
Amint továbbgyűrűzik a koronavírus-járvány, és nő a pánik
az emberek körében, több civil szervezet is igyekszik felka-
rolni a legveszélyeztetettebbnek számító réteget: a magukra
maradt időseket, betegeket. A marosvásárhelyi Telefonos
Szeretetszolgálat igen emberséges kezdeményezéssel ruk-
kolt elő: hétfőtől minden hétköznap fogadják a segítségre
szorulók hívásait, ha kell, élelmiszer vagy gyógyszer biztosí-

tásában nyújtanak segítő kezet, de akár megnyugtató taná-
csért is hozzájuk fordulhatnak a nehéz helyzetben lévők. A
Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) pedig fiatalokat toboroz,
akik segítenének az időseknek.
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Mától szükség-
állapotot hirdetett 
az államfő
Az államfő szerint ezáltal újabb erőfor-
rásokat lehet majd kiutalni a koronaví-
rus előidézte válság kezelésére.
____________3.
Harmincéves 
az MMDSZ
A 2020-as év  mérföldkő a Marosvá-
sárhelyi Magyar Diákszövetség törté-
netében, hiszen idén három évtizede
annak, hogy megalakult a szervezet.
A diákszövetség minden tagjának
mást jelent a szövetség és az azon
belüli önkéntes munka.
____________5.
Szászrégeni 
Malomárok, 
merre tovább?
A szászrégeni Malomárok rendezési
tervéről a Népújságban március 2-án
megjelent tudósítás ismételten a víz-
ügyi hatóság csőlátásáról és képmu-
tató hozzáállásáról tesz
tanúbizonyságot. Ezeket a későbbiek-
ben részletezem. Nem véletlenül volt
olyan erőteljes a civil szféra fellépése
a február 19-i utólagos (!?) nyilvános
vitán.
____________6.(Folytatás a 3. oldalon)

A napokban több bevásárlóközpontban kiürítette a polcokat a vásárlói pánik. Az idősek számára civil és ifjúsági szervezetek könnyítenék meg a beszerzést    Fotó: Nagy Tibor

Koronás pofon
Harmadik fokozatba lépő vírushelyzet kellett hozzá, hogy a po-

litikum abbahagyja a szánalmas komédiázást, és elkezdjen azzal
foglalkozni, ami a dolga: kormányozni az országot az egyre nehe-
zebb helyzetben. Később derül ki, mennyire képesek felnőni a kihí-
váshoz, de sok reményt kár fűzni hozzájuk.

A múlt hét vége felé még úgy tűnt, akár hetekig is képesek lesznek
az urak ellubickolni a langyos politikai mocsárban. Mikor az eleve
buktatásra kijelölt kormányfőjelölt rájött, hogy a számításokhoz ké-
pest katasztrófával felérő győzelmet kockáztat, lelépett a harctérről,
és kabaréba illő nyilatkozatokkal igyekezett menteni a puszta bőrét,
mert hitelessége eddig sem volt sok. Aztán a válságosdit játszó po-
litikusokat órákkal később úgy csapta pofon a koronavírus egy meg-
fertőződött liberális szenátor képében, hogy a fal adta a kertvégi
parasztlengő párját. A jelek szerint helyrerázta az eszüket, szom-
batra lett kormány is. Vagyis maradt, mert ez ugyanaz, mint amelyik
az előre hozott választásokra játszva februárban lábon lőtte saját
magát.

Tehát érdemben nem sok változott. Csakhogy amíg az urak az
előre hozott választásokat próbálták kierőltetni, addig gyakorlati-
lag kidobtak az ablakon több mint egy hónapnyi időt, ami alatt sok
hasznosat lehetett volna tenni. Csak az egészségügyi felkészülést
illetően, ha holnap vesznek vírusteszteket meg minden egyebet, ami

(Folytatás a 3. oldalon)

Segítségnyújtás a járvány okozta nehéz helyzetben

Az idősekre, betegekre 
jobban oda kell figyelni

Benedek István

Menyhárt Borbála
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2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Óvintézkedések az Aquaservnél 
A marosvásárhelyi Aquaserv vízszolgáltató óvintézke-
déseket vezetett be, amelyek csökkentik az alkalmazot-
tak és ügyfelek közötti direkt kapcsolatot. Kérik az
ügyfeleket, hogy  március 21-ig, illetve a járvány orszá-
gos helyzete alakulásának függvényében lehetőleg ne
keressék az ügyfélszolgálati központokat, inkább az on-
line, telefonos vagy e-mail – client@aquaserv.ro – szol-
gáltatást vegyék igénybe. A számlát többféleképpen: az
Aquaserv honlapjáról (www.aquaserv.ro)  az AquaOn-
Line – aquaserv.ro/autentificare ügyfélszámlán, illetve
elektronikus bankátutalással lehet kifizetni.

A rendőrségeken áprilisig nincs
fogadóóra

Március 11-étől április elsejéig felfüggesztik a rendőr-
ségi fogadóórákat a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
és a megye városi rendőrségeinek székhelyein. Kér-
vényt, panaszt írásban, postai küldeményként vagy
elektronikus úton lehet küldeni a rendőrségek e-mail-cí-
mére. Bővebben az ms.politiaromana.ro honlapon lehet
tájékozódni.

Két hétig zárva az ócskapiac
A járványügyi intézkedés miatt a marosvásárhelyi
Maros-híd alatti vasárnapi ócskapiac is egyelőre zárva
tart március 22-éig, amit az országos intézkedések
függvényében meghosszabbíthatnak. Az élelmiszerpi-
acok működését nem érinti a rendelkezés, ott az általá-
nos fertőtlenítést és a kézfertőtlenítőszer-adagolók
kihelyezését rendelték el. 

Májusban kirándul 
a Nagyinet

A Maros megyei könyvtár kövesdombi fiókja keretében
működő Nagyinet program résztvevői számára március
28–29-ére meghirdetett jászvásári kirándulást május 9–
10-ére halasztják. A programban egyebek mellett a du-
răui kolostor, a jászvásári Galata kolostor, a szabófalvi
csángó római katolikus templom, a jászvásári kultúrpa-
lota és toronyóra, a miklósvári Sturdza-kastély, a tupi-
laţi-i Ancuţa-fogadó meglátogatása is szerepel.
Feliratkozni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a köves-
dombi könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es telefon-
számon lehet.

Tejkút online
Hogy az iskolai és óvodai szünet könnyebben és tartal-
masabban teljen, az Ariel színház Youtube-csatornáján,
illetve Facebook-oldalán március 13-tól nyilvánosan el-
érhető a Tejkút című gyerekelőadás felvétele. Szerző:
Király Kinga Júlia, rendező: ifj. Király István. 
Az előadás linkje: https://youtu.be/K0GuFY1TYjI

Bezár az oroszpiac
Figyelembe véve a helyi katasztrófavédelmi bizottság
március 14-én kelt, a koronavírus további terjedésének
megfékezésére irányuló döntését, március 16-tól meg-
határozatlan ideig bezárják a Hadsereg téri piacot – áll
a piacigazgatóság szerkesztőségünkhöz eljuttatott köz-
leményében.

16.,hétfő
A Nap kel 

6 óra 32 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 30 perckor. 
Az év 76. napja, 

hátravan 290 nap.

A kataszteri hivatalnál szünetel 
az ügyfélfogadás

Március 31-éig szünetel az ügyfélfogadás a Maros Megyei
Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartó Hivatalnál. A telekköny-
vezéssel kapcsolatos kéréseket elektronikai úton a
ms@ancpi.ro e-mail-címen, postai küldeményként – a ma-
rosvásárhelyi munkapontra a Căprioarei utca 2. szám alá,
postai irányítószám 540314 – vagy futárszolgálattal lehet
eljuttatni a hivatalhoz, a választ hasonló módon kézbesítik
a megadott lakcímre. Bővebb felvilágosítással a 0743-017-
456-os számon hétfőtől csütörtökig 8–16.30 óra között,
pénteken pedig 8–14 óra között szolgálnak. A fogadóórákat
is telefonon vagy e-mailben bonyolítják le. Bővebben a
www.ocpi-ms.ro honlapon lehet tájékozódni.

Adófizetés online 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a járvány terjedé-
sének megfékezése érdekében felhívja az adófizetők fi-
gyelmét, hogy a helyi adókat és illetékeket a ghiseul.ro
portál használatával fizessék be. Szövérfi László, a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi Igaz-
gatóságának igazgatója elmondta, hogy az adófizetők a
név, a  személyi  szám feltüntetésével  és  bankkártya
használatával ejthetik meg a kifizetéseket, elkerülve a tö-
meget és a zsúfoltságot. 

Az Electricánál sincs ügyfélfogadás
A Dél-erdélyi Electrica Maros megyei kirendeltsége a ko-
ronavírus-járványügyi intézkedések miatt március 12-étől
meghatározatlan időre felfüggesztette az ügyfelekkel és
partnereikkel való közvetlen kapcsolattartást. A beadványo-
kat e-mailben – office.mures@distributie-energie.ro –,
faxon a 0265/205-704-es számon, postázva vagy futárszol-
gálat révén lehet eljuttatni a Marosvásárhely, Călăraşilor
utca 103. szám alatti címre, postai irányítószám: 540320.

Tömegrendezvények, bölcsődék,
úszótanfolyamok felfüggesztve

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közleményében
arról tájékoztat, hogy minden tömegrendezvényt és ese-
ményt felfüggeszt a koronavírus-járványügyi intézkedés ré-
szeként. Március 22-éig a Víkendtelep  fedett uszodájában
meghatározatlan ideig szüneteltetik az elemi iskolásoknak
tartott úszótanfolyamokat. A bölcsődék tevékenységét
ugyancsak felfüggesztik.

Harmincéves a fekete március 
– online is

Március 19-én 19 órától a marosvásárhelyi vár Mészárosok
bástyájában beszélgetésre kerül sor az 1990. évi maros-
vásárhelyi fekete márciusról. A beszélgetés moderátora
Cristian Teodorescu újságíró. A beszélgetést élőben köz-
vetítik a 3g HUB Facebook-oldalán, akárcsak a március
21-i, a Z generáció jövője Marosvásárhelyen című
vitaestet.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma HENRIETTA, holnap
GERTRÚD,PATRIK napja.

Megyei hírek

Fotó: Nagy Tibor

Földcsuszamlás a Fickó-pataknál

A Magyaró községhez tartozó Fickó-patakánál
évek óta süllyed a föld. A régóta megoldásra váró
helyzet több helyi családot is érint. Ha az illetékes
hatóság nem lép az ügyben, idővel nemcsak a
patak partján lévő telkek, hanem két-három la-
kóház is veszélybe kerül – tudtuk meg 
Kristóf József polgármestertől.

Az önkormányzat az évek során többször fordult a pre-
fektúrához a helyzet rendezése érdekében, érdemleges vál-
tozás azonban a mai napig nem történt.

– 2012-ben, amikor Magyaró polgármestere lettem, a
helybéliek még a patakba vitték itatni a teheneiket. Azóta
annyira mély lett a meder, hogy ha most beleesne egy állat,
azonnal elpusztulna. Minden tavasszal körülbelül 20 centis
mélyüléssel számolhatunk – tette hozzá Kristóf József. 

Néhány évvel ezelőtt három híd ment tönkre a földcsu-
szamlás miatt. Az önkormányzat szikladarabokkal erősí-
tette meg a hídlábakat, a munkálat 70 ezer lejbe került.
A helyszínre a prefektúra kárfelmérő bizottsága is ki-
szállt. 6000 lejre értékelték a kárt, az összeget át is utal-
ták a helyi önkormányzatnak – tájékoztatott a
polgármester, aki bízik benne, hogy idén végre rende-
ződni fog a helyzet.

– Ígéretet kaptunk a Vízügyi Igazgatóságtól, hogy a ta-
vaszon intézkednek a földcsuszamlás ügyében. Mi csak a
hidak lábánál nyomattuk be a patakmederbe a szikladara-
bokat, anyagilag ennyire volt lehetőségünk. Most a patak
mindkét oldalát, illetve a medrét is ki kellene ilyen töm-
bökkel rakni, hogy megállítsuk a süllyedést – összegzett a
községgazda. Kristóf József a patak mellett egy flekkenezőt
szeretne kialakítani a lazítani vágyó helybeliek és a faluba
látogató turisták számára.

Nagy Székely Ildikó 
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A koronavírus terjedése, valamint az
állami óvintézkedések bevezetése miatt
a Telefonos Szeretetszolgálat hétfőtől
minden hétköznapra kiterjeszti a tevé-
kenységét.

Anyanyelven, szakszerű tájékoztatással,
nagyon indokolt esetben akár személyesen
is a bajban lévők mellé állnak, önkénteseik
hétfőtől péntekig 15–20 óra között fogad-
ják a 0265/555-555-ös telefonszámon a hí-
vásokat a koronavírus-járvány okozta
rendkívüli helyzet feloldásáig. 

Sajó Enikő, a Telefonos Szeretetszol-
gálat munkatársa lapunk érdeklődésére
elmondta, évek óta krízishelyzetekben
nyújtanak segítséget, és a jelenlegi egy
szokatlan, rendkívüli helyzet, amikor
sokan segítségre szorulnak, nagyon sok
idős, egyedülálló személy még jobban
bezárkózik a lakásba, viszont a minden-
napi legszükségesebb teendőket el kell
látni, a receptet ki kell váltani, be kell vá-
sárolni, nem beszélve arról, hogy sokak-
nak szükségük van arra, hogy valakinek
feltehessék a kérdéseiket, valakivel be-
szélgessenek. Ezekre az emberekre gon-
dolva döntöttek úgy, hogy kibővítik a
heti két ügyeletet (egy Marosvásárhe-
lyen és egy Kolozsváron) minden hét-
köznapra, tehát hétfőtől péntekig 15–20
óra között fogadják a hívásokat, önkén-
teseik készségesen vállalták ezt az áldo-
zatot. – Számunkra is civil szervezetként
új helyzet ez, ezért hétfőn lesz találkozó
az önkéntesekkel, ahol egy pszichológus
fog nekik beszélni például arról, hogy
melyek azok a kulcsszavak, amelyeket
elmondhatnak a betelefonálóknak a
megnyugtatásukra, továbbá hogy ezt a
feszült helyzetet miként kezeljük,
ugyanakkor egy orvos is eljön, aki szak-
mai tanácsokat ad a koronavírussal,
annak megelőzésével kapcsolatban,
hogy mi a magunk során minél szaksze-
rűbb tanácsokat adjunk a hozzánk fordu-
lóknak – mutatott rá a szeretetszolgálat
munkatársa. Mint mondta, Marosvásár-
helyen 15–20 önkéntesre számíthatnak,
továbbá vannak olyan személyek az
egyes településeken, esetenként lelki-
pásztorok, akiknek a segítségét kérhetik,
hogy eleget tegyenek a beérkező kéré-
seknek. Ugyanakkor, ha valaki úgy érzi,
bekapcsolódna ebbe a segítő akcióba, je-
lentkezhet a Telefonos Szeretetszolgálat-

nál, ugyanis most összefogásra van
szükség, minden segítség jól jön – tette
hozzá Sajó Enikő.
Fiatalokat toboroznak, akik segítenének
az időseken

A koronavírus-fertőzés által leginkább
veszélyeztetett időskorúak támogatására
szólítja fel a fiatalokat a Magyar Ifjúsági
Értekezlet (MIÉRT), a járványra való te-
kintettel indított kezdeményezéssel fel-
kéri a fiatalokat arra, hogy nyújtsanak
segítséget az időseknek – derül ki a la-
punkhoz eljuttatott közleményből. – Ki-
emelten fontos, hogy a krízishelyzetben
ne essünk pánikba, hanem maradjunk
higgadtak, és a hatóságok által előírt óv-
intézkedéseket tartsuk tiszteletben. To-
vábbá azt sem szabad elfelejtenünk,
hogy a koronavírus elsősorban azokra
veszélyes, akik valamilyen más beteg-
ségben is szenvednek (cukorbetegek,
légúti betegséggel, érrendszeri problé-
mákkal küzdők), ugyanakkor az eddigi
elhalálozások kimondottan az idős kor-
osztály esetében fordultak elő. Konkrét
példa: Olaszországban a vírus áldozata-
inak átlagéletkora a hivatalos adatok sze-
rint 81 év. Ezért gondoltunk arra, hogy
az ifjúságnak cselekednie kell. Mivel a
román hatóságok figyelmeztetése szerint
az időskorúaknak csak nagyon indokolt
esetben javallott elhagyni otthonukat, mi
segíthetünk abban, hogy a naponta szük-
séges feladatokat elvégezzük helyettük
– áll a felhívásban. Akik vállalnák, hogy
segítenek a támasz nélküli időseknek
esetleg élelmiszert, gyógyszert vásá-
rolni, számlát fizetni, azok felvehetik a

kapcsolatot a településükön a helyi ifjú-
sági szervezet tagjaival, vagy a MIÉRT
Facebook-oldalán jelezhetik ebbéli szán-
dékukat, és információkat kérhetnek a
konkrét teendőkről.
Az otthoni gondozásra szorulókat ellát-
ják, a klubtevékenységet felfüggesztik

A Gyulafehérvári Caritas otthoni gon-
dozói szolgálatának munkatársai, akár-
csak eddig, a nehéz helyzetben is ellátják
a segítségre szoruló idős, beteg szemé-
lyeket, gyógyszert váltanak ki, élelmi-
szert szereznek be, valamint
segédkeznek a háztartási teendőkben –
válaszolta érdeklődésünkre Péter
György ágazati igazgató. Az ország több
megyéjében is jól működő otthoni gon-
dozói szolgálat vezetője hozzátette,
megkeresték őket azzal, hogy munkatár-
saik biztosítsák a szükséges élelmiszere-
ket, használati cikkeket a koronavírus
miatt elkülönítésben lévő személyeknek,
ellenben visszautasították, ugyanis úgy
érzik, felelőtlenség lenne azokat a mun-
katársakat kitenni bármiféle veszélynek,
akik nap mint nap a legveszélyeztetet-
tebb réteggel, az idősekkel, betegekkel
kerülnek kapcsolatba. Ludescher László,
a Caritas ágazati igazgatója lapunknak
elmondta, a járvány miatt hétfőtől fel-
függesztik az időseknek a nappali fog-
lalkozásokat, klubtevékenységeket,
ugyanakkor a gyerekprogramokat is,
mivel többnyire csoportos tevékenysé-
gekről lévén szó, szeretnék megelőzni az
esetleges fertőzést. A Caritas által mű-
ködtetett idősotthonokban is felfüggesz-
tették a látogatást.

Szükségállapotot hirdetett e hét-
től Klaus Iohannis államfő.  „Na-
gyon fontos időben meghozni az
intézkedéseket, hogy legyen ha-
tásuk, és hogy lehetővé tegyem a
törvény által előírt valamennyi
eszköz felhasználását ehhez a
harchoz, úgy döntöttem, szükség-
állapotot hirdetek jövő hét elejé-
től” – mondta az elnök szombaton
a Cotroceni-palotában, miután a
régi-új Orban-kormány tagjai le-
tették a hivatali esküt.

Az államfő szerint ezáltal újabb erő-
forrásokat lehet majd kiutalni a korona-
vírus előidézte válság kezelésére.

„A kormánynak így lehetősége lesz
majd több pénzt kiutalni az egészség-
ügynek, több pénzt fordítani gyógysze-
rekre, a szükséges orvosi
felszerelésekre” – mondta az elnök, hoz-
zátéve, hogy így egyszerűsödnek az el-
járások, könnyebb lesz a beszerzés.

Az államfő ugyanakkor felhívta az ál-
lampolgárok figyelmét, hogy amennyi-
ben tehetik, kerüljék a testi kontaktust,
és tájékozódjanak hivatalos forrásokból.
Rendkívül szigorú rendelkezéseket 
jelentettek be

A különleges sürgősségi helyzetekkel
foglalkozó országos bizottság (CNSSU)
betiltotta szombaton azokat a beltéri kul-
turális, tudományos, művészeti, vallási,
sport- és szórakoztató rendezvényeket,
ahol a résztvevők várható száma megha-
ladja az ötvenet. A tiltás kiterjed a
gyógykezelő helyiségekre, fitneszter-
mekre, SPA- és kozmetikai szalonokra,

játéktermekre és kaszinókra is. Románi-
ában a harmadik fokozatába (101 – 2000
fertőzött) lépett a járvány, amely „a vírus
széles körű, folyamatos terjedését” is je-
lenti, ami jelentős nyomást fejt ki az
egészségügyi rendszerre. A járvány har-
madik fokozatában esedékes, de már
ennek kihirdetése előtt gyakorlatba lép-
tetett intézkedések közé tartozik az em-
berek közötti személyes
kapcsolatfelvétel és a kollektív tevé-
kenységek korlátozása, a világjárványra
vonatkozó felkészülési terv alkalmazása,
az utazások bejelentésének kötelezett-
sége. A hazai lakosság tájékoztatása ér-
dekében létrehozták a 0800.800.358-as
zöldszámot, a külföldön élő románok
pedig a +4021.320.20.20-as számot hív-
hatják.
R. Arafat: a témát nem szabad 
elpolitizálni

Raed Arafat, a katasztrófavédelmi fő-
igazgatóság vezetője felhívást intézett a
sajtóhoz, amelyben „felelős polgári hoz-
záállást” kér, és leszögezi: a szükségál-
lapot bevezetése nem problémát, hanem
segítséget jelent a járvány leküzdésében,
ezért ezt a témát „nem szabad elpoliti-
zálni”.

„Miután az államfő bejelentette, hogy
hétfőtől szükségállapotot hirdet, külön-
böző spekulációk, pániküzenetek jelen-
tek meg, amelyek a népesség bizonyos
magatartását válthatják ki. A médiában
megjelentek olyan nyilatkozatok, ame-
lyek szerint racionalizálják az élelmisze-
reket, vagy pedig leállítják a forgalmat...
stb. Vannak olyan videók, amelyeket

olyan emberek készítettek, akik viccnek
fogják fel a helyzetet, és azt látjuk, hogy
egy fehérbe öltözött egyén egy másik
ember után rohan az utcán, és a felvétel
azt sugallja, hogy elszabadult az ellenőr-
zés alól a helyzet. A sajtónak, azon sze-
mélyeknek, akik különböző tartalmakat
töltenek fel a szociális hálóra, valameny-
nyiünknek felelős polgári hozzáállást
kell tanúsítanunk” – írja Arafat szombat
késő esti Facebook-bejegyzésében.

Az államtitkár szolidaritásra és köl-
csönös bizalomra int. 

„A rendkívüli állapot kihirdetésének
célja semmiképpen sem az, hogy prob-
lémát okozzon, hanem hogy segítsen, tá-
mogassa a járvány terjedésének
megakadályozását. Ezt a témát nem sza-
bad elpolitizálni. Szolidaritásra és köl-
csönös bizalomra van szükség” – zárul
Raed Arafat üzenete.
Felelős magatartásra szólít fel 
a Stratégiai Párbeszéd Csoport is

Felelős magatartásra szólít fel a Stra-
tégiai Párbeszéd Csoport (GCS), és le-
szögezi, hogy nem feltétlenül fognak
minden, a szükségállapottal kapcsolatos
– főleg az online médiában megjelenő –
intézkedést végrehajtani, hanem kizáró-
lag csak azokat, amelyek feltétlenül
szükségesek a koronavírus-járvány ter-
jedésének megfékezéséhez.

„Felelős magatartásra szólítunk fel a
jogi keret bemutatásával és az intézke-
désekkel kapcsolatban, amelyek össze-
függhetnek a rendkívüli helyzetre
vonatkozó döntés bejelentésének 
okával” – fogalmaz a GCS közleménye.

Emelkedik 
a fertőzöttek száma

Két koronavírusos megbetegedést regisztráltak Bră-
ila megyében – tájékoztatott vasárnap a Brăila me-
gyei prefektúra, ez az első két eset a megyében. A
kormány helyi képviselőjének közleményéből nem
derül ki, hogy kikről van szó, csak az, hogy március
12-én tértek vissza az országba, és hogy mindkét
személy karanténban volt. Ezzel tegnap délutánra
125-re nőtt a hazai fertőzöttek száma. (Agerpres)

Felkészítő órák 
a közszolgálati televízióban

Hétfőtől felkészítő órákat tartanak a közszolgálati te-
levízióban az érettségire, illetve a képességvizsgára
készülő tanulóknak, olyan körülmények között, hogy
az iskolák – a hatályban lévő rendelkezéseknek meg-
felelően – március 22-éig zárva tartanak. A nyolcadik
osztályos tanulók számára az órák reggel zajlanak
(9-től a román nyelv és irodalom, 9:30-tól a matema-
tika), a 12. osztályosoknak pedig délután (15 órától
román nyelv és irodalom, 15:30-tól matematika), a
közszolgálati televízió kettes csatornáján (TVR 2). A
12. osztályosoknak heti két-két órát tartanak román-
ból és matematikából és egy-egy órát biológiából, ké-
miából, fizikából, történelemből és földrajzból. A
tanfolyamok mind a TVR 2-n, mind az interneten, a
TVR YouTube-csatornáján és a tvr.ro honlapon kö-
vethetők. A műsorok hétfőtől péntekig nézhetők.
(Agerpres)

Külügyi tájékoztató az európai
utazásokról

A külügyminisztérium összefoglalót tett közzé vasár-
nap honlapján azokról az intézkedésekről, amelyeket
különböző európai országok foganatosítottak a koro-
navírus-járvány körülményei között. A külügy szerint
Olaszországba csak akkor utazzunk, ha erre feltétle-
nül és halaszthatatlanul szükség van, és emlékeztet:
a legtöbb légitársaság felfüggesztette járatait a félszi-
get irányába, és az országon belül is számos meg-
szorítást vezettek be a hatóságok. Azt ajánlják
azoknak, akik turisztikai céllal tartózkodnak Spanyol-
országban, Franciaországban és Németországban,
hogy fontolják meg ott-tartózkodásuk lerövidítését, és
minél előbb térjenek haza. (Agerpres)

Hívők nélküli 
húsvéti szertartások

A húsvéti szenthét szertartásait a hívők jelenléte nél-
kül mutatják be a Vatikánban – derült ki a pápai állam
liturgiai hivatalának rendelkezéséből vasárnap, ame-
lyet az olaszországi egyházmegyékben is követnek
majd a koronavírus terjedése miatti rendkívüli egész-
ségügyi óvintézkedések értelmében. Az egyházi
szertartások szervezésével foglalkozó Pápai Ház
„zárt ajtók” mögötti szertartásokat rendelt el a három
hét múlva esedékes húsvéti hétre. Ez azt jelenti,
hogy a virágvasárnapi szertartást, a nagycsütörtöki,
nagypénteki, valamint a szombati, húsvétvasárnapi
és -hétfői egyházi eseményeket is hívők részvétele
nélkül tartják meg. (MTI)

kellhet, az jóval drágább lesz, mint februárban lett
volna, amikor azért már sejthető volt, hogy a vírus az
öreg földrészen is felüti majd koronás fejét. Előrelátó
készülődésre egyes értelmesen vezetett országokban lát-
tunk is példát, de itt fontosabb volt a játszadozás. Most
a komolyra forduló helyzetre rendkívüli állapottal vá-
laszolnak, a következő napokban kellene pontosan ki-
derülnie, hogy ez pontosan mit jelent. Amit eddig
hallottunk, annak alapján több pénzt a járvány elleni
védekezésre.

Ami már biztosnak tűnik, a balekség koronája ott van
a régi-új csapat fején. A saját elnökük tette rá, aki ha
legalább egy szemernyi játékossággal megfertőződött
volna tengerész elődjétől, akkor nemzeti egységkor-
mány megalakítására tett volna javaslatot, a hétvégi ré-
mületben valószínűleg minden párt elfogadta volna. Így
a vírushelyzet, és a vele, de főleg utána, az év második
felétől már várható gazdasági következmények kezelé-
sének súlya egyformán oszlott volna el, ehelyett a poli-
tikai számlát egyedül a liberálisok fogják törleszteni, és
rájuk nézve ez pusztítóbb lehet majd a koronavírusnál.
A valódi számla nekünk marad, akik annyit tehetünk
ebben a helyzetben, hogy elkerüljük a pánikot, és vigyá-
zunk magunkra és szeretteinkre.

Koronás pofon

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Mától szükségállapotot hirdetett az államfő

Az idősekre, betegekre jobban oda kell figyelni
(Folytatás az 1. oldalról)
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A tavalyi Szent György Napo-
kon többször visszatapsolta a
marosszentgyörgyi közönség
a csíkszeredai Role együttes
Magyarnak lenni jó című
dalát, sokan azt mondták,
hogy magyarként igenis itt-
hon érzik magukat Maros
megye legnagyobb községé-
ben, annak ellenére, hogy a
lakosság alig 50%-át teszik
ki. 

Sófalvi Szabolcs polgármester-
nek köszönhetően itt kétnyelvű
utca- és intézménytáblák vannak –
nyilatkozta egy helyi lakos –, ma-
gyar személyiségekről van elne-
vezve több utca és tér, több száz
magyar gyermek néptáncoktatását,
magyar kórusokat, egyesületeket és
az egyházakat is támogatja az ön-
kormányzat. Emellett minden köz-
érdekű információt magyar nyelven
is közzétesznek, akár közlemények-
ről, helyi újságról, akár játszótérfel-
iratról legyen szó, sok értékes
rendezvényt szerveznek és támo-
gatnak, amelyek a családokat, a
nemzeti öntudatot és a keresztény
értékeket is erősítik. A Máriaffi-kas-
télyt megmentették az összeomlás-
tól, és nemsokára értékes kulturális
központtá válik, a helyi magyarok
(és nem csak) örömére. Maros-
szentgyörgyre sikerült hozni a több-
nyire magyar fiatalokat
szórakoztató Vibe fesztivált, de itt
tartják meg évente az Ő az út ifi ke-
resztény zenefesztivált is. Nemso-
kára ugyancsak Marosszentgyörgy

területén kezd el épülni a Székely-
földi Jégkorong-akadémia fedett
pályája és a fociakadémia több pá-
lyája is. Mindezek után valós a ki-
jelentés, hogy Marosszentgyörgyön
jól érezhetik magukat a magyarok,
de ugyanezt elmondhatják maguk-
ról a románok és a romák is, hiszen
évek óta a harmónia, egymás tiszte-
lete jellemzi a helyi közösséget.

Az már csak hab a tortán, hogy
2017 decemberében, ugyancsak Só-
falvi Szabolcs polgármester kezde-
ményezésére, Petőfi Sándor-
mellszobrot állítottak fel a község
központjában, amit idén is megko-
szorúztak a helyiek.

A szentgyörgyi magyarok, a ki-
alakult és állandóan változó hely-
zethez alkalmazkodva, március
13-án, pénteken délután 5 órakor
emlékeztek meg az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc hőseiről.
Így a tervezett két eseményt (koszo-
rúzás és ünnepi program Petőfi Sán-
dor szobránál, valamint kulturális
műsor a kultúrotthonban) le kellett
csökkenteni a koszorúzás momen-
tumára. Az eredetileg mindenkinek
szóló rendezvényen így csupán a
helyi RMDSZ, a történelmi egyhá-
zak, valamint a kulturális és civil
szervezetek képviselői vettek részt.
Sófalvi Sándor Szabolcs polgár-
mester köszöntötte a megemlékező-
ket, kifejezve, hogy az 1848-as
szabadságharcban is hitre, bátor-
ságra és összefogásra volt szükség,
és napjainkban is ez a legfontosabb,
függetlenül attól, hogy fennmaradá-

sunkért, a hagyományainkért, a jo-
gainkért vagy akár a koronavírus
ellen kell harcolnunk. A polgármes-
ter után Tóth László főkonzul, 
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusának vezetője tolmácsolta a
magyar kormány és a külképviselet
üdvözletét, méltatva és példakép-
ként emlegetve a helyi magyarok
egységét. A koszorúzók sorát Tóth
László főkonzul indította, akit Só-
falvi Sándor Szabolcs polgármester
és Birtalan István alpolgármester
követett. Koszorúzott a helyi tanács
RMDSZ-frakciója, a helyi RMDSZ
szervezete, a Marosszéki Törté-
nelmi Vitézi Rend, a Soli Deo Glo-
ria vegyes kar, a Reménység
református vegyes kar, a Sanctus
Georgius Manager Club, a Szent
György Általános Iskola vezetősé-
gének képviselői, az iskola magyar
pedagógusai, a marosszentgyörgyi
citerások, a száztagú székely férfi-
kar és a marosszéki Harmónia fér-
fikar, a helyi református, római
katolikus és unitárius egyházközség
képviselői, a csejdi református egy-
házközség, a csejdi faluközösség, a
Táltos néptánccsoport, a Kis Táltos
néptánccsoport, a Jubilate Deo
római katolikus dalcsoport, a Sha-
lom református ifjúsági csoport, va-
lamint a marosszentgyörgyi Kolping
család. A rövid programot Székely
Szilárd tanár vezette le. A koszorú-
zás után a jelenlévők elimádkozták
az Úr imáját, majd a himnuszok elé-
neklésével zárult a közel félórás
megemlékezés. (SZ. SZ. J.)

Napjainkban is az 1848-49-es
hőseink által mutatott össze-
fogásra, bölcsességre van
szükség.

Maradjunk otthon, ünnepeljünk 
lelkünkben

Vigyázzunk szüleinkre, nagyszü-
leinkre, családunkra! – ezt üzente
március 15-én közösségi oldalán
Kovács Mihály Levente, az
RMDSZ megyei ügyvezető elnöke.

Köztudott, hogy az RMDSZ a
koronavírus-járvány miatt lemondta
március 15-i tömeges köztéri ren-
dezvényeit. Azt javasolta a magya-
roknak, hogy az évforduló
alkalmából egyénileg vagy kisebb
csoportokban helyezzék el koszorú-
ikat a megemlékezőhelyeken, így
tesznek a szövetség helyi és orszá-
gos vezetői is.

Vasárnap délután a marosvásár-
helyi Székely vértanúk emlékmű-
vénél alig egy-két ember fordult
meg, a rendfenntartó szervek sok-
kal többen voltak. Néha valaki
csendben odajött az emlékműhöz,
letett egy koszorút, és csendben to-
vábbállt. 

A szokásos ünnepség és a szó-
noklatok elmaradtak, de az
RMDSZ megyei vezetése – Péter
Ferenc elnök és Kovács Mihály Le-
vente ügyvezető elnök – eljött és
koszorúzott. Koszorút helyezett el a
márciusi hősök tiszteletére Vincze
Lóránt európai parlamenti képvi-
selő, a FUEN elnöke is, valamint
Soós Zoltán, Marosvásárhely ma-
gyar polgármesterjelöltje. 

A Népújság mindhárom politi-
kusnak ugyanazt a kérdést tette fel:
– Miért tartotta fontosnak, hogy,
bár ünnepi nagygyűlést nem lehetett
szervezni, kijöjjön a Postarétre, és
koszorút helyezzen el a Székely vér-
tanúk emlékművénél?

Ma is megteszünk mindent, hogy
méltón képviseljük közösségünket

Péter Ferenc, az RMDSZ Maros
megyei szervezete és a megyei ta-
nács elnöke: – Úgy gondolom, hogy
március 15-e a magyar szabadság
ünnepe, amikor minden magyar
ember vagy magyar érzelmű ember,
bárhol is él a világon, meg kell em-
lékezzen a forradalomról és a forra-
dalmat követő szabadságharc

hőseiről, hőstetteiről. Ugyanakkor
azt is gondolom, hogy a Maros me-
gyei magyar közösség vezetőjeként
kötelességem, hogy a kegyelet ko-
szorúját elhelyezzem az 1848-49-es
hősök emlékére állított emlékmű-
nél. Úgy érzem, hogy a magyar kö-
zösség egyik vezetőjeként, mivel
felelősséget vállaltam azért, hogy

ennek a közösségnek a sorsát kép-
viseljem, el kell jöjjek még akkor is,
ha úgy szerettem volna, ha a tér tele
lett volna ünneplő emberekkel. 

Sajnos, a jelenlegi helyzet olyan,
hogy csupán kis csoportokban jöhe-
tünk el emlékezni és a kegyelet ko-
szorúit elhelyezni azoknak a
hősöknek az emlékművénél, akik a
legnagyobb áldozatot hozták a sza-
badságért. Nagyon remélem, hogy

az az összefogás, amely a márciusi
hősöket jellemezte, hat az utókorra.
És ugyanolyan egységben, ugyan-
azzal az összefogással ma is megte-
szünk mindent, hogy méltón
képviseljük közösségünket, és min-
dent megteszünk, hogy ezt a nehéz
időszakot áthidaljuk, mi magyarok,
az egész ország, amivel jelenleg

egész Európa és az egész világ
küszködik. Azt is nagyon remélem,
hogy rövidesen megoldódik ez a
probléma, és jövőre ismét több
ezren ünnepelhetünk a Postaréten,
ahogy mindig szoktunk. 
Ünnepelni kell!

Vincze Lóránt európai parlamenti
képviselő, az Európai Nemzetisé-
gek Föderatív Uniója (FUEN) el-
nöke: – Harminc éve nem volt
ilyen. Az 1848-49-es szabadságharc
emléknapja számomra mindig kö-
zösségi ünnep volt akár Marosvá-
sárhelyen, akár Bukarestben,
Brüsszelben vagy Strasbourgban.

Az idei egészen más. Egyetértek
azokkal az intézkedésekkel, ame-
lyeket a hatóság hozott, hogy ne le-
gyenek tömegrendezvények, és
szűk körben legyen megemlékezés.
Ennek jegyében a Maros megyei
RMDSZ egy szűkebb csoportja, a
marosvásárhelyi polgármesterjelölt
eljöttünk, és elhelyeztük a kegyelet

koszorúit a Székely vértanúk em-
lékművénél. Hiszen ünnepelni kell.
Ezt most családi körben tesszük, és
talán olyan a családok számára a
mai nap, mint egy születésnap, a
magyar szabadságharc születés-
napja, a magyar nemzet ünnepe, és
ezt szűk családi körben is meg lehet
ünnepelni. Ugyanakkor egy virágot
el lehet helyezni a hőseink emlék-
művénél. És bízunk abban, hogy ez
a megpróbáltató idő elmúlik. Min-
denkinek nehéz ez az időszak, hi-
szen korlátokkal jár, éppen a
szabadságunkat kell önként korlá-
tozzuk ahhoz, hogy a koronavírus
terjedését lassítsuk, megállítsuk, és
éppen ma ragaszkodnunk kell az
előírásokhoz, hogy amikor elmúlik
a járvány, ismét teljesen szabadok
lehessünk. A jövő évi március 15-i
megemlékezésre már a megszokott
módon, a közösséggel együtt kerül-
het sor.
A nemzeti ébredés 
fontos mozzanata

Soós Zoltán polgármesterjelölt, a
Maros Megyei Múzeum igazgatója:
– Ez egy olyan nemzeti ünnep,
amely több mint 150 éve meghatá-
rozza a közösségünk létét, történel-
mét, hiszen a nemzeti ébredés
fontos mozzanata. Akkor is feléb-
redt a magyar polgári világ, és
szembeszállt az elnyomással. Míg a
nyugati világban szociális jellegű
megmozdulások voltak, 1848-49 el-
sősorban nemzeti jellegű megmoz-
dulás volt. 

Az adja a mai nap aktualitását,
hogy 2020-ban is szükség van egy
olyan megmozdulásra, ami Maros-
vásárhelyen az elnyomásnak véget
tud vetni. 

Tekintettel az országos rendele-
tekre, az RMDSZ nem is szerve-
zett mára ünnepséget. Aki akar,
eljön és koszorúz, aki akar, otthon
ünnepel. És nyilván, a Maros Me-
gyei Tanács elnöke, a marosvásár-
helyi európai parlamenti képviselő
azokkal a barátokkal, akik ezt a
kampányt fontosnak érzik, eljöt-
tünk, hogy fejet hajtsunk azok
előtt, akik vállalták az áldozatot
1848-49-ben.

Tisztelet a bátraknak!
Éljen a szabadság!

Fotó: Nagy Tibor

Mózes Edith

Marosszentgyörgy – ahol magyarnak lenni jó!
A községközponti Petőfi-szobornál koszorúztak a helyiek 



A 2020-as év  mérföldkő a
Marosvásárhelyi Magyar Di-
ákszövetség történetében, hi-
szen idén három évtizede
annak, hogy megalakult a
szervezet. A diákszövetség
minden tagjának mást jelent
a szövetség és az azon belüli
önkéntes munka. Az MMDSZ
30. születésnapján a jelenle-
vőknek lehetőségük volt visz-
szatekinteni a múltra,
felidézni a felejthetetlen em-
lékeket, a segítőkész baráto-
kat és a nehéz pillanatokat is,
de szóba kerültek a jövőbeli
célkitűzések is, amelyek kö-
zött elöl szerepel a marosvá-
sárhelyi diákélet színesebbé
tétele. A Marosvásárhelyi Ma-
gyar Diákszövetség születés-
napi ünnepségére a Kultúr-
palota kistermében került sor
március 7-én 14-21 óra kö-
zött,  ezt 22 órától egy leve-
zető buli követte a Gokart
Racingnél.

Az eseményről a diákszövetség
elnökét, Marton Lászlót kérdeztük.

– Mi történt az elmúlt 30 évben
az MMDSZ-ben?

– Az elmúlt három évtizedben
megszámlálhatatlan dolog történt a
diákszövetség berkeiben. Mondhat-
juk, hogy  állandó fejlődés és meg-
újulás jellemzi, de emellett voltak
olyan visszatérő események és
ügyek, amelyek 30 évvel ezelőtt és
most is, ha másképpen is, de aktuá-
lisnak tekinthetők. Vegyük például
a MOGYE-ügyet, de ott van a ren-
geteg rendezvényünk, amelyek az
elmúlt évtizedekben fejlődtek és
persze születtek új események is.
Több mint 40 rendezvényünk van
évente. Ezen a listán szerepel a Tu-
dományos Diákköri Konferencia,
azaz a TDK, a diáknapok, a nyílt
napok – ahol a marosvásárhelyi
egyetemeket mutatjuk be az érdek-
lődőknek –, emellett a gólyatábor, a
varjútábor, különböző csapatépítő
táborok, a bulik és még ott vannak
a táncházak, a táncoktatás. Szinte
minden héten van a városban egy
olyan esemény, amelyet mi szerve-
zünk. Ahhoz, hogy ilyen széles
spektrumú és állandó szolgáltatás-
szerű rendezvényeket megvalósít-
sunk,  az kellett, hogy összegyűlje-
nek az elmúlt 30 év tapasztalatai.
Mi ezt kamatoztatjuk.

– Összehasonlítva az akkori kö-
rülményeket a mostanival, miben
változott és fejlődött a diákszövet-
ség?

– A diákszövetséget 1990 márci-
usában jegyezték be hivatalosan a
törvényszéken, de  január elején
közfelkiáltással alapították meg az
Ifjúsági Házban. Érdekesség, hogy
az első megmozdulás március 7-én
volt, és a 30. születésnapot mi is
ezen a dátumon tartottuk. Ekkor
ülősztrájkot szerveztek a diákok,
hogy legyen magyar nyelvű oktatás
az akkori Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetemen. Ez
az ügy az elmúlt években is valami-
lyen szinten megmaradt, hiszen
most is abban a helyzetben va-
gyunk, hogy az egyetemegyesítés
ellen és a vizsgáztatási rendszer
ellen tiltakozunk. 

Ami pedig a rendezvényeket il-
leti, folyamatosan jelentek meg
újak, és büszkék vagyunk arra,
hogy nincs olyan, amely megszűnt
volna. Volt rá példa, hogy bizonyos
rendezvények szüneteltek 1-2 évig,
de utána újraindultak. 

A diákság és annak hozzáállása
mindig változik, és ez megmutatko-
zik az elvárások terén is. Az elején
az érdekképviselet volt a fő irány-
vonal, és ezt megőriztük. Jelen va-
gyunk az egyetem tanácsában,
szenátusában és a döntéshozó szer-
vekben, ezek mellett kiegészültünk
a rendezvényszervezés, szolgáltatás
résszel, amely mostanra kinőtte
magát, és arra hivatott, hogy színe-
sebbé tegye a marosvásárhelyi 
diákéletet.

– Milyen volt a 30 éves születés-
nap?

– A 30. születésnapunkat a Kul-
túrpalota kistermében ünnepeltük
meg március 7-én. A rövid meg-
nyitó után kerekasztal-beszélgetésre
került sor, ahol a volt diákszövet-

ségi elnököket kérdeztük. A 16 el-
nökből 10 volt jelen, magamat is
beleszámolva. Ez egy kétórás, nosz-
talgikus, illetve szakmai jellegű be-
szélgetés volt. Ezt követte a
felolvasószínház, a másodéves szí-
nészhallgatók adtak elő egy Pintér
Béla-darabot. Ezután egy kiállítá-
son nézhették meg a jelenlevők a
volt diákszövetségi plakátokat és a
többi különféle diákszövetségi tár-
gyat, ez  állófogadással volt egybe-
kötve. Ezután volt egy újabb
kerekasztal-beszélgetés a Kárpát-
medencei diákszövetségek kihívá-
sairól és mindennapjairól. Itt a
HÖOK és az Országos Magyar Di-
ákszövetség vendégei is jelen vol-
tak. Ezután egy akusztikus koncert
következett a Szintaxis zenekarral,
majd a végső mozzanat a Gokart
Racingnél a levezető buli volt.

– Szakmai beszélgetések – mit fed
a szakmaiság?

– Ebben az esetben a szakmai be-
szélgetés alatt az önkéntes munká-
ról és a diákszövetségről folyó
beszélgetéseket értem. Szóba került
a szervezet belső kultúrája is.

Ami a diákszövetség tagjait illeti,
a 90%-át orvosis hallgatók alkotják,
de azon vagyunk, hogy  minél job-
ban bevonjuk a Művészeti Egye-
tem és a Sapientia diákjait is. A
Sapientiának van külön hallgatói
önkormányzata, de  ők is részt
vesznek a rendezvényeinken, sőt
van olyan is, amit közösen szerve-
zünk –  a diáknapokat és a nyílt na-

pokat. Ilyenkor az egész
diákságot meg kell
mozgatni. Azon va-
gyunk, hogy vonjunk
be minél több diákot.
Ez az esemény is azért
volt ilyen színes, mert
sikerült bevonni mind-
egyik egyetemet. Így
igazán méltó módon,
minden egyetem képvise-
letével  ünnepeltünk.

– Szóba került  az önkéntes
munka. Milyen feladatokat látnak
el az önkéntesek?

– Két nagy csoportra oszthatjuk
az önkénteseket: az egyik  az érdek-
képviselettel foglalkozik – ők van-
nak benne a szenátusban, a kari
tanácsokban, a döntéshozó szervek-
ben, elbíráló bizottságokban. Ebben
a csapatban kevesen vannak, egy-
szerre legfeljebb 15-en. A másik
csoport a rendezvényszervezéssel
foglalkozik, itt vannak a szervezők,
főszervezők, koordinátorok. A na-
gyon aktív önkéntesek szokták el-
látni elsősorban a főszervezői
feladatokat, ez körülbelül 35-45
embert jelent, de van olyan rendez-
vény, ahol 180 önkéntessel dolgo-
zunk. 

Elmondható, hogy évente össze-
sen van körülbelül 300 önkéntes
diák, aki besegít nekünk.

– Hogyan vágtok neki a követ-
kező 30 évnek?

– Reméljük,  a következő 30 is
jól fog sikerülni, mint a mögöttünk

álló periódus. Azon leszünk, hogy
láthatóbbá tegyük Marosvásárhelyt
a „diáktérképen”, egy még vonzóbb
diákvárossá kell tennünk. Ebben
egy kis nehézséget okoz, hogy nagy
része az önkénteseknek orvosis, és
éppen ezért a kommunikációs dol-
gokhoz  nem igazán értünk. Mindig
az csinálja, aki egy kicsit jobban ért
hozzá, mint az átlag. Ez az egyik fő
kihívás, és még ott van az érdek-
képviselet, ami  állandó harcot je-
lent, mert sokszor más érdekek
felülírják a diákok jólétét vagy  ér-
dekeit. A rendezvények terén, főleg
ami a TDK-t és a diáknapokat illeti,
szinte elértük a csúcsot, de nem ki-
zárt, hogy akár Kárpát-medencei
szintű rendezvényeket is el lehetne
hozni  Marosvásárhelyre, és ezáltal
még ismertebbé tenni a várost.
Talán ezek a következő 30 év kihí-
vásai, és jó esetben a megvalósításai
lesznek.
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Harmincéves az MMDSZ
A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség története

Nagy-Bodó Szilárd

Kerekasztal-beszélgetés, a diákszövetség elnökei

Marton László, az MMDSZ elnöke

Résztvevők az eseményen
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A szászrégeni Malomárok ren-
dezési tervéről a Népújság-
ban március 2-án megjelent
tudósítás ismételten a vízügyi
hatóság csőlátásáról és kép-
mutató hozzáállásáról tesz ta-
núbizonyságot. Ezeket a
későbbiekben részletezem.
Nem véletlenül volt olyan erő-
teljes a civil szféra fellépése a
február 19-i utólagos (!?)
nyilvános vitán.

Kezdjük mindjárt annak kieme-
lésével, hogy a Malomárok néven
ismert vízfolyás Szászrégen arcula-
tának kialakulásában már több év-
százada meghatározó szerepet
játszott és játszik ma is. A Malomá-
rok valójában a Maros folyónak a
Görgény-völgy torkolatától lefele
hirtelen kiszélesedő széles árterén
kialakult többszörösen elágazó
medrének egyik lefűződött, elkor-
csosult ága. Ebbe az ágba torkolltak
és torkollnak ma is a város zónájá-
ban az összes jobb oldali patakok és
vízmosások. A Malomárok megne-
vezés az erre az ágra telepített egy-
házi és egyéb magántulajdonú
vízimalmok révén honosult meg a
köztudatban. Erre az ágra telepítet-
ték 1911-ben a mai Egyesülés su-
gárút (B-dul Unirii) – Fürdő utca
(str. Băii) kereszteződésénél azt a
törpe vízerőművet, amelyet az
1981-ben indult felújítási terv alap-
ján 1987 táján átalakítottak. Az
1970-es árvíz utáni folyószabályo-
zások révén (1972-től kezdve, majd
1975-ben és 1976-ban készült ter-
vek) a Marost és a Görgényt új me-
derbe terelték, így a régi, zsilipekkel
és tutajsurrantóval ellátott Maros-
gát elvesztette eredeti rendeltetését. 

Itt még zárójelben is érdemes
megjegyezni, hogy sajnálatos
módon a vízerőmű (tulajdonképpen
villamosmű, mert a vízturbinák
mellett dízelmotoros generátorok is
termelték az áramot) és a Maros-gát
nem szerepel a műemlékek listáján,
annak ellenére, hogy a XX. század
elején a nyugat-európai államokhoz
hasonlóan Erdély-szerte megépült
több tíz törpe vízerőmű és villa-
mosmű egyikeként jelentősen hoz-
zájárult a település fejlődéséhez.

A Malomárok vízellátásának jö-
vőbeni biztosítása érdekében az új
Maros-medren, annak kiágazásánál
egy fenékküszöböt és egy kezdetle-
ges vízkivételi művet építettek,
amelynek kapacitása a vízerőmű
eredeti beszerelt vízhozamának
csak töredékét adta. Ez utóbbit a
vízügy által 1980-ban készített,

szakmainak csak nagy erőltetéssel
nevezhető terv alapján úgy építettek
át, hogy a felújított vízerőmű szá-
mára az eredetinél kisebb, másod-
percenként 4 köbméter beszerelt
vízhozamot szolgáltatni tudja.
Hogy ez valójában így van-e, azt
pontosan senki sem tudja.

A jelenlegi helyzet úgy áll, hogy
a mintegy 9,4 km hosszú Malomá-
rok (amely gyakorlatilag teljes
hosszában átszeli a város adminiszt-
ratív területét) felső szakaszának
legkisebb vízhozama ez a bizonyos
4 m3/s, amely az alsóbb szakaszo-
kon a betorkolló mellékágak által
hozott kis vizekkel és a beszűrődő
talajvízzel gyarapodik, egészen a
Vajdaszentivánnyal átellenben levő
Hétbükk (Habic) faluból lefolyó,
azonos nevű patakkal szembeni tor-
kolatáig. A Malomárok régi gát fö-
lötti közvetlen kiágazása feletti
egyik holtágnyúlványba torkollnak
a (hiteles források ismeretében csak
szó szerinti fordításban adott Agri-
cultorilor) Földműves-pataka (he-
lyesebben vízmosás), a vízerőmű
alatti szakaszon pedig sorban a
Rózsa (Trandafirilor), Tömlöc
(Temniţei) torenciális jellegű pata-
kok és további, név nélküli vízmo-
sások. Ez pedig azt jelenti, hogy a
Malomároknak a betorkolló vízfo-
lyások árvizeit is képesnek kell len-
nie a környező területek
elöntésének veszélye nélkül bizton-
ságosan befogadni és levezetni.
Mivel a Malomárok a város sűrűn
beépített kellős közepét szeli át, ter-
mészetes módon az ide gravitáló
esővizeket is – az esővízcsatorná-
kon keresztül – ez gyűjti össze.

A volt megyei tervezőintézet ví-
ziközműosztálya álta készített csa-
tornázási és mederrendezési tervek
a Malomárok mint fő vízbefogadó
rendezési tervével szoros kapcsolat-
ban kerültek kidolgozásra. Így pél-
dául egy 1974-ben készített
csatornázásfejlesztési tervben töb-
bek között két szakaszban előirá-
nyozták a Tömlöc- és
Rózsa-pataknak a szennyvíz- és kü-
lönösen az esővíz-csatornázással
szoros összefüggésben levő meder-
rendezését is, valamint a környező
domboldalak erózióvédelmi mun-
kálatait, nemkülönben a szabályo-
zott medret kísérő 1-3 m szélességű
szabad sáv kialakítását, annak kisa-
játításával egyetemben. Ugyanak-
kor ugyanilyen szempontok alapján
tanulmányozták a Földműves-víz-
mosás mederrendezését is. Ami a
Tömlöc- és Rózsa-patakokat illeti,
ezekre már 1971-ben készült me-
derszabályozási terv. Mindezek
eredményeként a két patak medrét

egyenként mintegy 1,5 km hosszan
szabályozták. A Földműves-vízmo-
sást egy 1976 táján készített terv
alapján rendezték a torkolattól 
mintegy 800 m hosszúságban.
Mindegyik terv esetében ki volt
hangsúlyozva, hogy kidolgozásuk
szoros kapcsolatban történt a Maros
és a Görgény folyók árvízvédelmi
tervével, tény, melyet az ezekre ki-
bocsátott vízjogi engedélyek is em-
lítenek. Hogy a tervezett
munkálatokból mi és hogyan való-
sult meg, azt csak az eredeti tervek
alapján elvégzett szakmai terepbe-
járás döntheti el. A jelenleg csak a
hiányos, sok esetben szakmai isme-
retek nélküli informálásokat tálalják
nekünk.

Az „átkosban” kidolgozott tele-
pülésrendezési tanulmányok pedig
mind kiemelték a Malomárok vég-
leges és megnyugtató komplex (in-
tegrált) rendezési tervének
szükségességét. A 2005-ben kidol-
gozott és 2008-ban jóváhagyott – a
jelenleg érvényes – általános város-
rendezési tanulmány (a továbbiak-
ban ÁVT) eléggé keveset mond
erről, de legalább helyesen. Ami hi-
ányolható, az a vízfolyásokat kísérő
árvízi elöntési sávok feltüntetése,
pedig erre törvényes kötelezettség
van. Ez ugyanis azért fontos, mert
az érintett zónákra építési tilalmat
kell előírni. Ami viszont igen sajná-
latos, hogy a város honlapján ter-
mészetesen (?) nem találjuk a
kidolgozás alatt álló új ÁVT-t,
annak ellenére, hogy erre is törvé-
nyes kötelezettség létezik. Szeren-
csére ennek bizonyos
dokumentumait egy „nem hivata-
los” honlapon megtalálhatjuk. Ezek
közül viszont épp a vízi infrastruk-
túrára vonatkozó írott és rajzolt ré-
szek hiányoznak. Csak remélhetjük,
hogy legalább ebben a tervben sze-
repelni fognak az árvízi elöntési
sávok is. Mindenesetre bizonyos
következtetéseket levonhatunk az
ez irányú szakmaiságról abból,
hogy a rajzokon még a vízfolyások
sincsenek teljes mértékben és he-
lyesen feltüntetve. Szerencsére
megtalálhatók viszont az úgyneve-
zett „érdekelt felek” (polgármesteri
hivatal, civil szervezetek, lakosság,
állami és magánvállalatok, állami
intézmények) 2017. évi megkérde-
zéséből összeállított dokumentu-
mok. Ezekből általánosan és
kimondottan a Malomárokkal kap-
csolatos válaszok, észrevételek és
javaslatok egyértelműen kiemelik a
régenieknek a Malomárok komplex
rendezése iránti igényét, vagyis
annak az – a manapság igen diva-
tos, elcsépelt és tartalmától legin-

kább a vízügyi és környezetvédelmi
hatóságok által kiürített tartalmú –
integrált vízgazdálkodási szemlé-
letű rendezését. Ezek közül is kie-
melt jelentőségűnek tartották a
város legfontosabb, vízre alapozott
szabadidős zöldövezetének a 
Malomárok vízerőműve régi
Maros-gát melletti torkolata és az új
Maros-mederre telepített vízkivételi
mű közötti, mintegy 900 méteres
szakaszára történő mielőbbi kiépí-
tését.

Tömören, egy komplex (integ-
rált) mederrendezési terv nemcsak
az árvizek biztonságos levezeté-
sére kell összpontosítson, hanem
figyelembe kell vegye a vízfolyás
ökológiai, hidrológiai és morfoló-
giai sajátosságait, annak ökológiai
folyosói szerepét, az épített kör-
nyezet esztétikai igényeit, a köz-
egészségügyre gyakorolt
nagymértékű hatását, a lakosság
pihenési, felüdülési és kikapcsoló-
dási igényeit és a vízfelületnek a
környező területre gyakorolt mik-
roklíma-javító hatását. Települése-
ken áthaladó vízfolyások esetén
pótlólagosan igencsak oda kell fi-
gyelni a vízi közművekkel, külö-
nösen a csatornákkal történő
keresztezésekre is, mint ahogy
annak idején a volt megyei terve-
zőintézet víziközmű-szakemberei
tették. (Ez a szemlélet ma már
nem ismeretes.) A Malomárok ese-
tében pedig a meglévő kis vízerő-
műre is oda kell figyelni. Ha a
vízügy szakemberei ezt nem is
tudnák, akkor épp a vízügyi tör-
vény kötelezi erre őket (is), és el-
sősorban őket, mint a vizek felelős
kezelőit.

Ebbe az átfogó szemléletbe illik
a Malomárok Szabadság negyed-
beli, az Eperfás (Duzilor) utca mel-
letti, a Radnótfáji (Iernuţeni) út és a
Billa áruház közötti mintegy 380 m
hosszú szakaszának a rendezési
terve, amelyet 2010-ben készített
egy fiatal műépítész csapat a pol-
gármesteri hivatal támogatásával. A
kivitelezett terv fényes bizonyítéka
annak, hogy tehetséges, nyitott gon-
dolkodású műépítészek hogyan tud-
ják gyakorlatba ültetni azt a
bizonyos integrált vízgazdálkodási
szemléletet, ellentétben a vízügyi
hatósággal. Nyilván, ebben az eset-
ben nem lehetett szó magának a me-
dernek a rendezéséről (ugyanis azt
kizárólag a Malomárok teljes hosz-
szára kiterjedő tanulmány alapján
lehetne megnyugtatóan megoldani),
ellenben a fentebb említett igénye-
ket majd’ minden tekintetben sike-
rült teljesítenie.

Ami a Malomárok kezdeti szaka-
szára telepítendő szabadidőközpon-
tot és zöldövezetet illeti, hadd
emlékeztessünk arra, hogy az Egye-
sülés sugárút 1996-ban készített ki-
viteli tervében, a már az
évtizedekkel azelőtt ide elképzelt
hasonló rendeltetés egyik apró lé-
péseként erre is figyeltünk mint ter-
vezők. Ugyanis ezt a fő közlekedési
utat és a hozzá csatlakozó jelentős
városi bel- és külterületet is kiszol-
gáló, a Malomárkot átszelő, Ma-
rosba torkolló fő esővízgyűjtő
csatorna úgy volt megtervezve,
hogy az egyrészt ne szakítsa meg a
vízfolyás folytonosságát, másrészt
pedig ne akadályozza a csónaká-
zást. A terv figyelembe vette a ki-
alakítandó víztükör közel állandó
szinten tartásának igényét is, egy
megfelelően méretezett túlfolyó se-
gítségével. Nyilván, a mederbe te-
lepített zárt csatorna alatti alagutak
(kazetták) eltömődését csak úgy
lehet elkerülni, ha a Malomárok
vízkivételi művét megfelelő tudású
és szakmai tapasztalatú vízépítő
mérnök tervei alapján átépítik, és a
vízzel beáramló lebegtetett horda-
lék mennyiségét természetközeli
megoldásokkal nagymértékben le-
csökkentik. Mindezek ugyancsak
részei annak a bizonyos fránya in-

tegrált vízgazdálkodásnak. Mivel
mindezekre a mai napig sem került
sor, az építés után eltelt néhány
hónap alatt az alagutak szinte telje-
sen eltömődtek. Erre a dologra a
vízügyi hatóság is felhívta a város
figyelmét egy átirattal, a tervben le-
írtakat mellőzve, „természetesen” a
tervező nyakába varrva a felelőssé-
get.

A fent említett csatornázási terv-
ben felhívtam az illetékesek figyel-
mét, hogy a Malomárok
rendezésénél a jövőben tekintettel
kell lenni arra, hogy már ebben a kis
zónában (amely a teljes hossz alig
10%-át teszi ki) négy fontos hidro-
technikai csomópontot kell tanul-
mányozni és esetenként
összehangoltan átalakítani, éspedig:
a Malomárok vízkivételi művét, a
Malomárkon átvezetett, túlfolyóval
kombinált esővízcsatornát, a régi
Maros-gátat és az attól kb. 300 mé-
terre lejjebb levő, az új és a régi
Maros-meder kapcsolatát biztosító,
az árvízvédelmi töltés alatt átvezető
kitorkolló művet. Fontos kiemelni,
hogy az ide elképzelt, vízre alapo-
zott szabadidőközpont abban a sze-
rencsés helyzetben van, hogy a
Malomárok egészére kiterjedő át-
fogó tanulmány elkészítése után
ennek a szakasznak a hidrotechni-
kai szempontból történő rendezését
az alsó szakasztól teljesen függetle-
nül lehet elvégezni. Így ezt a tervet
a város maga is felvállalhatná, sőt,
a saját érdekében (pontosabban a la-
kosság érdekében) igen ajánlatos
volna ezt ténylegesen a maga ke-
zébe vennie, és semmiképpen sem
a vízügyre bíznia. Hangsúlyozom,
általános tanulmányról lenne szó,
nemcsak kizárólagosan árvízvé-
delmi tanulmányról. Mi több, aján-
latos volna magának az általános
tanulmánynak az elkészítését is ma-
gára vállalnia, ha nem akarja örökre
lehetetlenné tenni a szabadidőköz-
pont megépítését. Ilyenformán a ta-
nulmány címe lehetne például
Tanulmány a Malomárok komplex
rendezéséről vagy hasznosításáról.
Természetesen szükség lenne a víz-
üggyel való konzultálásra. A továb-
biakban azután a vízügy a
tanulmány alapján foglalkozhatna
az alsó szakasz rendezésével. Az
egyetlen lehetséges elválasztó határ
a két szakasz között a törpe víz-
erőmű lehet, ugyanis ennek a felvízi
és alvízi szakasza közötti szintkü-
lönbség biztosítása az eredeti terv
serint kötelező jelleggel bír, hacsak
nem lenne szándék annak végleges
felszámolására.

Amint az eddig leírtakból is kide-
rül, a vízügyi hatóság, de a polgár-
mesteri hivatal is rengeteg adat
birtokában van, csak éppen nincs
egy olyan szakemberük (a marosvá-
sárhelyinek sincs), aki a megfelelő
információkat egyáltalán ismerné,
és (micsoda elvárás!) alkalmanként
egy csomagban tudná szolgáltatni.
Ezek nélkül pedig egy, a város ilyen
természetű problémáit nem ismerő
vízépítő tervezőmérnök soha nem
lesz képes kellően megalapozott
tervet készíteni. Hogy a városrende-
zési irodánál is van még javítani-
való, arra csak egy legfrissebb
példát említenék. A Pandurilor és
Egyesülés (Unirii) sugárutak ke-
reszteződésében kb. 1,5 hektáros te-
rületre készülő zonális
városrendezési tervben (ZVT-PUZ)
egy szó sincs az esővízcsatornázás-
ról, pedig a már említett (Malomá-
rok alatt átvezető) fő esővízgyűjtő
csatorna épp itt halad el, és a majd
teljesen beépítendő területről össze-
gyűjtött nagy esővízhozam jelentős
mértékű többletterhelést ad. Csak
remélhetjük, hogy a hivatal a ké-
sőbbiekben jobban odafigyel ezekre
az „apróságokra”, és már a ZVT jó-
váhagyása előtt kérni fogja a terve-
zőtől ennek a problémának a
megoldását is.

(Folytatjuk)

Kelemen Árpád

Szászrégeni Malomárok, merre tovább?



Megnyerte a női teke-Románia-
kupát a Marosvásárhelyi Romgaz-
Elektromaros csapata. A döntő
tornát a kolozsvári Györgyfalvi ne-
gyedi sportkomplexumban, Romá-
nia legkorszerűbb tekepályáján
rendezték. A női Bajnokok Ligája
négyes döntőjére készülő csapat 11
ponttal és 12.892 fás összesítéssel
végzett az első helyen, megelőzve a
9 pontos Compet Ploiești-et és a 4
pontos Bukaresti Rapidot. 

A férfiaknál Marosvásárhelyt két
csapat is képviselte, az Elektroma-
ros, illetve a CSM. Mindkettő do-
bogós helyen végzett. A trófeát a
házigazda Kolozsvári CFR érde-
melte ki 16 ponttal, míg az Elektro-
maros 11, a Marosvásárhelyi CSM
7 pontot gyűjtött.

A női tekézők számára elvileg
március 28-29-én van a program-
ban a Bajnokok Ligájának négyes
döntője a szerbiai Apatinban. A
nemzetközi szövetség egyelőre nem
közölt semmit arról, hogy elhalasz-
tanák a megmérettetést. Azt is tudni
lehet már, hogy Orosz István és
Seres József csapata az első elődön-
tőben a címvédő német Victoria
Bamberg ellen játszik, amelynek
minden játékosa világklasszis
ebben a sportágban. A valós célki-
tűzés így a harmadik hely lehet.
Hacsak nem okoznak a gyakorlat-
ban lehetetlennek tűnő meglepe-
tást, a bronzmeccset a cseh Slovan
Rošice és a horvát Mlaka Rijeka ta-
lálkozó vesztese ellen játszhatják.
(bálint)

Szombaton kellett volna megkez-
denie a rájátszást a Marosvásárhelyi
Sirius-Mureșul női kosárlabdázóinak
a Bukaresti Rapid ellen. Először csak
arról jött a hír, hogy a találkozót üres
nézőtér előtt kell lejátszani, ám csü-
törtökön teljesen felfüggesztett min-
den szintű bajnokságot a sportági
szövetség. Egyelőre a hónap végéig,
a gyakorlatban azonban meghatáro-
zatlan időre, mindaddig, amíg a jár-
ványügyi helyzet ismét lehetővé nem
teszi a sport újrakezdését. A legna-
gyobb gond azonban a bizonytalan-
ság – mondta el a csapat menedzsere.

Keddig szabadot kaptak a játéko-
sok – közölte Kiss István –, aztán el-
vileg edzeni fognak. Ennek azonban
feltétele, hogy találjanak olyan ter-
met, amelyben fogadják őket. Ha ez
nem történik meg, marad a szabadtéri
erőnléti edzések lehetősége, ha ilyen
tekintetben sem lépnek érvénybe
újabb korlátozások.

A szövetség nem kommunikál a
klubokkal – tette hozzá, így pillanat-
nyilag semmilyen perspektívát, lehe-
tőséget nem tudnak a folytatásról.
Nagyon nagy gondot okozna, ha áp-
rilis végéig nem tudnák befejezni az
idényt, hiszen a csapatokban játszó
külföldieknek addig van szerződésük,
munkavállalási engedélyük, és rop-
pant bonyolult és költséges lenne a
hosszabbítás. A marosvásárhelyi csa-
patnak két amerikai légiósa van, ők
pillanatnyilag akkor sem mehetnének
haza, ha akarnának, miután Trump
elnök 30 napra leállíttatta a légi közlekedést az At-
lanti-óceán két oldala között.

Ha nem tudják megoldani az áprilisi mérkőzéseket,
akkor a hátralévő meccsek törlése lenne a legészsze-
rűbb megoldás, és a rangsorhoz az alap- és középsza-
kaszt vehetnék figyelembe. Jelenleg azonban a
szövetségben sem tudják, mit akarnak, mindenki a ha-
tósági intézkedésekre és a járvány alakulására vár, hi-
szen amíg nem tetőzik a fertőzéshullám, aligha térhet
vissza a megszokott kerékvágásba az élet, beleértve
a sportot is.

A Sirius-Mureșul amerikai beállósát, Mariah Smelsert
egyébként a napokban térdműtétnek vetették alá, és a
gyakorlatban akkor sem lehet számítani a játékára, ha tör-
ténetesen áprilisban mégis lennének mérkőzések. Haza-
utazni azonban egyelőre ő sem tud. A Marosvásárhelyi
Sirius-Mureșul a középszakaszt az alsóház 4. helyén vé-
gezte, ami összetettben a 10. helyet jelenti. A rájátszás a
7-13. helyekért zajlana, a Bukaresti Rapid elleni két eset-
leges győzelem után a csapat a Kézdivásárhelyi KSE
ellen folytathatná a 7-10. helyekért, míg két vereség a 11-
12. helyek egyikét jelentené, egy utolsó helyosztó után.

Üres lelátók előtt, nyomott han-
gulatban rendezték a Marosvásár-
helyi CSM – Resicabányai CSU
találkozót, amelyen a házigazdák
számára kötelező feladat volt a győ-
zelem, ha még versenyben akartak
maradni a csoportelsőségért. A ha-
zaiaknál nem lépett pályára az alap-
emberek közül Târșoagă és
Munteanu, mindketten kisebb sérü-
lések miatt, de ezúttal sem voltak
jelen a beígért légiósok, Claudiu
Evi technikai igazgató szerint a bo-
nyolult ügyintézés késlelteti érkezé-
süket. (Az új járványügyi
helyzetben ez pedig még kompli-
káltabb ügynek ígérkezik.)

A nézők hiánya a házigazdák
teljesítményére is rányomta a bé-
lyegét. Az első félidőben ugyanis
nagyon sokat hibáztak, egyszerű
labdakezelési hibákat vétettek, és
sokszor vették célba az ellenfél
hálóőrét. A védelem sem volt a
helyzet magaslatán, így szünetben
az a meglepő helyzet állt fenn,
hogy a sokkal alacsonyabban
jegyzett resicabányai csapat volt
előnyben.

Nem lehetett túlságosan békés a
hangulat az öltözőben a szünetben,
ezt a pályára visszatérő játékosok
arckifejezése árulta el, no meg az,
hogy egészen más hozzáállással lé-
pett a pályára a csapat a következő
húsz percben. Elsősorban a véde-
lemben látszott drasztikus változás,
hiszen mindössze két gólt szerzett
az ellenfél az 50. percig, ezalatt
pedig tizenhármat a marosvásárhe-
lyiek, akik jobban összpontosítottak
a dobóhelyzetekben is. 25-15 után

csökkentette ismét a ritmust a ma-
rosvásárhelyi csapat, többen lehető-
séget kaptak a kispadról is, így az
utolsó tíz perc ismét a vendégeké
volt, akik ezalatt hat gólt hoztak be
a hátrányukból a fejben már ismét

öltözőbe vonult marosvásárhelyi
csapattal szemben.

A vártnál nehezebben megszüle-
tett győzelemnek köszönhetően a
CSM-nek marad a kétpontos hátrá-
nya az éllovas Köröskisjenővel
szemben, és a közvetlen meccsen
aratott győzelemmel megelőzheti a
csoport élén.

Fenekestől fordították fel a sport-
életet a koronavírus-járvány miatt
bevezetett korlátozások. A labdarú-
gás a legnagyobb vesztes, hiszen
hosszú az idény, és a sportág jelle-
géből adódóan nem lehet túlságosan
sűríteni a programot, így az újrakez-
dés után szinte nem marad idő a baj-
nokságok befejezésére. Szerencsére
(? – no azért mégsem!) marosvásár-
helyi csapatot nem érint az ügy. Bár-
milyen döntés is születik a
folytatásról, a megye egyetlen képvi-
selője az első három ligában, a Szász-
régeni Avântul számára drámai
változásokat aligha hoz, az ősztől is a
3. ligában látjuk majd. Nagyobb fej-
törést okozhat a megyei labdarúgó-
egyesületnek a 4. liga befejezése (a
többi bajnokságot különösebb követ-
kezmények nélkül törölhetik, ha nincs
más megoldás), pontosabban a felju-
tásra pályázó csapat sportszempon-
tok szerinti kiválasztása.

Az egyetlen élvonalban szereplő
marosvásárhelyi klub, a Sirius-
Mureșul női kosárlabdázóinak hely-
zetével külön foglalkozunk, mint
ahogy a feljutásra pályázó női kézi-
labdázók is nehéz helyzetben van-
nak. Rajtuk kívül azonban meglepő,
hogy milyen egyszerű a többi ma-
rosvásárhelyi csapat helyzete. A
szintén feljutásra pályázó CSU Me-
dicina női röplabdázóinak eredeti-
leg is május első napjaira volt
kitűzve a feljutási torna, és ha el is
kell halasztani, bőven van lehetőség
a pótolásra. Ennek a csapatnak
külön előnye, hogy szinte mind az

egyetemi csarnok közelében lakó fi-
atal játékosokból áll, és a csarnok is
a rendelkezésükre áll szükség esetén
a készülésre, csak drasztikus ható-
sági intézkedések akadályozhatják
meg, hogy használják.

Ezeken kívül még két együttes
szerepel a bajnokságokban. A férfi
kosarasok már megkezdték a ráját-
szást, és az egész idényből még leg-
kevesebb három, legtöbb négy
mérkőzésük van hátra, így semmi
nem akadályozza meg őket, hogy
ezeket májusban vagy akár június-
ban játsszák le, különösen, hogy
ebben a bajnokságban nincsenek lé-
giósok, és a csapat tagjai többnyire
kedvtelésből kosaraznak. Hason-
lóan a teremlabdarúgók, akiknek
még négy mérkőzésük van az idény
végéig. Ezeket szintén bármikor le
lehet játszani, vagy akár el is lehet
törölni, semmi nem változik.

Nem hivatalos csapatbajnoksá-
gokban még két marosvásárhelyi
együttes szerepel. A Maros Ször-
nyek amerikai focistái a hétvégén
kellett volna fogadják a Kolozsvári
Crusaderst, ezt a meccset egyelőre
április 4-ére halasztották, de lehet,
hogy az időpont további kitolására
lesz szükség. Szintén szünetel a 
floorballbajnokság, amelyben a ma-
rosvásárhelyi Red Arrows vesz
részt. Márciusban lett volna a sepsi-
szentgyörgyi forduló, nincs informá-
ció arról, hogy mikorra halasztották,
de az biztos, hogy ebben a két sport-
ágban nincsenek megszorító, köte-
lező határidők. (b. zs.)

Hogyantovább?
AkiírásszerintanőiAosztályoskézilabda-bajnokságnakáprilis
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Szerkeszti:FarczádiAttila

Megnyerte a Románia-kupát 
a Romgaz-Elektromaros

A marosvásárhelyi csapatok
helyzete

Bizonytalanság a női kosarasoknál

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor
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Fotó: Nagy Tibor

Csak a második félidőben
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Nézők nélkül jutott tovább a PSG, hosszabbításban vérzett el a címvédő
A Paris Saint-Germain hazai pá-

lyán 2-0-ra legyőzte a Borussia
Dortmundot, ezzel továbbjutott a
labdarúgó Bajnokok Ligája nyol-
caddöntőjéből. 

A koronavírus-járvány miatt
nézők nélkül került sor a találko-
zóra, amely a francia együttes tör-
ténetének harmadik zárt kapus
mérkőzése volt a Parc des Princes-
ben. Az összecsapás előtt mintegy
3000 francia szurkoló gyűlt össze a
stadionon kívül, a rendezők pedig a

drukkerek három drapériáját füg-
gesztették ki a nézőtéren, közülük a
legnagyobbon ez állt: „a PSG a mi
egyetlen vírusunk“.

Az első fél óra végén Neymar be-
vetődve, fejjel szerzett vezetést,
majd a szünet előtt Bernat növelte
kétgólosra a különbséget, amivel a
PSG jutott a legjobb nyolc közé.

A nap másik találkozóján a cím-
védő Liverpool kettős vereséggel
búcsúzott a labdarúgó Bajnokok Li-
gája nyolcaddöntőjében, miután

idegenbeli 1-0-s kudarcot követően
hazai pályán hosszabbítás után 3-2-
re kikapott az Atlético Madridtól.

A kapu előtt és mezőnyben is do-
mináló Mersey-parti együttes Wij-
naldum fejesével a szünetre
ledolgozta az első meccsen össze-
szedett hátrányát, és bár a második
félidőben a szakadó esőben felső
lécig jutott, nem tudta újabb gólra
váltani fölényét. Sőt, a hajrában
Saúl bevette a hazaiak kapuját, ám
a találatot les miatt nem adták meg.

Következett a hosszabbítás,
amelyben Firmino előbb kapufára
fejelte a labdát, majd a kipattanót
értékesítette. Alig három perc eltel-
tével a Liverpool kapusa, Adrián
rossz helyre passzolt, a játékszer
Llorentéhez került, aki 18 méterről
a hosszú alsóba tekert. A spanyol
középpályás a hosszabbítás első fél-
idejének ráadásában ismét villant, a
végeredményt a csereként beállt
Morata állította be egy kontra
végén.

A Vörösök Jürgen Klopp irányí-
tása alatt először vesztettek oda-
visszavágós párharcot, az európai
kupaporondon legutóbb az Európa-
liga 2014/15-ös kiírásában a leg-

jobb 32 között a Besiktas ellenében
11-esekkel búcsúzott a gárda ebben
a „műfajban“. Véget ért egyúttal a
Liverpool több mint öt és fél évig

tartó veretlensége az Anfield Roa-
don a nemzetközi kupákban, ezalatt
25 mérkőzésen 18 győzelem mellett
7 döntetlen volt a mérlege.

Az Atlético első gólját megelőző kapushiba döntőnek bizonyult. Fotó: EPA

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:
* Paris Saint-Germain (francia) – Borussia Dortmund (német) 2-0

(2-0), továbbjutott: a PSG, 3-2-es összesítéssel.
Gólszerzők: Neymar (28.), Bernat (45+1.)
Kiállítva: Can (Dortmund, 89.).
* FC Liverpool (angol) – Atlético Madrid (spanyol) 2-3 (1-0, 1-0, 2-

2), továbbjutott: az Atlético Madrid kettős győzelemmel, 4-2-es össze-
sítéssel.

Gólszerzők: Wijnaldum (43.), Firmino (94.), illetve Llorente (97.,
105+1.), Morata (121.).

Minden európai kupamérkőzést elhalasztottak
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a koronavírus-járvány

miatt minden nemzetközi kupamérkőzést elhalasztott, amelyet a héten
kellett volna lejátszani.

Az UEFA közleménye szerint a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visz-
szavágóinak keddi és szerdai összecsapásait – Juventus–Olympique
Lyon, Manchester City–Real Madrid, Bayern München–Chelsea, FC
Barcelona–Napoli – és csütörtökön az Európa-liga-nyolcaddöntő má-
sodik felvonásait nem rendezik meg.

A döntés az UEFA Ifjúsági Ligára is vonatkozik.
A halasztás nyomán a negyeddöntő sorsolását sem tartják meg pén-

teken.
Az UEFA a tagországokkal kedden tanácskozik arról, miként folyta-

tódjanak az európai bajnokságok, illetve nemzetközi versenysorozatok.

Európa-liga: A Sahtar Donyeck 
és a Bayer Leverkusen is idegenben nyert

A Sahtar Donyeck és a Bayer Le-
verkusen is idegenben szerzett
előnyt a labdarúgó-Európa-liga
nyolcaddöntőjének csütörtöki, első
mérkőzésén.

Az ukrán csapat a német Wolfs-
burg otthonában győzött zárt kapuk
mögött 2-1-re, a Bayer Leverkusen
viszont nyilvános meccsen nyert a
Glasgow Rangers vendégeként 3-1-
re.

Az Olimpiakosz – Wolverhamp-

ton Wanderers találkozó – amelyet
szintén nézők nélkül rendeztek – 1-
1-es döntetlennel ért véget, ami a
házigazda görögök számára ked-
vező, mivel a 29. perctől emberhát-
rányban futballoztak.

A visszavágókat a tervek szerint
csütörtökön rendezik, de az európai
szövetség kedden dönt a Bajnokok
Ligája és az Európa-liga esetleges
felfüggesztéséről a koronavírus-jár-
vány miatt.

Tuchel: Úgy játszottunk, mint egy csapat
A Paris Saint-Germain vezetőedzője, Thomas Tuchel

elmondta, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcad-
döntő visszavágóján, a Borussia Dortmund elleni hazai
mérkőzésen csapatként játszottak, így sikerült legyőz-
niük és kiejteniük német riválisukat.

A PSG rendkívül visszafogott teljesítménnyel 2-1-re
kapott ki a párharc dortmundi összecsapásán három hét-
tel ezelőtt, a koronavírus-járvány miatt zárt kapus vissza-
vágón viszont teljesen más arcát mutatta, és a 2-0-s
győzelem továbbjutást ért a számára.

A 46 éves Tuchel kiemelte: amikor a csapatot szállító
busz megérkezett a stadionhoz, az ott várakozó ultrákkal
együtt énekeltek, ami a járművön lévő labdarúgók szá-
mára is kiváló hangulatot teremtett, egyben jó pszichés
alapot adott az összecsapásra. „Azt akartam, hogy pon-
tosan azzal az energiával lépjünk majd pályára. A mér-
kőzésen végig úgy játszottunk, mint egy csapat:
megbízhatóan és egymást segítve” – nyilatkozta a 46
éves német edző.

A PSG története során hatodszor jutott BL-negyed-
döntőbe, legutóbb viszont erre 2016-ban volt példa,
mert az elmúlt három kiírásban a nyolcaddöntőben bú-
csúzott. Presnel Kimpembe, a csapat 24 éves védője el-
mondta: tanultak a korábban elkövetett hibáikból.

„Tavaly szenvedtünk, meg az azelőtti és az azelőtti
évben is. Tanultunk a hibáinkból” – mondta.

A Dortmund edzője, Lucien Favre kiemelte: már a
mérkőzés elején nehézséget okozott számukra, hogy a
PSG nagy nyomás alá helyezte őket. „Bár mezőnyben
jól játszottunk, hiányzott a jó befejezés, vagy az utolsó
passzoknál hibáztunk. Eközben pedig elkerülhető két
gólt kaptunk” – mondta.

A német együttes a BL egyenes kieséses szakaszában
a legutóbbi tíz mérkőzése közül a nyolcadikat bukta el.

Simeone: Egy kapus is
lehet nyerőember

Az Atlético Madrid vezetőedzője, Diego Simeone szerint a Li-
verpool elleni labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntő idegenbeli
visszavágóján csapatának nyerőembere Jan Oblak volt, így legin-
kább a szlovén kapusnak volt köszönhető, hogy kettős győzelemmel
búcsúztatták a címvédőt.

Az Atlético az 1-0-s hazai győzelmet követően a szerdai vissza-
vágón a rendes játékidőben 0-1-re, majd a hosszabbítás elején már
0-2-re állt, de onnan is volt számára visszaút, és végül 3-2-re fordí-
tott. A spanyol együttest 2011 decembere óta irányító 49 éves ar-
gentin szakember elmondta: kapus is képes megnyerni egy
mérkőzést.

„Lionel Messi lehet nyerőembered, ha ott van a csatársorodban,
de a kapusok ugyanúgy képesek megnyerni egy mérkőzést a csa-
patuknak. Oblak ezt tette most nekünk” – dicsérte a mérkőzés leg-
jobbjának megválasztott 27 éves szlovén válogatott játékost
Simeone.

Az európai szövetség (UEFA) statisztikái szerint a 11 védést –
közte több bravúrt – bemutató Oblak a BL egyenes kieséses szaka-
szában pályára lépő kapusok közül három év után először védett
legalább tíz alkalommal. Ez legutóbb Manuel Neuernek (Bayern
München) sikerült, aki 2017. április 12-én tíz alkalommal védett a
Real Madrid ellen 2-1-re elveszített negyeddöntős párharc első,
hazai felvonásán.

A Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp a mérkőzés fordulópont-
jának tartott első madridi gól miatt kesergett leginkább. „A kapott
gól is része egy futballmérkőzésnek, nem szabadna ennyire döntő
hatással lennie a folytatásra, de abban a pillanatban mégis minden
megváltozott” – utalt Marcos Llorente első, 97. percben szerzett ta-
lálatára, amelyet a sérült Alisson Beckert helyettesítő hazai kapus,
Adrián hibája előzött meg.

A Liverpool 2014 októbere után kapott ki ismét hazai környezet-
ben európai kupamérkőzésen, egy olyan csapattól, amely a bajnok-
ságában a hatodik helyen áll, a szezonban 27 bajnoki mérkőzéséből
csak 11-et tudott megnyerni.

A rendkívül csalódott Klopp elmondta: elfogadják a vereséget és
a búcsút, de ettől még nagyon rosszul érzik magukat. A német szak-
ember a továbbjutó spanyol riválist úgy dicsérte, hogy közben kri-
tizálta is. „Nem értem, hogy azokkal a képességekkel, amelyekkel
rendelkeznek, miért ilyen futballt játszanak. Képesek kiváló játékra,
de ők mégis inkább mélyen védekeznek, és kizárólag a kontrákra
építik a támadójátékukat” – nyilatkozta Klopp.

A BL-ben 13 év után fordult elő újra, hogy az előző idény két
döntőse közül egyik sem jutott a negyeddöntőbe. Akkor a címvédő
Barcelonát a Liverpool, míg döntős ellenfelét, az Arsenalt a PSV
Eindhoven búcsúztatta a nyolcaddöntőben.

Fotó: AP

Az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak. Fotó: AP

A Bayer Leverkusen a Glasgow Rangers vendégeként diadalmaskodott. Fotó: AP

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, nyolcad-

döntő, 1. mérkőzések:
* VfL Wolfsburg (német) – Sahtar

Donyeck (ukrán) 1-2 (0-1)
Gólszerzők: Brooks (48.), illetve

Moraes (17.), Antonio (73.).
* Glasgow Rangers (skót) – Bayer

Leverkusen (német) 1-3 (0-1)
Gólszerzők: Edmundson (75.), il-

letve Havertz (37., tizenegyesből),
Aranguiz (67.), Bailey (88.).

* Olimpiakosz (görög) – Wolver-
hampton Wanderers (angol) 1-1 (0-0)

Gólszerzők: El Arabi (54.), illetve
Neto (67.).

Kiállítva: Semedo (27., Olimpia-
kosz).

* LASK Linz (osztrák) – Manches-
ter United (angol) 0-5 (0-1)

Gólszerzők: Ighalo (28.), James
(58.), Mata (82.), Greenwood (92.),
Pereira (93.).

* Eintracht Frankfurt (német) – FC
Basel (svájci) 0-3 (0-1)

Gólszerzők: Campo (27.), Bua
(73.), Frei (85.).

* Basaksehir (török) – FC Koppen-
hága (dán) 1-0 (0-0)

Gólszerzők: Visca (88., tizenegyes-
ből).

A Sevilla – AS Roma és az Interna-
zionale – Getafe mérkőzések a koro-
navírus-járvány miatt elmaradtak.



Döntetlenre játszott a Diósgyőr 
Fehérváron

A több mint húsz percig emberhátrány-
ban futballozó MOL Fehérvár FC 1-1-es
döntetlenre játszott a vendég Diósgyőrrel a
labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójának
zárómérkőzésén.

Fehérvári helyzetekkel kezdődött a talál-
kozó, a diósgyőriek az első játékrész köze-
péig elvétve jutottak el a hazai kapuig. A
folytatásban is a vendéglátók játszottak me-
zőnyfölényben, Branislav Danilovic több-
ször védett bravúrral, így a szünetig nem
esett gól.

A pihenő után nagy Vidi-helyzetekkel
folytatódott a meccs, már a Diósgyőrnek is
voltak ziccerei, de a két kapus mindent vé-
dett. A 68. percben emberelőnybe került a
DVTK, mert Funsho Bamgboye megkapta
második sárga lapját. A piros lap ellenére a
Fehérvár szerzett vezetést Nego Loic talá-
latával, ám nem tartott sokáig a hazai előny,
mert Haris Tabakovic két perc múlva
egyenlíteni tudott, beállítva ezzel az 1-1-es
végeredményt.

Elmarad a március 26-ra tervezett szófiai
bolgár–magyar labdarúgó-Európa-bajnoki
pótselejtező, mivel a helyi parlament pénteken
vészhelyzetet hirdetett a koronavírus-járvány
terjedése miatt.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ)
honlapjának beszámolója szerint a Bolgár
Egészségügyi Minisztérium és a Nemzeti Krí-
zisközpont március 29-ig megtiltotta minden
tömegrendezvény, kulturális, szórakoztató és
sportesemény megrendezését. Ennek értelmé-
ben a bolgár és a magyar válogatott mérkőzé-
sét sem rendezik meg

Az MLSZ jelezte, Marco Rossi szövetségi
kapitány mára tervezett kerethirdetése is el-
marad.

A bolgár–magyar párharc győztese öt nap-
pal később az izlandi–román meccs győztesét
fogadta volna az Eb-részvételért.

Az idei Európa-bajnokságra június 12. és
július 12. között kerül sor 12 városban, köz-
tük Budapesten a Puskás Arénában és Buka-
restben a Nemzeti Arénában, ahol
három-három csoportmérkőzés mellett egy-
egy nyolcaddöntőt rendeznének. Az európai
szövetség (UEFA) kedden – videókonferen-
cián – tanácskozik arról, miként folytatód-
janak a szinte egész Európában leállt
nemzeti bajnokságok, illetve nemzetközi
versenysorozatok, de médiaértesülések sze-
rint a kontinensviadal megrendezése is téma
lesz.

Az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) honlapján közölte: kedden
tanácskoznak arról, miként folyta-
tódjanak az európai bajnokságok,
illetve nemzetközi versenysoroza-
tok.

A közlemény szerint a szervezet
kedden videókonferencián tárgyal a

koronavírus-járvány terjedése miatt
kialakult új helyzetről. A beszélge-
tésen az 55 tagszövetség képviselői,
az európai klubok szövetségének
igazgatótanácsa, a nemzeti bajnok-
ságok megbízottjai, illetve a játé-
kos-szakszervezet (FIFPro)
küldöttei vesznek majd részt.

A megbeszélésen a bajnokságok-
ról, a nemzetközi kupasorozatokról
és a nyári, részben budapesti rende-
zésű Európa-bajnokságról is szó
lesz.

Az UEFA a megbeszélések után
ad további tájékoztatást a kialakult
helyzetről.

A koronavírus-járvány miatt az
olasz bajnokság április 3-ig bizto-
san szünetel, a spanyol bajnokság
két soron következő fordulóját el-
halasztották, a BL-résztvevő csapa-
tok közül a Juventus és a Real
Madrid játékosai karanténban van-

nak, az Európa-ligában pedig két
olasz és spanyol érdekeltségű nyol-
caddöntős párharc első mérkőzését
nem tudják lejátszani a járvány
miatt. A többi bajnokság nagy ré-
szét zárt kapuk mögött bonyolítják
le.
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AFIFAmindennemzetközimeccselhalasztásátajánlja
ANemzetköziLabdarúgó-szövetség(FIFA)péntekiközleményé-

benaztajánlja,hogyakoronavírus-járványterjedésemiattmár-
ciusban és áprilisban valamennyi nemzetközi mérkőzést
halasszanakel.
„Afutballáltalánosszabályait,amelyekkötelezikaklubokat,

hogyengedjékelajátékosaikataválogatottmérkőzésekre,nemal-
kalmazzukmárciusbanésáprilisban”–olvashatóaFIFAhonlap-
ján.
Asportszervezetleszögezte,ajelenlegikörülményekközöttmér-

kőzéstrendezniegészségikockázattaljármindajátékosok,mind
aközönségszámára.
Anemzetköziszövetségígéreteszerintaklubokkal,ajátékosok-

kalésakontinentálisszövetségekkelközösenvizsgáljamajdmega
versenynaptárátszervezését,hogyameccsekelmaradásaminélke-
vesebbkártokozzon.

Európa-bajnokság:2020helyett2021-ben?
AzEurópaiLabdarúgó-szövetség(UEFA)keddivideókonfe-

renciájánbejelentia2020-asEurópa-bajnokságelhalasztását
2021-re–értesültaL’Équipe.Afranciasportlapszerintvaló-
színűnektűnik,hogyaBajnokokLigájátésazEurópa-ligátfel-
függesztikahéten.Azújságszerintadöntésmármegszületett
azUEFAszakbizottságaiban,ígyazegyeztetéspusztánforma-
litáslesz.

Kedden tanácskoznak az európai sorozatokról és az Eb-ről

Elmarad a bolgár–magyar 
labdarúgó-Eb-pótselejtező

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) a
hónap végéig valamennyi bajnokságot felfüg-
gesztette a koronavírus-járvány miatt, amely
Romániában is gyorsan terjed.

A szövetség csütörtökön közleményben is-
mertette a döntést, így a férfi és női pontva-
dászatokat az élvonaltól a megyei bajnokságig
valamennyi szinten és a teremlabdarúgó-baj-
nokságot is felfüggesztette. Egyelőre a hónap
végéig nem lesznek mérkőzések. Közölték,
hogy ezt a döntést felülvizsgálhatják a járvány
alakulásának függvényében.

A szervezet két nappal korábban felfüg-
gesztette a gyermek- és ifjúsági bajnokságo-
kat, szerdán pedig törölte a teremlabdarúgó
Román Kupa döntőjét.

A FRF úgy vélte, nem elegendő zárt kapuk-
kal tartani a mérkőzéseket, hiszen a csapatok
utazása is növeli a járvány terjedésének 
kockázatát, és veszélyezteti a sportolók egész-
ségét.

Felfüggesztették valamennyi 
labdarúgó-bajnokságot

AzMTKnyerteafővárosirangadót
AlistavezetőMTKhazaipályán3-1-relegyőzteazugyancsakfeljutásrapályázó,

eztmegelőzőenötbajnokimérkőzéséndiadalmaskodóVasastalabdarúgóNBII
28.fordulójánakszombatijátéknapján.
MerkantilBankLigaNBII,28.forduló:MTKBudapest–VasasFC3-1,Szom-

bathelyiHaladás–Békéscsaba1912Előre3-1,BFCSiófok–DorogiFC0-0,Sze-
ged-CsanádGrosics–Budaörs1-0,NyíregyházaSpartacusFC–WKWETOFC
Győr0-1,SzolnokiMÁVFC–AqvitalFCCsákvár1-1,BudafokiMTE–DunaAsz-
faltTLC0-0,VácFC–Kazincbarcika0-1,GyirmótFCGyőr–SoroksárSC0-0.
Azélcsoport:1.MTKBudapest59pont,2.BudafokiMTE54,3.Vasas47.

Eredményjelző
*1.liga,rájátszás,felsőház,2.forduló

(eddignemközölteredmények):Buka-
restiFCSB–CSUCraiova4-1,Medgyesi
GazMetan –Kolozsvári CFR 0-0.Az
állás:1.CFR30pont,2.FCSB26(6-3),
3.Craiova26(3-5),4.Astra24(2-2),5.
Botoșani24(2-3),6.Medgyes23.
*1.liga,rájátszás,alsóház,2.forduló

(eddignemközölteredmények):FCVo-
luntari–NagyszebeniHermannstadt1-
1.Azállás:1.Viitorul24pont,2.Sepsi
OSK19,3.Nagyszeben17(2-1),4.Di-
namo17(0-2),5.Jászvásár15,6.Clin-
ceni14 (3-3),7.Târgoviște14 (1-2),8.
Voluntari12.
*2.liga,24.forduló(eddignemközölt

eredmények):BukarestiRapid–Resica-
bányaiCSM0-1,FKCsíkszereda–Pet-
rolul Ploiești 1-2.Az állás: 1. UTA 50
pont,2.Mioveni39(36-22),3.TurnuMă-
gurele39(36-25),...17.Csíkszereda22.

Eredményjelző
LabdarúgóOTPBankLigaNBI,25.forduló:FerencvárosiTC–KaposváriRá-

kócziFC5-0,MezőkövesdZsóryFC–PuskásAkadémiaFC0-0,ÚjpestFC–Paksi
FC1-1,BudapestHonvéd–KisvárdaMasterGood1-5,DebreceniVSC–ZTEFC
0-3,MOLFehérvárFC–DiósgyőriVTK1-1.

Jegyzőkönyv
LabdarúgóOTPBankLigaNBI,25.forduló:MOLFehérvárFC–Diósgyőri

VTK1-1(0-0)
MolArénaSóstó,zártkapukmögött,vezette:Berke.
Gólszerző:Nego(88.),illetveTabakovic(90.).
Kiállítva:Bamgboye(68.).
Sárgalap:Bamgboye(52.,68.),illetveIszlai(9.),Brkovic(22.).
Fehérvár:Kovácsik–Nego,Musliu,Stopira,Hangya–Pátkai,Houri–Bamg-

boye,Hodzic(83.Futács),Petrjak(89.Milanov)–Nikolics(90.Elek).
DVTK:Danilovic–Sesztakov,Brkovic,PolgárK.,Vági–Márkvárt,Iszlai–Ha-

sani,RuiPedro(64.MolnárG.),KissT.–Ivanovski(75.Tabakovic).

Izland–Románia:zártkapu,ahalasztásrólmégnincsdöntés
Nemvilágos,hogyabolgár–magyarmérkőzéselhalasztásávalmileszazizlandi–

románmeccsel:azEb-döntőtornárajutásszempontjábóllényegesmásikágitalálko-
zórólkapcsolatosanlapzártánkigannyitlehetetttudni,hogyhazártkapukmögöttis,
delejátsszák.Miközbenarománsportágiszövetséghonlapjáncsakarróltájékoztatják
aszurkolókat,hogyakikjegyetváltottakazösszecsapásra,mikéntkaphatjákvisszaa
pénzüket,dearrólnemszólnak,hogyesetlegelismaradhataselejtező,aGazetaSpor-
turilorcíműlapidéziazizlandifutballszövetségelnökét,GuoniBergssont,akitudni
véli,hogyamérkőzéstegykésőbbiidőpontbanjátsszákmajdle.„Azthiszem,elha-
lasztjukameccset.Többhelyrőlkaptunkjelzést,hogymegtörténhet.Keddenpontosan
megtudjuk”–utaltazészakiilletékesazUEFAmáremlítettvideókonferenciájára.

Fotó: CNN

Atabella
1.Ferencváros23 16 5 2 44-19 53
2.FehérvárFC25 15 5 5 47-23 50
3.Mezőkövesd25 13 6 6 37-21 45
4.PuskásAFC25 10 9 6 39-31 39
5.Diósgyőr 25 11 4 10 35-33 37
6.Honvéd 25 9 7 9 25-32 34
7.Kisvárda25 9 4 12 35-36 31
8.Debrecen24 9 3 12 36-44 30
9.Újpest24 8 5 11 31-37 29
10.Paks 25 8 4 13 30-42 28
11.ZTE25 7 7 11 34-37 28
12.Kaposvár 25 3 1 21 19-57 10



Romániában továbbra is prob-
lémát jelentenek a magyar
feliratok, a székely zászlók
kérdése, a kisebbségi anya-
nyelvhasználat, a román nyelv
oktatása a magyar oktatási in-
tézményekben, a székelység
történetének a tanítása – je-
lentette ki Benkő Erika, a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat
igazgatója március 5-i sajtó-
tájékoztatóján, amelyen is-
mertette a szolgálat elmúlt évi
tevékenységét, valamint az
aktuális politikai kérdéseket. 

A jogvédelmi szolgálat vezetője
szerint „örökzöld” a gyűlöletbeszéd
a sportban. Jó hírnek nevezte vi-
szont, hogy a feljelentéseik és jelzé-
seik nyomán számos bírságot
szabott ki az Országos Audiovizuá-
lis Tanács és a Diszkriminációelle-
nes Tanács. A jelentésben nemcsak
eseteket jeleztek, hanem ajánláso-
kat is megfogalmaztak, hogy mi
lenne a helyes eljárás, hogyan kel-
lene szabályozni bizonyos kérdése-
ket a gyakorlatban, hogy ne
fordulhasson elő jogsértés – emelte
ki a jogvédelmi szolgálat vezetője. 
Kétnyelvű levélben válaszolt 
a Prime Kapital 

Magyar anyanyelvű alkalmazot-
takat, magyar feliratokat és helyi

termékeket szorgalmazott a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat a Sepsi
Value Centre építéséért felelős
Prime Kapital vállalat vezetőségé-
nek küldött levelében. A bukaresti
vállalat minap elküldött magyar és
román nyelvű válaszlevelében az
áll: „Tiszteletben tartjuk a nyelvi
sajátosságokat, és alkalmazkodunk
a helyi jelleghez”. Benkő Erika el-
mondta, fontosnak tartották még
azelőtt felhívni a figyelmet a ma-
gyar nyelv létjogosultságára, mi-
előtt a kereskedelmi központ
megépül. 
Az előre hozott választások tétje 

Benkő Erika kiemelte: – Aggoda-
lommal követem az elhúzódó vál-
ságot. Az előre hozott választások
tétje, hogy hosszú távon dől el, a
parlament még jobban meggyen-
gül-e vagy sem. Véleményem sze-
rint azokat az alkotmányos
akadályokat akarják megkerülni,
amelyek éppen azért jöttek létre,
hogy a parlamentet ne lehessen fel-
oszlatni. Az alkotmány íróinak a ha-
talomkoncentráció megelőzése volt
a céljuk, tekintve az autoritarizmus
hagyományait Romániában. Jelen-
leg, azt gondolom, az intézményes
keretek feszegetése folyik, a hata-
lomkoncentráció érdekében. Sze-
rintem a demokrácia intézményes
keretei sérülnek azáltal, hogy a par-
lamenti döntéshozatalt megkerülik.

Aggályosnak tartom, hogy a Velen-
cei Bizottság ajánlása ellenére akar-
ják megváltoztatni a választásokkal
kapcsolatos szabályokat ilyen közel
a választásokhoz. 
Az RMDSZ nem ért egyet a háztáji
disznótartás ellehetetlenítésével 

A képviselő rámutatott a mező-
gazdasági minisztérium által közvi-
tára bocsátott állategészségügyi
miniszteri rendelet visszásságaira,
amivel ellehetetlenítenék a háztáji
disznótartást, és ez hátrányosan
érintené a székelyföldi kisgazdákat.
Biobiztonsági intézkedéseket vezet-
nének be a háztáji gazdaságokban,
ami azt jelenti, hogy nem lehetne
moslékkal, zölddel, saját takarmány-
nyal etetni a jószágot, csak ellenőr-
zött forrásból származó eledellel.
Továbbá nem lehetne anyaállatot tar-
tani szaporítás céljából, a malacot ki-
zárólag tenyésztőtől lehetne
megvásárolni. Csupán személyes
célra lehetne disznót tartani, de a mi-
nimális biobiztonsági intézkedések
ebben az esetben is érvényesek len-
nének. Benkő szerint „nyilvánvaló,
hogy a rendelkezés a nagyüzemi ter-
melést és a tenyésztőket erősítené
meg, és teljesen ellehetetlenítené a
háztáji disznótartást. Az RMDSZ
nem ért egyet ezzel, jeleztük, hogy
aláírásgyűjtést is kezdeményezünk a
kérdésben, amennyiben nem ele-
gendő a politikai nyomás”. 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat bemutatta éves jelentését 
„Örökzöld” a gyűlöletbeszéd a sportban
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Álláshirdetés
A Maros Megyei Tanács versenyvizsgát szervez a
szakapparátusához tartozó Terület- és Városren-
dezési Igazgatóság  véleményező, engedélyező és
ellenőrző szolgálatához egy végrehajtó köztiszt-
viselői állás betöltésére.

A. A betöltetlen köztisztség megnevezése:
– a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó
Terület- és Városrendezési Igazgatóság  vélemé-
nyező, engedélyező és ellenőrző szolgálatának I.
besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsadója.

B. A versenyvizsga lebonyolításának módja:
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács székhelyén
(Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.) kerül sor.
Az írásbeli próba 2020. április 15-én 11 órától lesz,
az interjúra az írásbeli próba dátumától számított
legtöbb 5 munkanapon belül kerül sor. Az interjúnak
az időpontját és helyszínét az írásbeli eredményé-
nek a kifüggesztésével egy időben fogják közölni.

A jelentkezéshez az iratcsomót 2020. 03. 16. – 04.
06. között lehet benyújtani.

C. A versenyvizsgán való részvétel feltételei:
1. Általános követelmények:
Ahhoz, hogy a jelentkező a vezető köztisztviselői
állásra kiírt versenyvizsgán részt vehessen, a köz-
igazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz.
sürgősségi kormányrendelet 465. cikkelyének (1)
bekezdésében előírt feltételeket halmozottan kell
teljesítse, az alábbiak szerint:
a) legyen román állampolgárságú romániai lakos;
b) ismerje a román nyelvet (beszéd, írás);
c) legyen legalább 18 éves;
d) legyen cselekvőképessége teljes birtokában;
e) a családorvos által írt igazolás, hogy egészségi
állapota megfelel a tisztség betöltéséhez;
f) teljesíti az alább olvasható tanulmányi feltéte-
leket és megvan az ötéves szakmai régisége, amit
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019.
sz. sürgősségi kormányrendelet 468. cikkelye (2)
bekezdésének a) betűje ír elő az osztályvezető köz-
tisztviselői állásnál;
g) teljesíti a munkaköri leírás sajátos feltételeit;
h) nem volt jogerősen elítélve emberiesség, az
állam vagy a hatóság ellen elkövetett bűncselekmé-
nyért, korrupciós vagy szolgálati bűncselekmé-
nyért, az igazságszolgáltatást akadályozó
bűncselekményért, hamisítás vagy szándékosan el-
követett bűncselekmény miatt, ami a tisztség gya-
korlásával összeférhetetlenné tenné, kivéve, ha
rehabilitálták, ítélet utáni amnesztiában részesült
vagy megszűnt a cselekménynek a büntethetősége;
i) nem volt eltiltva jogerős bírósági határozattal
olyan köztisztségnek a betöltésétől vagy a szakma
gyakorlásától, amelynek a végzése közben elkö-
vette a bűncselekményt;
j) az utóbbi három évben nem volt felmentve köz-
tisztségből, nem bontották fel az egyéni munka-
szerződését fegyelmi okok miatt;
k) nem volt a Securitate munkatársa vagy kollabo-
ránsa.
2. Sajátos követelmények:
A versenyvizsgán való részvétel érdekében a jelent-
kezők halmozottan kell teljesítsék a következő fel-
tételeket:
I.) egyetemi tanulmányok, licenc- vagy ezzel
egyenértékű oklevél, geodéziai mérnöki szakosodás
– a 326/2019. sz. kormányhatározatnak megfele-
lően;
II.) minimum ötéves régiség a köztisztség betölté-
séhez szükséges szaktanulmányoknak megfelelő
szakmában.

Az érdekelt személyek kiegészítő információkat
kérhetnek a Maros Megyei Tanács szakapparátusá-
nak humánerőforrás-osztályán – 61-es iroda, tel.
0265/263-211, 1234-es belső (kapcsolattartó:
Doina-Teodora RADU) – vagy a cjmures@cjmures.ro
e-mail-címen.

Mózes Edith

Benkő Erika Fotó: Kocsis B. János

Március 6-án a Maros Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság la-
boratóriumában kimutatták, hogy egy
Dicsőszentmárton melletti vadászterületen af-
rikai sertéspestissel fertőzött vadkant ejtettek
el. Mivel a vadászterület Maros, Szeben és
Fehér megye szomszédságában található,
Mara Togănel prefektus felvette a kapcsola-
tot az érintett megyékkel, és kidolgozták az
akciótervet. 

Első lépésként elhatároltak 13 km-es körzetben egy
területet. Nyolc km-t érintettnek, 5 km-t pufferövezetnek
nyilvánítottak. A közvetlenül érintett terület (fertőzött) a
következő Maros megyei közigazgatási egységekre vo-
natkozik: Magyarsáros, Bogács, Botorka, Dicsőszentmár-
ton, Ádámos, Sövényfalva, Küküllődombó, Szőkefalva.
Pufferterületnek nyilvánították Csüdőtelkét, Bábahalmát,
Vámosgálfalvát, Küküllőpócsfalvát, Erdőalját, Harang-
lábat, Désfalvát, Abosfalvát, Királyfalvát és Herepét. 

A fertőzött övezetben a vírus kimutatását követő 60
napon belül ki kell lőni a vaddisznókat. Nem végezhet-
nek hajtóvadászatot. A vadászaton csupán a területen te-

vékenykedő engedélyezett vadászok, erdészek vehetnek
részt. A vadászatot 24 órával azelőtt be kell jelenteni az
állategészségügyi igazgatóság office-mures@ansvsa-ro
e-mail-címén. Minden elejtett vaddisznót kötelezően ví-
rusellenőrzésnek kell alávetni. Amennyiben az eredmény
negatív, a húst elfogyaszthatja a vadász, az erre nem al-
kalmas belső szerveket szervezett, felügyelt módon el
kell égetni. A fertőzött állatot az állategészségügyi ható-
ságok képviselőjének jelenlétében azonnal el kell égetni.
A vadászterület gazdái kötelesek naponta járőrszolgálatot
végezni a fertőzött területen, és azonnal jelezni, ha beteg
vagy elhullt vaddisznót találnak. Minden elpusztult ál-
latból mintát kell venni, amelyet az állategészségügyi
igazgatóság alkalmazottai megfelelő körülmények között
szállítanak el laboratóriumi vizsgálatra. A fertőzött ál-
latok teteme kizárólag polipropilén zsákban szállítható,
azzal együtt kell elégetni, a szállítóeszközt pedig azonnal
fertőtleníteni kell. 

Az említett településeken megvizsgálják a háztáji ser-
téseket is. A továbbiakban szigorúan tilos a házi sertések
szállítása az övezetben. Ha gyanús esetet tapasztalnak,
látnak az ott lakók, értesítsék a hatóságokat! (v.gy.)

Sertéspestises eset Dicsőszentmárton mellett 
Óvintézkedéseket hoztak 



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa hazaszállítva. Tel.
0757-900-616. (-)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-377-
347. (7110-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-620-424.
(7113)

MINDENFÉLE

MEDCOMP Belgyógyászati Központ
– Marosvásárhely, Tudor Vladimi-
rescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.
(6816-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (6957-I)

MÉRLEG elkészítését, aláírását,
cégek könyvelését vállalom. Tel.
0722-308-708. (6992-I)

ÁCSMESTER vállal tetőfedést
bármilyen cseréppel, tetőjavítást,
ácsmunkát, belső és külső munkát. Tel.
0758-737-660. (6958)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumí-
nium redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (7011)

VÁLLALOK cserépforgatást, tető-
javítást, tetőfedést Lindab lemezzel és
bármilyen munkát. Tel. 0758-199-531,
Jani. (7100)

VÁLLALUNK tetőfedést Lindab le-
mezzel, cserépforgatást, festést, ke-
rítésjavítást és szigetelést kátránnyal.
Tel. 0742-421-164. (7106)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk március
16-án MESTER ILDIKÓRA, a szo-
vátai líceum tanárára halálának
30. évfordulóján. Mester Zoltán
és családja. (mp.-I)

Kegyelettel és fájdalommal emlé-
kezünk életünk legszomorúbb
napjára, 2005. március 15-ére,
BUSTYA ISTVÁN halálának 15.
évfordulóján. Áldott, szép emlé-
két szeretettel őrizzük. Felesége,
fia, menye és unokája. (6989-I)

Mély fájdalommal emlékezünk
2020. március 16-án, hétfőn 
KIBÉDI ISTVÁNRA (1923-2019),
szeretett édesapánkra elhunytá-
nak első évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Leányai és családjuk.
„Azért ő nem halt meg, én jól
tudom. Csak az üvegcse tört el,
ám az illat, a lélek jár kötetlen-
szabadon…”

(Berde Mária) (7090-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 15-én a drága jó édes
apára, nagyapára, id. CSEKE 
PÉTERRE halálának 8. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma fölött őrködjön
szeretetünk. Fia, Péter és csa-
ládja. (7102-I)

Drága férjem, id. MUNZLINGER
FERENC (Fránci) 13 évvel ezelőtt
távozott el közülünk. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (7072)

ELHALÁLOZÁS

„Ő már ott van, ahol nincs fájda-

lom, örök álmát őrizze béke és

nyugalom.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédapa, rokon, jó szom-
széd, jó barát és ismerős, 

SZABÓ MIHÁLY GOTTFRIED 
a Metalotechnika szállítási 
osztályának volt vezetője 

türelemmel viselt szenvedés
után életének 86. évében örökre
megpihent.
Drága halottunk temetése folyó
év március 16-án, hétfőn 13 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben, unitárius
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Búcsúzik tőle felesége, Marika,
lányai: Éva és Zsuzsa, unokái:
Antonio, Norbert és Jennyfer,
dédunokája, Kylee, veje, Keith és
Zsolt. (7109-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após, nagy-
tata, testvér és rokon, a nyárád-
köszvényesi születésű 

BALLA LÁSZLÓ 
a Közszállítási Vállalat 
volt gépjárművezetője 

2020. március 14-én, 75 éves ko-
rában csendesen megpihent.
Drága halottunkat folyó év már-
cius 17-én, kedden 15 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a Jeddi
úti temetőben, római katolikus
szertartás szerint. 
Búcsúzik tőle  két lánya, Edit és
Tünde, két veje, Tamás és Karcsi,
valamint négy unokája, Barni,
Bence, Réka és Anna. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
(-I)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁ-
SOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália, 0756-128-300.
(64487-I)

APICKUPCÉG, amely 15 éves tapasztalattal rendelkezik az autó-
kiegészítők forgalmazásában, új munkatársakat keres a következő
munkakörök betöltésére: ELADÁSI ÜGYNÖK, AUTÓ-VILLANY-
SZERELŐ, RAKTÁROS. Várjuk jelentkezésüket a következő e-
mail-címen: hr@pick-up.ro vagy a 0771-580-340-es telefonszámon.
(64621-I)

NYÁRÁDTŐIBÚTORGYÁR a szerelőrészlegére alkalmaz előnyös
feltételekkel csiszolásban és natúrban, fehérben a hibák kijavítására
szakosodott NŐKET. Tel. 0724-989-092. (22001)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

Szívünk el nem múló fájdalmával, de

hálával Istennek a vele töltött 55

évért, emlékezünk KISS JÁNOSRA,

aki ezelőtt 5 évvel elhunyt.

Szomorú szívvel, szerettei: édes-

anyja, nővére, unokahúga és csa-

ládja, valamint unokaöccsei és azok

családja. (7078)

ANépújság
hirdetésiirodájábanfelveszünk

APRÓHIRDETÉST
akolozsváriSZABADSÁGBA,

acsíkszeredaiHARGITANÉPÉBE,
asepsiszentgyörgyiHÁROMSZÉKBE
ésazaradiNYUGATIJELENBE.

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek.
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról
köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert
ismét sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és
sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert
megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből
köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük
született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából
gyógyult ki a segítségével;  Erzsébet hálás, mert újra együtt van
kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és az
étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270- 381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére áprilisra! Ehhez szük-
séges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják 
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra 
között. 

Várjuk Önöket!

A PETRY cég eladót alkalmaz az új CARREFOUR üzletbe, 
a marosvásárhelyi SHOPPING CITYBE.
Amit ajánlunk: 
• stabil munkaprogram
• motiváló juttatásrendszer
• kellemes munkakörnyezet
• professzionális betanítás
Önéletrajzos jelentkezésüket várjuk a cv@petry.ro e-mail-címre, vagy 
telefonon a 0733-990-055-ös számon. 

Elhalasztódik 
a versenyvizsga

MarosvásárhelyMunicípium–székhely:Marosvá-
sárhely,Győzelemtér3.szám–a2011.évi286-oskor-
mányhatározat előírásait betartva elhalasztja a

meghirdetettszakellenőri (közvagyonkezelőrészleg)ésmunkási
állás(adminisztratívcsoport)elfoglalásárakiírtversenyvizsgát,az
alábbiakszerint:
–írásbelimárcius17-én10órahelyettáprilis6-án10órakor;
–állásinterjúmárcius23-án10órahelyettáprilis10-én10óra-

kor.
DorinFloreapolgármester


