pontosabban megmondani, mennyire
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 56 perckor,
lenyugszik
20 óra 42 perckor.
Az év 130. napja,
hátravan 235 nap.

IDŐJÁRÁS
Soknapsütés

Hőmérséklet:
max.240C
min. 80C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

5,29,38,14,23+9
34,29,18,21,4,22
40,31,24,14,3,47

NOROC PLUS: 991077

SUPER NOROC: 457133
NOROC: 0784410

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Útjavítás a Mezőségen

Maros megyében a 16-os számú
országút közel 20 kilométeres
szakaszán végeznek javításokat, ezért a járművezetőket a
jelzőtáblák és a forgalmat irányítók jelzéseinek a betartására
figyelmeztetik. Egyelőre Mezőkirályfalva és Faragó között teszik járhatóbbá az útszakaszt.

Szer Pálosy Piroska

A Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság szerint a két település között
10 kilométeren új aszfaltburkolattal
látják el az országutat Mezőkirályfalva
és Beresztelke között. A további szakaszokon is dolgoznak, hozzávetőleg
3.000 négyzetmétert kátyúznak annak
érdekében, hogy a járművekkel biztonságosan lehessen közlekedni a mezőségi útszakaszon is. Tavaly a Mezőséget Apahida irányából Szászrégen

felé átszelő DN16-os úton 10 kilométert aszfaltoztak újra az út Kolozs és
Beszterce-Naszód megye között elterülő Maros megyei szakaszán.
A régóta javításra szoruló 15E országút tervezett munkálatai kapcsán az
útügyi igazgatóság sajtóképviselője
hangsúlyozta, hogy a lehetőségekhez
mérten évente azokon a szakaszokon
tudnak javításokat végezni, amelyek
sürgős beavatkozásra szorulnak.
A 15E országút a megyei úthálózatból került az országutakat kezelő vállalat alárendeltségébe olyan meggondolásból, hogy az útügyi igazgatóságnak majd sikerül korszerűsíteni. A
korlátozott anyagi források miatt azonban az ennél sokkal nagyobb forgalmat
lebonyolító európai utak és országutak
élveznek előnyt. Az utóbbi négy évben
a 15E országúton 70.000 négyzetméteren kátyúztak, a munkálatokat idén
is folytatják az országos költségvetés-

ből a javításokra kiutalt pénzösszeg
függvényében.
Tervezik egy 5 km-es szakasz felújítását Mezőrücs övezetében, ahol a
megrongálódott aszfaltréteget felmarják, és új aszfaltburkolat kerül a helyére. Mivel a kátyúzás ideiglenes megoldás, amellyel enyhítenek a 15E országúton való közlekedési viszonyokon,
a Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság kéréssel fordult a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társasághoz
annak érdekében, hogy finanszírozást szerezzenek a teljes útszakasz
felújítására, mivel tavaly is csak azokon a szakaszokon helyettesítették a
koptatóréteget, ahol elengedhetetlen
volt.
A hidak és átereszek felújítására,
vagy ahol szükséges, újak építésére a
regionális útügyi igazgatóság megkezdte a tervezéshez szükséges előtanulmányok kivitelezését. Amint a
tervek elkészülnek, kiírhatják a közbeszerzési versenytárgyalást a munkálatok elvégzésére.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Védőoltás időpontkérés nélkül

Május 8-ától, szombattól országszerte az oltópontokon
megkönnyítik az oltáshoz való hozzáférést előzetes időpontkérés nélkül, a helyszínen kiadott sorszámok alapján.
A védőoltásra jelentkező 60 év fölötti személyek a nap bármelyik szakában jelentkezhetnek személyazonossági igazolványukkal. A 60 év alattiakat 14 óra után várják az
oltópontokon.

Összetartozunk – könyvbemutató

Május 11-én, kedden 17 órától a Bolyai téri unitárius templomban mutatják be az Összetartozunk című kötetet, a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Kör Egyesület
megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére összeállított
emlékkönyvet. A kötetet Szucher Ervin, a Juventus Kiadó
vezetője és Cseh Gábor ismertetik. Közreműködnek:
Szabó Előd dalénekes, Baricz Lajos költő-plébános, valamint a Psalmus kamarakórus. A rendezvényen érvényesek
a járványtani intézkedések.

Benevezés a 10. Székely Vágtára

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

Elindult a nosztalgiagőzös

Április 30-án elindult a nosztalgiagőzös Szováta és Vármező között. A turisztikai látványosságnak számító, több
mint százéves gőzmozdony fával és szénnel működik. A
vonat Szováta kisállomásáról napi három alkalommal –
délelőtt 11-kor, délután 2-kor és 5-kor – indul, és körülbelül
35-40 kilométeres óránkénti sebességgel halad. A szerelvény legkevesebb 20 felnőttel indul el, a maszkviselés kötelező. Jegyeket a helyszínen lehet váltani. További
részletek a mocanitasovata.ro honlapon.

Mesejátékok az Ariel színházban

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház nagytermében május 12-én, szerdán 18 órától a Vándor Miskát
játsszák Bonczidai Dezső rendezésében. 14-én, pénteken
szintén 18 órától a nagyteremben A brémai muzsikusok látható, rendező: Vidovszky György. 16-án, vasárnap délelőtt
11 órától a János vitéz című mesejátékot lehet megtekinteni a színház nagytermében, Demeter Zsuzsa rendezésében. Az előadásokra a helyek száma korlátozott,
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.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Oltásmaraton a marosvásárhelyi orvosi egyetemen

A marosvásárhelyi orvosi egyetem
a közegészségügyi igazgatósággal, valamint a prefektúrával közösen Marosvásárhelyen is megszervezi az
oltásmaratont.
Május 14–16. között, előzetes beje-

lentkezés 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.

A hatályban lévő járványügyi rendelet értelmében a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház előadásait szünet
nélkül játsszák.
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 lehet beváltani (nyitvatartás hétfőtől péntekig
11–18 óra között, tel. 0365-806-865),
vásárolni a helyszínen előadás előtt
egy órával, valamint online, a
https://teatrunational.biletmaster.ro/?la
ng=hun honlapon.
A színház Kultúrpalotában működő

jegyirodája zárva tart. A jegyértékesítést a továbbiakban a Maros Megyei
Prefektúra döntésének függvényében
bővítik.
Az érdeklődők kövessék figyelemmel a színház honlapját (https://nemzetiszinhaz.ro), Facebook-, valamint
Instagram-oldalát (https://www.facebook.com/tompamiklos/; https://instagram.com/tompamiklostarsulat?igsh
id=1p07z938varlz)

Május 17-étől megkezdődik a marosvásárhelyi bölcsődékbe való beiratkozás a 2021/2022-es tanévre. A
kérvényeket első szakaszban online
május 17–31. között lehet benyújtani.
A szükséges információkat kifüggesztik a megyeszékhelyi bölcsődéknél és
a Bölcsődeigazgatóságnál, valamint

közzéteszik az önkormányzat honlapján és a közösségi hálókon, sajtóközleményekben. A beiratkozás I.
szakaszában mindössze két kitöltött
dokumentumot kell beküldeni/benyújtani: a kérvényt és a beleegyezést. A
beiratkozási kérvény, illetve a mindkét
szülő által kitöltendő, a személyes jel-

legű adatok feldolgozására vonatkozó
beleegyezés letölthető Marosvásárhely
önkormányzatának honlapjáról, az
„Online szolgáltatások – Szükséges
iratok és típusnyomtatványok – Bölcsődeigazgatóság Közszolgálat” menüpontnál, illetve megtalálható a
Bölcsődeigazgatóság székhelyén.

Érvényesek a tavalyi évad szabadbérletei

Bölcsődékbe való beíratás
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Izsák Balázs: Székelyföldért megmozgattuk Európát!

Izsák Balázs szerint akár múlt
időbe is lehet tenni a 2013 óta
használt „Székelyföldért megmozgatjuk Európát!” jelszót. A
Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
elnöke azon a sajtótájékoztatón
beszélt erről, amelyet pénteken
tartott Sepsiszentgyörgyön a
nemzeti régiókról szóló európai
polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének az éjfélkor bekövetkező lezárása alkalmából.

Izsák Balázs elmondta: a koronavírusjárvány miatt kétévesre kiterjesztett aláírásgyűjtés alatt az unió több mint 1,4
millió állampolgára írta alá kezdeményezésüket, és a sajtótájékoztató órájáig
tíz országban (Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban,
Írországban, Spanyolországban, Lettországban, Szlovéniában, Svédországban
és Litvániában) gyűjtöttek több aláírást,
mint amennyit az EU megkövetel.
Hozzátette azonban, hogy az utóbbi
napokban nagy lendületet vett a belgiumi aláírásgyűjtés, és éjfélig minden bizonnyal ott is sikerül túllépni a küszöböt.
A sajtótájékoztató időpontjában 98 százalékon állt a belgiumi aláírások aránya,
és már csak 222 aláírás hiányzott a küszöb átlépéséhez.

Péntek délben Belgiumban is meghaladta a küszöbértéket a támogatók
száma.
Az SZNT elnöke felidézte: 2013-ban
a makfalvi majálison tűzték ki először a
molinót a „Székelyföldért megmozgatjuk Európát!” jelszóval, amikor elindították az európai polgári kezdeményezés
szervezését. A bejegyzéséért folytatott
hatéves pereskedés és a támogató aláírások kétéves gyűjtése után a jelmondat
immár akár múlt időbe is tehető.
Hangsúlyozta: tavaly a magyar Országgyűlés állásfoglalása adott nagy lendületet az aláírásgyűjtésnek. Az
állásfoglalás azt jelezte, hogy az egész
magyar társadalom a kezdeményezés
mögött áll. „Nem várt segítségnek” nevezte Klaus Iohannis román államfő tavaly áprilisi magyarellenes kijelentését,
mely újabb lendületet adott az aláírásgyűjtésnek.
„A jó ügyeket az ellenfelek is segítik.
(...) Bármit tesznek azért, hogy elgáncsolják, akaratuk ellenére segítenek” –
állapította meg a kezdeményező bizottság elnöki tisztségét is betöltő közösségi
vezető.
Felelevenítette, hogy a közösségi portálokon közölt reklámjaikat többször is
letiltotta a portálok tartalmát ellenőrző

algoritmus. Minden ilyen alkalommal
azonban sikerült tisztáznia, hogy az Európai Bizottság által bejegyzett polgári
kezdeményezést hirdetnek, amely aláírásgyűjtésére az EU biztosítja az internetes felületet, és melynek ő vezeti a
kezdeményező bizottságát, így a tilalmat
valamennyi alkalommal feloldották.
Az SZNT elnöke az aláírások hitelesítését jelölte ki a következő feladatnak.
Reményét fejezte ki, hogy a hitelesítési
folyamat után is teljesülnek az érvényességi feltételek.
Hozzátette, hogy 2022 februárjáig
meg kell semmisíteniük a papíron gyűjtött aláírásokat, így addig a hitelesítési
folyamatnak be kell fejeződnie. Kijelentette: akkor kívánják iktatni az Európai
Bizottságnál az EU polgárai által is támogatott kezdeményezést, amikor a legnagyobb esélyét látják annak, hogy a
folyamat sikeres legyen, és a bizottság
jogszabályt kezdeményezzen. Addig a
nemzeti régiók európai mozgalmának az
építésére kívánnak összpontosítani.
Izsák Balázs kijelentette: a mozgalomnak már két tagja van, hiszen kedden
Tőkés Lászlóval az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) elnökével tárgyalt, aki az EMNT támogatásáról biztosította. (MTI)

hogy addig szó sem lehet a dokumentum
aláírásáról, amíg a 18 pontból álló kérdéskört alaposan át nem tárgyaljuk. A
román fél erre azt válaszolta, hogy minden további lépés – beleértve az újabb
társelnöki találkozókat – csak a jegyzőkönyv aláírása után jöhet létre” – magyarázta Kalmár Ferenc. Mint
részletezte: a 18 pont között számos restitúciós ügy, valamint a sepsiszentgyörgyi
Székely
Mikó
Kollégium
visszafordított restitúciója, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem (MOGYE) magyar tagozatának ügye, a romániai kisebbségi törvény
elfogadása, a csángóföldi magyar nyelvű
oktatás kérdése szerepel. A miniszteri
megbízott hozzátette: végül az a megoldás született, hogy egy széles körben
egyeztetett preambulumot írtak, mely kimondja, hogy a vegyes bizottság nyolcadik ülésszakát a 2016-os állapotban
zárják le. A 18 pontot – amelyekről az
évek során nem sikerült megállapodni –
a kilencedik ülésszakon tárgyalják.
Ezekhez hozzáteszik a 2016 után felmerült problémákat.
„Végre közös asztalhoz tudunk ülni.
Őszre tervezzük a kisebbségi vegyes bizottság plenáris ülésének az összehívá-

sát” – jelentette ki a társelnök. Kalmár
Ferenc megerősítette: Magyarország
számára alapkérdés a kollektív jogok
ügye, ám a kollektív jogokat sem Románia, sem Szlovákia, sem Ukrajna nem ismeri el. Románia arra hivatkozva
utasítja el a magyar felvetést, hogy az alkotmánya egységes nemzetállamként
határozza meg, és arra is hivatkozik,
hogy Európában nincs olyan dokumentum, amely kötelezővé tenné a kollektív
jogok elismerését.
Kalmár Ferenc úgy vélte: az egyéni
jogok nem elegendőek az identitás és a
közösségek megőrzésére. „Álláspontunk
szerint a kollektív jogok garantálása nélkül a többségi társadalomba való integráció egyenlő az asszimilációval. Mi
nem támogatjuk az asszimiláció semmilyen formáját!” – jelentette ki a diplomata. A miniszteri biztos arra is kitért,
hogy Magyarország május 21-én veszi
át az Európa Tanács elnöki pozícióját, és
proaktív elnökségre készül. A magyar
kormány a nemzeti kisebbségek védelmének előmozdítását tekinti legfontosabb céljának. Ezért négy konferenciát
terveznek, amelyeken a kollektív jogok
elismerését kívánják propagálni Európában. (MTI)

Kalmár Ferenc: Évtizedes patthelyzetet oldott fel
a gyulai magyar–román külügyminiszteri találkozó

Évtizedes patthelyzetet sikerült feloldani Szijjártó Péter magyar és Bogdan Aurescu román külügyminiszter múlt heti gyulai találkozóján – derült ki abból az
interjúból, amelyet Kalmár Ferenc
rendkívüli
és
meghatalmazott nagykövet, Magyarország
szomszédságpolitikájának
fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a magyar–román kisebbségi vegyes bizottság magyar
társelnöke adott a Krónika napilapnak.

Kalmár Ferenc felidézte: az 1996-ban
aláírt magyar–román alapszerződés előirányozta a két országban élő nemzeti kisebbségekkel
foglalkozó
vegyes
bizottság létrehozását, amely évente legalább egyszer összeül, hogy megtárgyalja a felmerülő problémákat. Az
utolsó ülés jegyzőkönyvét 2009-ben írta
alá a két fél, a bizottság 2011-ben ülésezett utoljára, de ez az ülés a jegyzőkönyv
aláírása nélkül fejeződött be, és a vitás
kérdések lezárására tett 2015-ös, majd
2017-es kísérlet is kudarcba fulladt.
„A jegyzőkönyvben 18 olyan pont
szerepelt, amelyeket nem tárgyaltunk
végig. A magyar fél álláspontja az volt,

Az EU jóváhagyta az 1,8 milliárd adag Pfizer/BioNTech-vakcina beszerzéséről szóló szerződést

Az Európai Bizottság jóváhagyta
1,8 milliárd adag, a Pfizer/BioNTech vállalatok által a koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag
beszerzését 2023-ig biztosító
szerződést – jelentette be Ursula
von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Twitter-üzenetében
szombaton.

Ursula von der Leyen közölte: a Pfizer/BioNTech vállalatokkal létrejött
újabb, harmadik szerződés 900 millió
adag, koronavírus elleni oltóanyag szállítását írja elő további 900 millió dózis
későbbi megvásárlásának lehetőségével
2022-ben és 2023-ban.
Az Európai Bizottság más gyógyszergyártókkal is tervezi további szerződések megkötését – tette hozzá az uniós
bizottság elnöke. Korábbi tájékoztatása
szerint az új szerződés szerint nemcsak

a vakcinák gyártása zajlik majd az Európai Unióban, hanem az azok elkészítéséhez szükséges valamennyi lényeges
összetevő is az unióban készül majd. A
további vakcinaadagok a koronavírus új
változataival szembeni védettség biztosítása mellett lehetővé teszi gyermekek
és fiatalok beoltását is – tette hozzá.
A Pfizer amerikai gyógyszeripari vállalat és a BioNTech német biotechnológiai cég közös fejlesztésű oltóanyagából
300 millió adag beszerzéséről november
végén kötött szerződést az Európai Bizottság, és december 21-én engedélyezte
a koronavírus elleni vakcina alkalmazását az EU tagállamaiban. Az oltások beadása karácsonykor kezdődött meg a
tagországokban. Az uniós bizottság január 8-án további 300 millió adag koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséről
egyezett meg a vállalatokkal. Az érvé-

nyes szerződések jelenleg 600 millió, illetve további 1,8 milliárd adag Pfizer/BioNTech-oltóanyagot tesznek elérhetővé
az Európai Unió országai számára.
A Pfizer/BioNTech 2021 első negyedévében 67 millió adag vakcinát juttatott az uniós tagországoknak, a második negyedévben további, összesen 250
millió adagot tervez szállítani. Az év második felében legkevesebb további 280
millió adag koronavírus elleni oltóanyag
szállítását tervezi.
Az Európai Bizottság eddig a
Pfizer/BioNTech (600 millió + 1,8 milliárd adag), az AstraZeneca (400 millió
adag), a Johnson & Johnson (400 millió
adag), a Moderna (460 millió adag), a
CureVac (405 millió adag) és a SanofiGSK (300 millió adag) vállalatokkal írt
alá szerződést vakcinabeszerzésről.
(MTI)

Ország – világ
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Madárinfluenza jelent meg
Nyárádtőn

A H5N8-as típusú madárinfluenza-vírus jelenlétét mutatták ki egy Nyárádtőn működő baromfifarmon, ezért
elrendelték a teljes állomány (180 ezer szárnyas) elpusztítását – közölte pénteken az állategészségügyi
és élelmiszer-biztonsági szakhatóság (ANSVSA). A
farmon szigorúan korlátozták a szárnyasok, a személyzet és a tápanyagot szállító teherautók mozgását és megkezdték a fertőző gócban található
szárnyasok kényszervágását. A tetemeket elégetik,
mindent, amivel érintkezésbe kerültek, megsemmisítenek, majd a farm teljes területét, járműveit és gépeit
fertőtlenítik. Az ANSVSA Maros megyei kirendeltsége
három kilométeres sugarú körben védőkörzetet rendelt el, ezen belül valamennyi baromfifarmot állatorvosok vizsgálnak meg. Betiltották a szárnyasok és
tojások mozgatását, illetve a szabad levegőn történő
tartásukat, valamint elrendelték a kacsák és libák elkülönítését a többi háziszárnyastól. Az érintett farm
tíz kilométeres körzetében – amelybe a megyeszékhely, Marosvásárhely is beletartozik – megfigyelési
zónát alakítottak ki. A H5N8 vírustörzs a baromfiállományokra veszélyes, emberi megbetegedést nem
okoz. (MTI)

Lassul a járvány terjedése

A szombati tájékoztatás óta 857 koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint
20.400 koronavírustesztet végeztek – közölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új
esetekkel 1.066.111-re nőtt a megfertőződöttek
száma. Eddig 1.013.666 pácienst nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 6488 személyt kezelnek kórházban Covid–19-cel, ebből 984 személy szorul intenzív
terápiás ellátásra. Románia területén 19.494 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 6701
pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 46.643
személy van házi, 142 pedig intézményes karanténban. Az elmúlt 24 órában 63 koronavírussal diagnosztizált személy halt meg, ezzel 28.966-ra emelkedett
a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek
száma. (Agerpres)

Az Indiai-óceánba csapódtak az
elszabadult kínai rakéta darabjai

Vasárnap hajnalban az Indiai-óceánba csapódtak a
Hosszú Menetelés 5B nevű hordozórakéta darabjai
a kínai állami média közlése szerint. A koordináták
alapján a becsapódás helyszínét Indiától és Srí Lankától délnyugatra határozták meg. A rakéta darabjai
a Föld légkörébe a Földközi-tenger felett léptek be,
majd a Közel-Kelet fölött átrepülve csapódtak az óceánba. Közben jelentős része a súrlódás következtében a légkörben elégett. A Hosszú Menetelés 5B
nevű rakétával múlt csütörtökön juttatta Kína a világűrbe leendő állandó űrállomásának főmodulját, a
Tian-het (Mennyei Harmónia). A Hosszú Menetelés
5B a felbocsátás után ideiglenes pályára állt, és megkezdte az előkészületeket a visszatérésre. Azonban
a 18 tonnás központi elem fölött a kínai űrhivatal elveszítette az ellenőrzést, és attól tartottak, hogy a darabjai akár lakott területen is landolhatnak. (MTI)

Vizsga előtt

(Folytatás az 1. oldalról)
bíznak az igazán fontos helyeken a kormányban és az
intézkedéseiben, ami egy olyan helyzetben, amikor
évente milliárdos nagyságrendű külföldi hitelekkel kell
életben tartani az államháztartást, több mint fontos. Az
előző szocdem kormányzat az éves országjelentésekben
rendszeresen komoly kritikát kapott az elhibázott gazdaságpolitikai lépéseiért, amikre a kormányelődök bajszos bárójának az volt rendszerint a replikája, hogy ezek
a csúnya kapitalisták nem akarják hagyni, hogy ő és
csapata jólétbe vezessék az országot és népét. A most
készülő jelentésből pár hét múlva kiderül, hogy a gazdasági gondok kezelésére mit javasolnak a szakik, és
arra is lehet következtetni, hogy ehhez társul-e valamilyen kedvező politikai hátszél is. Mert itt a kérdés már
nem is az, hogy reformok kellenek, hanem azon van a
lényeg, hogy ezt a gazdasági válságot megússzuk-e a
múlt évtized elején látott megszorítások nélkül. Hamarosan azt fogjuk látni, hogy az államkassza lélegeztetőgépének bizonyuló pénzcsapok gazdáinak ehhez mennyi
türelme van.
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Kilencedik alkalommal szervezték meg

Ismét ülésezett az Agrárakadémia

Egyéves megszakítás után
szombaton kilencedik alkalommal szervezte meg az Agrárakadémiát a Maros megyei
Ifjúsági Egyeztető Tanács a
Nyomáti-tetőn, a Kovács-farmon, ahol mintegy félszáz
megyebeli gazda találkozhatott ismét, illetve hallhatott
első kézből származó információkat az idei várható lehetőségekről és nehézségekről.

Gligor Róbert László

A szeles, hűvös idő miatt félig
nyitott fészerbe ültek be az érdeklődők előadást hallgatni, de amint a
nap előbújt a felhők mögül, a szabadtérinek szervezett rendezvény
vissza is költözött a természetbe, és
senkit nem zavart az, hogy állva
kellett tartania vagy hallgatnia az
előadást, vagy válaszolnia a felmerülő kérdésekre.
Kovács Sándor házigazda és Karácsony Károly nyárádgálfalvi polgármester üdvözlő szavai után
Péter Ferenc megyei tanácselnök
fejezte ki örömét, hogy végre ismét

Dr. Barabási Antal Szabolcs mezőgazdasági államtitkár

Mintegy félszáz gazda és érdeklődő érkezett az idei Agrárakadémiára

találkozhattak a gazdák, hiszen az
Agrárakadémia egy fontos megyei
kezdeményezés, ahol a termelők tapasztalatot tudnak cserélni, és tanulni lehet, újdonságokat hallani a
pályázati lehetőségekről. A megyei
önkormányzat a lehetőségeihez
mérten segíti a gazdatársadalmat,
de inkább az önkormányzatokat
tudja támogatni, hogy falvaink élhetőbbek legyenek, ahol a fiatalok
megtalálják számításaikat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a mezőgazdaság egyre több megélhetési
lehetőséget biztosít, és remélhetőleg egyre több fiatal fogja ezeket a
szakmai találkozókat igényelni, továbbá pályázni és erős mezőgazdasági vállalkozásokat vezetni. A
mezőgazdaság az ország fenntartható gazdaságának egyik alappillére, és Maros megye örvendetesen
fejlett mezőgazdasággal rendelkezik, az országelsők között van. A
járvány talán a mezőgazdaságot
érintette a legkevésbé negatívan, és
fontos, hogy a gazdák továbbra is
meg tudják termelni a társadalomnak szükséges élelmiszert – taglalta
a megyei önkormányzat vezetője.

Fel kell készülni
az önállóságra

Dr. Barabási Antal Szabolcs, a
mezőgazdasági minisztérium államtitkára a sajtónak nyilatkozva
elmondta: jelenlétével segíteni szeretne a Maros megyei gazdáknak,
hogy a hamarosan megnyíló pályázati forrásokra minél több kérelmet
nyújtsanak be, hiszen most nagyobb
összegek állnak a rendelkezésükre.
A gazdaságok helyzete nem nevezhető rózsásnak, amihez a tavalyi
aszály és a járvány is hozzájárult,
ezért most a gazdáknak ki kell használniuk a pályázati lehetőségeket,
hiszen ha most nem fejlesztenek, az
meglátszik majd a farmok helyzetén. Márpedig az Európai Unió
előbb-utóbb el fogja engedni a romániai gazdák kezét, azaz támogatások nélkül, önállóan is élniük kell,
és fel kell venniük a piaci versenyt
a már stabil, többgenerációs nyugati
gazdaságokkal.
A gazdáknak tartott előadásában
az államtitkár mindenkit pályázásra
buzdított, hiszen az Európai Unión
belül sosem voltak olyan kedvező
lehetőségek Románia számára, az

térbe helyezze a nagy
üzletláncok politikájával szemben. A hazai
gazdaságokból hiányzik a technológia, ezért
magasak a termelési
költségek, ennek megoldása mellett segíteni
kellene az öko- és biotermesztésre való átállást, viszont tudatosítani kell a fogyasztókban, hogy hazai termékek vásárlásával a
hazai gazdaságot és
támogatják.
gazdát
„Szabad a piac, de a
kiskapukat be kell
zárni” – hangsúlyozta a
politikus,
reagálva
azokra a felvetésekre,
miszerint az üzletláncok külföldről behozott
alapanyagokból gyártanak bizonyos termékeket, majd a „román
termék” és „romániai
termék” megnevezéseket felelőtlenül használva megtévesztik a
tudatos vásárlót is.

utóbbi időszakban akár
90%, az elkövetkezőkben
pedig akár 70% is lehet a
pályázati
támogatások
aránya. Voltak ugyan kudarcok is, ezért hangsúlyt
kell fektetni a pályázati és
a menedzsment-szaktanácsadásra is – emelte ki.
Meghosszabbította
a
kormány a pályázati lehetőséget azoknak a fiatal gazdáknak, akik külföldről hazatérve ebben az ágazatban
szeretnének tovább dolgozni, júliusban pedig megjelennek a termékfeldolgozó gazdaságok támogatásáról szóló 4.1. és 4.2. pályázati kiírások is. Ehhez
viszont rendezni kell a telkek tulajdonjogát – hívta fel
Nagy Géza és
a figyelmet a szakpolitikus.
mindszenten
Kolcsár Károly parlamenti képviselő az értékesítési láncok kialakításának
szükségességéről beszélt a Göröngyös az út
gazdáknak, illetve arról,
Az interaktívvá vált szabadtéri
hogy az állam miként kel- beszélgetésen a gazdák a politikulene a helyi termelőket elő- sok segítségét kérték a „hegyvidéki
törvény” átdolgozásában, hiszen ez
sokszor nem segíti az amúgy is hátrányos földrajzi övezetben levő
községeket. Felvetődött, hogy a
gazdák időben hozzák a polgármesteri hivatalok tudomására, hogy hol
szeretnének mezőgazdasági beruházásokat eszközölni, hogy ezek a helyek belterületként kerüljenek be az
épp most készülő általános területrendezési tervekbe (PUG). Törvénykezdeményezés is született,
hogy a külterületeken végzett mezőgazdasági beruházások esetén ne
legyen szükséges a részletes övezeti
terv (PUZ), amelynek elkészítése és
jóváhagyása sok időt és pénzt igényel a gazdáktól.
Fazakas Miklós, az RMGE
Maros szervezetének elnöke egy
Maros megyei agrár egyeztető kerekasztal szükségességére hívta fel
a figyelmet, ugyanis a gazdáknak
megvannak a sajátos problémáik;
vannak szakemberek is, de nincs
fórum, ahol ezeket a kérdéseket
meg lehetne vitatni, meg lehetne
szövegezni, és eljuttatni az agrárpolitikai szakértőknek.
Parajdi Borbála, egyik pályázatíró iroda ügyvezetője az aktuális és
kilátásban levő pályázati lehetőségeket ismertette. A hazatelepülő fiatal gazdák támogatására 50 ezer
euró igényelhető, ami 100%-os tá-

családja kis húsfeldolgozót üzemeltet Csík-

mogatást jelent, míg a termékfeldolgozást segítő 4.1. és 4.2. kiírások
akár 1,5 millió euróig mehetnek el,
de ezek csak 50%-os támogatást jelentenek, tehát komoly saját erőforrás nélkül nem vitelezhetők ki, míg
a banki vagy a kis- és közepes vállalkozásoknak szánt kölcsönökhöz
is igen nehezen lehet hozzájutni,
nem beszélve egyéb feltételekről,
mint a jogi személyiség megléte –
hívta fel előre a nehézségekre és a
csapdákra a gazdák figyelmét a
szakember.

Vannak még lehetőségek

Bordi-Kacsó Zsolt Attila, a
Maros Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség
aligazgatója a mezőgazdasági támogatások helyzetéről szólt a gazdáknak, akik egy Hargita megyei
kisgazdaság termékfeldolgozóját is
megismerhették. A csíkmindszenti
Nagy Géza és családja saját és háztáji gazdaságokban nevelt sertéseket dolgoz fel a tíz év alatt önerőből
kiépített egységben, a közel 40-féle
terméket autós mozgóüzlet révén
értékesíti a környéken, így 12 személynek nyújt megélhetést.
A rendezvény végén a házigazda
Kovács Sándor farmját is megismerhették a vendégek: a gazda belicei, hosszú szőrű juhot tenyészt,
állományát 700 fejősállat és ugyanennyi bárány teszi ki, mintegy 160
hektár saját és 30 hektár bérelt területet használ, amelynek háromnegyede legelő, a többin a téli takarmányt termeli meg.

Érdekes és kényes kérdéseket egyaránt megvitattak a szakemberek és a gazdák
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35. OTDK

Biológiaszekció a kincses városban

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia biológiaszekcióját idén a kolozsvári
Babeş–Bolyai
Tudományegyetem és a Kolozsvári Magyar Diákszövetség szervezte
meg május 3. és 6. között. Az
OTDK ezen szekciója először
hagyta el Magyarországot,
Kolozsvár pedig másodszor
kapott lehetőséget arra, hogy
megszervezze az országos
rendezvényt, amely idén, a
járvány miatt, az online térbe
költözött. Azonban ennek ellenére is 162 diák vett részt
az eseményen.

Nagy-Bodó Szilárd

A 35. OTDK biológiaszekciójáról Hatos Attilát, a KMDSZ elnökét
kérdeztük.
– Hogyan kell elképzelni egy egy
OTDK-t?
– Az Országos tudományos diákköri konferenciák, akárcsak a kisebb
tudományos
diákköri

konferenciák, külön szekciókra
vannak osztva. A fő különbség az,
hogy az OTDK-ra azok a diákok
juthatnak ki, akik a Kárpát-medence bármely TDK-ját megnyerték az adott szekcióban. Kolozsváron zajlott a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
biológiaszekciója, ezen azok a diákok vehettek részt, akik valamilyen
biológiához köthető tudományos
diákköri konferencián nevezési lehetőséget kaptak a zsűritől. Úgy is
fogalmazhatnánk, hogy ez a nyerteseknek szól.
– Programok és előadások tekintetében miben különbözik ez egy hagyományos TDK-tól?
– Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2015-ben volt
először külhonban, és akkor is Kolozsváron szervezték meg. Ekkor a
fizika-földtudományok és matematikaszekciót szervezték meg a kincses városban. Ez abban volt más,
hogy akkor egy hétig a diákok Kolozsváron voltak, és az akkori szervezők rengeteg extraprogrammal

Hatos Attila, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség elnöke

Ősbemutató volt a Yorick Stúdióban

készültek. Idén csak az online térben tudtuk megszervezni, de próbáltuk a számítógépeken keresztül
is eljuttatni a kolozsvári hangulatot
és a városhoz kapcsolódó egyetemi
életérzést. A szakmai előadásokon
kívül erre is nagy hangsúlyt fektettünk. Ezért voltak például online
Kolozsvár-túrák, de reggeli tornával is készültünk, amit egy kolozsvári tornász vezényelt le. Mindenképpen törekedtünk arra, hogy
bemutassuk a város hangulatát és a
KMDSZ-t is. Továbbá voltak beszélgetések kolozsvári biológusokkal.
– Beszélhetünk TDK-ról, ETDKról (Erdélyi Tudományos Diákköri
Konferencia) és OTDK-ról. Ez a
növekvő sorrend?
– Az ETDK és a TDK ugyanazt a helyet foglalja el a képzeletbeli ranglétrán. Mindössze itt Erdélyben nevezzük az ETDK-t
ETDK-nak. Ez lényegében ugyanaz
a TDK, csak hozzáadunk egy erdélyi előtagot, ezzel is hangsúlyozva,
hogy ez Erdélyről és az itteni diákokról szól. Azonban ez is pont
olyan TDK, mint például a magyarországi Semmelweis Egyetem
TDK-ja, ugyanabban a kategóriában vannak.
– A biológiaszekció először került ki Magyarországról, és először
jutott el Erdélybe, Kolozsvárra.
Mekkora kihívás volt elhozni az eseményt?
– Óriási megtiszteltetés, hogy
2015 után ismét a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem és a KMDSZ
szervezhet meg egy országos TDKszekciót. Nagy lehetőség, de egyben nagy kihívás is. Az OTDT–
Országos Tudományos Diáktanács–
és az OTDK szervezőcsapata bízott
a szakmai tudásunkban, így ismét
lehetőség volt arra, hogy Kolozsvár
rendezzen OTDK-t. Természetesen
az is közrejátszott, hogy a 2015-ös
esemény az egyik legjobb (ha nem
a legjobb) OTDK volt, ezzel pedig
kiérdemeltük a bizalmat. Viszont
talán a legnagyobb kihívást az online tér jelentette, hiszen egy teljesen más struktúra kellett létrejöjjön,
és a kiegészítő programokat, valamint a szakmai programokat úgy

Online zajlik az esemény

kellett összeegyeztetni, hogy az érdeklődést folyamatosan fenntartsuk. Továbbá a technikai háttérből
is a legtöbbet kellett kihozni, ami
még így sem tudta elérni a fizikai
jelenlét szintjét.
– Mi az Országos Tudományos
Diáktanács feladata?
– Tagjai felügyelik az OTDK
működését. A helyzet külön
szépsége, hogy a kolozsvári
OTDK-t diákok szervezik diákoknak, természetesen a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem is közreműködik. Lehet, hogy nem hangzik nagy dolognak, viszont ez
az erdélyi szervezés egyik transzilvanikuma, hiszen Magyarországon
és mindenhol máshol a Kárpát-medencében a tanárok, egy szakmai
stáb szervezi ezeket a rendezvényeket.
– A TDK nyereménye az, hogy ki
lehet jutni az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. De
mi az OTDK nyereménye?
– Elsősorban nagyon nagy szakmai elismerés. Rengeteg lehetőség
van a szakmában való elhelyezkedésre vagy akár szakmai publikáci-
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óra. Emellett természetesen pénzjutalomban is részesülnek a nyertesek, de ez csak a kisebbik elismerés.
Inkább a szakmaiság, a publikáció,
valamint a pluszpontok– amelyeket
különböző felvételiken lehet felhasználni– jelentik az igazi nyereményt.
– Hogyan tovább, avagy a jövőre
nézve is tervezitek, hogy a kincses
város adjon otthont különböző
OTDK-szekcióknak?
– Az OTDK-t kétévente szervezik meg. Kolozsvár 2019-ben
kapta meg a lehetőséget, hogy
2021-ben megszervezhesse a mostani OTDK-t. 2023-ban nem lesz
OTDK Kolozsváron, viszont lesz.
Marosvásárhelyen, a Sapientia Tudományegyetem Informatika Kara
fogja szervezni. Remélhetőleg 4 év
múlva, 2025-ben ismét megkapjuk
a szervezés lehetőségét, de ez még
annyira távlati cél, hogy még csak
reménykedünk, de hisszük azt,
hogy megvan Kolozsváron az a
szakmaiság, az a háttér és az a tudományos élet, hogy 2025-ben
ismét számíthatunk arra, hogy
OTDK-t szervezzünk.

Lázadni veletek akartam

Ősbemutatónak adott otthont csütörtökön délután 6 órakor a várbeli
Mészárosok bástyája: a Yorick Stúdió itt, a székhelyén mutatta be legutóbbi produkcióját – Bódi Attila
Lázadni veletek akartam című regényét Barabás Olga alkalmazta színpadra, ezt az előadást tekinthették
meg (végre nem csak online!) az érdeklődők.
A történet a Ceauşescu-diktatúra
utolsó heteiben játszódik. Ennek a
reménytelen időszaknak a legmélyebb és legsötétebb bugyrait mutatja meg nekünk a szerző, a
legérzékenyebb korosztályon, a kamaszok szemén keresztül.
Három érettségi előtt álló fiú az
élet szűkössége ellen lázadva rendszerellenes akciókba kezd. Noha a
lázadónak született Péter, a hatalom
és barátai között őrlődő, konformista Zoli és az egész világgal,
benne saját magával is békétlenségben élő Áron indítékai egészen eltérőek, a kezdeti sikerek mámorítóan
hatnak mindannyiukra. Harminc
évvel később egy osztálytalálkozó
alkalmával kell szembenézniük tetteik valódi következményeivel.

30 év után, amikor egyre inkább
elhalványul az akkori történelem tapasztalata, egyre kevesebb embert
érdekel az, hogy mi miért történhetett meg, és annak mi a következménye, nagyon fontos ismét
beszélni erről. Felidézni, mesélni,
gondolkodni róla. Tükröt tartani –
olvashatjuk a produkció beharangozójában. Az előadás létrejöttét az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Gábor Alap támogatta.
Szereplők: László Csaba, Sebestyén Aba, Szász Csaba. Zeneszerző:
Cári Tibor, Szász Csaba. Díszlet- és
jelmeztervező: Sós Beáta. Operatőr:
Komesz Szilvia e.h. Rendezőaszszisztens: Talán Vanda e.h. Rendező: Sebestyén Aba.
A további előadások egyeztetés
alatt állnak, de Sebestyén Aba elárulta, május folyamán látható lesz
még a produkció, amelyre a helyek
korlátozott száma miatt a jegyvásárlás előjegyzés alapján történik a
0755-388-876-os telefonszámon.
Amint értesülünk a soron következő előadások időpontjairól, közölni fogjuk őket. (Knb.)

Fotó: Sós Beáta
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Újabb fejlesztéseket terveznek

(Folytatás az 1. oldalról)
jelent, és közel 40.000 fogyasztót csatlakoztatnak a vezetékes ivóvízhálózathoz és a lefolyórendszerhez.
Ezen belül több tíz klórozóállomást, szivattyúházat és ivóvíztartályt is építenek
majd. A tervről Takács Elek közgazdásszal,
az Aquaserv Rt. gazdasági igazgatójával beszélgettünk.
– Folyamatos építkezésnek köszönhetően
az Aquaserv Rt. számos külföldi támogatású
beruházást valósíthatott meg, amelyekről
évek óta beszámolunk. Elég, ha a marosvásárhelyi ivóvíztelep vagy a szennyvíztisztító
állomás korszerűsítését említjük, ugyanakkor, amióta regionálissá vált a szolgálató, ha
nem is megfelelő ütemben, de fejlődik, megújul a megyei hálózat is. Miként illeszkedik
be a szóban forgó projekt ebbe a folyamatba?
– Az Aquaserv Rt. – mint megyei ivóvízés csatornarendszert üzemeltető vállalat – a
rendszerváltást követően, már az 1990-es
évektől folyamatosan készített és nyert nemzetközi finanszírozású pályázatokat. Két évtizedig kizárólag a városi rendszert
fejlesztette. 2007-ben az Aquaserv átvette a
szolgáltatást a megye több városában, majd
2008-ban a korábbi megyei szolgáltatótól, a
SURM-tól a vidéket is. 2010-ben indult az a
nagyszabású, új környezetvédelmi (POS
Mediu 2007-2013) EU-s projekt, amelynek
alapján a tízezernél több lakosú települések
infrastruktúráját fejleszthettük az EU-s szabványoknak megfelelően. Ezt a projektet
2015-ig le kellett volna zárni, azonban különböző okok miatt a határidőket kitoltuk, és
reméljük, hogy 2022-ben sikerül lezárnunk.
Ebbe a tervbe stratégiai beruházásként beke-

Takács Elek

rült és megvalósult a mezőségi fővezeték
cseréje (Mezőszabad és Mezősármás között),
megépült a Mezőbánd felé irányuló és Mezőpanitot is ellátó, illetve a nyárádmenti
fővezeték is. Az EU 2014–2020-as finanszírozási ciklusában lehetőség nyílik a 2000–
10.000 lakosú települések infrastruktúrájának fejlesztésére is.
– Milyen fázisban van a legújabb pályázat?
– Gyakorlatilag benyújtottuk a műszaki,
gazdasági dokumentációt az Európai Projektek és Beruházások Minisztériumához. Itt a
szakértők átvizsgálják, majd továbbküldik az

Európai Bizottság szakhatóságához. Mindkét
helyről újabb adatokat, pontosításokat kérhetnek, illetve kérdéseket tehetnek fel. Miután ezeket tisztázzuk, a véglegesített
pályázatot előterjeszthetjük a finanszírozásra, majd a döntést követően foghatunk
hozzá a kivitelezéshez. Azt tudni kell, hogy
igen szigorú szabályok mentén lehet elkészíteni az ilyen nagyszabású pályázatokat. Az
alapos gazdasági, műszaki előtanulmányok
elemzik ezek hatékonyságát. Például azt is
előírják, hogy a települések milyen távolságra kell legyenek egymástól azért, hogy részei lehessenek a finanszírozásnak, vagy
mekkora lehet az egy főre eső beruházás értéke. A tervezési folyamat 2019 szeptemberében indult, az előtanulmányt az idén
februárban véglegesítettük. Időközben adatokat gyűjtöttünk és írtunk össze, majdnem
minden településen terepszemlét tartottunk,
opcióanalíziseket végeztünk, hiszen nem
mindegy, hogy milyen terepen végezzük el a
munkát, hány főszolgáltatói (gáz, villany)
hálózatot kell kikerülni, mennyi utat, vasutat
és egyéb akadályt kell kikerülni, és még azt
is figyelembe vettük, hogy adott esetben Natura 2000-es természetvédelmi területen kell
haladni, ugyanakkor be kell tartani a műemlékvédelmi szabályokat is. Az egyik elv az
volt, hogy amennyiben lehet, a meglévő hálózatokhoz kell csatlakoztatni az újat, ezért
került be annyi szivattyúház, bekötés, átemelő állomás és egyéb olyan berendezés,
amely segíti majd az ivóvíz- és szennyvízszállítást. Kilátásba helyeztük egyes meglévő víztelepek bővítését is. Például a
Görgény völgyében levő településeket arra a
fővezetékre csatoljuk, amely a szennyvizet a
szászrégeni telepre szállítja. Panit zónájából
a szennyvizet a marosvásárhelyi telepre szállítjuk. Marosvásárhelyről látjuk el ivóvízzel
Nagyernyét, Mezőpanit községet. Teljesen új
elosztórendszerek épülnek ki a Nyárádmente
falvaiban, új fővezeték és elosztórendszerek
lesznek a Kis-Küküllő mentén Dicsőszentmárton és Gyulakuta között, Marosludastól
Mezőgerebenes, Mezősály irányába, és lesz
egy vonal Segesvár–Dános felé is. A terv keretében kiépülnek az elosztóhálózatok is a településeken, ami azt jelenti, hogy az ivóvizet
bevezetjük a házak előtti aknáig, és a mérőműszereket is felszereljük a fogyasztóknak.
Például a Nyárádmentén kilenc községben
(49 falu) 195 km hálózat épül ki.
– Mennyibe kerül a beruházás, és hogyan
oszlanak meg a költségek?
– A projekt összértéke 170 millió euró,
ebből az Aquasev Rt. önrésze 6%, az önkormányzatok hozzájárulása 1,86%. A községek
közötti szállítóvezetékek önkormányzati
hozzájárulását a megyei tanács állja, ami
szintén elenyésző. A lakosok nem kell fizessenek, csak az aknától a házig vezető, saját

hálózatuk kiépítéséért. Ha a közművesítésnek köszönhetően megváltozik a település
rangsorolása, és más adósávba kerülnek az
ingatlanok, ez helyi önkormányzat dolga.
Azt tudni kell, hogy egy olyan településen,
ahol van vezetékes ivóvíz és csatornarendszer, magyarán közművesítés, ott értékesebbek lesznek az ingatlanok, jönnek a
beruházók, szóval mind a magánszemélyek,
mind a közösség számára fontos az ivóvízés csatornahálózati beruházás. Hogy mennyi
lesz a szolgáltatás ára? Arról jelenleg korai
beszélni. Egyelőre csak annyit mondhatok,
hogy az eddig üzembe helyezettekhez hasonló. Ami még ennél is fontosabb, hogy a
Mezőségen jelenleg kevés az ivóvízkészlet,
és több községben a talaj szennyezettsége
miatt rossz a kútvizek minősége. Ez a beruházás ezeket a gondokat is rendezi.
– Változhat-e az elbírálás során a beruházás értéke?
– Igen, de nem sokat. Figyelembe kellett
vennünk a költségvetéskor, hogy 1250 eurós
beruházásra számíthatunk (a szolgáltatásban
részt vevő potenciális lakosonként) az ivóvízhálózat és 2500 euróra fejenként a csatornahálózat-fejlesztésre. Ezekbe a költségekbe
„bele kellett férni”. Persze a terepviszonyoknak megfelelően módosulhatnak a műszaki
megoldások, hiszen engedélyeket kell kérni
az úthálózat-kezelőtől, az erdőtulajdonosoktól, a vasúttól, a műemlékvédő hivataltól, és
ezeknek függvényében lehet, hogy hosszabb
lesz valamivel a betervezett hálózat, de ez
nem módosíthatja nagyon a költségeket.
Ezek mind tisztázódnak a pályázat ellenőrzése alatt, és amikor a döntés megszületik,
akkor a végleges értéket is tudjuk.
– Mi a következő lépés?
– Várhatóan, tapasztalataink szerint, a
jövő év közepéig elhúzódik a finanszírozási
szerződés aláírása. Akkor válik biztosra,
hogy mennyi pénz áll a rendelkezésünkre, és
csak ezt követően lehet meghirdetni a versenytárgyalásokat a kivitelezők kiválasztására. A kivitelezési határidő öt–tíz év. Ez
függ az építőcégektől, miként jelentkeznek a
versenytárgyalásra stb. A jelenlegi projektünket is 2011-ben indítottuk el, és remélem,
hogy 2022-ben lezárjuk. Akár 2030-ig is eltarthat, ameddig ezeket a munkálatokat befejezzük, és a projektet lezárhatjuk. Gond
van az építőcégekkel; Temesváron is nehezen kaptak kivitelezőket, Kolozsváron is
többször újralicitáltak.
– Van-e prioritási lista, aminek alapján
eldöntik, hogy hol kezdik el a munkálatokat?
– Azon igyekszünk, hogy minél több munkafrontot nyissunk meg. Ahogy a konzulenscég elkészül a feladatfüzetekkel, meghirdetjük a licitet. Két fő elsődlegességet kijelöltünk. Az egyik a Marosludas–Mezőméhes–Mezősály irányába tartó fővonal és
elosztórendszer, hiszen ott nincs ivóvízforrás, utána pedig a nyárádmenti hálózatbővítés. Ott megvan már a fővezeték, és csak a
fogyasztókat kell bekötnünk, minden feltétel
adott, hogy teljes gőzzel hozzálássunk a
munkához.
– Hogyan fog működni a szolgáltatás?
– Ezt is elképzeltük. Gyakorlatilag 750
km-rel bővül a hálózatunk, ami megduplázza
azt, amink van. A fogyasztókat illetően csupán a jelenlegi egyharmadával lesz több, ami
40.000 potenciális lakost jelent. Valószínű,
hogy a dicsőszentmártonihoz hasonló alegységeket kell létrehoznunk, amely biztosítja a
működtetést, karbantartást az adott kistérségekben, de erről még korai beszélni. A pályázatban finanszírozzák az automatizált
rendszerek távfelügyeleti rendszerének kialakítását is, ettől is függ, hogy ha elkészül
a hálózat, akkor milyen belső strukturális,
személyzeti átalakítást kell végezzünk.
Ugyanakkor szintén a pályázat biztosít arra
is lehetőséget, hogy a karbantartáshoz szükséges gépeket, eszközöket, járműveket is vásároljunk, és természetesen a fogyasztásmérőket is megvegyük, így „kulcsrakész”,
EU-szabványoknak megfelelő rendszert adhatunk át a fogyasztóknak.
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Pontrekordot állított fel a bajnok Ferencváros
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1185.

A bajnok Ferencváros 2-1-re nyert a Budapest Honvéd vendégeként az Új Hidegkuti Nándor Stadionban
a labdarúgó OTP Bank Liga utolsó, 33. fordulójának
szombati játéknapján. Szerhij Rebrov vezetőedző
együttese ezzel megdöntötte saját 76 pontos csúcsát –
a jelenlegi rendszerben a 2015/2016-os idénytől játszanak a csapatok – és a kapott gólok (22) tekintetében is
rekordot ért el.
A találkozó elején a sorozatban harmadik bajnoki
címét megszerző Ferencváros irányított és veszélyeztetett többször is, de a lehetőségek kimaradtak, illetve
Tujvel védett. Az első játékrész közepére „felébredt” a
1. Ferencváros
2. Puskás AFC
3. Fehérvár FC
4. Paks
5. Kisvárda
6. Újpest
7. MTK
8. Mezőkövesd
9. ZTE
10. Honvéd
11. Diósgyőr
12. Budafok

Bálint Zsombor

33
32
32
32
32
33
33
33
33
33
32
32

23
17
15
14
11
12
11
11
10
9
9
7

A tabella

9
4
8
8
10
6
9
9
7
10
6
6

1
11
9
10
11
15
13
13
16
14
17
19

69-22
47-42
64-38
75-59
25-35
46-67
44-49
40-46
58-58
46-48
34-49
34-69

Honvéd, néhány ígéretes ellentámadást vezetett, és a
hajrában Eppel némileg szerencsés góljával megszerezte a vezetést (1-0).
A második félidő közepén Szerhij Rebrov hármas
cserével rázta fel bajnokcsapatát, a zöld-fehérek játéka
pedig valóban megélénkült, és a kispadról érkező Isael
révén a 83. percben egyenlítettek (1-1), majd a másik
csere, Boli góljával
megfordították a taEredményjelző
lálkozót (1-2), meg* NB I., 33., utolsó forduló:
szerezve ezzel a Budapest Honvéd – Ferencváhárom pontot.
rosi TC 1-2, Újpest FC – Zalaegerszegi TE FC 5-4,
Mezőkövesd Zsóry FC – A Ferencváros játékosai örülnek a győzelemnek az utolsó fordulóban játszott, Budapest
78 – bajnok
MTK Budapest 5-1.
Honvéd elleni mérkőzés után. Fotó: MTI/Illyés Tibor
55 – Konferencia Liga
53
Jegyzőkönyv
50
Labdarúgó
NB
I.,
33.
forduló:
Budapest
Honvéd
– Ferencvárosi TC 1-2 (1-0)
43
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1892 néző, vezette: Bognár.
42
Gólszerzők: Eppel (43.), illetve Isael (83.), Boli (86.).
42
Sárga lap: Uzoma (49.), Zsótér (76.), illetve Botka (30.), Civic (65.), Laidouni (77.), Isael (94.).
42
Budapest Honvéd: Tujvel – Mezgrani, Klemenz, Bardea, Uzoma (73. Aliji) – Szendrei, Hidi (73. Zsó37
tér),
Gazdag, Nagy D. (89. Kesztyűs) – Eppel (80. Gale), Balogh.
37
Ferencváros: Bogdán – Wingo, Botka (77. Sigér), Dvali, Civic – Mmaee, Mak (66. Isael), Laidouni –
33 – kiesett
Baturina (66. Boli), Vécsei (66. Haratin), Tokmac (90. Gera D.).
27 – kiesett

Nem érződött Bouhenna hiánya

A két félidő végén lőtt gólokkal
nyert a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK a CSU Craiova ellen az 1. liga
felsőházi rájátszásának 6. fordulójában. Ennek az eredménynek a fényében sajnálhatják igazán a
háromszékiek a botosáni vereséget,
hisz akár egy pontra is megközelíthették volna a dobogós helyet. Így
viszont négy pontra vannak még
mindig lemaradva Craiovától, és
csupán négy forduló van hátra.
Két olyan játékos is hiányzott az
OSK kezdő tizenegyéből, akik korábban kihagyhatatlannak tűntek.
Bouhenna esetében ez várható volt,
miután a klub sportigazgatója, Hadnagy Attila a napokban nagyon kikelt az algériai védő ellen, aki aláírt
a Kolozsvári CFR-hez, azonban ezt
nem csupán elhallgatta, hanem le is
tagadta. Így a korábbi csapatkapitányt már valószínűleg soha nem
látjuk a piros–fehér mezben. Meglepő volt viszont Niczuly hiánya,
aki talán a Botosánban elkövetett
hibák miatt nem került a kezdőbe.
Mindez azonban nem látszott a
házigazdák teljesítményén, akik
megszokott
labdabirtoklásukat,
sok-sok türelemmel építkező játékukat játszották.
Az első félidő utolsó percéig egyegy nagyobb lehetőséget jegyeztünk. A 20. percben az Achahbar
elől menteni próbáló Constantin
tette próbára saját hálóőrét, míg a
37. percben Ivan iramodott meg, de
miután betört a tizenhatoson belülre, csúnyán mellélőtt. A vezető
gól közvetlenül szünet előtt egy
jobb oldali szögletből született meg.
Pigliacelli kimozdult Achahbar beadására, aztán visszatáncolt, Mitrea
pedig fejjel megcélozta a felső sarkot, ahová a visszavonulóban lévő
kapus már nem ért el (1-0).
A második félidő is az OSK rohamaival indult, a 48. percben
pedig Bancu fellökte hat méterre
Edert, azonban a játékvezető továbbot intett. Később Šafranko lövése

kerülte el kevéssel a kaput, aztán
Vașvari tette próbára 30-ról Pigliacellit. Az idő múlásával a CSU
Craiova labdabirtoklása egyre nyomasztóbbá vált, azonban Fernandez
kapuja csak a 89. percben került komolyabb veszélybe, amikor Mitrea
öt méterre tisztázott Tudorie elől. A
hosszabbítás utolsó percében Petrila
tette nyilvánvalóvá a győztes kilétét, miután a tizenegyespont táján

tisztára cselezte magát, majd a bal
alsóba lőtt (2-0).
Az OSK ma Kolozsváron, a CFR
otthonában lép pályára, ahol több a
tét, mint egyszerűen a 3 pont. A
házigazdák szempontjából a bajnoki cím sorsa forog a kockán, Leo
Grozavu csapatának pedig szinte
kötelessége lemosni magáról azt a
bélyeget, hogy a Gépész utcaiak
szekértolói lennének.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás 6. forduló: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – CSU Craiova 2-0 (1-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Marcel Bîrsan (Bukarest) – Mircea OrbuleZ (Bukarest), Marius Badea (Rm. Vâlcea). Tartalék: Vlad Băban (Jászvásár). Ellenőr: Ioan Onicaș (Zilah).
Gólszerzők: Mitrea (45.), Petrila (90+4.).
Sárga lap: Păun (64.), Aganović (74.), illetve Constantin (31.).
Sepsi OSK: Fernandez – Csiszér (63. Aganović), Ňinaj, Mitrea,
Ștefănescu, Vașvari, Păun (77. Fofana), Dumiter (87. Golofca), Eder
(87. Petrila), Achahbar (77. Tincu), Šafranko.
CSU Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu (61. Vlădoiu), Constantin, Acka,
Bancu, Mateiu, Mitran (3. Bic, 61. Tudorie), Cîmpanu (61. Ofosu), Nistor, Cicâldău, Ivan.

Eredményjelző

1. liga, rájátszás:
* felsőház, 6. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–CSU Craiova
2-0, Academica Clinceni – Kolozsvári CFR 0-1, Botosáni FC – Bukaresti FCSB 1-3.
* alsóház, 6. forduló: Chindia Târgoviște – Medgyesi Gaz Metan
1-1, Gyurgyevói Astra – Aradi UTA 1-2, Nagyszebeni Hermannstadt –
Konstancai Viitorul 0-0, Jászvásári Politehnica CSM – Bukaresti Dinamo 1948 1-2, Campionii FC Argeș Pitești – FC Voluntari 3-0; 7. forduló: Medgyesi Gaz Metan – Gyurgyevói Astra 2-1, Bukaresti Dinamo
1948 – Nagyszebeni Hermannstadt 2-0.
2. liga, rájátszás, 7. forduló:
* felsőház: Temesvári ASU Politehnica – Universitatea 1948 Craiova
2-1, Dunărea 2005 Călărași – Bukaresti Rapid 3-2, FK Csíkszereda –
CS Mioveni 2-2. Az élcsoport: 1. Universitatea 1948 Craiova 49 pont,
2. Rapid 46, 3. Mioveni 43.
* alsóház, A csoport: Temesvári Ripensia – Bukaresti Metaloglobus
1-0, Zsilvásárhelyi Pandurii Lignitul – Konstancai Farul 1-2, Kolozsvári
Universitatea – Lénárdfalvi ACSF 2-3. Az utolsó helyeken: 5. (osztályozót játszik a 2. ligában maradásért) Lénárdfalva 35 pont, 6. (kiesett)
Slatina 19, 7. (kiesett) Pandurii Lignitul 14.
* alsóház, B csoport: Bodzavásári SCM Gloria – Concordia Chiajna
0-3, Petrolul Ploiești – Bákói Aerostar 2-0, Unirea 04 Slobozia – Resicabányai CSM 1-0. Az utolsó helyeken: 5. (osztályozót játszik a 2. ligában maradásért) Slobozia 29 pont, 6. (kiesett) Resicabánya 26, 7.
(kiesett) Aerostar 11.

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

6
6
6
6
6
6

1. Târgoviște
2. FC Argeș
3. Medgyes
4. UTA
5. Dinamo 1948
6. Astra
7. Viitorul
8. Voluntari
9. Nagyszeben
10. Jászvásár

6
6
7
6
7
7
6
6
7
6

A felsőház állása
4
3
2
3
2
1

1
1
2
1
1
0

1
2
2
2
3
5

Alsóházi ranglista
4
3
3
3
4
1
2
2
2
1

Fotó: A Sepsi OSK közösségi oldala
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9-3
9-7
5-5
6-4
7-10
2-9

45
43
37
33
28
25

7-1
9-3
11-7
5-7
9-7
6-8
5-4
3-7
4-9
3-9

34
31
29
28
27
24
23
23
20
17

A Ripensia bent marad, Lénárdfalva megy az osztályozóra

A labdarúgó 2. liga alsóházában az utolsó forduló eredményei alapján
eldőlt, hogy a Temesvári Ripensia jövőre is a másodosztályban szerepelhet, míg a Lénárdfalvi ACSF osztályozót játszik a bent maradásért
az Unirea 04 Sloboziával. Utóbbi együttes az utolsó fordulóban a kiesés
elkerüléséért játszott a Resicabányai CSM ellen, és egygólos győzelmet
szerzett. A bánságiak kiestek, míg a déli együttes az osztályozón próbálhatja megőrizni a helyét.
Az osztályozó párharc műsora:
* 1. mérkőzés (május 15., 11 óra): Lénárdfalvi ACSF – Unirea 04
Slobozia
* visszavágó (május 22., 11 óra): Unirea 04 Slobozia – Lénárdfalvi
ACSF
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Európai Szuperliga: az UEFA megbünteti a Realt, a Barcelonát és a Juventust?

A Real Madrid, az FC Barcelona
és a Juventus, amely még nem tett
le a Szuperliga létrehozásáról, „tűrhetetlen nyomásgyakorlásként” értékelte,
hogy
az
Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi eljárást indít velük szemben.
Az UEFA pénteken jelentette be,
hogy a Szuperliga 12 alapító klubjából kilenccel megállapodott a
visszaintegrálódás feltételeiről, a
másik három viszont szankciókra
számíthat.
Az európai szövetség közlése
szerint a hat angol klub mindegyike, azaz a Manchester United,
az FC Liverpool, a Manchester City,
a Chelsea, a Tottenham Hotspur és az Arsenal, valamint az olasz
AC Milan és Internazionale, illetve

a spanyol Atlético Madrid aláírt egy
úgynevezett „kötelezettségvállalási
nyilatkozatot”, amely magában foglalja a „reintegrációs lépéseket”, a
két spanyol óriás, a Real Madrid és
az FC Barcelona, valamint a Juventus viszont nem tette ezt meg.
A három utóbbi klub szombaton
közös közleményben jelezte, hogy
elfogadhatatlannak tartja a nyomásgyakorlást, amivel a tervük feladását igyekszik elérni az UEFA,
egyúttal jelezte: kitart a kezdeményezés mellett. Az állásfoglalás
kitér rá, hogy az érintettek tisztában
vannak azzal, hogy a projekt különböző fogadtatásra találhat, de szerintük felelőtlenség lenne feladni a
küldetésüket, azt, hogy hatékony és
a fenntarthatóságot szolgáló vála-

Bálint Zsombor

együttes – így kettős emberhátrányban (!) fejezte be a mérkőzést –, a
rendes játékidő 1-1-re zárult. A ráadásban a Kinder betalált, az ACS
nem, így bejutott a döntőbe. A Marosvásárhelyen rendezett másik elődöntőben
Radnót
viszonylag
könnyen jutott túl Marosoroszfalu
csapatán.
A döntőt Gernyeszegen rendezték, és a két csapat között sokkal
szorosabb volt a csata, mint alig több
mint egy hete a csoportban, amikor
a radnótiak 3-0-ra nyertek. Ezúttal is
2-0-ra vezettek a szünetben. Sălaghie a 3. percben szerezte meg az
első gólt, a különbséget pedig
CheUan növelte kettőre a 20. percben. Adrian Pop közvetlenül a szünet után, a 47. percben szépített, de
Sălaghie szinte azonnal, az 50. perc-

szokat adjanak a labdarúgóipar működését fenyegető problémákra.
A visszalépő kilenc klub vállalta,
minden tőle telhetőt megtesz azért,
hogy lezárja kapcsolatát a Szuperligával, egyúttal a jó szándék gesztusaként a többi klubbal együtt
összesen 15 millió euró adományt
fordít a gyermek- és ifjúsági futballra európai közösségekben. A
meghátráló klubok azt is elfogadták, hogy a következő szezonban a
Bajnokok Ligája- vagy Európaliga-szereplés után járó pénzük öt
százalékát visszatartja az UEFA, illetve 100 milliós büntetést vállaltak
arra az esetre, ha ismét engedély
nélküli versenysorozatban akarnak
szerepelni, és 50 millióst, amennyiben nem teljesítik a kötelezettség-

Radnót képviseli Maros megyét az osztályozón

Visszatérhet két év szünet után a
3. ligába a CS Radnót labdarúgócsapata. A mindössze egy hónaposra
összesűrített 4. ligában a múlt héten
játszották az elődöntőket és a döntőt,
és a sorozat Radnót sikerével zárult.
Az ACS Marosvásárhely – Marosszentgyörgyi Kinder elődöntőt
Szovátán rendezték, a találkozót
pedig meglepetésre a Kinder nyerte,
noha az FK Csíkszereda alközpontjaként működő megyeszékhelyi
együttes vezetői korábban többször
is a feljutás célkitűzését emlegették
– a megyei tanács ehhez meg is előlegezett számukra 500 ezer lej támogatást közvetlen együttműködési
megállapodás alapján (miközben a
megye összes többi klubja között
mindössze ennek bő felét, 300 ezer
lejt készülnek szétosztani nyílt pályázati kiírás alapján!). Bár a Kindernek már az első félidőben
kiállították az egyik játékosát, és a
szünet után újabb labdarúgóját is elvesztette a marosszentgyörgyi

ben visszaállította a kétgólos különbséget. A Kinder nem adta fel, de
már csak akkor sikerült szépítenie, a
90+4. percben Cotoară révén, amikor már késő volt reménykedni az
egyenlítésben, így a finálé a radnótiak 3-2-es sikerével zárult.
Radnót számára most az eredeti
kiírás szerint az osztályozó következne, amelynek az első körét a hét
végén rendezik, ezen egy másik
megye bajnokával kellene megmérkőznie. Tekintve azonban, hogy csak
24 megyében rendeztek 4. ligás bajnokságot, 18 megyei bajnok mentesült ez alól a kötelezettség alól.
Közöttük van a CS Radnót is, amely
így játék nélkül kvalifikált a második körbe – itt a 3. liga osztályozós
helyen zárt csapatai egyikével
játszik.

Eredményjelző

A Maros megyei labdarúgó 4. liga (szükségbajnokság) elődöntőjének
eredményei: ACS Marosvásárhely – Marosszentgyörgyi Kinder 1-2 –
hosszabbítás után, CS Radnót – Marosoroszfalui Mureșul 3-1.
A döntőben: Marosszentgyörgyi Kinder – CS Radnót 2-3.

vállalási nyilatkozat egyéb feltételeit.
A húszcsapatosra tervezett Európai Szuperliga létrehozását április
19-én jelentették be, az alapítók között hat angol, valamint háromhárom olasz és spanyol klub volt,
ugyanakkor a tervet magas rangú
politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi (FIFA) és az
európai szövetség (UEFA) részéről
is széles körű ellenérzés fogadta. A
szurkolói csoportok szintén kritikákat fogalmaztak meg a tervezett sorozattal kapcsolatban.
Ezek után elsőként másnap este a
Manchester City jelentette be, hogy
visszalép a szerepléstől, majd utána
hajnalban a Chelsea, aztán az Arsenal, a Liverpool, a Manchester Uni-

Európa-liga:

ted és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeményezésből. Április 21én délutánra az Atlético Madrid és
az Internazionale is visszalépett a
Szuperligától, amelynek a tervek
szerint 15 állandó résztvevője lett
volna. Végül az AC Milan is elhatárolódott az új sorozattól, amelynek
így hivatalosan három tagja maradt.
Florentino Perez, a Real Madrid
és a Szuperliga elnöke korábban azt
közölte, hogy a klubok nem léphetnek ki, csupán a nyomás hatására
ezt kellett mondaniuk. A Spiegel
című lap beszámolója szerint a Szuperliga csapatai 23 évre kötelezték
el magukat 167 oldalas szerződésükben, amely szerint legkorábban
három év elteltével és csak büntetési díj ellenében lehet kilépni.

A Manchester United és
a Villarreal jutott a döntőbe

A Manchester United és a Villarreal játssza a finálét a labdarúgó-Európa-ligában, miután az elődöntő csütörtöki visszavágóját
követően előbbi az AS Romát búcsúztatta 8-5-ös, utóbbi pedig az
Arsenalt 2-1-es összesítéssel.
Londonban az Arsenal és a Villarreal összecsapása kevés helyzetet hozott. A csapatok nem bírtak egymás fölé kerekedni, ennek
megfelelően gól nélküli döntetlennel zárult a találkozó, ez pedig
az első meccset 2-1-re megnyerő spanyoloknak kedvezett.
A megnyugtató, négygólos előnnyel Rómába érkező Manchester
United a visszavágón Edinson Cavani 39. percben szerzett góljával
növelte a két csapat közötti különbséget. A második félidőben
három perc alatt fordítottak ugyan az olaszok, Cavani második góljával viszont hamar egyenlített az MU. A rómaiak a hajrában újfent
betaláltak, ez azonban csak a hazai győzelemhez és a viszonylag
tisztes búcsúhoz volt elegendő.
Az Európa-liga döntőjét május 26-án rendezik Gdanskban.

Eredményjelző

Labdarúgó-Európa-liga, elődöntő, visszavágók:
* Arsenal (angol) – Villarreal (spanyol) 0-0, továbbjutott a
Villarreal 2-1-es összesítéssel.
* AS Roma (olasz) – Manchester United (angol) 3-2 (0-1),
továbbjutott a Manchester United 8-5-ös összesítéssel.
Gólszerzők: Dzeko (57.), Cristante (60.), Zalewski (83.), illetve Cavani (39., 68.).

Négygólos vereség
és győzelem

A 4. liga bajnoka. Fotó: A CS Radnót közösségi oldala

Bajnokok Ligája:

Továbbjutott a Chelsea, angol házidöntő lesz

A Manchester City után a Chelsea utóbbit megnyerte –, angol házidön- győzelemmel búcsúztatta a tavaly
jutott a labdarúgó Bajnokok Ligája tőt pedig 2008 és 2019 után harmad- döntős Paris Saint-Germaint. A finálét május 29-én rendezik Isztambuldöntőjébe, mivel az elődöntő szerdai szor rendeznek a sorozatban.
Kedden a Manchester City kettős ban.
visszavágóján 2-0-ra legyőzte a vendég Real Madridot.
Jegyzőkönyv
A Lőw Zsolt személyében magyar
másodedzőt foglalkoztató londoniak
Bajnokok Ligája-elődöntő, visszavágó: Chelsea (angol) – Real Madrid
találatait Timo Werner és Mason (spanyol) 2-0 (1-0). Továbbjutott a Chelsea 3-1-es összesítéssel.
Mount szerezte. Az első mérkőzés
London, Stamford Bridge, zárt kapus, vezette: Orsato (olasz).
1-1-es döntetlennel zárult.
Gólszerzők: Werner (28.), Mount (85.).
A két csapatnak ez volt az ötödik
Sárga lap: Jorginho (14.), A. Christensen (39.), Mount (87.), illetve
egymás elleni európai kupameccse – Sergio Ramos (37.), Nacho (62.), Kroos (72.), F. Valverde (90.).
az első a Chelsea pályaválasztása
Chelsea: É. Mendy – A. Christensen, Thiago Silva, Rüdiger – Azpilimellett –, a harmadszor nyertes an- cueta (89. R. James), Jorginho, Kanté, Chilwell – Mount (89. Zijes), Hagolok továbbra is veretlenek spanyol vertz (90+4. Giroud) – Werner (67. Pulisic).
Real Madrid: Courtois – Nacho, Éder Militao, Sergio Ramos, F. Mendy
riválisukkal szemben.
A Chelsea 2008 és 2012 után har- (63. F. Valverde) – Modric, Casemiro (76. Rodrygo), Kroos – Vinícius
madik BL-fináléjára készülhet – Júnior (63. Asensio), Benzema, E. Hazard (89. Mariano Díaz).

Azonos eredménnyel zártak a marosvásárhelyi női labdarúgócsapatok a 2. liga e heti fordulójában, bár ellenkező előjellel.
A 2. csoportot vezető Ladies, amely nevében marosvásárhelyi
ugyan, de mérkőzéseit Nyárádszeredában játssza, és amúgy a Székelyudvarhelyi Vasas Femina második csapataként működik, 4-0-s
vereséget szenvedett az FK Csíkszereda otthonában. Ez a vereség
nem sodorja igazán veszélybe a csoportelsőséget, hiszen így is hét
pont az előnye Csíkszeredával szemben, míg a Kolozsvári Olimpia
második csapatának, amely a második helyen áll, nincs feljutási
joga.
A 3. csoportban a Marosvásárhelyi CSM 4-0-ra nyert a Temesvári Poli ellen, amivel életben tartja matematikai esélyét a rájátszásra jogosító második helyre. Sajnos a telegdi vereséget követően
ez jelentősen csökken, vasárnap Bukarestben győzelemre van
szükség a listavezető Dream Team otthonában, de ez sem elég, a
Bihar Unitednek valahol botlania kell. (bálint)

Eredményjelző

Női labdarúgó 2. liga, II. csoport, 11. forduló: Kolozsvári
Olimpia II – Szörényvári Atletic Drobeta 11-0, FK Csíkszereda
– Marosvásárhelyi Ladies 4-0. A Kolozsvári Olimpic Star
állt.
Női labdarúgó 2. liga, III. csoport, 9. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Temesvári Poli 4-0, Bukaresti Dream Team – Bihar
United 3-1. A Bákói Măgura és az Onix Rm. Sărat állt.
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Országos bajnok a Marosvásárhelyi
CSM fiútekecsapata

Ha a nők és lányok esetében hozzászokhattunk a marosvásárhelyi tekézők jó eredményeihez, a fiúknál általában inkább kiemelkedő egyéni teljesítményekről számolhattunk be.
Az utóbbi években azonban a megyeszékhelyi ifjúsági (U23)
fiútekecsapat kezdi uralni a belföldi mezőnyt. Miután 2019ben a CSM csapata először nyert országos bajnokságot, idén
megvédte a két éve megszerzett címét (2020-ban, a járvány
miatt törölték az idényt).
Az országos csapatbajnokság döntőjét Ploiești-en rendezték, a járvány miatt klasszikus rendszerben, azaz nem egymás
ellen párokban játszottak a csapatok, hanem csak összeadták
az egyes játékosok eredményeit, és a legtöbb fát szerzett csapatot bajnoknak nyilvánították. A nap végén a Marosvásárhelyi CSM 6004 fát gyűjtött, mindössze négy fával előzve
meg a Vajdahunyadi Siderurgicát, amely kereken 6000 fával
zárt. A dobogót a Petrillai Inter egészítette ki 5859 fával.
A marosvásárhelyi csapat legjobb eredményeit az alábbiak
érték el: Benke Zoltán 557 fa, Szász Tibor Levente 550 fa,
Hegyi Roland 517 fa, Kőtő Kálmán Dávid 516 fa, Szász Attila Alfréd 509 fa. Kiemelkedőnek számít a csapat legfiatalabbjának, a mindössze 13 éves Fazakas Róbertnek az
eredménye, 479 fával. Seres József edző csapatában még Szilágyi Ervin, Iszlai Attila és Szőcs József szerepelt. (bálint)

A megyeszékhely polgármestere találkozott az első helyen zárt együttes tagjaival

A sírból hozták vissza az élvonalbeli helyet

Bálint Zsombor
Szinte senki nem adott volna esélyt a Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabdacsapatának a bennmaradásra az A1 osztályban, az
alsóházban elért hihetetlen győzelmi sorozattal
ez mégis sikerült Predrag Zucović együttesének.
Egy lyukas petákot is kockázatos lett volna fogadni a Medicina bennmaradására az alapszakasz után, különösen, hogy a rájátszást a
csapatok a megszerzett pontokkal kezdték, és hat
fordulóra öt pont volt a lemaradásuk. Az esély
tovább romlott, miután a legfőbb rivális ellen
három meccslabdát rontottak 2:1-nél, és végül
3:2-re kikaptak. A csoport legerősebbjének tartott
Galac elleni siker az első kiesési torna utolsó
napján azonban visszahozta a matematikai esélyeket
A dunai kikötővárosban játszott utolsó tornán
a bennmaradás érdekében nem csak a győzelem
volt szükséges a FC Argeș ellen, hanem 3:0-ra
kellett nyerni. És hogy komolyan gondolják,
abból látszott, hogy már az első szettben csak 13
pontot engedélyeztek az ellenfélnek. A második
játszmában 19:15-nél volt egy igen forró pillanat,
ha annak lehet nevezni azt a több mint 17 percet,
amíg a játékvezető kibogozta a hivatalos jegyzőkönyv vezetőivel a marosvásárhelyi csapat feltételezett forgáshibáját vagy szabálytalan
cseréjét. Ha kiderül, hogy ilyen történt, a Medi-

cina minden pontját elveszítette volna, amelyet
a hiba után szerzett. Végül csak egy pontot vettek
el, így a szett 18:16-ról folytatódott. A szünet
nem törte meg a Medicina lendületét, csak nagyobb eltökéltséget szült, és simábban nyerték a
szettet, mint ahogy annak kezdetén (amikor az
FC Argeș hosszú ideig vezetett) gondolni lehetett. Pitești a harmadik játszmában sem tudott felnőni a Medicina szintjére.
Ez azonban még nem oldotta meg végleg a
bennmaradást, hisz legkevesebb azonos eredményre volt szükség az FC Argeșhez képest a
következő két ellenféllel szemben. A sereghajtó
Kolozsvárral viszonylag könnyen ment az újabb
3:0 (bár az alapszakaszban ez nem sikerült), ám
mert az FC Argeșnek sikerült egy szettet rabolnia
a házigazda Galactól, ez arra kötelezte a marosvásárhelyieket, hogy szintén minimum egy játszmát nyerjenek a torna szervezői ellen. Nos, ez
nemcsak hogy már az elsőben sikerült, hanem a
meccset is megnyerte a CSU Medicina, ráadásul
úgy, hogy az első játszma után már nem ragaszkodott a kezdőkhöz, hanem minden játékosának
egyenlő lehetőséget biztosított.
A kérdés, amely felmerül, hogy mitől változott
meg (mert megváltozott!) annyira a csapat játéka
az utolsó két tornára, ami ezt a – különösen a
röplabdában – rendkívüli visszakapaszkodást lehetővé tette? Erre a későbbiekben próbálunk választ találni.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Kolozsvári U-NTT Data 3:0
(25:14, 25:16, 25:14)
Galac, sportcsarnok, zárt kapus. Vezette: Rareș
Puni (Jászvásár), Cornel Gorban (Jászvásár).
Ellenőr: Jean Bratu (Brăila).

CSU Medicina: Pavlović, Alsten, Jovanović,
Szimonija, Ioan, Mitrovic. Liberó: Witt.
Cserék: Gerçek, Fl. Murariu, Axinte, K. Murariu.
Kolozsvári U-NTT Data: Dancu, Străchinescu,
Husanu, Cauc, Dumitrescu, Preda. Liberó:
Tarța.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – FC Argeș Pitești 3:0 (25:13,
25:18, 25:18)
Galac, sportcsarnok, zárt kapus. Vezette: Cornel Gorban (Jászvásár), Lucian Stania (Konstanca).

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Galaci Belor 3:1 (25:21,
23:25, 25:19, 25:21)
Galac, sportcsarnok, zárt kapus. Vezette: Cornel Gorban (Jászvásár), Rareș Puni (Jászvásár).
Ellenőr: Jean Bratu (Brăila).

Ellenőr: Jean Bratu (Brăila).
CSU Medicina: Pavlović, Alsten, Jovanović,
Szimonija, Ioan, Mitrovic. Liberó: Witt.
Cserék: Cvijović, Gerçek, Axinte.
FC Argeș Pitești: Komlenović, Lupescu, Jakić,
Varbanova, Brletić, Stan. Liberó: Tucmeanu.
Csere: Moale.

CSU Medicina: Pavlović, Alsten, Jovanović,
Szimonija, Ioan, Mitrovic. Liberó: Witt. Cserék: Gerçek, Fl. Murariu, Axinte, K. Murariu.
Belor: Sapazova, Berdilă, Laković, Szajkova,
Vukašović, Miclăuș. Liberó: Božičević (Stan).
Cserék: do Nascimento, Beheva, Tămaș,
Roșca.

Eredményjelző
Női röplabda A1 osztály rájátszás, második torna:
* 1-4. helyek (Balázsfalva): CSM Târgoviște – CSM Medgidia 3:0, Balázsfalvi Alba Volei –
Bukaresti Dinamo 3:0, CSM Medgidia – Bukaresti Dinamo 3:0, CSM Târgoviște – Balázsfalvi
Alba Volei 3:0, Balázsfalvi Alba Volei – CSM Medgidia 3:1, Bukaresti Dinamo – CSM
Târgoviște 0:3.
* 5-8. helyek (Bákó): Lugosi CSM – Bukaresti Rapid 3:2, Bákói Știința – CSO Voluntari 2:3,
Bukaresti Rapid – CSO Voluntari 1:3, Lugosi CSM – Bákói Știința 3:0, Bákói Știința – Bukaresti
Rapid 0:3, CSO Voluntari – Lugosi CSM 3:2.
* 9-12. helyek (Pitești): Galaci Belor – Kolozsvári U-NTT Data 3:0, Marosvásárhelyi CSU Medicina – FC Argeș Pitești 3:0, Marosvásárhelyi CSU Medicina – Kolozsvári U-NTT Data 3:0,
Galaci Belor – FC Argeș Pitești 3:1, Galaci Belor – Marosvásárhelyi CSU Medicina 0:3, FC
Argeș Pitești – Kolozsvári U-NTT Data 3:0.
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Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

Oda a veretlenség és az első hely is

Borzalmas napot fogott ki Blejoiban a nem ment be, rendszerint ugyanő gyűjkét alapember, Steff és Kilyén Örs nélkül tötte be) és 11 gólpassz...
pályára lépő Marosvásárhelyi CSU
Az egyetlen pozitívum, hogy az eredMedicina kosárlabdacsapata, és egyér- mény gyakorlatilag nem számít, hisz a
telmű vereséget szenvedett a házigazda döntő tornát (amelyet a CSM Ploiești
CSM Ploiești-től. Ezzel gyakorlatilag el- honlapja szerint nem májusban, hanem
veszítette az első helyét az alapszakasz- június 2-6. között rendeznek) minden
ban.
csapat nulla ponttal kezdi. És ebből a
Jól indult a meccs a megyeszékhe- meccsből lehet tanulni arra a találkozóra,
lyiek számára, akik 21-7-re vezettek az amelyen már a feljutás lesz a tét. Ugyanelső öt perc után – aztán kicsúszott a akkor bízunk benne, hogy ennél szerélábuk alól a talaj. A támadások sorra ma- nyebben játszani nem lehet. Az is igaz
radtak ki, az ellenfél pedig szinte minden viszont, hogy értesüléseink szerint delabdabirtoklást pontokra váltott, és a ne- cember óta a játékosok nem kaptak fizegyed végéig behozta a hátrányt, majd tést, így a motiváció is alacsony. (B. Zs.)
szép lassan teljesen átvette az irányítást.
Jegyzőkönyv
Eközben nem tudtunk felfedezni a csapaton semmit, ami reménykedésre adott Kosárlabda 1. liga: Marosvásárhelyi
volna okot. Sokszor tűnt úgy, hogy csak CSU Medicina – CSU Ploiești 76:86
sétálnak a pályán a marosvásárhelyi já- (22-19, 17-23, 21-29, 16-15)
tékosok, a védelemben legfeljebb meg- Blejoi, sportcsarnok, zárt kapus. Vekerülendő álló akadályoknak tűntek, míg zette: Alexandru Nicolae (Bukarest),
labdavesztés után vállvonogatva sétéltak Mareș Plăcintă (Bukarest), Karsai
vissza, mélán szemlélve, ahogy az ellen- Anett (Gyergyószentmiklós). Ellenőr:
fél újabb pontokat szerez. Nem jött a fel- Cristian Vilcinschi (Bukarest).
rázás sem a kispadról, sem a pályán CSU Medicina: Șolopa 25 pont, Martalálható legtapasztaltabb játékostól, tinić 20, Bölöni 11 (2), Nistor 8 (2),
Martinićtől, aki maga is meggyőződés Szilveszter 7, Györki 3, Tălmăcean 2,
Engi-Rosenfeld, Oltean, Mureșan,
nélkül játszott.
Blaga.
A statisztikai adatok siralmasak ma- CSU Ploiești: Ene 20 pont (1), Reyrosvásárhelyi szempontból: vártuk, hogy nolds 16, Carabulea 15 (2), Negoițescu
az ellenfél jobban lepattanózik, de a 41- 12 (1), Iancu 12 (3), Dumitru 5 (1), Ia28-as különbség nem csupán a magas- nuli 4, Neguț 2, Comănescu.
ságfölényről tanúskodik. És nézzük a
triplakísérletek hatékonyságát:
Eredményjelző
41:19% (!?), illetve azt is, hogy
hasonló hatékonyság mellett Kosárlabda 1. liga:
az ellenfél néggyel több két- * Bukarest: Bukaresti Știința – Nagyszebeni CSU
pontost dobott. Ezek az adatok II 66:54, Bukaresti Liliecii – Bukaresti Lumina
egyértelműen a védelem mi- Wolves 66:84.
nőségével függenek össze, * Blejoi (Ploiești): CSU Ploiești – Kolozsvári U
míg a Medicina játékosai sok- 51:94, Marosvásárhelyi CSU Medicina – CSM
Ploiești 76:86.
szor dobtak kiszorított, kényelmetlen pozícióból, illetve
távolról, addig a házigazdák
játszi könnyedséggel törtek be
kosár alá, ahonnan, ha elsőre
kimaradt, ugyanők gyűjtötték
be a lepattanót, hogy másodjára már betaláljanak.
Sokat elárul, hogy Martinić
egyetlen triplát sem dobott,
sőt az első három negyedben
csupán egy kísérlete volt. A
20 pontja is csalóka, hiszen
ezek zömét az utolsó öt percben szerezte, amikor megpróbált – megkésve – kicsit
többet vállalni. Való igaz, az
ellenfél külön figyelmet szentelt neki, szoros emberfogással akadályozták. Ugyanakkor
a marosvásárhelyi csapat az
idő zömében hagyta a házigazdák irányítóját, Reynoldst szabadon azt tenni,
amit csak akar, így jött ki neki
egy tripla dupla: 16 pont, 10 A marosvásárhelyiek vezére, Martinić (j) is meggyőződés nélkül
lepattanó (ha az első dobása játszott
Fotó: A CSU Medicina közösségi oldala (archív)
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Harminchét éve kezel és gyógyít hozzáértéssel és türelemmel

Dr. Hegedüs Ella 1984-ben fejezte be tanulmányait a Marosvásárhelyi
Orvosi
és
Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi Karán. Gyakornokként a resicai és bákói
kórházakban dolgozott, majd
az igazi orvosi hivatás gyakorlását a Bákó megyei Onceşti nevű faluban kezdte.
Később Maros megyében
folytatta a gyógyítást, Mezőgerebenesen,
Szentpálon,
Székelyhodoson, Nyárádszeredában. 1999-től Marossárpatakon családorvos.

Berekméri Edmond

– Mindig orvos akart lenni?
– Igen, az elhatározás a tanító
néni kérdésére már első osztályos
koromban megfogalmazódott.
– Miért választotta az orvosi pályát?
– Fiatalon még úgy éreztem,
hogy a legnemesebb és legemberségesebb misszió a földi világon a
gyógyítás. Akkoriban az orvost is
egy ideális, hibátlan, tehetséges,
nagy tudású embernek láttam.
– Az elmúlt években sokféle emberrel, betegséggel találkozhatott
az orvosi rendelőben. Milyen betegségek jellemzőek településünkön?
– A mai modern embertípusok
nagyon különböznek a múlt generációk halandóihoz viszonyítva.
Inkább a nyugtalanság, az elégedetlenség, a stressz, az örök rohanás,
az állandó szorongás, kritika jellemzi őket, amelyek egyben a gyakori megbetegedéseink okai is.
Településünkön gyakoriak a szívés érrendszeri betegségek (vérnyomás, érszűkület), a az anyagcserebetegségek (cukorbetegség, guta),
ízületi betegségek (reuma, ízületi
kopás), daganatok, hormonzavar
(súlytöbblet, pajzsmirigy-elégtelenség), pszichiátriai megbetegedés
(depresszió).
– Hogyan előzhetők meg a betegségek? Rengeteg elcsépelt tanácsot hallunk, olvasunk nap mint
nap. Ön szerint melyek a legfontosabb dolgok, amelyekre figyelni
kell?
– A betegségek megelőzését a
testi-lelki egyensúly megtartása
jelenti. Nagyon fontos az Istenbe
vetett hit és hála, Isten és embertársaink szolgálata alázattal, valamint

Eurobarométer:

– Beszélgetés dr. Hegedüs Ella családorvossal –

panaszkodás nem csak a testi fájdalomról szól. A fizikai test megbetegedését 90%-ban lelki tényezők
(bánat, félelem, hosszan tartó
stressz, sokkoló esemény) okozzák.
Azonos anyanyelvű emberek azonosan „rezegnek”, egy hullámhoszszon vannak.
– Általában csak panasszal fordulunk orvoshoz. Gyakran előfordul, hogy valaki azért jön vissza,
hogy megköszönje segítségét?
– Igen, elég gyakori a köszönetnyilvánítás.
– Mi a véleménye a koronavírusról? A közeljövőben van esély arra,
hogy eltűnik a járvány?
– A szakirodalom azt tartja, hogy
egy koronavírus okozta betegséghullám hosszabb-rövidebb periódus után megszűnik, de sajnos a
vírus mutációra képes. Újra megjelenhetnek a tünetek, ami egy újabb
járványt jelent, más panaszokkal és
más gyógyszerérzékenységgel. Ha
megnézzük, a világtörténelemben
egy világjárvány két évet szokott
tartani. Sajnos a koronavírus elsősorban a legyengült szervezetben
tesz kárt, a már szenvedő embernek
okoz újabb problémákat.
– Hány bejelentett fertőzött
beteg volt eddig Marossárpatakon?
– A beteglistámon 35 megbetegedett ember szerepelt, ehhez még
hozzáadódnak a kolléganő betegei
(sz.m.: a beszélgetés április közepén készült).
az összhang a természettel. Szintén anyanyelvén tudja elmondani, ter– Jelenleg a polgármesteri hivafontosnak tartom egy bioalapú ét- mészetesen egy azonos anyanyelvű tal vendégházában fogadják a berend összeállítását, a rendszeres orvosnak. Az orvosi rendelőben a tegeket, de mindenképpen nagy
mozgást, a napi 7-8 óra pihenést,
lazítást, de nagyon fontos a célok
megfogalmazása. A céltalanság a
halálhoz vezet.
– Voltak-e kirívó vagy emlékezetes esetek a szakmája során?
– A legfájdalmasabb élményem
az volt, amikor szüleimet, eléggé
korán, elveszítettem. Egy másik elszomorító, fájdalmas része munkámnak a malformált gyerekek
követése. A legkellemesebb élményeim, amikor kettes és hármas ikreket kellett felvállalni, rendezni,
táplálni, fejlődésüket követni. Különben minden eset, amikor meggyógyul a beteg, az orvos számára
sikerélmény.
– Ön szerint miért fontos az
orvos-beteg kapcsolatában az
anyanyelven való kommunikálás?
– Szerintem az ember az örömét,
bánatát, fájdalmát igazán csak az

előrelépés, hogy rövidesen készen
lesz a felújított, korszerűsített orvosi rendelő…
– Igen, jelenleg a vendégházban
dolgozunk, de izgatottan várjuk a
megújult orvosi rendelő átadását.
Hálával és köszönettel tartozunk
Kozma Barna polgármesternek és
Sárkány Endre alpolgármesternek,
s egyben a polgármesteri hivatal
teljes személyzetének azért, hogy
ennyire szívükön viselik a lakosság
egészségügyi ellátásának gondját,
és biztosítják a megfelelő körülményeket a modern orvosi ellátáshoz.
Isten segítségét kérem munkájukhoz és családi életükhöz!
– Kérem, beszéljen egy kicsit a
családjáról.
– 1983 óta vagyok férjnél. A férjem építészmérnök, szerető, gondoskodó társ és apa. Két gyerekünk
van, Noémi Melitta lányom műépítész és egyetemi adjunktus, Erwin
fiam egyetemista Kolozsváron, informatikai és automatizálási mérnöki szakon. Igyekvő gyerekek,
büszke vagyok rájuk.
– Mivel tölti legszívesebben a
szabadidejét?
– Szabadidőmben szívesen vagyok a természetben, a kis zöldségeskertünkben. Aktívan részt
veszek az egyházi életben, ahol az
egyházi kórusban énekelek. Szívesen eljárok olyan továbbképzőkre,
előadásokra, ahol az élet értelmét,
céljait boncolgatják.
– Köszönöm a beszélgetést, jó
egészséget, további szakmai sikereket kívánok.

Játsszon az unió nagyobb szerepet a válságkezelésben

Az EP az Európa jövőjéről szóló konferencia elindí- hassunk az európai választásokon, mint ahányan (19 száza- nak egy zavaros világban, azonban ez az érték 11 százalékkal
alacsonyabb a 2018-ban mértnél.
tása előtt két nappal közzétette az unió kilátásairól lék) elutasítják ezt.
szóló Eurobarométer-kutatás eredményeit.
Leginkább helyi eseményeken vennének részt
Az Európai Bizottság elnökét a választásokon

Mózes Edith

A felmérés első eredményeit március 9-én hozták nyilvánosságra. A teljes felmérés legfontosabb eredményei:
• Tíz európaiból nyolc szerint az Európa jövőjéről rendezett konferenciának elsősorban azt kellene megvizsgálnia,
hogy hogyan kezelhetné jobban az unió a koronavírus-járványhoz hasonló válságokat. A válaszadók több mint harmada (38 százalékuk) határozottan egyetért ezzel.
• Az európaiak kétharmada (66 százalékuk) úgy véli, hogy
az EU szerepe meghatározó a fiatalok jövője szempontjából.
Hasonló arányban (65 százalék) tekintik az uniót biztos pontnak egy zavaros világban.
• A válaszadók több mint kétharmada támogatja, hogy az
Európai Bizottság elnökét a választásokon induló vezető jelöltek közül válasszák ki. Az eljárást szinte negyedük (22 százalék) nem támogatja.
• Kétszer annyian vannak azok az európaiak (42 százalék),
akik szerint jó ötlet, hogy transznacionális listákra szavaz-

Tízből nyolc európai (81 százalék) egyetért azzal, hogy a
konferenciának főképp azzal kellene foglalkoznia, hogy hogyan birkózhatna meg az unió jobban a koronavírus-járványhoz hasonló válságokkal. Ezen válaszadók több mint
harmada (38 százalék) határozottan egyetért az állítással. A
konferencia iránt érdeklődők leginkább helyi eseményeken,
például vitákon és gyűléseken vennének szívesen részt (44
százalék). A konferencián zajló ötletelést leginkább kérdőív
kitöltésével (34 százalék), európai és nemzeti politikusoknak
bemutatott javaslatok formájában (31 százalék) és online vitafórumokon való részvétel keretében (30 százalék) találják
praktikusnak.

induló vezető jelöltek közül válasszák ki

A felmérés az európai választásokkal és a Bizottság elnökének megválasztásával is foglalkozott. Kétszer annyian (42
százalék) vélik úgy, hogy jó ötlet, ha transznacionális listákra
szavazhatunk, mint ahányan (19 százalék) elutasítják ezt a
lehetőséget. Az európaiak 36 százaléka közömbösen áll a kérdéshez. A válaszadók több mint kétharmada támogatja, hogy
az Európai Bizottság elnökét a választásokon induló vezető
jelöltek közül válasszák ki, mert ez átláthatóbb és demokratikusabb. A válaszadók szinte negyede (22 százalék) nem támogatja ezt az eljárást.
Az 500. számú, Európa jövőjéről szóló tematikus Eurobarométer-felmérést az Európai Parlament és az Európai BiA fiatalokat külön meg kell szólítani
zottság megbízásából 27 tagállamban 2020. október 22. és
Tízből több mint nyolcan (83 százalék) egyetértenek, november 20. között készítették el. A felmérést személyesen
ebből négyen (40 százalék) pedig határozottan egyetértenek végezték el, és a járvány miatt online interjúkkal egészítették
azzal, hogy a konferenciának a fiatalokat külön meg kellene ki. Összesen mintegy 27.034 interjúra került sor.
szólítania. Az európaiak kétharmada szerint az EU szerepe
(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsomeghatározó az európai fiatalság jövőjének szempontjából.
Hasonló arányban (65 százalék) tekintik az uniót biztos pont- lattartó Irodája)
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Első világháborús relikviák kerültek elő az olasz Alpok olvadó jegéből

Első világháborús relikviákat olasz csapatok ellen harcoltak a ketaláltak az olvadó jégből elke- gyetlenül hideg alpesi térségben.
A nagyrészt az Alpok lombardiai
rülő barakkban az olasz Alrégiójában és a Trentino-Alto Adige
pokban.

A Stelvio-hágó feletti, 3095
méter magas Monte Scorluzzo
hegycsúcsán egy barlangba épített
barakk nyújtott otthont három és fél
éven át az osztrák–magyar hadsereg
20 katonájának az úgynevezett
fehér háborúban, melynek során az

régióban lévő Dolomitokban vívott
fehér háború relikviáit egészen az
1990-es évekig őrizte a jég, a globális felmelegedés hatására ekkor
egyre több emlék került elő tökéletes állapotban: fegyverek, szánkók,
levelek, naplók, majd idővel a kato-

nák földi maradványai is. A Monte
Scorluzzón lévő barakk léte régóta
ismert, de csak 2015-ben olvadt el
teljesen a körülötte lévő jég, amely
korábban megakadályozta a kutatók
bejutását. A fedezékül szolgáló építményt a háború végén, 1918 novemberében a katonák elhagyták,
ottmaradtak azonban mindennapi
tárgyaik: a szalmából készült ágyak,
ruhák, lámpások, újságok, képesla-

Pályázati felhívás

A finanszírozó neve: Szászrégeni Polgármesteri Hivatal
Adószám: 3675258
Cím: Szászrégen, Maros megye, Petru Maior tér 41. szám
Telefon: 0265-511-112
Fax: 0265-512-542
E-mail: office@primariareghin.ro

1. A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal a közpénzből általános érdekeltségű nemkormányzati szervezeteknek szánt, vissza nem térítendő hitelek folyósítására vonatkozó 350/2005-ös törvény alapján
pályázatot hirdet az említett törvény előírásait teljesítő nem nyereségcélú egyesületek és alapítványok
számára. A következő területeken tevékenykedő civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot: sport,
művelődés,oktatás,ifjúságéskörnyezetvédelem.
2. A sport,művelődés,oktatás,ifjúságéskörnyezetvédelemterületén tevékenykedő civil szervezetek a következő eljárás alapján pályázhatják meg a támogatást:
• a közpénzből a nem nyereségcélú civil szervezeteknek járó, vissza nem térítendő hitelnyújtásra vonatkozó 350/2005-ös törvény 6. cikkelye;
• a szászrégeni tanács pályázati rendszert, szabályzatot tartalmazó 2019. január 31-i 25. sz. határozata.

3. A 2021. április 13-i 92. sz. helyi tanácsi határozat szerint 2021-ben Szászrégen municípium költségvetéséből összesen 200.000lejtkülönítettek el erre a célra.

4. A költségvetésből szánt 2021-es finanszírozási programot a 2021. április 28-i 107. sz. helyi tanácsi
határozattal fogadták el, és a következőképpen oszlik meg:
1.Művelődésiésoktatásitevékenységekre60.000lej
2.Ifjúságiprogramokra10.000lej
3.Sportprogramokra120.000lej
4.Környezetvédelemre,fenntarthatófejlődésre:10.000lej
Összesen: 200.000 lej

5. Aprogramokidőtartama: A programok kezdési időpontját külön-külön egyénileg határozzák
meg minden pályázó esetében, és a finanszírozási szerződésben rögzítik. Azáráshatárideje:2021.
december15-e.
6. A pályázáshoz szükséges dokumentációt, az általános és sajátos követelményeket, a pályázati útmutatót, a pályázati szabályzatot kifüggesztették a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal székhelyén levő
hirdetőtáblára, ugyanakkor megtalálhatóak a http://www.primariareghin.ro honlapon a Finanţărinerambursabile menüpontban.

7. Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal székhelyén a pályázatelbíráló bizottság
titkárságánál.
8. A közpénzből általános, nem nyereségcélú tevékenységek támogatására vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 350/2005-ös törvény 20. cikkelyének 2. bekezdése alapján olyan sürgős okok miatt,
amelyek kárt okozhatnának a finanszírozónak, lerövidítik a projektek kiválogatásának időszakát az említett jogszabály 20. cikkelye 1. bekezdése szerint a benyújtástól számított 30-ról 15 napra.

9. Tekintettel arra, hogy későn fogadták el az állami, valamint Szászrégen municípium 2021-es költségvetését, így a nem nyereségcéllal működő jogi- és magánszemélyek nem tudják megvalósítani projektjeiket, ugyanakkor azért, hogy részt vehessenek hazai és külföldi versenyeken, a pályzatokat a
felhívás közzétételétől számítva 15 napon belül elbírálják.
10.Apályázatokbenyújtásánakhatárideje:2021.május25-e,16óra.

11. A projekteket a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal Petru Maior tér 41. szám alatti székhelyének
közönségtájékoztató központjához kell benyújtani.

12. A pályázatokat tartalmazó borítékokat 2021.május26-án10órakora Szászrégeni Polgármesteri
Hivatal kis gyűléstermében bontják fel.
13. Elbírálási időszak: 2021.május27-eésjúnius9-eközött.

14. Eredményhirdetés: 2021.június14-én.

15. Az eredményhirdetést követően három munkanapon belül lehet benyújtani az óvásokat.

Jelen hirdetést 2021.április29-énküldték el a Hivatalos Közlönyhöz.

Az évi programot 2021. május 4-én küldték el a Hivatalos Közlönyhöz.

Jelen hirdetést Románia Hivatalos Közlönye VI. részének 2021. május 5-i 85. számában közölték.

11

pok, pénzérmék, konzervek és állati
csontok.
A felfedezett emléktárgyakat a
lombardiai Bormióban 2022-ben
nyíló múzeumban állítják majd ki –
írja a The Guardian.
„A barakk a fehér háború időkapszulája, mely segít megértenünk,
milyen szélsőséges, ínséges körülmények között éltek a katonák” –
mondta Stefano Morosini, a Stelvio

Nemzeti Park történésze. Úgy vélik,
sok katonát lavina ölt meg, lezuhant
valahol a hegyen, vagy kihűlés végzett vele. Az elmúlt évtizedekben
tucatnyi holttest bukkant elő az olvadó jég alól, többeken még az
egyenruha is megőrződött.
Legutóbb az elmúlt évben egy
hegymászó botlott meg egy katona
olasz zászlóba csavart maradványaiban az Adamello gleccseren. (MTI)

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

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

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11762-I)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK: cserépforgatást, újracserepezést, tetőfedést Lindab lemezzel, melléképületek építését,
lambériázást, festést, új kerítés készítését, bádogosmunkát, eresz, csatorna és kéményszegély készítését.
Anyagot is biztosítunk. Tel. 0750662-363. (11502-I)
VÁLLALUNK: tetőfedést, bádogosés ácsmunkát, tetőjavítást, cserépforgatást, festést, szigetelést tömbházaknál is, illetve kerítést készítünk.
Saját vagy a kliens anyagával is dolgozunk. Tel. 0759-837-891. (11753)
ENGEDÉLLYEL rendelkező magánvállalkozó vállal tetőkészítést, bármilyen tető javítását és bármilyen,
tetővel kapcsolatos munkát. Árajánlat
kérhető a következő telefonszámon:
0747-816-052. (11755-I)
TAKARÍTÁST, bontást vállalunk, és
ócskavas, valamint feleslegessé vált
dolgok begyűjtését. Tel. 0743-512-168.
(11758)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,
ácsmunka, teraszkészítés, garázsfelújítás, csatornajavítás, bármilyen kisebb
javítás, mindenféle más munka. Tel.
0755-654-115. (11420)
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. 0738270-341. (11688)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmunkát, cserépforgatást, tetőfedést
lemezzel, cseréppel, festést, meszelést, bármilyen más munkát. Tel.
0742-734-062. (11593-I)
KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőt és csatornát. Tel. 0756-703-359. (11750-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést bármilyen lemezből vagy cserépből, készítünk garázst, kerítést betonból is,
teraszt, manzárdot, kanálist, szemétlefolyót tömbházaknál, sürgős javítást. Munka után eltakarítunk, a
szemetet elszállítjuk. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel. 0755613-736. (11789)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk
a gyergyóremetei születésű
BALÁZS-OLDAL
DEZSŐRE
halálának nyolcadik évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(p.-I)

Fájó szívvel emlékeztünk
május 8-án a héderfájai
SZAKÁCS JOLÁNKÁRA halálának 16. évfordulóján. Emlékét őrzi édesanyja, fiai és
családjuk. Nyugodjál békében! (-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, após és
szomszéd,
KAJCSA JÁNOS
május 6-án, életének 69. évében
rövid szenvedés után megpihent.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik a gyászoló család.
(11792-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ATIMKOPÉKSÉG üzleteibe alkalmaz ELADÓKAT, SOFŐRÖKET és FÉRFI MUNKÁST a pékségbe. Érdeklődni a 0756-128-310es telefonszámon. (65580-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026.
(22606)
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)
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Szünetel a vízszolgáltatás

Az AQUASERV RT. felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a víztartályok mosása
miatt május11-én19–24óraközött(hozzávetőlegesidőpont)Mezőcsávásközségbenszünetelazivóvíz-szolgáltatás.
Felhívjuk a kedves fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindításakor a
csövekből kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból rövid ideig zavaros víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a
vizet kitisztulásáig csak háztartási célokra használják. Elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenségért.
Köszönjük megértésüket.
AQUASERV RT., Marosvásárhely

Szünetel a vízszolgáltatás

Az AQUASERV RT. felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy karbantartási munkálatok miatt május11-én8–16óraközött(hozzávetőlegesidőpont)szünetel
azivóvíz-szolgáltatás:
•Marosvásárhelyen,aSzabadságutca115–163.és120–128.számközött,a
Băneasau.8.számalatt,aCăminului,aKörös,aKukoricautcában,aFelszabadulásutca30–68.és
45–67.számalatt,továbbáaPrut,VasileLupu,Vlădeasa,Măcinului,MeggyesfalviutcábanésaTermésutca6–24.és23–27.számalatt.
Felhívjuk a kedves fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindításakor a csövekből kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból rövid ideig zavaros víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet kitisztulásáig csak
háztartási célokra használják. Elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenségért.
Köszönjük megértésüket.
AQUASERV RT., Marosvásárhely

Válságos időkben is
hűséges társ

Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.
Fizessen elő online
(a nepujsag.ro honlapon)!

