
A megváltozott világpiaci viszonyok és a sertéspestis kocká-
zata mellett is fejlesztésekbe kezdett a környék legnagyobb 
sertésfarmjainak vezetője, Szabó János vállalkozó. A mező-
bándi és a kapusi telep mellé újabb sertésfarmot létesít Me-
zőpanit és Mezőbánd határán. A létesítmény a megyei útról 
nem látszik, kövezett úton lehet megközelíteni. Az arra járók 
láthatják, óriási területen nagy munkálatok folynak, az egyik 
istálló majdnem kész. A farmépítés kihívásairól, a sertéste-
nyésztés helyzetéről, a hús árának alakulásáról a farmveze-
tővel beszélgettünk. 

– Két hízóistállót építünk egyelőre, amelyet részben a magyar állam 
támogatásával valósítunk meg a Pro Economica Alapítvány kiírása 
révén, nagyobb részben önerőből. Az istállók egyenként 2500 férőhelye-
sek. Van egy másik pályázatunk, ezután szeretnénk kivitelezni, ami rész-
ben uniós forrásokból valósul meg, ez egy 700 egyedes kocaistálló lesz, 
ahol a malacokat 25 kg-ig neveljük. Tehát két hízóistállót és egy kocais-
tállót építünk. Ezt egy tíz hektáros területünkön valósítjuk meg Mező-
bánd és Mezőpanit határán. A két hízóistállót május 15-ig fejezzük be. 
A reprodukciós farmra meghirdettük a licitet, április 4-én jár le a pályá-
zatok benyújtási határideje, de az a probléma, hogy a 2018-ban elkezdett 
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A gazdasági válság közepette 

6,5 millió eurós sertésfarm létesül 

Új játszótér 
Nyárádszeredában 
A beruházás a tél előtt megvalósult, 
de az átadást tavaszra halasztották, 
végül hivatalos szalagvágás nélkül is 
átengedték a gyerekeknek haszná-
latra. Már az első nap sok szülő, nagy-
szülő vitte ki az apróságokat a 
városközpontba. 
____________2. 
Nehéz a könnyű 
ellenfelek ellen 
Formaságot teljesített a Marosvásár-
helyi CSM a kosárlabda 1. liga 17. for-
dulójában azzal, hogy legyőzte a 
Brassói Ralph csapatát. Ismét azt lát-
hattuk, hogy milyen nehéz komolyan 
venni az olyan meccset, amelyen borí-
tékolható az elsöprő arányú győzelem, 
erről a marosvásárhelyi alakulat sze-
rény dobószázaléka tanúskodik. 
____________6. 

SAMIRA üzlet 
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 1–3. szám – 

Hagyományos tavaszi  szőnyegvásár 
március 30. – április 3. között! 

Naponta 9–20 óra között szőnyegek, futószőnyegek 
nagy választéka kedvezményes áron!  

Ajándék vár minden vásárlóra!  
Telefon: 0265/269-295; 0740-187-603.



Ahogy az idő melegszik, a kisgyermekek is mind 
többet tartózkodnak a szabadban, és a héten 
spontán módon birtokba vették az új nyárádsze-
redai játszóteret. 

  A beruházás a tél előtt megvalósult, de az átadást ta-
vaszra halasztották, végül hivatalos szalagvágás nélkül is 
átengedték a gyerekeknek használatra. Már az első nap sok 
szülő, nagyszülő vitte ki az apróságokat a városközpont-
ban, a tömbháznegyed mellett épült, bekerített térre, ahol 
hinta, lipinka, körhinta, különböző elemek mellett sétálni 
és kerékpározni is lehet, a téren padok, közvilágítás, a ke-
rítésen kívül pedig gépkocsiparkolók fogadják az érkező-
ket. „Nagyon örülünk, mert nagy szükség volt rá, a régi 
már használhatatlan volt és veszélyes” – mondta el az 
egyik anyuka, Nagy Csilla, aki viszont hiányolja azt, hogy 
nincs egy másik, a nagyobb gyerekek által használható ját-
szótér is a közelben, ugyanakkor egy homokozó is elkelne 
ezen a – főleg kisgyerekeknek tervezett – téren. Amúgy na-
gyon jónak találják, biztonságos, és a szülőknek is van ahol 
helyet foglalniuk, egész nap éri a teret a napsütés, és fel 
lehet töltődni – sorolta elégedettsége okait. Egy másik 
anyuka is elégedetten nyilatkozott, hiszen a gyerekeknek 
nagyon kellett már ez az új játszótér, és mivel el van ke-
rítve, sokkal biztonságosabb, mint az előző. „Körben 
padok vannak, így mi, szülők is nyugodtan le tudunk ülni 
beszélgetni, ha kell, tudunk sétálni is, de mivel nekem már 
nagyobbacska leányaim vannak, így ott is tudom őket 
hagyni nyugodtan, mert a játszótér úgy van kialakítva, 
hogy nem sérülnek meg” – tette hozzá Marton Júlia. 

 Az önkormányzat két éve nyújtott be pályázatot a Nyá-
rádmente kistérségi LEADER-egyesület AFIR-kiírásain – 
tudtuk meg Tóth Sándor polgármestertől. Akkor a műve-
lődési ház mögötti, felújítást igénylő játszótérre szerettek 
volna támogatást lehívni, de aztán mégis úgy döntöttek, 

hogy teljesen újat építenek, hiszen előbb-utóbb el kell kez-
deni a kultúra házának felújítását, és nem volna helyes, ha 
egy felújított játszóteret teleraknának állványokkal. Ezért 
inkább egy szomszédos területet céloztak meg, és ez lett 
belőle – mutatott rá az elöljáró, aki azt is fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy a kétéves bürokratikus eljárás azt is meg-
mutatta, hogy hazánkban mennyire nehéz megvalósítani 
még egy nem túl nagy értékű európai projektet is. Elhúzó-
dott a közbeszerzési eljárás, megugrottak az árak, de most, 
hogy már túl vannak a beruházáson, elégedettek a maros-
vásárhelyi kivitelező által átadott munkával. A pályázati 
projekt értéke 100 ezer euró volt, ennek felét kellett volna 
biztosítsa az önkormányzat, de végül a beruházás értéke 
meghaladja a 800 ezer lejt, így a város önrésze az összeg 
kétharmadát is meghaladta. Azért is ekkora az érték, mert 
nem a legolcsóbb és a leggyorsabban megrongálódó esz-
közöket választották, hanem biztonságos elemeket és gu-
miszőnyeget is.  

„Minden egy picivel drágább az átlagosnál, de időtál-
lóbb is” – magyarázta a polgármester. Azt is elmondta: a 
régi játszótér egy részét, a kalandparkot már felmérték, és 
főjavítást végeznek rajta, hogy ott a nagyobb gyerekek is 
le tudják vezetni az energiájukat. 

 Arra a kérdésre, hogy várhatók-e hasonló játszóterek 
még a város területén, Tóth Sándor rámutatott: a jelenlegi 
költségvetési mutatók másakra összpontosítanak, számos 
elkezdett beruházás folyik, vannak leadott pályázatok, és 
új tervek, tanulmányok is készülnek, ezért ilyen játszóteret 
egyelőre nem terveznek, egyrészt mert nagy költségekkel 
jár, másrészt alkalmas területe sincs pillanatnyilag az ön-
kormányzatnak. Ez a játszótér nemcsak a főtéri övezetben 
élő gyerekeknek, hanem mindenkinek épült, de természe-
tesen, ha újabb igények születnek, az önkormányzat meg 
fogja fontolni az újak építését is, hiszen a város számára a 
gyermekek a legfontosabbak. 

IDŐJÁRÁS 
Napos idő  
Hőmérséklet: 
max.   150C 
min.   -10C

28., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 11 perckor,  
lenyugszik  

19 óra 45 perckor.  
Az év 87. napja,  

hátravan 278 nap.

Kezdődik a tavaszi nagytakarítás 
Marosvásárhelyen 

Marosvásárhelyen ma elkezdődik a tavaszi nagytakarítás. 
A szemeteskocsik hétfőtől szombatig 7-16 óra között ha-
ladnak végig a városon, egy előre meghatározott ütemterv 
szerint. Nagypénteken, valamint húsvéthétfőn és -kedden 
nem járnak a szemeteskocsik. Ma a következő utcák ke-
rülnek sorra: Észak, Prahova, Liget, Homoród, Szamóca, 
Orgona, Lev Tolsztoj, 1989. December 22., Székely Vér-
tanúk, Bükkös, Constantin Romanu Vivu, Asztalos, Hajnal-
csillag, Béke, George Coşbuc, Építő, Gyöngyvirág, 
Tavirózsa. 

Népszámlálással kapcsolatos 
zöldszám 

A népszámlálással kapcsolatos zöldszámot indított a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. Az ingyenesen hív-
ható számon a helyi népszámlálás megszervezéséről, az 
összeírópontokról és azok nyitvatartásáról lehet érdek-
lődni, de megoszthatják észrevételeiket és tapasztalataikat 
is azok, akik már felkeresték a kitöltést segítő helyszínek 
valamelyikét. A 0800888999-es szám hétfőtől péntekig 9 
és 14 óra között hívható. A népszámlálással kapcsolatos 
helyi jellegű információk a recensamant.tirgumures.ro ol-
dalon is elérhetők. Azok, akiknek nincs megfelelő eszkö-
zük, vagy nehezebben boldogulnak az internet, a 
kérdőívek világában, számlálóbiztosok segítségét kérhetik. 
Marosvásárhelyen az egyéni kitöltésre szánt időszakban 
14 számlálóbiztos tevékenykedik a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal által a város különböző pontjain kiala-
kított helyszíneken. Ezek a számlálóbiztosok a statisztikai 
hivatal által kiválasztott személyek. 

Online is vásárolhat jegyet a közönség 
Számos újdonsággal várja nézőit a márciusban újranyitott 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színháza. A 
teljesen felújított épületbelső, kényelmesebb nézőtér és 
frissített színpadtechnika mellett a Stúdió Színház történe-
tében először vásárolhatnak interneten jegyet a színisek 
munkája iránt érdeklődők. A régóta esedékes újítás követ-
keztében bárki otthonról megvásárolt jeggyel érkezhet az 
előadásra, ezzel elkerülve a jegyirodánál kialakuló sorokat. 
A jegyek nyomtatott formában vagy akár telefonról is fel-
mutathatók, ezzel a marosvásárhelyi színiegyetem közös-
sége a nézők kényelmén túl napjaink környezetvédelmi 
elvárásainak is igyekszik megfelelni. 

Szívből jövő művészet 
A Szívből jövő művészet a Maros Megyei Tanács kezde-
ményezésére a Maros Megyei Múzeum által kivitelezett jó-
tékonysági kampány, amelyet a polgármesteri hivatal 
szociális igazgatósága és a városi közüzemi szolgáltató 
közreműködésével, valamint a Zilele Jocurilor és a Mus-
tash bolt anyagi támogatásával valósítanak meg. Az ide-
iglenesen az Ifjúsági Szállóban és a polgármesteri hivatal 
vendégházában (Víkendtelep) elhelyezett ukrán menekült 
gyerekeknek március 22-től egy hónapon át múzeumi 
sarok áll rendelkezésükre, ahol találkozhatnak, tanulhat-
nak és kikapcsolódhatnak. Bútort és kellékeket, színes ce-
ruzát, rajzlapot, zsírkrétát, vízfestéket, ecsetet, gyurmát, 
társasjátékokat, a múzeum művészeti és természettudo-
mányi részlege által biztosított nyomtatott múzeumpeda-
gógiai anyagokat és egyebeket biztosítanak számukra. A 
Maros Megyei Múzeum pedagógusainak csapata bármikor 
készen áll, hogy a menekültek számára különleges prog-
ramokat szervezzen:  műhelyfoglalkozást, filmvetítést, vir-
tuális tárlatvezetést a múzeumi terekben, 
múzeumlátogatást stb. A program minden interaktív tevé-
kenységét közlik a szállásadókkal, és a menekültcsoport 
igényei szerint valósítják meg. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála 
 

Ma GEDEON,  
holnap AUGUSZTA napja.

Megyei hírek 

Gligor Róbert László 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

15, 38, 41, 17, 6 + 5 NOROC PLUS: 9 5 9 0 1 8  

30, 27, 31, 6, 24, 33 SUPER NOROC:  3 6 9 1 5 8 

7, 31, 9, 13, 8, 3 NOROC:  8 2 6 7 4 1 5 

Új játszótér Nyárádszeredában 

Filmbemutató a Gaudeamus Házban 
A Gaudeamus Alapítvány szervezésében március 28-án 
18 órai kezdettel Segesváron, a Gaudeamus Ház dísz-
termében filmbemutató lesz: Istennek tetsző dolgot cse-
lekedtem – portréfilm Sz. Kovács Géza festő- és 
grafikaművészről – és Képjegyzetek Amerikából címmel. 
A filmeket Dudás László készítette. Mindenkit várnak, a 
belépés ingyenes. 

Boldog nyárfalevél 
Újra műsorra tűzi a Spectrum Színház és a Maros Mű-
vészegyüttes április 2-án, szombat este 7 órától az 
együttes kövesdombi előadótermében a Tamási Áron 
Boldog nyárfalevél című darabjából készült előadást. A 
darab alaptémája a megmaradás, a helytállás, a hűség 
és a szeretet a történelem viharában. A gyötrő szenve-
délyeket, a hazajutás és az egymásra találás vágyát, a 
hitetlenség és a bizalom, a kétkedés és a bizonyosság 
küzdelmét hordozó dráma kifejezőerejét gazdagítja 
Török Viola rendezése, Kelemen László zenéje, Varga 

János koreográfiája és a Maros Művészegyüttes tagjai-
nak színes-fergeteges táncai. A Spectrum Színház és a 
Maros Művészegyüttes művészei mellett az előadásban 
fellép Bogdán Zsolt kolozsvári Jászai Mari-díjas érde-
mes és kiváló művész. A produkció időtartama másfél 
óra. A belépő ára 25 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 
20 lej. Jegyvásárlás a helyszínen előadás előtt, helyfog-
lalás a 0757-059-594-es és a 0744-301-875-ös telefon-
számokon. 

A hónap utolsó hangversenye 
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia csütörtökön, már-
cius 31-én este 7 órakor tartja a hónap utolsó hangver-
senyét, melynek karmestere a marosvásárhelyi 
közönség által közkedvelt Anton Saburov lesz. Az est 
szólistája Nikolaj Sugajev gordonkaművész. A hangver-
seny műsorán: Valentn Szilvesztrov ukrán zeneszerző 
Silent Music című alkotása, valamint E. Lalo gordonka-
versenye és Csajkovszkij 2. c-moll szimfóniája. Jegyek 
a filharmónia jegypénztáránál és online az Eventbook 
honlapján (https://eventbook.ro/music/bilete-concertt-
simfonic) kaphatók.

RENDEZVÉNYEK
Lassan egy hete benépesítik az apróságok az új, gyermekbarát létesítményt                   Fotó: Gligor Róbert László
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pályázat költségvetése mára nem 
érvényes. Ugyanis az építőanyag 
ára minimum 40-50 százalékkal, 
esetenként 100 százalékkal nőtt. 
Azok a projektek, amelyeket az 
önkormányzatok valósítanak meg, 
kaphatnak az államtól vagy más 
forrásból kiegészítést, de a privát 
projektek nem részesülnek ebben. 
Mindenképpen megvárjuk, hogy ki 
pályázza meg az építést, bár egye-
sek azt mondják, maradjunk nyu-
godtan, mert nem fognak 
megkeresni. December 31-ére kel-
lene befejezni az építést, ez lehet-
séges is lenne, ha jönne egy 
építőcég, amely vállalná a munkát 
az eredeti árban. Ha nem, akkor a 
támogatás 1,5 százalékáról le kell 
mondanunk, s akkor még egy év 
haladékra leszünk jogosultak, azaz 
2023. december 31-ig. Úgy néz ki, 
hogy ez lesz a megoldás – fogal-
mazott Szabó János, a mezőbándi 
sertésfarm tulajdonosa, aki el-
mondta, hogy a két hízóistálló több 
mint 3 millió euróba kerül, a rep-
rodukciós farm ugyanennyibe, 
tehát a beruházás összértéke 6,5 
millió euró. A reprodukciós farm 
létrehozására két éve egy 750 ezer 
eurós hitelszerződést írtak alá, ami 
lehívásra vár, 1,8 millió eurót fi-
nanszíroz az unió, az önrész több 
mint egymillió euró. A két hízóis-
tállóra 900 ezer euró támogatást 
kaptak, az önrész több mint kétmil-
lió.  

– A pandémia elején arról be-
szélgettünk, hogy nagyon le-
csökkent a hús iránti kereslet, 
mert leálltak a vendéglátóipari 
egységek. Két évvel a világjár-
vány kitörése után hogyan ala-
kul a piac?  

– A világpiacon nagy változások 
történtek, egyrészt a pandémia, 
másrészt a sertéspestis miatt. Ser-

téspestisben Kínában minden má-
sodik disznó elpusztult, ezért nagy 
mennyiségeket importáltak. Köz-
ben normalizálódott a helyzet. 
Tudni kell, hogy ott tartják a világ 
sertésállományának felét, jelenleg 
több mint 50 millió kocájuk van. 
Ahogy Kína kevesebb sertéshúst 
importált, az ár nagyon lecsökkent. 
A mi farmunk 2020-ban 6,1 lejben 
számlázta az élő sertés kilogramm-
ját, 2021-ben 5,3 lejre esett az ára, 
miközben minden megdrágult. A 
sertés árának csökkenése 3,7 millió 
lejes jövedelemkiesést jelentett ta-
valy.  
A csőd felé tart az állattenyésztési 
szektor  

– Most mennyi a sertés ára?  
– Most nem számlázunk, mert 

Mezőgerebenesen egy gazdaság-
ban 16 sertés pestises lett, és a far-
munkat lezárták. Kaptunk egy 
átiratot az állategészségügyi igaz-
gatóságtól, hogy 30 napig nem sza-
bad állatot értékesíteni. 
Legközelebb április 4-én számláz-
hatunk, ha nem lesz új eset. Egy 
hónappal ezelőtt 4,8 lej volt az élő 
állat kilója, egy hétre rá felment 5,2 
lejre, aztán 5,7, ekkor a farmot le-
zárták, azután 6,8 lejre nőtt, s az el-
múlt héten 8,2 lej körül alakult az 
ár.  

– Ez jól jöhet a farmnak... 
– Igen, de ezt ki kell bírni. A 

költségek nagyon megnőttek. A 
búza ára 80 baniról 1,80 banira 
nőtt, a kukorica 70-80 baniról 
1,50-1,60 lejre drágult, az árpa 
1,60-1,70 lej, a szójadara, a fehér-
jehordozó ára 2,40 lejről 3,35 lejre 
nőtt, a napraforgódara 1,3 lej he-
lyett 1,9 lej lett. Azonkívül meg-
drágultak a premixek, amelyek a 
takarmány 2-3 százalékát teszik ki. 
Erre szükség van az intenzív te-
nyésztésben, hiszen ásványi anya-
gokat és vitaminokat tartalmaz. 

Megdrágultak a szintetikus amino-
savak, a forgalmazók pár napos 
ajánlatokat adnak, mert folyamato-
san nő az ár. Ahhoz, hogy valami 
haszon is legyen, 10-11 lejért kel-
lene értékesíteni az élő sertés ki-
logrammját. A gond az, hogy 
mindent drágán veszünk, és nincs 
eladásunk. Az állategészségügyi 
igazgatóság pedig azzal érvel, 
hogy az uniós törvényt be kell tar-
tani. Ez igaz, csakhogy senki sincs, 
aki felvilágosítaná az uniót, hogy a 
nyugat-európai uniós országokban 
alkalmazható ez a törvény, de a 
kelet-európai országokban nem, 
mert itt 250, 500 méteres körzetben 
szinte mindenkinek disznó van az 
udvarán. Írtunk az egészségügyi 
igazgatóságnak, a prefektúrának, 
nem is válaszoltak. Azt mondtam, 
kiengedem a disznókat az útra, és 
hívom a sajtót, vagy „feketén” 
adom el az állatot. Valaki fel kel-
lene emelje a szavát, hiszen ka-
tasztrofális a helyzet. Oda jutunk, 
hogy a farmnak gazdaságilag elő-
nyösebb, ha pestis üti fel a fejét, 
mert ha bebizonyítod, hogy a jár-
ványügyi szabályokat betartottad, 
akkor kárpótlást kapsz, de ha lezár-
ják a farmot, s nem adhatsz el disz-
nót, akkor fizetésképtelenné 
válhatsz. Tehát költség rengeteg 
van, és nincs bevétel. A mezőbándi 
és a kapusi farmokon egyenként 11 
ezer disznónk van, a két farmról 
hetente 800 állatot kellene elad-
junk. Mivel ez nem történik meg, 
egy hónap alatt 3 millió lej kiesé-
sünk van. Sajnos Romániában az 
elkövetkező hónapokban az állat-
tenyésztők 80-90 százaléka csődbe 
megy. 2017 óta a hatóságok sem-
mit sem tettek ennek megakadá-
lyozására – panaszolta el Szabó.  
 Az üzemanyag ára is jelentősen 
növeli a húsét  

– Az állomány takarmányozása 
érdekében a földeket meg kell 
dolgozni. Az üzemanyagárak 
nagyon megugrottak... 

– Kilencszáz hektár földet mű-
velünk meg, a műtrágyát megvet-
tük, a számlát meg sem merem 
nézni. A MOL-tól vásároljuk a 
gázolajat, egy tételben 9 tonnát 
szoktunk venni. Nemsokára kezdő-
dik a földek előkészítése, a vetés, 
sok gázolajat fogunk elhasználni. 
Az ár nőni fog, Nyugat-Európában 
2,2 euró egy liter gázolaj, akkor itt 
is lesz kettő – ezek a költségek 
mind beépülnek a hús árába – fo-
galmazott Szabó János vállalkozó, 
a Pig Band Kft. és az Europiglets 
Band vezetője. 

Hétről hétre emelkedik a ro-
mániai iskolák tanóráin részt 
vevő ukrán menekült diákok 
száma: jövő héttől számuk 
1140-re emelkedik – jelen-
tette be szombaton Sorin 
Cîmpeanu oktatási miniszter. 

Szombat hajnalig 546.223 ukrán 
állampolgár érkezett Romániába a 
háború kezdete óta. Az ország terü-
letén maradt csaknem 79 ezer me-
nekült 43 százaléka (33.691) 
kiskorú, közülük több mint 24 ezren 
iskoláskorúak – részletezte a tárca-
vezető. 

A szülők több mint ezer ukrán di-
ákot írattak már be a romániai isko-
lákba: ők a román tanrend szerint 
tanulnak. A menekültek túlnyomó 
többsége viszont azt szeretné, ha 
gyermeke az ukrán tanrend szerint 
tanulhatna tovább: ehhez még lo-
gisztikai támogatásra lesz szükség, 
elsősorban a román iskolák részé-

ről, hogy tantermeket és online fel-
szerelést biztosítsanak számukra, 
amellyel be tudnak csatlakozni az 
ukrajnai iskolák tanóráiba – magya-
rázta Cîmpeanu. Szerinte ez utóbbi 
kategória magas aránya azzal áll 
összefüggésben, hogy az ukrán ha-
tóságok idén felfüggesztették az 
összes év végi vizsgát, így az ukraj-
nai diákoknak csak arra van szüksé-
gük az adott tanulmányi év 
elvégzését tanúsító igazolás meg-
szerzéséhez, hogy online részt ve-
gyenek a tanórákon. 

Az ukrajnai háború elől Románi-
ába menekülő külföldiek szociális 
ellátásáról szóló, március 7-i sür-
gősségi kormányrendelet szerint 
minden, román területen maradó 
gyermeknek a román állampolgáro-
kéval azonos joga van az ingyenes 
oktatásra, az Ukrajnából érkező fel-
nőtteket pedig immár munkaválla-
lási vízum nélkül is alkalmazhatják 
a munkaadók. (MTI) 

Több mint ezer kiskorú ukrán 
menekült jár iskolába Romániában

„Megtiltottuk, hogy a fát éjszaka 
szállítsák el az erdőinkből, ezzel 
újabb jelentős lépést tettünk az ille-
gális fakivágás megelőzésére. Ez 
kizárólag a kitermelőhelyekről in-
duló szállítmányokra vonatkozik, a 
raktárak, kereskedelmi egységek 
között továbbra sem tilos a közuta-
kon az éjszakai órákban a legálisan 
regisztrált faanyagok szállítása” – 
nyilatkozta Tánczos Barna környe-
zetvédelmi, vízügyi és erdészeti mi-
niszter, miután a kormány a tárca 
javaslatára elfogadta a szigorítások-
ról szóló határozatot.  

Hozzátette: tavaly mintegy  
ötvenezer kísérőlevelet bocsátottak 
ki az éjszakai órákban a Sumal 2.0 
faanyag-nyomonkövető rendszer-
ben a kitermelőhelyektől induló ra-
kományokra. Az ilyen 
szállítmányoknál fokozott a gyanú, 
hogy illegálisan kitermelt fát tartal-
maznak, ráadásul munkavédelmi 
szempontból is aggályos a teherau-
tók éjszakai rakodása az erdőkben. 
Ezért vezetik be a korlátozást, és 
úgy fejlesztették a Sumal 2.0 fa-
anyag-nyomonkövető informatikai 
rendszert, hogy az éjszakai órákban 
ne lehessen kísérőlevelet kiállítani 
az ilyen szállítmányokra. 

A kormányhatározat két idősávot 
jelöl meg. A téli periódusban, októ-
bertől márciusig 20 és 7 óra között, 
a nyári periódusban, áprilistól szep-
temberig 22 és 6 óra között tiltják le 
a Sumal 2.0 faanyag-nyomonkö-
vető rendszerben a szállítmányok 
kísérőleveleinek kiállítását. 

„Olyan fejlesztéseket hajtottunk 
végre a Sumal rendszeren, ame-
lyekkel hatékonyabbá tesszük a fa-
anyagok nyomon követését és az 
illegális szállítmányok felderítését. 
A szabályozást az új erdészeti tör-
vénykönyvhöz igazítottuk, és kibő-
vítettük a hozzáférést az adatokhoz 
az erdészeti hatóságok és a bűnügyi 
rendőrség erdészeti bűncselekmé-
nyekre szakosodott nyomozó szer-
vei számára. Folyamatosan azon 
dolgozunk, hogy egy lépéssel az il-
legális erdőirtók előtt járjunk, a 
helyreállítási tervből olyan fejlesz-
téseket kap az informatikai rend-
szer, amelyek lehetővé teszik a 
digitális szatellitfelvételek elemzé-
sét, és kamerarendszert, rendszám-
leolvasó rendszert is csatolunk a 
Sumalhoz, amelyek hatékonyabbá 
teszik az ellenőrzéseket” – hangsú-
lyozta Tánczos Barna. 

(RMDSZ-tájékoztató) 

Tánczos Barna: Betiltottuk 
az éjszakai faanyagszállítást 

a kitermelőhelyekről 

 Szabó János      Fotó: Nagy Tibor

6,5 millió eurós sertésfarm létesül 
(Folytatás az 1. oldalról)
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Tolvajok ideje 
A tragikus eseményeket, az általános félelmet, a nehezen 

elviselhető megszorításokkal együtt bevezetett kijárási ti-
lalmat is kiváltó koronavírus-járványnak sok kellemetlen-
sége ellenére voltak hasznos velejárói is. Európai 
statisztikák szerint az övezet országaiban megfogyatkozott 
a lopások, betörések száma. Még itthon is, bár az ősi mes-
terséget az európai nagyvárosok közterein eredményesen 
művelő képviselői közül sokan kénytelen voltak hazatérni. 

A zsebtolvajok dolga azért lett nehezebb, mert megszűnt 
a turizmus, kerülni kellett a zsúfoltságot. Kevesen mertek a 
tömegközlekedési eszközökön utazni, ráadásul az otthoni 
munka és tanulás leapasztotta az utazóközönséget, és vol-
tak, akik hónapokig ki sem léptek, vagy csak a legszüksé-
gesebb esetekben hagyták el a lakásukat. Ez utóbbiak, 
valamint az otthonról dolgozók, tanulók miatt a betörők is 
alig jutottak „munkához”.  

A veszélyhelyzet lejártával viszont beindult a gépezet, a 
mások kárán élők, akiknek Szent István királyunk idején le-
vágták a kezét, feléledtek, és nagy lendülettel láttak mun-
kához. Amikor olvastam a hírt, el is gondolkoztam: hány 
honfitársunk maradna kéz nélkül, ha most bevezetnék az 
egykori szigort? Bár néhány friss esetről is értesültem, saj-

nos nem voltam elővigyázatos. Így magam is megtapasztal-
tam, hogy olyan országban is, ahol még béke van, hogyan 
juthat el az egyszerű ember a végső elkeseredésig, amikor 
a saját lakásából egy kora délután ellopják a táskáját, mert 
távozó vendége után egy telefonhívás miatt rövid időre el-
felejtette bezárni a kaput. (Gyermekkoromban ugyanaz a 
kapu nappal mindig nyitva volt.) A pénztárcán és bankkár-
tyán kívül valamennyi irat, a kismagnó és a fényképezőgép 
– mindkettő tele felvételekkel – szemüveg, írószerek, pipe-
recikkek, minden egyéb odalett, ami egy hátizsákba belefér. 
Napokig a semmi ágán üldögélve reménykedtem, hogy 
annyi betyárbecsület csak van a gazdag zsákmánnyal tá-
vozó tolvajban, hogy a különálló irattárcát, esetleg a szem-
üveget, a telefonszámos noteszt eldobja valahol. De nem 
volt.  

Ahogy azóta is elpanaszolom, hogy mi történt velem, ki-
derül, hogy szinte nincs olyan személy, akit ne loptak volna 
meg az egészen közeli vagy a távolabbi múltban. Kedves is-
merősöm súlyos betegségből kigyógyulva jutott el álmai vá-
rosába, amelynek központjában kilopták a hátizsákájából 
a pénztárcáját az okmányaival együtt. Szerencséjére volt 
otthon egy érvényes útlevele, amit az egyik családtag autó-
val elvitt a határon túlra, hogy a bonyolult ügyintézést mel-
lőzve beléphessen az országba. Vidékről ingázó 
középiskolás diáklány is pénztárca nélkül szállt le egy szép 
új autóbuszról, holott az iratai mellett csak banik voltak a 
hátitáska oldalzsebének mélyén lévő erszényében.  

Még kellemetlenebb esetet mesélt tanár ismerősöm, aki-
nek a nyitott ablakon a dolgozószobájába beugró tolvaj a 
laptopját vitte magával, az elmúlt két évben kidolgozott on-

line tananyaggal együtt. A felsorolt esetekből is kiderül, 
hogy milyen mérhetetlen kárt tudnak okozni, mennyi munka 
eredményét semmisítik meg az elkövetők, akik szabadon 
jönnek-mennek, újabb áldozatra lesve. A meglopottak szá-
mára pedig hiú remény azt hinni, hogy megkerül a tettes. 
Amikor két évvel ezelőtt a pénztárcámat lopták el a napipi-
acon, amely be van kamerázva, ezért sikerült megtalálni a 
felvételt, és egy újonnan vásárolt adathordozóra másolni a 
történteket arról, ahogy a jól öltözött, begyes nőszemély el-
járt, a helyi rendőrségen hamar kifizettek. A szolgálatos fel-
világosított, hogy csak CD-t fogadnak el, és majd hívnak 
telefonon. Akkor beláttam, hogy fölösleges segítségre várni. 
Még folytathatnám a sort bizarrabbnál bizarrabb történe-
tekkel, például, hogy a tetten ért elkövető ügyvédet fogadott, 
aki addig fenyegette a károsultat, hogy az visszavonta a fel-
jelentését, hogy megszabaduljon az ügyvédnőtől, aki foly-
tonosan zaklatta. 

Az általánosan érvényes intelmek alapján azt tanácsol-
juk, hogy a bonyolódó nemzetközi helyzetre, saját gondja-
inkra figyelve se feledkezzenek meg a ránk leselkedő 
fokozott veszélyről. Legyenek nagyon óvatosak, ne hordja-
nak magukkal okmányokat, értékeket könnyen elérhető he-
lyen, ne tegyék egy helyre a pénztárcát, iratokat, 
lakáskulcsot, mobiltelefont. Ahol nagyobb a forgalom, tö-
megben a válltáskát, hátitáskát mindenki tartsa maga előtt, 
üzletben, áruházban ne tegye le a pultra, a bevásárlósze-
kérbe. Legyenek figyelmesebbek, és ne könnyítsék meg a 
betörők dolgát azzal, hogy földszinti helyiségben nyitva 
hagyják az ablakot, a bejárati ajtót vagy magánlakásban a 
kaput.

Bodolai Gyöngyi



A magyar labdarúgó-váloga-
tott egy szerencsétlen öngól-
lal 1-0-ra kikapott a vendég 
szerb csapattól a Puskás Aré-
nában rendezett csütörtöki 
barátságos mérkőzésen. A vb-
résztvevő rivális a győztes ta-
lálatot a 35. percben szerezte, 
amikor Aleksandar Mitrovic 
nagyszerű lövése és Gulácsi 
Péter bravúros védése után 
Nagy Zsolt szerencsétlenül 
ért a labdába. Ezzel az öngól-
lal a magyarok először kaptak 
ki az önálló Szerbiától,  
amellyel harmadszor találkoz-
tak. 

Marco Rossi szövetségi kapitány 
csereként két újoncnak adott játék-
lehetőséget Ádám Martin és a ho-
nosított Callum Styles 
személyében. 

A szurkolók élőképpel és egy 
Gábor Áron tüzér őrnagytól szár-
mazó 1849-es idézettel fogadták a 
csapatokat: „A hazáért mindent a 
legjutányosabban”. 

Barátságos mérkőzéshez illően 
óvatosan kezdett mindkét csapat, de 
az „ismerkedős” perceket követően 
egyre bátrabban lendült támadásba 
is. Mindkét fél előtt egy-egy helyzet 

adódott, Szalai fejesét a szerb kapus 
bravúrral védte, míg Kostic ugyan 
betalált a magyar kapuba, de előbbi 
esetnél les, utóbbinál szabálytalan-
ság miatt kifelé járt szabadrúgás. A 
két válogatott szervezettségét az is 
mutatta, hogy a védők rendre lesre 
állították a támadókat, így legfel-
jebb a szurkolóknak okoztak izgal-
mat a lehetőségek, amíg a 
játékvezető le nem fújta a szituá-
ciót. A magyarok mezőnyben 
egyenrangú partnerei voltak a vb-
résztvevő riválisnak, de hátul Nagy 
Zsolt hibája miatt mégis a vendégek 
vonulhattak előnnyel az öltözőbe. A 
35. percben ugyanis, egy bal oldali 
szerb szöglet után, a túloldalon fel-
futó Mitrovic átvette a labdát, majd 
nagy erővel a rövid felső sarok irá-
nyába lőtt, de Gulácsi bravúrosan – 
a keresztléc segítségével – hárított, 
azonban a kipattanóhoz olyan sze-
rencsétlenül ért hozzá Nagy Zsolt, 
hogy saját kapujába sodorta a lab-
dát, amelyet már csak a gólvonalon 
túlról vágott ki Fiola (0-1). 

A második félidőben sem válto-
zott a játék képe: Marco Rossi csa-
pata méltó ellenfele volt a jobb 
erőkből álló szerb együttesnek, ki-

fejezetten veszélyes akciókat is tu-
dott vezetni, de a befejezésekbe 
rendre hiba csúszott, például Sallai 
16 méterről tiszta lövőhelyzetben 
kétszer sem találta el a kaput. Az 
idő múlásával és a sokasodó cserék-
kel visszaesett a lendület és a szín-
vonal is, a szerbek biztosan őrizték 
minimális előnyüket, sőt, egy ízben 
a magyar védelem majdnem megint 
összehozott egy gólt a vendégek-
nek, egyszer pedig, Aleksandar Mit-
rovic ziccerénél Gulácsi védett 
bravúrral. A hajrában a magyarok 

próbáltak nyomást gyakorolni a 
szerbekre, de inkább a labdaveszté-
sek utáni ellentámadások voltak ve-
szélyesek, mígnem a 
hosszabbításban Schäfer András a 
kapufát találta el, a kipattanót pedig 

Szoboszlai Dominik nem tudta az 
üresen álló kapuba lőni, így maradt 
az egygólos vereség. 

A magyar válogatott kedden 
21.45 órától az északír csapat ven-
dége lesz Belfastban. 

Fülöp Csaba a Marosvásárhelyi TVR-ben  
 
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának 

meghívottja Fülöp Csaba. A marosvásárhelyi veterán atlétabajnokkal Szu-
cher Ervin az előrehaladott korban való sportolás kihívásairól és szépsé-
géről beszélget. 
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1226.Szerkeszti: Farczádi Attila

Egygólos magyar vereség Szerbiától 

Mestermérleg 
* Marco Rossi (Magyarország): „Az eredmény miatt panaszkodhatok, de a játék 
miatt nem. Döntetlent érdemeltünk volna, ráadásul Szerbia ellen, ami nagy mér-
kőzés volt. Javultunk labdabirtoklásban, amit kifejezetten kértem is, és helyze-
teink is voltak. Ami nem tetszett, hogy túl sok passzt rontottunk el, sok volt a ki 
nem kényszerített hiba. De a hozzáállás jó volt. Szerintem a szerbek győztes gól-
ját szabálytalanság előzte meg, mert Mitrovicnak a kezére pattant a labda. A két 
újonc jó mentalitással szállt be a meccsbe, főleg Stylesszal vagyok elégedett. 
* Dragan Stojkovic (Szerbia): „Elégedett vagyok a játékkal és az eredménnyel, 
mindkét gárda jó produkciót nyújtott. A magyar csapat sok mindenre képes lehet. 
Imádom Budapestet, a legszebb város!” 

Jegyzőkönyv 
Felkészülési válogatott labdarúgó-mérkőzés: Magyarország – Szerbia 0-1 (0-1) 
Budapest, Puskás Aréna, 30 ezer néző, vezette: Filip Glova (szlovák). 
Gólszerző: Nagy Zs. (35., öngól). 
Sárga lap: Schäfer (66.), Gazdag (87.). 
Magyarország: Gulácsi – Botka (80. Kecskés), Lang, Fiola – Nego (59. Bolla), 
Nagy Á. (59. Gazdag), Schäfer, Nagy Zs. (70. Styles) – Sallai (80. Vécsei), Szo-
boszlai – Szalai Á. (70. Ádám). 
Szerbia: V. Milinkovic-Savic – Veljkovic (77. Racic), Nastasic (65. Terzic), Pavlovic 
(55. S. Mitrovic) – Lukic (46. Radonjic), Gudelj – Zivkovic (46. Jovic), Tadic, S. Mi-
linkovic-Savic, Kostic (46. Ristic) – A. Mitrovic. 

Styles: a vártnál is jobbak az első benyomásaim 
A vártnál is jobbak az első benyomásai a magyar labdarúgó-válo-

gatottról a honosított Callum Stylesnak, aki csütörtökön a szerbektől 
elszenvedett 1-0-s vereség alkalmával mutatkozott be. „Nagyon jól fo-
gadtak a társak, így eddig csak pozitívumokról tudok beszámolni. Még 
annál is jobb a helyzet, mint amire számítottam. A körülmények kivá-
lóak, a stáb profi, a csapat erős” – mondta az MTI érdeklődésére az 
angol másodosztályban szereplő Barnsley középpályása a szombati 
telki sajtótájékoztatón. 

A 22. születésnapját ma ünneplő játékosnak bevallása szerint erős-
ségei közé tartoznak a távoli lövések, amit próbál is fejleszteni, éppen 
ezért gyakran el is szokta vállalni a mérkőzéseken. „Középső közép-
pályásként tekintek magamra, de gyakran játszom bal oldali szélsőt is, 
ahogy például Szerbia ellen is. Az edző döntése, hol szerepeltet, ott-
honosan mozgok több poszton is” – mondta Styles, aki örökké emlé-
kezetesnek nevezte azt a pillanatot, amikor a stáb magához hívta a 
becserélése előtt, illetve a pályára lépés pillanatát is. 

Gazdag szerint többet kell birtokolniuk a labdát 
„Vegyes érzéseim vannak, mert bár jól játszottunk, mégis kikaptunk” 

– értékelte Gazdag Dániel a Szerbia elleni mérkőzésen történteket. A 
Philadelphia Union középpályása, aki csereként kapott lehetőséget 
Szerbia ellen, úgy vélte, kifejezetten jó közeg fogadta az újoncokat, 
így Stylesnak is gyorsan sikerült beilleszkednie, annak ellenére, hogy 
nem beszél magyarul. Kijelentette: Belfastban más típusú ellenfelük 
lesz, amely ellen többet kell birtokolniuk a labdát, és kreatívabb táma-
dójátékot kell produkálniuk. 

Botka és Baráth sem játszik az északírek ellen 
Botka Endre és Baráth Péter sem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban az Észak-Írország ellen 

kedd este rendezendő barátságos mérkőzésen.  
A magyar szövetség honlapja szerint a Ferencvárost erősítő Botka izomsérülést szenvedett csütörtökön, 

amikor a csapat 1-0-ra kikapott Szerbiától a Puskás Stadionban. A hátvéd már el is hagyta a válogatott ed-
zőtáborát. Marco Rossi szövetségi kapitány nem hív be új játékost a helyére. A debreceni Baráth a Lengyel-
országba látogató U21-es válogatotthoz csatlakozik. 

Willi Orbán – akinek nemrég távolították el a bölcsességfogát – pénteken csatlakozott a csapathoz, és 
szombat délután már részt vett az edzésen. 

Iordănescu vereséggel mutatkozott be a román kispadon 
Nem sikerült az új román szövetségi kapitány bemutatkozása: Edward Iordănescu vezényletével 1-0-s 

vereséget szenvedett hazai pályán a román csapat Görögországtól. A bukaresti Steaua-stadionban, 20 ezer 
néző előtt rendezett találkozó egyetlen gólját Buhalakisz fejelte a 39. percben. A görögök már a 23. percben 
is betaláltak, a gólt egy perccel később les miatt törölte Ricardo de Burgos Bengoechea spanyol játékvezető, 
amikor a románok már a középkezdéshez készülődtek. 

A két csapat összetétele: 
Románia: Niţă – Raţiu, Chiricheş, Rus (87. Drăguşin), Camora (75. Toşca) – R. Marin, Bordeianu (75. 

Mihăilă) – Mitriţă (62. Popescu), Cicâldău, Maxim (62. Ivan) – Puşcaş (61. Tănase). 
Görögország: Vlahodimosz – Rota, Mavropanosz, Hacidiakosz, Cimikasz –Mantalosz (81. Hacigiova-

nisz), Sziopisz, Buhalakisz (57. Duvikasz) – Limniosz (57. Bakaszetasz), Dzsiakumakisz (72. Pavlidisz), 
Pelkasz (81. Alexandropulosz). 

Románia kedden 20.45 órai kezdettel Izraelben játszik újabb felkészülési mérkőzést. 



Fotó: az FTC honlapja

Váratlan, megalázó vereséget 
szenvedett hazai pályán a lendületét 
szinte már teljesen elveszít  CSM 
Avântul. 

A bajnoki alapszakasz utolsó já-
téknapján a szászrégeniek a cso-
port nyolcpontos sereghajtóját 
látták vendégül. Az immár tizen-
négy forduló óta nyeretlen házi- 
gazdák számára a mérk zés gya-
korlatilag 0-1-r l rajtolt, hiszen 
alig tizennégy másodperc eltelté-
vel a gyulafehérváriak megszerez-
ték a vezetést: Ispas távoli, er s 
lövését Bucin csupán kiütni tudta, 
a kipattanó játékszert pedig a 
szemfüles Indrei 2-3 méterr l a há-
lóba továbbította (0-1). A lecke fel 
volt adva...  

Noha a régeniek többet kezdemé-
nyeztek, a bátran és tetszet sen fut-
ballozó vendégek okoztak több 
veszélyt a másik kapu el terében: a 
12. percben a nagyon aktív Agbo-
moniyi kecsegtet  gólhelyzetbe ke-

rült, ám mintegy 10-11 méterr l 
fölé l tt. Az Avântul els , egyben 
utolsó nagy gólszerzési lehet sége 
az els  félid ben a 19. percben adó-
dott, amikor Murar jó ütemben ér-
kez , bal oldali beíveléséb l 
Bugnar alig néhány méterr l mellé 
fejelt. 

Annak ellenére, hogy Stoica Vili 
gárdája többet birtokolta a labdát, 
az együttes teljesítménye csapni-
való volt. A támadások zöme nélkü-
lözte az elgondolást, kaotikus 
akciókat vezettek a házigazdák, mi-
közben a labdakezelésük csak úgy 
hemzsegett az elemi technikai hi-
báktól. A pénteki találkozó így 
szászrégeni szemszögb l az eddigi 
legkiábrándít bb összecsapás címét 
is kivívta magának. 

A Fehér megyei gárda jó játéka a 
45. percben ismételten góllá érett: a 
jobb széli „sugárúton” Ispas elszé-
dítette a régeni véd ket, a beadott 
labdát Bucin kapuvéd  kiütötte, a 
pöttyös Feti ához került, aki a tizen-
hatos közepéb l, egy jól eltalált rú-
gással a hálóba l tt (0-2). 

Az Avântul kínkeserves „teljesít-
ményét” szemlélve, már az els  já-
tékrész után borítékolható volt a 
vereség... 

A második félid  nem b velke-
dett gólhelyzetekben. A megnyug-
tató, kétgólos el ny birtokában az 
Unirea 1924 leginkább a pontos vé-
dekezésre, valamint a labdabirtok-
lásra összpontosított. A hazaiak 
kitartó támadásainak zöme nem je-
lentett túlzott veszélyt Giorgovean 
kapujára. A 48. percben egy ígére-
tesnek látszó támadás végén M. Pop 
l tt, ám próbálkozása kevéssel 
ugyan, de mellé szállt. A 69. perc-
ben ugyan  jó pozícióból mellé 
„bólintott”. Az említett lehet ségek 
leginkább csak „fél” gólhelyzetek 
voltak. A legnagyobb hazai gólszer-
zési lehet ség a 90. perc eseménye 
volt, amikor S. Chiril  zavartalan 
szituációban, mintegy 10 méterr l 
fölé emelt. 

Az Avântul kritikán aluli teljesít-
ménye következtében megalázó ve-
reséget könyvelhetett el hazai 
környezetben, a csoport sereghaj-

tója ellenében. A csapat jelenlegi 
helyzete több mint aggasztó, és 
egyre kilátástalanabbnak t nik. 
Noha a heged k városában már 
mintegy tíz éve idilli képet próbál-
nak festeni a fiatal helyi tehetségek-
r l, sajnos, az a szomorú valóság, 
hogy két (jóindulattal három) fiatal 
labdarúgó kivételével a játékoskeret  
70%-a  4. ligás szint . 

Tisztelt szászrégeniek (és nem 
csak), rövidesen kezd dik a Büsz-
keség és balítélet cím  „sorozat” 
els  része. Mindazoknak, akik 
ebben az idényben kísérleti nyúllá 
változtatták a régeniek egyetlen fel-
n tt csapatát, szíves figyelmükbe 
ajánlom, hogy nézzék végig a kie-
sés elkerüléséért folyó alsóházi küz-
delmeket.

Kínos szászrégeni vereség a sereghajtó ellen 

A labdarúgó 4. liga 15. fordulójában mindkét csoportban 
fontos események történtek. 

Az 1. csoportban gyakorlatilag véglegesnek tekinthet  a fels házi 
rájátszás mez nye, miután a Marosszentgyörgyi Kinder legy zte 
Ákosfalvát, és ezzel három fordulóval a befejezés el tt nyolc pont 
el nyre tett szert riválisával szemben. Elméletileg ugyan még meg-
el zheti Ákosfalva, a gyakorlatban azonban erre már nincs esélye. A 
két marosvásárhelyi csapat gy zelmének aránya pedig önmagáért be-
szél. 

A 2. csoportban sokkal kiegyensúlyozottabb eredmények születtek, 
az éllovas Marosludas pedig meglepetésre csak döntetlent ért el hazai 
pályán az Academica Transilvania ellen. Ezzel pedig lehet séget biz-
tosított Radnótnak, hogy megel zze a rangsorban. Itt még kérdéses, 
hogy az Academica Transilvania vagy Kerel  jut a fels házba harma-
dikként, sok múlhat a szombati, Radnót – Kerel  találkozó eredmé-
nyén. Az els  két helyezett kvalifikációja viszont már biztosnak t nik. 

Marosludas átengedte  
az els  helyet Váratlan és meglep  veresé-

get szenvedett a Nyárádt i 
Unirea 2018 a labdarúgó 3. 
liga IX. csoportja alapszaka-
szának utolsó fordulójában. A 
feljutási osztályozóra pályázó 
csapat a meccs el tt kies  he-
lyen álló S n tateától hazai 
pályán kikapott 2-0-ra. 

Az esélyes túlzott magabiztossá-
gával lépett pályára a házigazda 
együttes a kolozsvári csapat elleni 
mérk zésen, ám a mez nyfölény el-
lenére nem tudta veszélyesen meg-
közelíteni a vendégek kapuját. Az 
els  félid re ez volt a jellemz : tá-
madtak a házigazdák, a S n tatea 
pedig csak néha próbálkozott ellen-
akciókkal, ám annál hatékonyabban 
tartóztatta fel a nyárádt i támadáso-
kat. A hazaiak kiharcoltak ugyan 2-
3 szabadrúgást a tizenhatos vonala 
el l, és számtalan szögletet is, ezek 
azonban rendre eredménytelenek 
maradtak. Az els  játékrész legna-
gyobb lehet ségét Codrea hagyta 
ki, közvetlenül a félid  végét je-
lent  sípszó el tt. 

A második félid ben is folytató-
dott a steril nyárádt i mez nyfö-
lény, azonban a S n tatea egyre 
bátrabban merészkedett át a felez -
vonalon, és a 59. percben megsze-
rezte a vezetést: Alex Oltean kapta 
a labdát a tizenhatos jobb sarkában, 
a véd k túlságosan távolról kísér-
ték, így volt ideje megfordulni, és 
statikus helyzetb l, magas ívvel, a 
fels  léc segítségével a hosszú sa-
rokba küldte a labdát (0-1). Alig 9 
perccel kés bb pedig jött az újabb 
hideg zuhany a házigazdáknak: 
ugyanaz az Oltean ezúttal laposan, 
a nyárádt i kapus, Vlasa kisebb 
közrem ködésével küldte a hosszú 
sarokba, szintén a tizenhatos jobb 
oldaláról (0-2). 

A kapott gólok sokkját a nyárád-
t iek nem tudták feldolgozni, és 
noha lett volna lehet ségük a gól-
szerzésre, ezeket nem tudták ki-
használni: el bb Ganea l tte 
csúnyán fölé néhány méterr l, majd 
Constantinescu 11 méterr l tette 
ugyanezt, de legalább ugyanannyi-
val küldte a fels  léc fölé a labdát. 
Az utolsó lehet ség egy 17 méter-
r l, középr l elvégzett szabadrúgás 

volt, a labda azonban megpattant a 
sorfalon, és kevéssel elkerülte a 
célt. 

A vereség érzékenyen érinti az 
Unirea 2018-at, amely így három 
ponttal kisebb hozománnyal kezd-
heti a fels házat, és nem tudta meg-
közelíteni a 2. helyen álló Kudzsirt. 
Hogy utóbbi második helyét meg-
pályázhatja-e, az már a rájátszás 
els  fordulójában kiderül, hiszen 
Nyárádt  szombaton éppen Kudzsir 
otthonában kezd. A fels házi ráját-
szásban részt vev  négy csapat há-
romszor játszik az idény végéig 
még egymással, majd az els  kett  
az osztályozóban folytathatja.

Rosszul zárta Nyárádt  az alapszakaszt 

Bálint Zsombor
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A Ferencváros 14-szeres válogatott labdarúgója, Sigér 
Dávid szombaton visszatért a pályára súlyos térdsérülését 
követ en. 

Az FTC 1-0-ra gy zött a másodosztályú Szeged-Csanád 
Grosics Akadémia otthonában rendezett barátságos mérk -
zésen. A vendégcsapat honlapja szerint a 31 éves középpá-
lyás a 62. percben lépett pályára. 

Sigér ezt megel z en legutóbb tavaly július 27-én, a Zal-
giris Vilnius otthonában lejátszott Bajnokok Ligája-selejte-
z n játszott, vagyis 243 nap után tért vissza. A litvániai 
meccs után egy edzésen elszakadt a korábban pótolt elüls  
keresztszalagja, emellett a bels  oldalszalagja is megsérült. 

A szegediek a meccs teljes bevételét az ukrajnai mene-
külteknek ajánlották fel.

Sigér Dávid 243 nap után visszatért 

Eredményjelz  
A labdarúgó 4. elitliga 15. fordulójának eredményei: 
* 1. csoport: Marosoroszfalui Mure ul – Mez rücsi Câmpia 3-

1, ACS Marosvásárhely – Erd szentgyörgyi Kis-Küküll  14-0, 
Nyárádszereda – Marosvásárhelyi ASA 0-6, Marosszentgyörgyi 
Kinder – Ákosfalvi Napsugár 2-0. Szováta állt. 

* 2. csoport: Marosludasi Mure ul – Marosvásárhelyi Acade-
mica Transilvania 2-2, Kerel i Mure ul – Dics szentmártoni Vii-
torul 4-1, Mez szengyeli Inter – Radnót 1-3, Nyárádt i Unirea 
2018 II – Búzásbeseny i Înfr irea 3-3. A Marosvásárhelyi Atletic 
állt. 

Waltner Róbert lemondott  
a ZTE FC vezet edz i posztjáról 

Waltner Róbert lemondott a magyar labdarúgó NB I-
ben szerepl  Zalaegerszeg vezet edz i posztjáról. „Vá-
ratlanul ért minket a döntése, de tiszteletben tartottuk a 
kérését. A szezon végéig a jelenlegi edz i stáb irányítja a 
szakmai munkát” – közölte a klub honlapján a ZTE FC 
elnöke, Végh Gábor. A 44 éves edz  tavaly március 15-
én vette át a zalaiak irányítását. A csapat a kilencedik he-
lyen zárta az elmúlt idényt, jelenleg pedig a negyedik 
pozícióban áll. Waltner mérlege 13 gy zelem, tíz döntet-
len és 11 vereség volt a tétmérk zéseken. 

Eredményjelz  
Labdarúgó 3. liga, IX. cso-

port, 18. forduló: Tordai Sticla 
Arie ul – Kolozsvári Viitorul 1-
2, Nyárádt i Unirea 2018 – Ko-
lozsvári S n tatea 0-2, 
Szászrégeni CSM Avântul – 
Gyulafehérvári Unirea 1924 0-2, 
Kudzsiri Metalurgistul – Vajda-
hunyad 1-3, CS Marosújvár – 
Beszterce-Naszódi Gloria 2018 
1-1. 

Jegyz könyv 
3. liga, IX. csoport, 18. forduló (a bajnoki alapszakasz utolsó mér-

k zése): Szászrégeni CSM Avântul – Gyulafehérvári Unirea 1924 0-2 
(0-2) 

Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 200 néz , napsütéses id járás. 
Vezette: Cosmin Roman – Leonard Macovei, Iulian Con ofan (mind-

hárman Jászvásár). Ellen r: Melian N d an (Cege), Florin Ghimb an 
(Brassó). 

Gólszerz k: D. Indrei (1.), R. Feti a (45.). 
CSM Avântul: Bucin – Bugnar, Grigora  (82. Popa), S. Chiril , 

Suciu, P. Luca (65. C. Chiril ), Harkó, Pop, Vrabie, Murar, erb na i 
(54. Tóth K.). 

Gyulafehérvári Unirea 1924: Giorgovean – Harangozó E., (89. Bak-
csi),  Scrob, Codrea, One  (89. Denelean), Benkirat, Ispas (90+2. 
Lupea), Bârdea, Agbomoniyi, Indrei, Feti a. 

Szabó Antal-Lóránd 



A női kosárlabda Nemzeti 
Liga alapszakaszának utolsó 
fordulójában három mérkő-
zést ugyanabban az órában 
játszottak, hiszen ezek ered-
ményétől függött a 4-6. he-
lyek eloszlása. A Sirius a 
bajnok Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi SIC-et fogadta, így – te-
kintve, hogy minimális volt az 
esély a győzelemre – számára 
a másik két találkozó eredmé-
nye volt fontosabb ebben a 
fordulóban. 

Ahhoz, hogy a marosvásárhelyi 
együttes az 5. helyen zárjon, papír-
formáknak kellett volna teljesül-
niük. Míg azonban Konstanca 
legyőzte idegenben Kézdivásár-
helyt, Arad, amely addig vezetett, 
az utolsó másfél percben „megadta” 
magát Alexandrián. Aradnak gya-
korlatilag választási lehetősége 
volt, hogy Alexandriával vagy a Si-
riussal akar játszani a negyeddöntő 
sorozatban – utóbbit választotta. A 
marosvásárhelyi csapatnak most az 
a feladata, hogy bebizonyítsa, rosz-
szul számoltak... 

Ami pedig a Sepsiszentgyörgy 
elleni mérkőzést illeti, egészen 
másként nézett ki, mint a két csapat 
közötti idegenbeli találkozó, ame-
lyet gyakorlatilag eleve feladott a 
Sirius. Hazai közönség előtt makacs 
ellenállást tanúsított a képzettebb 
ellenféllel szemben, és noha végig 
érezhető volt, hogy nincs igazán 
esélye a sikerre, megpróbálta leg-
alább a lehető legszorosabbá tenni 
a meccset. Ebbéli törekvésében 
nem segítette a játékvezetők sza- 
bályértelmezése, hiszen a bírók 
nem hagyták a szoros, kemény vé-
dekezést, nagyon hamar befújták a 
szabálytalanságokat a kulcsjátéko-
sok, Sherill, Chiș és Ljubinec ellen, 
amivel félideig ki is vettek egy fon-
tos eszközt a csapat kezéből (Sherill 
egyébként ebben a bajnokságban 
először kigyűjtötte az öt szabályta-
lanságát, noha szikrával sem volt 
agresszívebb, mint más meccse-
ken!). A Sepsi SIC a végére pedig 
triplákkal (11/27) eltúlzottá tette a 
végeredményben megmutatkozó 
különbséget. 

A marosvásárhelyieknek emellett 
támadásban nagyon meg kellett 

dolgozniuk a dobópozíciókért, ezt 
néhányszor igen szépen megoldot-
ták, máskor viszont kiszorított po-
zícióból kellett próbálkozniuk, és ez 
nem segített a dobószázalékukon. 
Néhány játékoson érezhető volt, 
hogy túlságosan tiszteli az ellenfe-
let, nem meri elvállalni a dobást. A 
mindössze három napja érkezett 
Ljubinec számára nem egy ilyen el-
lenfél volt a legjobb lehetőség, 
hogy beépítsék a támadósémákba, 
pedig ha nem csak Sherillre játsza-
nak kosár alatt, hanem szélesebb a 
skála, jobb esélye van a pontszer-
zésre. Nem is volt a legjobb napja, 
ami a próbálkozásokat illeti. Figye-
lemre méltó viszont, hogy a Sirius 
több lepattanót gyűjtött, mint a baj-
nok (40-34), és 11 labdát lopott az 
ellenféltől. És ha említettük a sze-
mélyi hibákat, a Sepsi SIC 19 sza-
baddobást végezhetett el, míg a 
Sirius csak 7-et. 

A marosvásárhelyi csapat tehát, 
néhány olyan mérkőzés elveszítése 
következtében, amelyeket illett 
volna megnyernie, csak a 6. lett az 
alapszakaszban, a negyeddöntő so-
rozatban pedig így két győzelemig 
tartó párharcban Arad ellen lép pá-
lyára. Az első meccset Aradon ren-
dezik. 

Formaságot teljesített a Maros-
vásárhelyi CSM a kosárlabda 1. 
liga 17. fordulójában azzal, hogy 
legyőzte a Brassói Ralph csapa-
tát. Ismét azt láthattuk, hogy mi-
lyen nehéz komolyan venni az 
olyan meccset, amelyen boríté-
kolható az elsöprő arányú győze-
lem, erről a marosvásárhelyi 
alakulat szerény dobószázaléka 
tanúskodik. 

A csapatban bemutatkozott a Kolozs-
vári U-BT-től érkezett Darius Coste, 
akit az U23-as kontingens erősítésére 
igazolt le a klub, tekintve, hogy a sza-
bály megköveteli, hogy két 23 évesnél 
fiatalabb játékos állandó jelleggel a pá-
lyán legyen. A keretben sok fiatal játé-
kos van ugyan, de a szakmai stáb 
semmilyen kockázatot nem kíván vál-
lalni a feljutásért folyó küzdelemben. 

A brassói meccsen nem volt jelen 
Borșa, illetve a fiatal generáció két ígé-
retes tagja, Nistor és Kiss sem. Ha fo-
cimeccsről lenne szó, talán azt 
mondanánk, hogy a találkozón egyka-
puzás folyt, ám a kosárlabdában ez 
nyilván másként tevődik fel. A védeke-
zésről mindenképpen sokat elmond, 

hogy Brassó nem szerzett 11 pontnál 
többet egyik negyedben sem. Ugyanak-
kor a támadásban rengeteg dobás ma-
radt ki, sokszor a palánk alól is. 
Tekintve, hogy nem éppen a liga leg-
erősebb védelme ellen játszott a maros-
vásárhelyi együttes, a mindössze 
50%-os mutató mezőnyből alacsony 
hatékonyságnak tekinthető, a triplákról 
nem is beszélve, ahol mindössze 16%-
ot (3/18) sikerült összehozni (nyilván, 
nem sikerült eléggé összpontosítani). 

Ha minden igaz azonban, ez volt az 
utolsó olyan mérkőzés, amely semmi-
féle kihívást nem jelent a gárda szá-
mára, most már valamivel erősebb 
ellenfelek következnek. Mindjárt ked-
den a Bukaresti Agronomia elleni, a 11. 
fordulóból elmaradt mérkőzést pótolják 
17 órától a Ligetben, az ellenfél pedig 
esélyes akár arra is, hogy a legjobb 
négy között végezzen, így – noha a 
CSM a toronymagas esélyes – nem 
lehet félvállról venni. A hétvégén aztán 
a Nagyváradi CSM fiókcsapata érkezik 
Marosvásárhelyre, amely hasonló já- 
tékerőt képvisel. Ezek jó főpróbák a két 
legfőbb rivális elleni találkozók előtt, 
hiszen április 10-én a Bukaresti Laguna 
otthonába látogat a CSM, majd ezt kö-
vetően a legerősebb ellenfelet, a Buka-
resti Științát fogadja. 

Jegyzőkönyv 
Kosárlabda 1. liga, 17. forduló: Brassói Ralph – Marosvásárhelyi CSM 36:91 (11-20, 5-23, 
11-27, 9-21) 
Brassó, D. P. Colibași sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Răzvan Opriș (Nagyszeben),  
Georgian Stoica (Brassó), Alexandru Sandu (Jászvásár). Ellenőr: Marian Oprea (Brassó). 
Ralph: Ilea 11 pont (2), Souca 10, Stochici 9 (1), Sima 4, Turtoi 2, Zaharia, Ileș, Franzolas, 
Preda. 
Marosvásárhelyi CSM: Martinić 22 pont (2), Ross-Miller 16, Sánta 16, Șolopa 15, Mureșan 
6, Engi-Rosenfeld 6, Coste 6 (1), Steff, Szilveszter, Tălmăcean, Trif. 

Eredményjelző 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 25. forduló: Csíkszeredai VSKC – Zsilvásárhelyi CSM 86:81, FC Argeș Pitești – Bukaresti 
Dinamo 66:61, Galaci CSM – Nagyszebeni CSU 94:105, Konstancai Athletic Neptun – SCM U Craiova 69:71, Bu-
karesti CSA Steaua – Temesvári SCM OMHA 74:79, Bukaresti Rapid – Kolozsvári U-BT 70:89 (korábban játszották), 
CSM Ploiești – Nagyváradi CSM kedden, Foksányi CSM – CSO Voluntari április 12-én; 26. forduló: Zsilvásárhelyi 
CSM – FC Argeș Pitești 78:70, Kolozsvári U-BT – Csíkszeredai VSKC 89:87, CSO Voluntari – CSM Ploiești 81:69. 
A SCM U Craiova – Bukaresti CSA Steaua, Temesvári SCM OMHA – Galaci CSM és Bukaresti Dinamo – Foksányi 
CSM mérkőzéseket lapzárta után rendezték, a Nagyszebeni CSU – Bukaresti Rapid találkozót ma játsszák. A Nagy-
váradi CSM – Konstancai Phoenix összecsapást április 22-én pótolják. 

Eredményjelző 
Kosárlabda 1. liga, eredmények a 15. fordulóból: Bukaresti NN Ulisse – Nagyváradi CSM 
CSU II 67:68, Jászvásári Politehnica – Bukaresti Agronomia 48:55; 16. forduló: Jászvásári 
Politehnica – Bukaresti Eagles 72:41, Bukaresti Știința – Bukaresti Laguna 88:75,  Buka-
resti Agronomia – Brassói Ralph 87:53, Kolozsvári U – Nagyváradi CSM CSU II 73:71, Ma-
rosvásárhelyi CSM – CSU Craiova 99:59 (korábban játszották), Nagyszebeni CSU II – 
Bukaresti NN Ulisse április 9-én; 17. forduló: Bukaresti Eagles – Nagyszebeni CSU II 71:86, 
Bukaresti Laguna – Kolozsvári U 86:47, Brassói Ralph – Marosvásárhelyi CSM 36:91. A 
Bukaresti NN Ulisse – Jászvásári Politehnica és a CSU Craiova – Bukaresti Agronomia 
mérkőzést lapzárta után játszották, a Nagyváradi CSM CSU II – Bukaresti Știința össze-
csapást március 31-én rendezik. 
Elmaradt mérkőzésen: Bukaresti Știința – Nagyváradi CSM CSU II 105:69, Bukaresti Ag-
ronomia – Nagyszebeni CSU II 54:68, CSU Craiova – Bukaresti NN Ulisse 59:66. 

Jegyzőkönyv 

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 26. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – Sepsiszent-
györgyi Sepsi SIC 52:81 (14-17, 12-19, 15-21, 11-24) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Andrei Răileanu (Fok-
sány), Andrei Hăpău (Jászvásár), Szőcs Janka (Gyergyószentmiklós). Ellenőr: 
Marian Oprea (Brassó). 
Sirius: Sherill 25 pont (2), Chiș 8 (2), Cortez 5 (1), Lipovan 4, Czimbalmos 3 (1), 
Ljubinec 2, Badi 2, Sólyom 2, Mircea 1, Feiseș. 
Sepsi SIC: Fraser 19 pont, Ghizilă 15 (3), Raber 10, Podar 9 (3), Wallace 9 (3), 
Jones 8 (1), Pašić 7 (1), Pop 4, Cătinean. 

A rájátszás párosítása 

* az 1-8. helyekért: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Kolozsvári U, Szatmárnémeti 
CSM – Kézdivásárhelyi KSE, Aradi FCC – Marosvásárhelyi Sirius, Konstancai 
Phoenix – CSM Alexandria 
* a 9-12. helyekért: CSM Târgoviște – Bukaresti Rapid, Bukaresti Agronomia – 
Brassói Olimpia. 

Eredményjelző 

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 26. forduló: CSM Alexandria – Aradi FCC 90:84, Ma-
rosvásárhelyi Sirius – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 52:81, Brassói Olimpia – CSM 
Târgoviște 58:63, Kézdivásárhelyi KSE – Konstancai Phoenix 40:78, Kolozsvári 
U – Szatmárnémeti CSM 42:60 (korábban játszották). A Bukaresti Agronomia és 
a Kolozsvári U állt. 
Elmaradt mérkőzésen: Bukaresti Rapid – Szatmárnémeti CSM 53:76.

Nehéz a könnyű ellenfelek ellen 

Arad a Siriust választotta 

Két fordulót is rendez-
tek múlt héten a kosár-
labda Nemzeti Ligában. 

Alighanem a bajnoki 
idény meglepetését sike-
rült elkerülnie a zárómá-
sodpercekben a 
Kolozsvári U-BT-nek, 
amely ugyancsak múlt 
héten bejutott a Bajnokok 
Ligája negyeddöntőjébe, 
ám majdnem kikapott 
hazai pályán a sereghajtó 
Csíkszeredától. A szé-
kelyföldi alakulatnak 
egyébként is jó hete volt, 
hiszen újabb győzelmet 
szerzett, ezúttal Zsilvá-
sárhely ellen, de az utolsó 
helyet még így sem sike-
rült elhagynia. Kolozsvá-
ron viszont öt perccel a 
vége előtt még 74-74-re 
állt a mérkőzés az U-BT 
ellen, és csak a legutolsó 
másodpercben dőlt el a 
meccs a friss BL-negyed-
döntős javára. 

Meglepetés viszont, 
hogy Pitești kikapott Zsil-
vásárhelyen. 

A kosárlabda Nemzeti 
Liga lassan az alapsza-
kasz végéhez érkezik, 
már csupán négy forduló 
van hátra, de még csak 
négy csapat lehet biztos 
vagy szinte biztos a felső-
házban, a többi négy 
helyért még ádáz küzde-
lem várható. Nem csak a 
négy forduló során, hi-
szen még 15 elmaradt 
mérkőzés is van, amelyek 
eredményei jelentősen 
befolyásolhatják a végső 
sorrendet. 

Csíkszereda hajszálnyira volt 
a bombameglepetéstől 
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Fotó: az U-BT közösségi oldala 

Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor 



LAKÁS 

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-653-
905. (sz.-I) 

MINDENFÉLE 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15164) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, György Attila.  
(15389-I) 

VÁLLALUNK 20% kedvezménnyel 
szigetelést, szobafestést, tetőkészí-
tést, cserépforgatást. Tel. 0748-862-
911, Jani. (15384-I) 

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, 
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-
lyen munka. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel. 0754-553-856, 
Jani. (15242) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú szívvel emlékezünk 
FEKETE GYULÁRA (Gyuszi), 
aki 5 éve, hogy örökre 
eltávozott. Akik ismerték és 
szerették, gondoljanak rá 
szeretettel. Emlékét őrzi 
felesége, gyermeke és unokái. 
Az Úr Jézus őrködjön felette! 
(15442-I) 

„Köszönjük, Uram, hogy ő a 
miénk volt, és az is marad, 
mert aki szerettei szívében él, 
az nem hal meg soha, csak 
távol van.” 
Fájó szívvel emlékezünk a 
drága jó édesapára, 
nagytatára, dédtatára, apósra, 
rokonra és jó ismerősre, a 
hagymásbodoni születésű  

TÖVISSI ISTVÁN  
volt marosvásárhelyi lakosra 
halálának 7. évfordulóján. 
„Tátongó űr lelkünkben a 
hiány, néha kicsit csendesül, 
de míg élünk, örökké fáj.” 
Nyugodjon békében! 
Szerettei. (15403-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Fájdalommal, megtört szívvel 
búcsúzunk a szeretett 
nagynénitől és sógornőtől, özv. 
MADARÁSZ ROZÁLIÁTÓL. 
Őszinte részvétünk gyászoló 
hozzátartozóinak. 
Szakács István és családja, 
valamint özv. Sárkány Mária. 
(15449) 

Erőt, vigasztalódást kívánunk 
őszinte részvéttel és mély 
együttérzéssel a Jagelka 
családnak. Zsóka és Melinda. (-I) 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és 
MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám 
alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (sz.-I) 
ALKALMAZUNK FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ 
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a 0773-316-377-
es telefonszámon. (66385-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Megpihenni tértél, a fájdalmat 
elhagyva, melyet reménykedve, 
türelemmel viseltél magadban. 
Kegyetlen volt a sors, elvett 
tőlünk, de a szereteted örökre itt 
marad velünk. 
Fájó szívvel emlékezünk  

id. SZABÓ ZOLTÁNRA, 
aki március 28-án hat hónapja 
itthagyta szeretteit. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

Emlékét őrzi felesége,  
fia és családja. (15433)

Április elsejétől indítja a fejlesztési miniszté-
rium a helyreállítási alap eddigi legnagyobb 
költségvetésű pályázati kiírását. 2,82 milli-
árd euróból tömbházlakásokat és közintéz-
ményeket tesznek energiatakarékossá, 
földrengés- és tűzbiztossá – hívta fel a figyel-
met bukaresti sajtótájékoztatóján Cseke Attila 
RMDSZ-es miniszter. 

A fejlesztési szaktárca által kezelt és a helyreállítási 
alapból finanszírozott beruházásokra vonatkozó öt pá-
lyázati útmutatót a Hivatalos Közlönyben teszi közzé 
a minisztérium legkésőbb hétfőig, amikor élesíti a 
szaktárca a digitális felületet is, amelyen keresztül áp-
rilis 1-jétől egyszerűen lehet pályázni.  

Cseke Attila rámutatott: 2009 és 2021 között a mi-
nisztérium összesen 2.719 tömbházat tett energiata-
karékossá, és 28 épületet földrengésbiztossá. „Ehhez 
képest most négy év alatt 4.333 épületet újítunk fel, 
csökkentve az energiaszükségletet és a szén-dioxid-
kibocsátást. 4.333 energiatakarékos épület – ez azt je-
lenti, hogy a Vidraru vízerőmű éves kapacitásának 
megfelelő energiamennyiséget spórolunk, ez nagyon 
fontos a megnövekedett árak kontextusában. Ugyan-
akkor annyival csökkentjük a szén-dioxid-kibocsátást, 
mint amennyit 755.000 hektár erdő tud belélegezni” 
– nyilatkozta Cseke Attila fejlesztési miniszter.  

A helyreállítási alapból 2,17 milliárd eurót különí-
tett el a fejlesztési minisztérium, de összesen 2,82 mil-
liárdra írhat alá finanszírozási szerződést, így 
biztosítja azt, hogy minden rendelkezésre álló európai 

támogatást felhasznál. Az összegből átlagban 1.733 
tömbházlakást és 2.600 közintézményt újíthatnak fel, 
mondta el a szaktárcavezető, majd hozzátette: 282 
millió euróból átlagosan 130 tömbházat és 325 köz-
intézményt tesznek földrengésbiztossá, és 230 millió 
eurót szántak az elszegényedés által veszélyeztetett 
környezetben található lakások energiatakarékossá té-
telére.  

Cseke Attila hangsúlyozta: sem a lakóktól, sem az 
önkormányzattól nem kér önrészt a fejlesztési minisz-
térium, a beruházásokat teljes mértékben a szaktárca 
finanszírozza. A pályázatok érkezési sorrendje döntő 
lesz, és az összegek arányosan oszlanak meg a me-
gyék között azért, hogy az ország minden részében 
adott legyen a fejlődés lehetősége. „Kevés épületet 
újítottak fel Romániában az elmúlt időszakban, ezért 
sok a rossz állapotban lévő épület, és sok a tennivaló 
ezen a területen, ehhez a munkához láttunk most 
hozzá” – mondta Cseke Attila.  

A pályázatokat a www.mdlpa.ro/investitii/PNRR 
oldalon fogadja a minisztérium, az önkormányzatok 
saját, biztonságos felhasználóval és jelszóval jelent-
kezhetnek be. Ezen a felületen minden önkormányzat 
a saját maga számára elérhető beruházásokat láthatja 
csak, és abból válogathat. A minisztérium honlapján 
a beruházások összköltsége is látható lesz, illetve a 
már beérkezett pályázatok, az összegek pedig a beér-
kezett finanszírozási igényekkel arányosan fognak 
csökkenni. 

(RMDSZ-tájékoztató) 

Áprilistól lehet pályázni a helyreállítási alapra

Munkaközvetítésnek álcázott, bűnszervezet-
ben elkövetett embercsempészet ügyében 
vizsgálódik a szervezett bűnözés és terroriz-
mus elleni ügyészség (DIICOT).  

Az ügyészség pénteki közleményében arról szá-
molt be, hogy csütörtökön nyolc Beszterce-Naszód 
megyei helyszínen tartottak házkutatást, és két román, 
valamint egy pakisztáni származású norvég állampol-
gárt helyeztek hatvan napra hatósági felügyelet alá.  

A DIICOT közleménye szerint a vizsgált szemé-
lyek tavaly bűnszervezetet hoztak létre azzal a szán-
dékkal, hogy pakisztáni munkavállalókat hozzanak 

Romániába, akiket aztán segítettek abban, hogy át-
szökjenek a határon, és az Európai Unió más álla-
maiba jussanak.  

A migránsokat pakisztáni munkaerő-közvetítő cé-
geken keresztül szervezték be, amelyek 5-12 ezer 
eurót fizettek a bűnözői csoportnak, hogy az egy besz-
tercei vállalatnál munkaszerződéseket kössön velük. 
2021 októberében 97 pakisztáni munkavállaló érke-
zett a hálózaton keresztül, akiket egy Maros megyei 
panzióban szállásoltak el. Ez év januárjáig valameny-
nyiük munkaszerződését felbontották, és a hatóságok 
feltételezése szerint segítették őket abban, hogy el-
hagyják Romániát. (MTI) 

Munkaközvetítésnek álcázott 
embercsempészet  

Július elsejétől 20 százalékkal drágulnak a 
vonatjegyek – közölte pénteken a Facebook-
oldalán a szállításügyi miniszter. 

Sorin Grindeanu beszámolója szerint aznapi ülésén 
a kormány jóváhagyta a Román Vasúttársaság sze-
mélyszállító részlegének (CFR Călători) költségveté-
sét. A vonatjegyek árának 20 százalékos emelését a 
vállalat kérte – írta bejegyzésében a miniszter. 

Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a vonatjegyek 
ára 2013 óta változatlan, annak ellenére, hogy a vil-
lamos energia és az üzemanyagok folyamatosan drá-
gultak. Grindeanu közölte, a kormány tudatában van 
annak, hogy a hazai vasúti infrastruktúra fejlesztésre 
szorul, ezért a CFR Călători jelentős beruházásokhoz 
kap finanszírozást az országos helyreállítási terven 
keresztül.  (Agerpres) 

A kormány jóváhagyta a vonatjegyek árának 
emelését  

Nem aggasztó a koronavírusos esetszámok 
enyhe növekedése, a kormánynak nincs 
szándékában ismét korlátozó intézkedéseket 
bevezetni – jelentette ki szombati sajtótájé-
koztatóján az egészségügyi miniszter. 

Alexandru Rafila elmondta, az elmúlt napokban 3 
és 4 ezer között váltakozott az igazolt fertőzések 
száma, és a teszteknek átlagban a 12 százaléka volt 
pozitív. „A járványgörbe enyhén emelkedik, de még 
nem aggasztó ez a növekedés” – jelentette ki, hozzá-

téve, hogy reményei szerint heteken belül normalizá-
lódnak a dolgok. A miniszter ismételten azt ajánlotta 
a lakosságnak, hogy viseljen maszkot, főként zsúfolt 
beltérben, például tömegközlekedési eszközökön. 
Emlékeztetett arra, hogy a maszk nemcsak a korona-
vírus ellen, hanem más légúti fertőzéses megbetege-
dések ellen is véd. 

A koronavírus reprodukciós rátája pénteken 1,13 
volt, ami az esetszámok növekedését jelzi, nem nőtt 
azonban a kórházi kezelésre szoruló betegek száma. 
(Agerpres) 

Nem vezetnek be ismét 
korlátozó intézkedéseket 

Román nyelv és irodalom írásbeli próbaérett-
ségi vizsgán vesznek részt hétfőn a tizenket-
tedikes és tizenharmadikos (esti tagozatos) 
diákok. 

Kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 
szerdán a választott tantárgyból vizsgáznak. A nem-
zeti kisebbségekhez tartozó diákok március 31-én 
írásbeliznek anyanyelvükből. A próbaérettségi ered-
ményeit április 14-én teszik közzé. 

A vizsgák egységesen 9 órakor kezdődnek, a diá-
koknak legkésőbb fél 9-re a teremben kell lenniük. A 
dolgozat megírására a tételek kiosztásától számítva 
három óra áll a próbaérettségizők rendelkezésére. 

Az oktatási minisztérium szerint a felmérés ered-
ményei alapul szolgálnak a diákok iskolai teljesítmé-
nyének növeléséhez. A próbaérettségin kapott 
osztályzatot nem lehet megóvni, a jegyek csak egyéni 
kérésre kerülnek be a naplóba. (Agerpres) 

Kezdődik a próbaérettségi 



8    NÉPÚJSÁG ______________________________________________________ REKLÁM _______________________________________________ 2022. március 28., hétfő 

 


