
Fotó: Nagy Tibor 
Tavaly a pandémia miatt utolsó percben kellett lemon-
dani a Parapács Egyesület első húsvéti vásárának gaz-
dag programkínálatát – árucikkek seregszemléjére 
szűkítve a háromnapos rendezvényt –, a hét végén azon-

ban végre tavaszi zsongással telhetett meg a marosvá-
sárhelyi vár. 
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(Folytatás a 3. oldalon)
Nagy Székely Ildikó

Nicolae Ciucă  
a PNL új elnöke 
Nicolae Ciucă 1120 érvényes szava-
zatból 1060 igen voksot kapott.  
Székfoglaló beszédében, miután  
megköszönte a bizalmat, kijelentette: 
a PNL ettől a pillanattól stabil egyen-
súlyban foglalkozik a kormányzati 
munkával.  
____________3. 
Nem csalás, nem 
ámítás: Szászré-
genben hazai  
győzelem született 
2021. szeptember 10-én örülhetett 
legutóbb hárompontos sikernek az 
Avântul fiatal gárdája, közönsége. A 
bajnoki alapszakasz harmadik játék-
napja óta a csapat inkább vergődött, 
és nagyon úgy tűnt, hogy a tizenhat 
fordulós nyeretlenségi sorozat nem ér 
véget. Pénteken azonban váratlanul 
megszakadt a hosszan tartó fekete 
időszak, és Kis Csaba „zöld vírusai” 
ezúttal képtelenek voltak „fertőzni”. 
____________4.

Tüntetők és „smekerek” 

A közvetlen szomszédságunkban már nagyon elhúzódó háború sem 
mindenkinek rossz. Nem hiába mondják, hogy Románia a minden le-
hetőségek országa, mert mindig vannak, akik minden nyomorúságból 
hasznot húznak. Háborúból vagy békéből, világjárványból, aszályból 
vagy árvízből, az energiaválságból, bármiből, ami az egyszerű ember-
eket sújtja. Vagy inkább nevezzük őket egyszerű választópolgároknak? 
Hiszen nemsokára újabb választási kampány következik, amikor – 
hogy finoman fejezzem ki magam – megint lehet manipulálni őket.  

Egyre gyakrabban halljuk, hogy az ukrajnai háborúnak, bárhogyan 
is végződjék, nem lesznek győztesei. Győztesei lehet, hogy nem lesznek, 
de nyertesei igen. És most nem csak a fegyvergyártókra gondolok, 
hanem a sokkal földhözragadtabb pitiáner bűnözőkre, csalókra. Egé-
szen pontosan a cigarettacsempészekre. Akik ez alatt a háború alatt is 
megszedték magukat. 

Köztudott, hogy ez az„iparág” nem most „futott fel”. Ukrajnából 
mindig csempésztek zárjegy nélküli cigarettát Romániába, és Európa 
örömlányai között is „előkelő” helyet foglaltak el az ukrajnai széplá-
nyok. Elég, ha valaki nézi a Keresztanyu című magyar sorozatfilmet, 
amelyben a maffiavezér hálózatvezető a fegyvereken és embereken 
kívül bármit átcsempésztet a hálózatával a magyar–ukrán határon.  
A film természetesen paródia, de van némi valóságalapja is. Akár öt-
leteket is adhat az erre fogékonyaknak. 

Mózes Edith

(Folytatás a 2. oldalon)

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON!

Amire egy éve vártak 

Húsvét előtti zsongás a várban



Szerdai ülésén hivatalosá tette a kormány Kibéd 
zászlaját – jelentette be Cseke Attila Zoltán fej-
lesztési és közigazgatási miniszter. Ez a negy-
vennegyedik erdélyi magyar közösségi jelkép, 
amit az RMDSZ közbenjárására hivatalosított a 
kormány. 

Kék és okkersárga mezőben jelenik meg a község cí-
mere: az átlósan négyosztatú pajzs felső mezejében a nyolc-
ágú csillag a község túlnyomúan református vallására 
(Kálvin-csillag) utal, illetve lovagi sarkantyút is jelképez. A 
címer két szélső mezejében egy-egy ezüstszínű ló, míg az 
alsó mezőben három vörös pogácsa a települést alapító csa-
ládokra, illetve dr. Kibédi Mátyus István gyógynövényeire, 
diétáira emlékeztet – áll az RMDSZ sajtóközleményében. 

Megkeresésünkre Dósa Sándor kibédi polgármester 
hozzátette: a két ló arra a történelmi tényre utal, hogy az 
1848-as szabadságharc idején Kibéden huszárkaszárnya 
volt, míg a mai iskola egyik régi épületében akkor lovas-
iskola is működött, a Rácsuly helynév is ezt őrzi a köztu-
datban (Reitschule = lovasiskola – szerző megjegyzése). A 
három vörös körlap egyrészt a falut alapító családokra utal, 
amelyekből különben nem csak három volt, továbbá a 
hagymára is emlékeztet. Kibéd mindenképpen szerette 
volna a hagymát is megjeleníteni a címerében, de az heral-
dikailag nem állta meg a helyét, így más formában jelenik 
meg: dr. Kibédi Mátyus István, Marosszék első orvosdok-
tora munkáiban gyakran szerepel mint gyógynövény, így 
bekerülhetett a címerpajzsba – taglalta a községvezető. 

Amint megtudtuk, a zászló hivatalosítása hosszú fo-
lyamat volt, közel négy éve indították el, a javaslat köz-
vitára került, majd a helyi tanács szavazta meg a végső 
változatot, amit felterjesztettek a megyei és a prefektúrai 
heraldikai bizottsághoz, onnan a regionális, majd az or-
szágos címertani bizottság elé került. Mivel az égszín-
kék és okkersárga színpárosítás rögtön a székely zászlót 
juttatja az emberek eszébe, és már volt ügye a falunak a 
községházára kihelyezett székely zászló miatt, ezért nem 
siettették a folyamatot, türelmesen kivárták a határidő-
ket. A szakemberek is kételkedtek, hogy a zászlónak ez 
a színpárosítása átmegy a bizottságokon, de sikerült. 
Március 8-án a zászlóterv felkerült a minisztérium hon-
lapjára a közvélemény konzultálása végett, de senki nem 
emelt kifogást, így a kibédiek elképzelései szerint fo-
gadták el a zászlót – magyarázta a polgármester, hozzá-
téve, hogy a címert már néhány éve elfogadták, de az 
még hosszabb folyamat volt, öt évet vett igénybe, és leg-
alább tízféle címerjavaslat született, amíg a jelenlegit el-
fogadták. 

Dósa Sándor azt is elmondta: egy településnek illik hi-
vatalos címerrel és zászlóval rendelkeznie, ezért tartották 
fontosnak évekkel ezelőtt elindítani a folyamatot, másrészt 
feszélyezve érezték magukat, hogy minden testvértelepü-
lésnek van saját zászlaja, csak nekik nincs. A mostani jó-
váhagyással azonban akár már holnap kikerülhet a zászló 
a községi intézmények homlokzatára, és bármilyen helyi 
ünnepen használható. Az első példány már készen is van, 
a községháza dísztermében várta, hogy megtörténjen a hi-
vatalos elismerése.

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
Hőmérséklet: 
max. 10 0C 
min. 3 0C

11., hétfő 
A Nap kel  

6 óra 44 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 4 perckor.  
Az év 101. napja,  

hátravan 264 nap.

Az erdélyi magyar közművelődés 
napja 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros me-
gyei szervezete április 12-én, kedden 18 órától az erdélyi 
magyar közművelődés napja tiszteletére ünnepi műsort tart 
a Maros Művészegyüttes Arany János utca 2. szám alatti 
székhelyén. Az ünnepség keretében átadják az EMKE or-
szágos elnöksége által adományozott okleveleket. Díjazot-
tak: Kovrig Magdolna és Szabó József. Az est házigazdája 
Barabási Attila Csaba, a Maros megyei EMKE elnöke, va-
lamint dr. Ábrám Zoltán, az országos EMKE alelnöke. Fel-
lépnek: Lengyel Gábor (szavalat), Ötvös Orsolya (ének) és 
a Maros Művészegyüttes zenekara. Záróakkordként Szabó 
József megemlékező előadását láthatják az érdeklődők. A 
belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami-
hez a 0757-059-594-es telefonszámot kell hívni. 

Nagytakarítás Marosvásárhelyen 
A marosvásárhelyi tavaszi nagytakarítás május 10-éig tart. 
A szemeteskocsik hétfőtől szombatig 7–16 óra között ha-
ladnak végig a városon előre meghatározott ütemterv sze-
rint, kivétel nagypéntek, húsvéthétfő és kedd. A tavaszi 
nagytakarítás keretében a válogatva gyűjtött háztartási hul-
ladékot, papírt, kartont, üveget, műanyagot szállítják el, il-
letve a növényi hulladékokat: leveleket, ágakat, gallyakat, 
azokat műanyag zsákokba kell gyűjteni, és a járdasze-
gélyre kihelyezni, a szemeteskocsik számára megközelít-
hető helyre, a programban közölt dátum előtti napon. Április 
11-én, hétfőn 7 és 16 óra között az 1848. út páros oldala, 
a Csukás, Csalhó, Citromfű, Kaptatós, Cseresznye, Déva, 
Slatina, Csíki, Vöröstoronyi, Keskeny, Széchenyi István, 
Malomkő, Constantin Dobrogeanu Gherea, Kövesdomb 
utca lesz soron. Kedden 7–16 óra között az 1848. út párat-
lan oldala, a Koós Ferenc, Godeanu, Petru Dobra, Ion Bu-
teanu, Surján, Szucsáva, Páring, Magura, Legelő utca. 
Szerdán 7–16 óra között a Dózsa György utca az állomás-
tól, a Béga, Gyulafehérvári, Kalapács, Radnóti, Ludasi, 
Törcsvár, Caraiman, Bogáti, Nyíres, Malomfalvi, Bodoni, 
Ilie Munteanu, Cséplés utcából szállítják el a hulladékot. 

Adománygyűjtés a Bolyai utcában 
Az Angyalok a Városban Egyesület szervezésében április 
16-án, szombaton jótékonysági akcióra kerül sor a maros-
vásárhelyi Bolyai utcai Mini Caféban. A kávézó nyitvatar-
tása alatt ruha-, játék-, értékesebb tárgyadományokat, 
valamint pénzt is lehet vinni a Szent Erzsébet Társulás, a 
Pro Christo és a Lazarenum Alapítvány által működtetett 
gyermekotthonok lakói, összesen 50 gyermek számára. Az 
adománygyűjtés kezdeményezője Ferenczi Kamilla, a 
2021-es X-Faktor tehetségkutató verseny döntőse. Az ado-
mányozók különféle kedvezményekben részesülnek. 

Mezőgazdasági gépek  
helyszíni műszaki vizsgája  

A Gépjármű-lajstromozási Hivatal (RAR) munkatársai a 
620/2020-as törvény alapján a helyszínre kiszállva elké-
szíthetik a mezőgazdasági gépek és méhészpavilonok idő-
szakos műszaki vizsgáját. Erre egy mozgó laboratóriumot 
használnak. Ehhez az érdeklődőknek be kell jelentkezniük 
a legközelebbi Gépjármű-lajstromozási Hivatalnál előjegy-
zésre, és ennek megfelelően a vizsgáztatók a tulajdonos, 
illetve a jármű tartózkodási helyén az időrendi beosztás 
szerint végzik el a szükséges műszaki vizsgálatot. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma LEÓ és SZANISZLÓ,  

holnap GYULA napja.  

Megyei hírek 
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Gligor Róbert László

Szabadon használhatja zászlaját a település Illusztráció: rmdsz.ro

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
21, 7, 43, 5, 35 + 4 NOROC PLUS: 0 0 1 4 1 7

2, 28, 36, 14, 12, 19 SUPER NOROC:  5 6 9 4 3 8
40, 33, 36, 35, 43, 4 NOROC: 4 2 2 8 9 5 0

Hivatalos lett Kibéd zászlaja

Ám, ahogy mondják, még sosem volt ennyire sikeres 
a csempészszakma, hiszen a háború borzalmai elől me-
nekülők százezrei között „simán” át lehet vinni/hozni a 
határon a cigarettacsomagokat, ékszereket, valutát, sőt, 
vannak, akik jó pénzért az embercsempészettől sem ri-
adnak vissza. Mert a haszon sem elenyésző, lett légyen 
szó bármilyen „áruról”. A románok leleményesek, ahogy 

annak idején maga Ion Iliescu mondta, „smekerek”, 
mindenben észreveszik a lehetőséget. Ezért történhetett 
meg, hogy egy közelmúltbeli közvélemény-kutatás során 
a megkérdezetteknek csupán a fele válaszolta, hogy ne-
hezebben él, mint egy évvel korábban. (Bizonyára az a 
fele, amelyik nap mint nap az utcákon tüntet, vagyis nem 
elég „smeker”.) Hiszen a felmérés szerint a másik fele 
jól él a mindenféle válságok közepette is.

Tüntetők és „smekerek”
(Folytatás az 1. oldalról)

Új filmklub Marosvásárhelyen 
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány filmklubot 
indít az alapítvány marosvásárhelyi székhelyén, ahol 
néprajzi vonatkozású alkotásokat vetítenek majd. A do-
kumentum-, riport- és művészfilm-bemutatókat havonta 
fogják megtartani. Az új filmklub első eseményére ápri-
lis 11-én, ma 19 órakor kerül sor. A Két feltámadás című 
dokumentumfilmet vetítik, amelyre meghívták a rende-
zőt, Sztanó Hédi etnográfust és az operatőrt, Dénes 
Zoltánt is. Velük Simonffy Katalin televíziós szerkesztő, 

rendező beszélget. Az eseményen való részvétel ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött, a szervezők a szentgyor-
gyi.andrea@ehh.ro e-mail-címre várják a bejelent- 
kezéseket. A film megtekintése 12 éves kortól ajánlott.  

A Szép Palkó  
a Maros Művészegyüttesnél 

Április 14-én, csütörtökön délelőtt 10 órától a Szép 
Palkó című mesejáték látható a Maros Művészegyüttes 
előadásában a kövesdombi székhelyen. Rendező-ko-
reográfus: Varga János. Helyfoglalás a 0757-059-594-
es telefonszámon.

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda,  
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva. 

Tel. 0265/268-854



Fölösleges izgalmak nélkül, 1300 kül-
dött jelenlétében zajlott le a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) rendkívüli tiszt-
újító kongresszusa vasárnap. Az egyet-
len elnökjelölt Nicolae Ciucă 
miniszterelnök volt.  

A kongresszust a megbízott elnök, Gheorghe 
Flutur nyitotta meg. Emlékeztetett, hogy a párt 
végrehajtó bürója döntésének tesznek eleget, 
amely tulajdonképpen megvonta a politikai bi-
zalmat a hat hónappal korábban megválasztott 
Florin Cîţutól. 

Nicolae Ciucă 1120 érvényes szavazatból 
1060 igen voksot kapott. Székfoglaló beszédé-
ben, miután megköszönte a bizalmat, kijelen-
tette: a PNL ettől a pillanattól stabil 
egyensúlyban foglalkozik a kormányzati mun-
kával.  

Mint mondta, fel kell gyorsítani a reformo-
kat,  egységre és dinamizmusra biztatta párt-
társait, hogy megmutassák a világnak, 
„Romániának van potenciálja, akarata, képes-
sége és megfelelő humánerőforrása”. 

A kormánykoalíciót stabilnak, eredményes-
nek és hatékonynak nevezte, hangsúlyozta, 
hogy az emberek eredményeket várnak tőlük, 
nem populizmust és folyamatos civakodást. 
Emlékeztetett, hogy az országnak válságokkal 

kell megküzdenie: a világjárvánnyal, majd az 
energiaválsággal, az infláció növekedésével, az 
Ukrajna orosz megtámadása miatti biztonsági 
válsággal.  

Nicolae Ciucă arra kérte a pártokat, hogy ne 
tolerálják a romániai demokrácia leépülését, ne 
tűrjék az ország NATO- és EU-tagságának 
alapját képező értékek elleni támadásokat, és 
utasítsák el a gyűlöletre és erőszakra való uszí-
tást.  (mózes) 

Kartonból „született” és két 
lábon járó nyuszik, léggömbök, 
színpompás, ünnepi termékektől 
roskadozó asztalok, alkalomhoz illő 
kézműves- és egyéb foglalkozások, 
sőt, koncert és bábszínház is várta 
itt a kisgyermekes családokat, a fel-
nőtt társaságok pedig kertészeti te-
matikájú előadásokat vagy az Ízek 
a könyvtárból című beszélgetést 
hallgathatták meg, borkóstoláson 
vehettek részt, és persze kedvükre 
válogathattak a közel félszáz árus 
felhozatalából. 
Tojást írt, szalmát font  
az aprónép  

Szombat délelőtt a Kádárok bás-
tyájában sorra íródtak a gyimesi 
motívumos piros tojások, szalmából 
pedig tojástartók és virágok is ké-
szültek. Az Erdélyi Hagyományok 
Háza Alapítvány szervezte kézmű-
ves-foglalkozásokon főként kisis-
kolások szorgoskodtak szüleikkel 
együtt, de egy „mindjárt” 6 éves fi-
úcskát is „tetten értünk” a tojásfes-
tők között, aki nyolcéves nővérével 
és édesanyjával közösen készítette 
a húsvéti kosárba valót.  

– A varázsfakanalam besüllyed a 
festékbe, és hagyom pár percet állni 
– „vezényelte le” újra meg újra a 
műveletet az első mozdulattól az 
utolsóig Kelemen Vera, a hagyo-
mányos tojásfestés egyik irányí-

tója, miközben a szalmafonók asz-
talánál sokadjára illesztettek egy-
másra három szálat az oktatók. 
Mezei Dániel első alkalommal 
igyekezett elkészíteni saját tojás-
hordó kosarát.  

– Apával mindig megyünk lo-
csolni a rokonsághoz és azokhoz az 
osztálytársaimhoz, akik ilyenkor 
várják a vendégeket. Egy egyszerű 
kis verset is szoktam ilyenkor mon-
dani. A mamáimhoz is ellátogatunk, 
ott mindig kapok édességet, de az 
osztálytársaknál is nagyon jól telik 
– mesélte munka közben a tízéves 
kisfiú. 

Aki a bástyában már mindkét al-
kotómunkát elvégezte – vagy akár 
ezek előtt a tevékenységek előtt – 
a várudvaron is talált kihívást, az 
Örmény-Magyar Kulturális Egye-
sület kerámiaműhelyében ugyanis 
agyagozni várták a gyermeknépet. 
Amikor pedig a Vártemplomban 
délre harangoztak, Moldován 
Emese is megérkezett közkedvelt 
népi gyermekjátékaival, és hama-
rosan az Én elmentem a vásárra 
dallamára kerekedett hatalmas kör 
a zöld fűben.  

Szombat délután élőszavas mese-
mondásra, vásári bábjátékra és gye-
rekkoncertre is sor került a várban, 
a kertészkedés iránt érdeklődő gyer-
mekeknek pedig palántázni is volt 
lehetőségük.  

Öröm és csalódás az árusstandoknál 
Húsvéti asztalra illő díszek, vi-

rágkompozíciók, kamrába való fi-
nomságok – savanyúságok, laska- 
gomba-készítmények, mézfajták, 
szörpök, pálinkafélék –, levendula-
termékek, ékszerek, állatfigurák – a 
vásári kínálat alapos átfésülése akár 

órákba is beletelhetett. Első körben 
ismerős arcokat fedeztünk fel, akik 
jól ismert árucikkeik mellett újdon-
ságokat is hoztak. 

A sóváradi Bíró Kinga és férje, 
Tóth Zoltán ízletes házi fagylaltja 
ez alkalommal sem hiányzott a kí-
nálatból. Két legújabb alkotásuk a 
diós és a barackos, mangós fagyi – 
tudtuk meg a házaspártól, akik az 
enyhén hűvös időjárás miatt első-
sorban a tejszínes finomságot aján-
lották vásárlóiknak, akik már a 
vásár első napján is szép számban 
jöttek.  

Varga István, a kundi sajtmanu-
faktúra tulajdonosa szintén vissza-
járó résztvevője a marosvásárhelyi 
vásáros rendezvényeknek. Standjá-
nál rendszerint található „debütáló” 
termék, ezúttal sem volt másként. A 
vállalkozó a Joghurtos fincsike 
nevű új árucikkre hívta fel a figyel-
münket, amelynek főszereplője – 
amint azt neve is elárulja – az ana-
násszal, áfonyával, mangó- és mál-
naszósszal, zabpehellyel, mogyo- 
róval, napraforgó- és lenmaggal ta-
lálkoztatott tejtermék. 

Varga István elárulta, hogy a 
vásár második napjának délelőttjén 
nagyobb forgalomban bízik, mint a 
nyitónapon, amikor a vártnál jóval 
kisebb volt a kereslet.  

A vásári forgalomtól a szebbnél 
szebb fatojásokat, szalmából font 
virágkosárkákat, kukoricaháncsból 
készült kompozíciókat kínáló  
Lőrincz Bertalan sem volt elragad-
tatva.  

– Pénteken húszan nézték meg a 
feleségemmel, Lőrincz Emesével 
közösen készített termékeket, és 
hatan vásároltak is valamit. Úgy 
tűnik, az időjárás nem kedvez túlsá-
gosan a rendezvénynek, minden 
azon múlik, hogy ennek ellenére a 
különféle programokkal ide tudják-
e csalogatni a szervezők a potenci-
ális vásárlókat – vélte az árus. 

Egy, marosvásárhelyi vásárokon 
eddig sosem látott termékcsalád, a 
baba- és környezetbarát, állatfigu-
rás fahinta, babzsák, gyereksátor ki-
találója és kivitelezője, Maxin 
Ambrus Emőke ezzel szemben na-
gyon is elégedett volt a kereslettel. 

– A koronavírus-járvány előtt, a 
várandós időszakomban született 
meg bennem ezeknek az árucikkek-
nek az ötlete. Olyasmivel szerettem 
volna piacra lépni, amit nem cserél-
nek le hetente a szülők, és aminek 
fejlesztő szerepe is van a baba éle-
tében. A hinták farészét nem én ké-
szítem, de az egyéniségüket én 
adom meg. Pamutzsinórral látom el 
őket, pamutból készülnek a békás, 
zsiráfos, vízilovas párnáik is. Kül- 
és beltéren is használhatók, és na-
gyon biztonságosak ezek a hinták, 
akár el is szundíthat bennük a kis-
gyermek – foglalta össze terméke 
előnyeit a fiatal vállalkozó, aki kí-
váncsiságból jött el a vásárra, hogy 
megtudja, mennyire nyitnak az 
ilyen jellegű rendezvények felé a 
járvány után az emberek, és már az 
első napon több árucikket is sikerült 
eladnia.
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Megerősítette Románia hosszú fu-
tamú szuverén devizaadósság-kö-
telezettségeinek „BBB mínusz” 
osztályzatát a Fitch Ratings. A 
román államadós-besorolás kilá-
tása továbbra is leminősítés lehe-
tőségére utaló negatív. 

A nemzetközi hitelminősítő a péntek 
éjjel Londonban ismertetett döntés indok-
lásában kiemeli: a román osztályzatot ter-
helő negatív kilátás a költségvetés 
strukturális egyensúlyhiányának közép-
távú kezeléséhez szükséges szakpolitikai 
intézkedések végrehajtása körüli bizony-
talanságot tükrözi. 

A negatív osztályzati kilátás fenntartá-
sában emellett azoknak a hatásoknak is 
szerepük van, amelyeket az ukrajnai há-
ború és az energiaválság gyakorol Romá-
nia gazdasági, költségvetési és külső 
fizetési teljesítményére – áll a Fitch Ra-
tings elemzésében. 

A cég előrejelzése szerint a román hazai 
össztermék (GDP) növekedési üteme az 
idén 2,1 százalékra lassul a tavaly mért 5,9 

százalékról, elsősorban a magánszektor-
beli fogyasztás és az export bővülési üte-
mének visszaesése miatt. 

A Fitch várakozása szerint a hazai vá-
sárlóerő visszaesését a kormány által a 
magas energiaköltségek ellensúlyozására 
bevezetett intézkedések sem tudják meg-
akadályozni. 

A hitelminősítő azzal számol, hogy a 
harmonizált fogyasztói árindex az idei év 
egészében átlagosan 10 százalékkal – 
2004 óta nem mért ütemben – emelkedik 
Romániában. 

A Fitch Ratings előrejelzése szerint a 
hazai össztermékhez viszonyított román 
folyómérleghiány az idén 6,8 százalék 
lesz. 

A Romániára érvényben tartott „BBB 
mínusz” államadós-besorolás a befektetési 
ajánlású kategória alapszintje, és ha az 
osztályzatra érvényes negatív kilátást a 
Fitch leminősítésre konvertálja, Románia 
ennél a hitelminősítőnél átkerül a befek-
tetésre nem ajánlott – vagyis magas ho-
zamú, spekulatív – kategóriába. (MTI)

Negatív kilátás  
Románia államadós-besorolására

Nicolae Ciucă a PNL új elnöke

Húsvét előtti zsongás a várban

Nicolae Ciucă Fotó: Facebook

 Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)



A címvédő és listavezető Ferenc-
város simán, 3-0-ra nyert a vendég 
Debrecen ellen a magyar labdarúgó 
NB I 27. fordulójának szombati já-
téknapján. A zöld-fehérek előnye 
ezzel kilenc pontra nőtt a tabella 
élén a második helyezett Puskás 
Akadémiával szemben. 

A Debrecen nem játszott aláren-
delt szerepet, de a találkozó így is 
szinte már az első félidőben eldőlt, 
mivel a Ferencváros a helyzeteiből 
kettőt értékesített – volt egy VAR 
révén érvénytelenített találata is –, 
ezzel szemben viszont a hajdúsá-
giak nem tudtak túljárni a váloga-
tottban Belfastban, az északírek 
elleni összecsapáson is brillírozó 
Dibusz eszén. 

Nem sokkal a fordulást követően 
gyorsan eldönthette volna a három 
pont sorsát a Ferencváros, de 
Mmaee közeli perdítése nyomán a 
kapufán csattant a labda. A hazaiak 

a második játékrészben már sokkal 
nagyobb fölényben futballoztak, a 
csereként pályára lépő Zachariassen 
révén pedig növelték előnyüket, és 
lezárták az összecsapást.

1228.Szerkeszti: Farczádi Attila

Tokmac idénybeli hetedik gólját szerezte  Fotó: az FTC honlapja 

Sima győzelemmel növelte előnyét  
a címvédő Ferencváros

 
2021. szeptember 10-én örülhe-

tett legutóbb hárompontos sikernek 
az Avântul fiatal gárdája, közön-
sége. A bajnoki alapszakasz harma-
dik játéknapja óta a csapat inkább 
vergődött, és nagyon úgy tűnt, hogy 
a tizenhat fordulós nyeretlenségi so-
rozat nem ér véget. Pénteken azon-
ban váratlanul megszakadt a 
hosszan tartó fekete időszak, és Kis 
Csaba „zöld vírusai” ezúttal képte-
lenek voltak „fertőzni”. 

A IX. csoport alsóházi 2. fordu-
lójában az első felvonás majdnem 
teljesen a házigazdáké volt. Stoica 
Vili, valamint Enyedi Andrei le-
génysége a találkozó első perceitől 
átvette a játék irányítását, jó iramú, 
tetszetős, veszélyes támadásokat 
vezetve. Kezdetben a sérüléséből 
felépült fiatal tehetség, Cristian 
Chirilă volt a hazai akciók főszerep-
lője: a 6. percben veszélyes bal ol-
dali beívelésénél Țărmure 
kapuvédő résen volt, majd a 12. 
percben ígéretes pozícióból pontat-
lanul végzett el egy szabadrúgást. 

Egy perccel később látványos 
egyéni akcióval rukkolt elő: gyö-
nyörűen kicselezett két ellenfelet, és 
már csak a hálóőrrel maradt szem-
ben, ám az hatalmas bravúrral ki-
védte közeli lövését. A 24. percben 
Harkó Károly távoli lövéssel pró-
bálkozott, mindeközben a kolozsvá-
riak egyszer sem kerültek közel az 
Avântul kapujához. A 28. percben 
azonban mindjárt háromszor is pró-
bálkoztak lövéssel, ám mindegyik 
elakadt a szászrégeniek védőfalá-
ban. Ezek után teljességgel váratla-
nul érkezett a „zöld vírusok” vezető 
találata: egy gyors ellentámadás 
során Pașca bal oldali beadását 
Bogdan Zărnescu mintegy 6 méter-
ről, teljesen zavartalanul Bucin há-
lójába továbbította (0-1). A 
régenieket nem zavarta meg a gól, 
némi szerencsével három perc eltel-
tével egyenlítettek: Țărmure kapu-
védő túl röviden szabadított fel, és 
a szemfüles Harkó mintegy 25 mé-
terről higgadtan az üres kapuba lőtt 
(1-1). 

Szünet után ellaposodott a játék, 
csökkent az iram és kevesebb volt a 
helyzet. Előbb a vendégek juthattak 

volna ismét vezetéshez – a 47. perc-
ben Goga (a Temesvári Poli és a 
Bukaresti Rapid egykori sztárja 
megdöbbentően túlsúlyos) 25 méte-
res szabadrúgása csak centiméte-
rekkel kerülte el Bucin kapuját –, 
majd tíz perccel később a másik ol-
dalon csapták össze a kezüket: C. 
Chirilă bal oldali szögletét követően 
Suciu kecsegtető pozícióból mellé 
„bólintott”. Az Avântul újabb tíz 
perc múltán előnybe került: Murar 
képtelen volt lekezelni a labdát a 
kapu előterében, azonban a pöttyös 
a jól helyezkedő Bugnarhoz került, 
aki mintegy hat méterről a vendég-
kapuba bombázott (2-1). Az előny 
birtokában a szászrégeniek vissza-
vettek a tempóból, és a védekezésre 
helyezték a hangsúlyt, átengedve a 
teret a Szamos-partiaknak, akik 
mindent megtettek az egyenlítésért, 
azonban hiába. Az egygólnyi kü-
lönbség a végéig megmaradt, de 
ezért a szászrégeniek vért izzadtak.  

Stoica Vilmos gárdája nagyon 
fontos győzelmet aratott, ezzel lé-
legzethez és önbizalomhoz jutva a 
létfontosságú tordai, valamint gyu-
lafehérvári mérkőzés előtt.

   4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT __________________________________________________ 2022. április 11., hétfő 

Szabó Antal-Loránd 

A tabella 
1. Ferencváros 27 17 5 5 47-21 56 
2. Puskás AFC 27 13 8 6 36-28 47 
3. Kisvárda 27 12 9 6 43-31 45 
4. ZTE 27 10 9 8 36-40 39 
5. Paks 26 10 5 11 61-50 35 
6. Fehérvár FC 26 10 5 11 35-36 35 
7. Mezőkövesd 27 9 7 11 29-40 34 
8. Újpest 26 9 6 11 35-38 33 
9. Honvéd 27 9 5 13 43-44 32 
10. Debrecen 27 8 8 11 40-43 32 
11. Gyirmót 27 6 8 13 25-38 26 
12. MTK 26 6 7 13 18-39 25

Jegyzőkönyv 
NB I, 27. forduló: Ferencvá-

rosi TC – Debreceni VSC 3-0 
(2-0) 

Budapest, Groupama Aréna, 
9137 néző, vezette: Berke. 

Gólszerzők: Tokmac (8.), 
Marquinhos (39.), Zacharias-
sen (73.). 

Sárga lap: Marquinhos (61.), 
Gavric (84.). 

Ferencvárosi TC: Dibusz – 
Botka, Blazic, Kovacevic (56. S. 
Mmaee), Civic – Vécsei (67. Za-
chariassen), Esiti – Zubkov (76. 
Somália), Nguen, Marquinhos 
(67. Gavric) – R. Mmaee. 

Debreceni VSC: Hrabina – 
Kusnyír (80. Baranyai), Pávko-
vics, Deslandes, Charleston – 
Varga J., Baráth P. – Bódi (46. 
Bévárdi), Da. Babunszki, 
Dzsudzsák (63. Ugrai) – Do. 
Babunszki.

Menesztették Kondás Elemért a DVTK-tól 
Menesztették a labdarúgó NB II-ben második helyen álló Diós-

győri VTK vezetőedzőjét, Kondás Elemért. Utódja a szerb és ma-
gyar állampolgársággal is rendelkező Dragan Vukmir lett, aki 
játékosként háromszoros magyar bajnoknak és háromszoros kupa-
győztesnek mondhatja magát az FTC, a Debrecen és Honvéd szí-
neiben, edzőként legutóbb a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát 
irányította, amelynél csütörtökön felmondott. 

A Debrecennel kétszeres magyar bajnok és kétszeres Magyar 
Kupa-győztes Kondás Elemér tavaly május végén szerződött a má-
sodosztályba kiesett együtteshez, amellyel 31 NB II-es mérkőzésen 
hat vereség mellett 18 győzelmet és 7 döntetlen ért el. A DVTK hét 
fordulóval a vége előtt hét ponttal van lemaradva az éllovas Vasas-
tól, s kettővel előzi meg a harmadik Szegedet. Az NB I-be az első 
két helyezett jut fel. 

A bajnokság állása 
1. Beszterce 2 1 1 0 4-3 28 
2. Marosújvár 2 1 0 1 3-3 23 
3. Sănătatea 2 1 0 1 7-5 21 
4. Szászrégen 2 1 0 1 3-3 18 
5. Gyulafehérvár 2 1 1 0 5-4 15 
6. Torda 2 0 0 2 5-9 15

Eredményjelző 
3. liga, alsóházi rájátszás, 2. forduló: Szászrégeni CSM Avântul 

– Kolozsvári Sănătatea 2-1, Gyulafehérvári Unirea 1924 – Tordai 
Sticla Arieșul 3-2, Beszterce-naszódi Gloria 2018 – CS Marosújvár 
2-1.

Jegyzőkönyv 
3. liga, IX. csoport, alsóházi rájátszás, 2. forduló: Szászrégeni CSM 

Avântul – Kolozsvári Sănătatea 2-1 (1-1) 
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 350 néző, napsütéses időjá-

rás. Vezette: Răzvan Lădar – Alexandru Turian, Sergiu Duma 
(mindhárman Zilah). Ellenőr: Iosif Chirilă (Gyulafehérvár), Ma-
rian Bordean (Nagyszeben). 

Gólszerzők: Harkó K. (38.), C. Bugnar (66.), illetve: B. Zărnescu 
(35). 

CSM Avântul: Bucin – Bugnar, S. Chirilă, Suciu, Baki, Luca, Pop 
(72. Șerbănați), Harkó, C. Chirilă (84. Popa), Vrabie, Murar (89. 
Tóth). 

Kolozsvári Sănătatea: Țărmure – Szöllőssy, Mureșan, A. Ștefan, 
Pașca (88. Lemnaru), Cîmpean, Oltean, Vescan, Florescu, Zărnescu, 
Goga (74. Kallenbach). 

Varó Gyula  
a Marosvásárhelyi TVR-ben 

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műso-
rának meghívottja Varó Gyula. A román lábtenisz-válogatott ma-
rosvásárhelyi edzőjével Szucher Ervin a törökországi Eb-n elért 
kimagasló eredményekről beszélget.

Eredeményjelző 
* NB I, 27. forduló: Kisvárda Master Good – Mezőkövesd Zsóry 

FC 1-2, Gyirmót FC Győr – Puskás Akadémia FC 1-1, Ferencvárosi 
TC – Debreceni VSC  3-0, ZTE FC – Budapest Honvéd 3-1.  

* NB II, 31. (hétközi) forduló: Szombathelyi Haladás – Soroksár 
SC 0-1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Aqvital FC Csákvár 
1-0, Békéscsaba 1912 Előre – BFC Siófok 4-1, Budafoki MTE – 
Pécsi MFC 2-0, Tiszakécskei LC – FC Ajka 4-1, Nyíregyháza Spar-
tacus FC – Kecskeméti TE Hufbau 2-2, III. Ker. TVE – Vasas FC  
0-3, Dorogi FC – Diósgyőri VTK 0-1, Győri ETO FC – Szolnoki 
MÁV FC 4-1, Szentlőrinc – Budaörs 1-1. Az élcsoport: 1. Vasas 68 
pont, 2. DVTK 61, 3. Szeged 59. 

* 1. liga, felsőházi rájátszás, 4. forduló: Campionii FC Argeș 
Pitești – Konstancai Farul 0-2. Az állás: 1. Kolozsvári CFR 1907 45 
pont, ...5. Farul 28, 6. CFC Argeș 24. 

* 1. liga, alsóházi rájátszás, 4. forduló: Academica Clinceni – 
Chindia Târgoviște 0-3, Bukaresti Dinamo 1948 – Universitatea 
1948 Craiova 1-2, Aradi UTA – Bukaresti Rapid 1923 0-2. Az állás: 
1. Rapid 1923 32 pont, ...4. UTA 26, 5. Universitatea 1948 25, 6. 
Chindia 22, …8. Dinamo 1948 13, 9. Clinceni 3. 

* 2. liga, felsőházi rájátszás, 4. forduló: Concordia Chiajna – Petrolul 
52 Ploiești 0-1. Az állás: 1. Petrolul 52 54 pont, ...5. Concordia 40. 

* 2. liga, alsóházi rájátszás, 3. forduló, A csoport: Bukaresti Me-
taloglobus – Jászvásári CSM Politehnica 1-1, Dacia Unirea 1919 
Brăila – Dunărea 2005 Călărași 1-0, Sellemberki CSC 1599 – FK 
Csíkszereda 3-2. Az élcsoport: 1. Csíkszereda 36 pont, 2. Metalo-
globus 32, 3. Sellemberk 30. 

* 2. liga, alsóházi rájátszás, 3. forduló, B csoport: Dési Unirea – 
Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 1-2, Konstancai Unirea – Brassói 
FC 0-3, Bodzavásári FC – Gyurgyevói Astra 5-0. Az élcsoport: 1. 
Bodzavásár 38 pont, 2. Viitorul Pandurii 31, 3. Dés 31.

Nem csalás, nem ámítás: Szászrégenben hazai győzelem született 



Vereséget szenvedett a Kolozsvári Viitorul 
otthonában a Nyárádt i Unirea 2018 a 3. liga 
IX. csoportja fels házi rájátszásának 2. fordu-
lójában. Mivel Kudzsir pontot szerzett Vajda-
hunyadon, a hátránya a második helyhez 
képest hat pontra n tt. Ráadásul a mostani el-
lenfele is beérte pontszámban. 

Szinte semmit nem mutatott a nyárádt i 
csapat a mérk zésen, ami esetleg arra jogosí-
taná fel, hogy a másodosztályba feljutásról ál-
modozzon. Szinte végig alárendelt szerepet 
játszott, és csak ritkán hozta veszélybe a ko-
lozsvári kaput. A Viitorul az els  perct l 
kezdve rátelepedett a középpályára, míg Nyá-
rádt  makacsul folyamatosan a kapustól pró-
bált építkezni, ám az agresszíven kitámadó 
ellenféllel szemben csak ritkán lépte át veszé-
lyesebben a félpályát. Nyárádt  inkább csak 
pontrúgások után tudott néhány vézna hely-
zetet összehozni, de szünetig igazán egy lehe-
t sége sem volt. Eközben a Viitorul kitartása 
egy hatalmas védelmi hibát követ en góllá 
érett a 27. percben: a bels  nyárádt i véd k 
befejezettnek tekintettek egy kolozsvári ak-
ciót, ám a földre került játékos meglepetéssze-
r en ül  pozícióból odapasszolta 
a kiugró Popnak, aki egyedül a 
kapus alatt a hálóba továbbított 
(1-0). 

Újrakezdés után Nyárádt  
megpróbált bátrabban támadni, 

így kialakult egy-két lehet sége, ám gólt 
ismét a házigazdák szereztek: az 53. percben 
Barto  egy egészen rendkívüli technikai meg-
odást mutatott be, a labdát, amely a bal oldal-
vonal mell l elvégzett szabadrúgásból 
érkezett, kapásból sarokkal a nyárádt i hálóba 
küldte (2-0). Kolozsvár ezt követ en még két 
ordító helyzetet is kihagyott, míg végül Istra-
ténak sikerült szépítenie (2-1), de az egyenlí-
téshez már nem volt erejük a nyárádt ieknek. 

A fels házi rájátszás 3. fordulójában a lis-
tavezet  Vajdahunyadot fogadja az Unirea 
2018, és fontos lenne gy znie, ha még re-
ménykedni akar a pótselejetez ben. A feljutás 
legf bb várományosának számító ellenfél 
azonban eddig nem veszített meccset, döntet-
lenje is csak kett  van, egy éppen most,  
Kudzsir ellen, így minden bizonnyal azért ér-
kezik Nyárádt re, hogy kiköszörülje a csor-
bát. 

Teret veszít Nyárádt

Egy hét alatt két fordulóra is pon-
tot tettek, és ezzel lezárult a megyei 
labdarúgó 4. elitliga alapszakasza. 

A bajnokságot, amelyet az sszel 
még a világjárvány és a koronavírus 
súlyos tüneteket okozó delta törzsé-
nek terjedése idején kezdtek el, szo-
katlan formátumban írta ki a megyei 
egyesület. A 18 csapatot két cso-
portra osztotta, hogy aztán az oda- 
vissza alapszakasz után három érték-
csoportban játsszanak a végs  sor-
rend kialakításáért. Ezek közül a 
fels háznak van igazán jelent sége, 
hiszen itt derül ki, ki játszik majd 
Hargita megye legjobbjával a 3. li-
gába jutásért kiírt osztályozón. To-
vábbi sajátossága a kiírásnak, hogy a 
csapatok nem viszik magukkal az 

eddig szerzett pontokat, hanem bó-
nuszpontokkal kezdenek a helyezés 
alapján. A két csoportels  3-3, a má-
sodikok 2-2, a harmadikok 1-1 pont-
tal indulnak, így az is mondható, 
hogy az igazi bajnokság csak most 
kezd dik. 

Az alapszakasz utolsó két fordu-
lójában gyakorlatilag egyetlen fontos 
mérk zést rendeztek, a II. csoport-
ban Marosludas 1-0-ra legy zte Rad-
nótot, és ezzel visszavette az els  
helyét, ami egy ponttal többet jelent 
a fels ház rajtjánál. A többi ered-
mény lényegi változásokat már nem 
eredményezett. 

A rájátszás programját a héten 
teszi közzé a megyei labdarúgó-
egyesület. 

Véget ért a 4. liga alapszakasza 

Eredményjelz  
4. elitliga, I. csoport, 17. forduló: Szováta – Erd szentgyörgy 2-0, Ma-

rosoroszfalu – Marosvásárhelyi ASA 2-3, ACS Marosvásárhely – Ákos-
falva 7-0, Nyárádszereda – Marosszentgyörgyi Kinder 0-2; 18. forduló: 
Kinder – ACS Marosvásárhely 3-4, Ákosfalva – Marosoroszfalu 2-2, 
ASA – Szováta 3-0,  Erd szentgyörgy – Mez rücs 3-1.  

4. elitliga, II. csoport, 17. forduló: Marosludas – Radnót 1-0, Kerel  
– Búzásbeseny  2-0, Mez szengyel – Nyárádt i Unirea 2018 II 2-2, Ma-
rosvásárhelyi Atletic – Dics szentmártoni Viitorul 4-2; 18. forduló: Nyá-
rádt  – Kerel  1-1, Búzásbeseny  – Marosludas 2-7, Radnót – Atletic 
6-1, Dics szentmárton – Academica Transilvania 1-5.  

A rájátszás fels házának összetétele 
* 3 pont: ACS Marosvásárhely, Marosludas 
* 2 pont: ASA, Radnót 
* 1 pont: Kinder, Academica Transilvania

A tabella 
1. Vajdahunyad       2       1       1         0         5-0      56 
2. Kudzsir               2       0       2         0         1-1      39 
3. Nyárádt              2       0       1         1         2-3      33 
4. Viitorul                2       1       0         1         2-6      33

Eredményjelz  
3. liga, IX. csoport, fels házi rájátszás, 

2. forduló: Kolozsvári Viitorul – Nyárádt i 
Unirea 2018 2-1, CS Vajdahunyad –  
Kudzsiri Metalurgistul 0-0. 

Bálint Zsombor 
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Benzema BL-tripláival beérte  
Messiéket

Karim Benzema lett a negyedik olyan játé-
kos a Bajnokok Ligája történetében, aki képes 
volt két egymást követ  mérk zésen is mes-
terhármasra – írta elemz  anyagában a labda-
rúgás történetével és statisztikáival foglalkozó 
nemzetközi szervezet (IFFHS). 

A Real Madrid francia csatára azzal, hogy 
miután március 9-én triplázott a PSG ellen (3-
1), majd a következ  alkalommal, szerdán, 
BL-negyeddönt s meccsen a londoni Chelsea 
kapujába is három ízben betalált, felzárkózott 
Luiz Adriano (2014), Lionel Messi (2016) és 
Cristiano Ronaldo (2017) mellé, akik koráb-
ban képesek voltak ugyanilyen bravúrra. 

Benzema negyedszerre szerzett három gólt 
BL-mérk zésen, ezzel szintén a negyedik a 
vonatkozó örökrangsorban, amelyet Messi és 
Ronaldo vezet egyformán 8-8 triplával, míg 
Robert Lewandowski öt mesterhármasnál tart.   

A francia válogatott támadója a Chelsea el-
leni produkció nyomán 11 gólos a mostani 
BL-sorozatban, ugyanennyit szerzett Sébas-
tien Haller (Ajax), s csupán a Bayern Mün-
chent er sít  lengyel kiválóság, Lewandowski 
jár el rébb 12 találattal. Benzema legutóbbi 
hét fellépése mindegyikén eredményes volt, 
és a legutóbbi négy meccsének mindegyikén 
szerzett legalább két gólt. 

Európa-liga és Konferencialiga:  
Ikszelt a Barcelona Frankfurtban

Fókuszban az utánpótlás fejlesztése

A favorit FC Barcelona 1-1-es döntetlent 
játszott az Eintracht Frankfurt vendégeként 
csütörtökön az Európa-liga negyeddönt jé-
nek az els  felvonásán. A katalánok sorozat-
ban 14. mérk zésükön maradtak veretlenek. 
A visszavágót csütörtökön játsszák Barcelo-
nában. 

A Konferencialigában az AS Roma ismét 
kikapott Norvégiában. Az olasz csapat 1-0-
s el nyb l vesztett 2-1-re a norvég 
Bodö/Glimt otthonában a negyeddönt s pár-
harc nyitányán. A két csapat már a csoport-
körben találkozott egymással, és tavaly 
októberben az olasz együttes 6-1-es veresé-
get szenvedett Norvégiában. 

Az Olympique Marseille 2-1-re verte a 
görög PAOK-ot, a francia csapat legutóbbi 
hét hazai európai kupameccsén nem kapott 
ki. 

Az utánpótlás fejlesztése állt a középpontban a Magyar Labdarúgó-szövetség 
(MLSZ) Telkiben tartott pénteki közgy lésén, amelyen Csányi Sándor elnök lázas 
betegsége miatt nem vett részt. 

Az elnöki beszámolót Csányi távollétében Vági Márton f titkár tartotta, aki jelezte, 
„a szokottnál is tényszer bb és szárazabb” lesz, kritikát nem gyakorol, azt majd az 
elnök teszi meg, aki az európai szövetség 55 tagországának nyolcadik legrégebben 
regnáló vezet je. 

A Teret a tehetségnek címet visel  el adásból legfontosabb változásként az derült 
ki, hogy az élvonalban „er s pénzügyi ösztönzés lesz” arra vonatkozóan, hogy leg-
alább egy U21-es labdarúgó pályán legyen. A másodosztályban viszont kötelez  lesz 
egy U20-as, az NB III-ban pedig egy U19-es futballista szerepeltetése. Erre azért van 
szükség, mert a Magyarországgal azonos méret  országokhoz – például Dánia, Szlo-
vákia, Horvátország, Ausztria – képest kevés 21 éven aluli tehetség játszik az NB I-
ben. A cél az lenne, hogy egy akadémiai csapat 21 tagjából legalább három eljusson 
az élvonalig. 

Vági Márton ebben a témakörben tolmácsolta Csányi Sándor üzenetét, miszerint 
12 év kiemelt kormányzati támogatás és az MLSZ szakmai segítsége után joggal el-
várható, hogy 33 mérk zésb l 20-22 találkozón szerepeljen utánpótláskorú labda-
rúgó. 

A f titkár hangsúlyozta, az utánpótlásnak meg kell adni a rangját azzal, hogy a leg-
jobb min ség  szakemberek kerüljenek oda, ket pedig meg kell becsülni. Az MLSZ 
szorosabb kapcsolattartásra törekszik a klubokban dolgozó edz kkel, már csak azért 
is, mert – példaként említve – helytelennek tartja, ha egy U13-as csapatnál a gy zelem 
a legfontosabb, s ezért túlzottan defenzív futballra nevelik a fiatalokat. 

A sportvezet  kiemelte, az utánpótlásban érzékelhet  fejl dést mutat az a tény, 
hogy 2016 óta az elitkört mindig minden korosztály elérte mindkét nemnél, míg ko-
rábban ez nem volt törvényszer . 

A közgy lésen a 75-b l megjelent 54 küldött egyhangúlag elfogadta a tavalyi be-
számolókat, az idei terveket és az alapszabály-módosításokat. 

Eredményjelz  
* Európa-liga, negyeddönt , els  

mérk zések: Eintracht Frankfurt 
(német) – FC Barcelona (spanyol) 1-
1 (0-0), West Ham United (angol) – 
Olympique Lyon (francia) 1-1 (0-0), 
Braga (portugál) – Glasgow Rangers 
(skót) 1-0 (1-0), RB Lipcse (német) 
– Atalanta (olasz) 1-1 (0-1),  

* Konferencialiga, negyeddönt , 
els  mérk zések: Bodö/Glimt (nor-
vég) – AS Roma (olasz) 2-1 (0-1), 
Olympique Marseille (francia) – 
PAOK Szaloniki (görög) 2-1 (2-0), 
Leicester City (angol) – PSV Eind-
hoven (holland) 0-0, Feyenoord 
(holland) – Slavia Prága (cseh) 3-3 
(1-1). 



Nem Marosvásárhelyen, hanem Kézdivásárhelyen kezdte a két 
győzelemig tartó sorozatot a női kosárlabda Nemzeti Liga 5-8. 
helyéért zajló rájátszásban a helyi KSE és a Sirius. Ugyan utóbbi 
indult pályaelőnnyel, így megillette volna az első meccs joga 
hazai pályán, ám a két klub megállapodott a találkozók sorrend-
jének cseréjéről, így most a marosvásárhelyi csapat abba a kelle-
mes helyzetbe került, hogy mivel 57:54-re győzött a KSE 
otthonában, megerősítette a pályaelőnyét, és két esélye is lesz a 
sportcsarnokban megszerezni az 5. helyért zajló sorozatba jutásra 
feljogosító győzelmet. 

A férfiaknál is fontos meccset játszottak, a városi sportklub az 
egyik fő riválisnak tekintett Lagunával találkozott. A mérkőzés a 
várakozásoknak megfelelően nem volt sétagalopp, és mivel szinte 
biztosra vehető, hogy e két csapat találkozóján derül majd ki a 
döntő tornán, hogy ki a feljutó a Nemzeti Ligába, elmondhatjuk, 
hogy a főpróba jól sikerült. A CSM ugyanis nyert Bukarestben, 
mégpedig 85:68-ra. 

Részletes beszámolót a két mérkőzésről holnapi lapszámunk-
ban olvashatnak.

Két újabb világbajnoki 
aranyérmet nyert az olimpiai 
bajnok Liu Shaoang a Montre-
alban rendezett rövidpályás 
gyorskorcsolya-világbajnoksá-
gon. A magyar sportoló ezzel 
már négy világelső helyezésnél 
tart, miután tavaly 500 méteren 
és összetettben nem talált le-
győzőre. 

Liu Shaoang szombaton 
1500 méteren szerzett aranyér-
met – ez az első magyar diadal 
ezen a távon! A Ferencváros 24 
éves versenyzője rendkívül ma-
gabiztos teljesítménnyel lett 
első a leggyengébbnek tartott 
távján, amelyen eddig egy 
ezüstérme volt vb-n, még 2016-
ból. 

Liu Shaoang ugyanolyan 
könnyedén vette az elődöntős 
futamát, mint pénteken a selej-
tezőket. Nagyon kényelmes 
tempóban az ötödik helyen kor-
csolyázott, és úgy jött fel har-
madikra, hogy előznie sem 
kellett, mert egy riválisa kicsú-
szott, egy másik pedig megbot-
lott. Onnan pedig már 
érvényesítette nagyobb sebes-
ségét és tudását, így két manő-
verrel könnyedén állt az élre. 

A hétfős finálé elején a kö-
zépmezőnyben helyezkedett, 
az olasz Luca Spechenhauser 
kicsúszásával negyedikként 
haladt szorosan tapadva az él-
mezőnyre. Amikor tempót vál-
tott, arra nem volt válasza 
senkinek: Liu Shaoang egy kör 
alatt mindenkit körbekorcso-
lyázott, így elképesztő maga-

biztossággal győzött a leg-
gyengébb számában, amelyen 
2020-ban azért Európa-bajnok 
volt. 

Liu Shaoang ezek után „nem 
ült le”, az 1500 után 500 méte-
ren is győzött, így a legrövi-
debb távon megvédte címét a 
rövidpályás gyorskorcsolyázók 
világbajnokságán. A sportág 
történetében ez volt az első al-
kalom, hogy magyar versenyző 
meg tudta védeni vb-aranyát, 
illetve az is először fordult elő, 
hogy magyar sportoló két 
egyéni távon is aranyérmet sze-
rezzen ugyanazon a vb-n. 

A sprinttáv negyeddöntőjé-
ben ott folytatta a menetelését, 
ahol az 1500 méter fináléjában 
abbahagyta: a kettes pozícióból 
rajtolva azonnal élre állt, így 
rajt-cél győzelmet aratva lépett 
a legjobb tíz közé. A Ferencvá-
ros 24 éves versenyzője legjobb 
idejének köszönhetően a lege-
lőnyösebb, egyes pályáról raj-
tolhatott az elődöntőben, ahol 
ismét gond nélkül győzött, mi-
után a legfőbb ellenfele, a ka-
nadai Jordan Pierre-Gilles 
kicsúszott mögüle. A fináléban 
viszont csak a kettes pozícióból 
indulhatott, mert a másik elő-
döntőben Quentin Fercoq jobb 
időt ért el. Ennek ellenére a táv 
olimpiai bajnokaként Liu Sha-
oang volt a favorit, és ezt gyor-
san igazolta is, mert a második 
kör elején könnyedén előzte 
meg francia riválisát, utána 
pedig már nem engedte ki a ke-
zéből a győzelmet.

A Ferrari monacói versenyzője 
rajt-cél győzelmet aratott a vasár-
napi Forma–1-es Ausztrál Nagydí-
jon, és növelte az előnyét a 
világbajnoki pontverseny élén.  

A 24 éves Charles Leclerc-nek ez 
pályafutása negyedik és az idény-
beli második futamgyőzelme. 

A Ferrari monacói sztárja mögött 
Sergio Pérez, a Red Bull mexikói 
pilótája ért célba másodikként, míg 
a harmadik helyen George Russell, 
a Mercedes brit versenyzője zárt. 

A rajtot Leclerc mellett Pérez és 
a hétszeres vb-győztes Lewis Ha-
milton (Mercedes) kapta el kiemel-
kedően jól, az ötödik pozícióból 
startoló brit meg is kaparintotta a 
harmadik helyet az első kanyarban. 
Az élen Leclerc maradt, mögötte 
Verstappen és Hamilton száguldott 
a második és harmadik helyen. A 
mezőny középső részében küzdő 

Sainz a harmadik körben a sóder-
ágyba csúszott, feladni kényszerült 
a viadalt, az autó mentésének ide-
jére pedig a pályára hajtott a bizton-
sági autó. A Safety Car mindössze 
három kört töltött a mezőny előtt, 
majd folytatódhatott a száguldás. 
Az újraindítás gond nélkül lezajlott, 
az élen álló Leclerc-t Verstappen ül-
dözte, míg Hamiltont a 9. körben 
Pérez magabiztosan megelőzte, így 
a mexikói visszavette a harmadik 
helyet. 

A kerékcserék sorát Verstappen 
kezdte a 19. körben, egy körrel ké-
sőbb pedig Pérez is új abroncsokat 
kapott. Az élről Leclerc csak a 22. 
körben állt ki friss gumikért, s 
ugyanígy tett Hamilton is. A 23. 
körben újra a pályára hajtott a biz-
tonsági autó Sebastian Vettel (Aston 
Martin) kisebb balesete miatt, de 
három körrel később már folytatód-

hatott az éles verseny. Az élen Lec-
lerc, Verstappen, Russell volt a sor-
rend, rövidesen azonban Pérez 
megelőzte Russellt, és feljött har-
madiknak, hamarosan pedig már 
második volt, csapattársa, Verstap-
pen ugyanis a 39. körben műszaki 
hiba miatt feladni kényszerült a ver-
senyt. 

A hajrá kezdetén Leclerc, Pérez, 
Russell volt az első három sor-
rendje, ez a leintésig már nem vál-
tozott. Hamilton negyedikként 
végzett, a hazai közönség előtt sze-
replő Daniel Ricciardo (McLaren) 
hatodik lett, az utolsó, 20. helyről 
startoló thaiföldi Alexander Albon 
(Williams) pedig végül a 10. helyen 
zárt, és így egy világbajnoki pontot 
szerzett. 

A szezon két hét múlva Imolá-
ban, az Emilia Romagna Nagydíjjal 
folytatódik.

Leclerc rajt-cél győzelmet aratott az Ausztrál Nagydíjon

A címvédő SC Csíkszereda nyerte 
a jégkorong Erste Liga 2021/2022-es 
kiírását, miután a döntő ötödik mér-
kőzésén 5-3-ra legyőzte a magyar 
bajnok FTC-Telekom csapatát, és így 
összesítésben 4-1-gyel jobbnak bizo-
nyult. 

A vendégekhez visszatért a három 
találkozóra eltiltott Nagy Gergő, az 
FTC csapatkapitánya az első felvoná-
son úgy ütközött Salló Alpárral, hogy 
a szeredai hokis komoly sérüléssel 
kórházba került. 

A nyitófelvonást az FTC nyerte 
idegenben, a következő három ösz-
szecsapáson azonban – utóbbi két al-
kalommal a Tüskecsarnokban – a 
Csíkszereda diadalmaskodott, így 
kedvező helyzetből várta az ötödik 
ütközetet. 

A Sportklub azonnal nekiugrott ri-
válisának, két ziccer után a 86. má-
sodpercben Jevgenyij Szkacskov 
lerázta védőjét, és a kapuba emelt (1-
0). A Ferencváros rendezte sorait, 
majdnem egyenlített is, de Tóth Ad-
rián fonákkal nem tudta a félig üres 
kapuba terelni a pakkot. Miután a 

magyar bajnoknak egy majdnem 
négy percig tartó emberelőnye is ki-
maradt, a szünet előtti hajrában a 
hazai gárda emberelőnybe került, és 
a kapu előtt álló Részegh Tamást 
megtalálták a társak, a korcsolyájáról 
pedig bepattant a korong (2-0). 

A folytatásban is csak felvillaná-
saik voltak a vendégeknek, majd ami-
kor dupla előnybe került a Szereda, 
az alapszakasz-pontkirály Szkacskov 
nem hibázott (3-0). Az FTC ekkor 
sem adta fel, nyomott-nyomott, de 
Adorján Attila a kapuban, valamint 
előtte a védelme jól állta a rohamo-
kat. Sőt: a döntő legértékesebbjének 
választott David Stach ezután pimasz 
góllal, a védőket kívülről elverve, az 
alapvonalról a fél térdre rogyó Arany 
Gergely fejvédője mellett a rövid sa-
rokba emelt (4-0). Hajós Roland vég-
leges kiállítása alatt öt percig 
emberelőnyben játszottak a hazaiak, 
sőt, még Kóger Dánielt is kiültették, 
Sofron István pedig könyörtelenül ki-
lőtte a jobb felső sarkot (5-0). 

A hajrában Nagy Gergő ember-
előnyben (5-1), majd Juhani Tammi-

nen egy megpattanóval (5-2) szépített 
ugyan, de ez sem rontotta el a csar-
nokban a hazai fanatikusok jó hangu-
latát. Az utolsó percben még egy 
verekedés színesítette a programot, 
majd a csatát Nagy Gergő újabb talá-
lata zárta le (5-3).

Megvédte bajnoki címét  
a jégkorong Erste Ligában az SC Csíkszereda 

Győzelem kosárlabdában  
a nőknél és a férfiaknál is

Liu Shaoang: történelmi  
vb-aranyérem 1500 méteren, 

címvédés 500-on

Az eddigi bajnokok: 
2009: HC Csíkszereda 
2010: Budapest Stars 
2011: HSC Csíkszereda 
2012: DAB-Docler 
2013: DAB-Docler 
2014: Nove Zamky 
2015: Miskolci Jegesmedvék 
2016: DVTK Jegesmedvék 
2017: DVTK Jegesmedvék 
2018: MAC Budapest 
2019: FTC-Telekom 
2020: FTC-Telekom és SC 

Csíkszereda 
2021: SC Csíkszereda 
2022: SC Csíkszereda 
különdíjazottak: 
legjobb kapus: Hetényi Zoltán 

(DEAC) 
legjobb védő: Mattias Petteri 

Haaranen (Gyergyói HK) 
legjobb csatár: Jevgenyij 

Szkacskov (SC Csíkszereda) 
a döntő legértékesebb játé-

kosa: David Stach (SC Csíksze-
reda)

Eredményjelző 
Jégkorong Erste Liga, döntő, 5. mérkőzés: SC Csíkszereda – FTC-

Telekom 5-3 (2-0, 1-0, 2-3) 
Gólszerzők: Szkacskov (2., 29.), Részegh T. (19.), Stach (42.), Sof-

ron (50.), illetve Nagy G. (53., 60.), Tamminen (55.). 
A párharcot 4-1-es összesítéssel a Csíkszereda nyerte.
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A vb-pontversenyek állása 
* versenyzők: 1. Leclerc 71 pont, 2. Russell 37, 3. Carlos Sainz 

Jr. (spanyol, Ferrari) 33, 4. Pérez 30, 5. Hamilton 28, 6. Verstappen 
25, 7. Ocon 20, 8. Norris 16, 9. Kevin Magnussen (dán, Haas) 12, 
10. Bottas 12, 11. Ricciardo 8, 12. Gasly 6, 13. Cunoda Juki (japán, 
Alpha Tauri) 4, 14. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 2, 15. Csou 
Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1, 16. Alexander Albon (thaiföldi, Wil-
liams) 1 

* csapatok: 1. Ferrari 104 pont, 2. Mercedes 65, 3. Red Bull 55, 
4. McLaren 24, 5. Alpine 22, 6. Alfa Romeo 13, 7. Haas 12, 8. Alpha 
Tauri 10, 9. Williams 1

 Jevgenyij Szkacskov, a Csíkszereda játékosa (b2), valamint a ferencvárosi Seregély Máté (elöl), Arany Gergely kapus (j) és Hegyi Ádám (b) a jégkorong 
Erste Liga döntőjének ötödik mérkőzésén Csíkszeredában 2022. április 9-én.             Fotó: MTI/Veres Nándor

Eredményjelző 
Forma–1-es Ausztrál Nagydíj, Melbourne (58 kör, 306,124 km): 
* pontszerzők: 1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:27:46.548 

óra, 2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 20.524 másodperc hátrány, 
3. George Russell (brit, Mercedes) 25.593 mp h., 4. Lewis Hamilton 
(brit, Mercedes) 28.543 mp h., 5. Lando Norris (brit, McLaren) 
53.303 mp h., 6. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 53.737 mp 
h., 7. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:01.683 perc h., 8. Valtteri 
Bottas (finn, Alfa Romeo) 1:08.439 p h., 9. Pierre Gasly (francia, 
Alpha Tauri) 1:16.221 p h., 10. Alexander Albon (thaiföldi, Willi-
ams) 1:19.382 p h. 

* leggyorsabb kör: 1:20.260 perc, Leclerc (58. kör) 
* pole pozíció: Leclerc



MINDENFÉLE 

KÜLSŐ (járólap), belső építkezési 
munkát vállalunk. Tel. 0745-229-221. 
(15601-I) 

VÁLLALOK szobafestést, mázolást, 
lépcsőházfestést, csempe-, padló-
csempe-, lamináltparkett-lerakást ga-
ranciával. Tel. 0746-552-473. 
(15208) 

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, 
ács-, bádogosmunkát, cserépforga-
tást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-
502. (15464) 

VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészí-
tését, tetőjavítást, tetőfödém lecseré-
lését, ácsmunkát, terasz-, 
kerítéskészítést, külső szigetelést, 
belső munkálatokat: glettolást, fes-
tést, javítást, vakolást, gipszkartono-
zást. Amit kínálunk: kedvezményes 
árak; többéves szakmai tapasztalat; 
minőség, megbízhatóság. Ingyen ki-
szállással árajánlatot adunk. Tel. 
0756-706-269. (15566) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15578) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (15615-I) 

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső, 
belső munkát 10% kedvezménnyel. 
Tel. 0721-159-063. (15584-I) 

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-
sebb javítást, szigetelést vállalunk, 
fából teraszt készítünk. Tel. 0721-
308-319. (15585) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészí-
tést, tetőjavítást, ácsmunkát, bádo-
gosmunkát, szigetelést, meszelést, 
bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-
003, György Attila. (15637-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú szívvel emlékezünk a 
drága jó feleségre, szerető édes-
anyára, gondoskodó nagyma-
mára, KOVÁCS ÉVÁRA szül. 
Bari, aki már egy éve, április 11-
e óta nincs közöttünk. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!  
A szerető család. (15576) 

Megtört szívvel emlékezünk ápri-
lis 11-én SZABÓ MÁRIÁRA szül. 
Bukur, a szeretett édesanyára és 
nagymamára halálának 5. évfor-
dulóján. Nyugodjon békében! 
Szerettei. (p.-I) 

Elmentél tőlünk egy tavaszi 
napon, azóta tied a csend, a nyu-
galom.  
Az elválás fájdalmával emléke-
zünk április 10-én a somosdi 
DOCZI IRÉNRE, akinek szerető 
szíve 8 éve utolsót dobbant. Ál-
dott legyen a föld, ahova megpi-
henni tértél. Emlékét őrzi szerető 
férje, Gyuri, leánya, Elvira, veje, 
Jóska, két szerető unokája, 
Hanga és Józsi, valamint test-
vére, Irma. (15617) 

 
Egy szál gyertya, mely végigég, 
egy élet, mely percek alatt véget 
ért.  
Itthagytad azokat, kik szerettek 
téged,  
de emléked örökre szívünkbe 
égett.  
Mély fájdalommal emlékezünk 
halálának első évfordulóján  
PETRÉD IMRE marosvásárhelyi 
kárpitosmesterre, a szeretett 
férjre, édesapára, apósra, drága 
nagyapára, testvérre.  Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes. 
Gyászoló szerettei. Drága emlé-
két szívünkben őrizzük egy 
életen át. (-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, 
hogy a szeretett édesapa, nagy-
tata, dédnagytata, após, testvér, 
barát, jó szomszéd és ismerős, 

SZABÓ LÁSZLÓ 
2022. március 7-én, életének 98. 
évében, méltósággal viselt be-
tegség után örökre megpihent. 
Temetésére április 11-én du. 3 
órakor kerül sor a marosvásár-
helyi Jeddi úti temetőben. Nyu-
godj csendes békében!  

Szerettei. (15635) 
 

 
„Valaki értem imádkozott,  
Talán apám, anyám régen?  
Talán más is, aki szeret. 
Jó barátom vagy testvérem?  
 
Én nem tudom, de áldom Istent,  
Ki nékem megváltást hozott,  
És azt, aki értem csak  
Egyszer is imádkozott.”  

(Reményik Sándor) 
Megrendült szívvel tudatjuk, 
hogy a szeretett testvér, nagy-
néni, rokon, jó barát és diákjai 
által nagyon szeretett angolta-
nárnő, 

MARX ÁGNES 
életének 73. évében, 2022. április 
8-án, csendesen megpihent. Te-
metése 2022. április 12-én, ked-
den 13 órakor lesz a 
marosvásárhelyi református te-
metőben, katolikus szertartás 
szerint. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I) 
 
 
Megrendült szívvel búcsúzunk 

MARX ÁGNESTŐL 
aki tragikus hirtelenséggel ha-
gyott itt minket. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

Andi, Laci, Ildi, Marci. (-I) 
 
 

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett 
osztályfőnökünktől,  

MARX ÁGNESTŐL.  
Temetésére a marosvásárhelyi 
református temetőben április 12-
én 13 órától kerül sor. Drága 
oszink, hiányozni fogsz az osztá-
lyodnak.  
Egykori diákjaid, a XII. K osztály. 
(-I) 
 
 
Köszönjük, hogy éltél és minket 
szerettél. Mély fájdalommal, 
megrendült szívvel tudatja a csa-
lád, hogy  

KERTÉSZ MÁRTON  
életének 84. évében, 2022. április 
7-én, földi feladatát a legvégső-
kig elvégezve és családjától el-
búcsúzva, hazaköltözött Te- 
remtőjéhez. Nem hagyott el min-
ket, hisz áldott emléke szívünk-
ben él örökre. Személyes 
búcsúzásra április 10-én 19 órá-
tól a Vili temetkezési szolgáltató 
ravatalozójában van lehetőség. 
Drága Szerettünket 2022. április 
11-én 13 órakor az ,,újkórház” 
mögötti, marosszentgyörgyi köz-
temetőben helyezzük Isten béké-
jének nyugalmába.  
Emlékezzünk rá szeretettel. (-I)
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A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és 
MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám 
alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66390-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

 MAROS MEGYEI TANÁCS 
 ELNÖK 
 
 

2022. április 8-án kelt 
129. számú rendelet 

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének  
összehívásáról 

 
a Maros Megyei Tanács elnöke, 
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. 
cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) be-
kezdés a), a^1) és a^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése 
b) pontjának előírásai alapján 

elrendeli: 
1. cikkely: (1) Összehívja 2022. április 14-én 13:00 órára a Maros Megyei Tanács 
plénumát nyilvános, rendkívüli ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe. 

(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező 
mellékletben található. 

2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésé-
vel biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni. 

3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, 
és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács 
szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak. 
 
 
Péter Ferenc Ellenjegyzi 
ELNÖK Paul Cosma 

FŐJEGYZŐ 
 
 

A Maros Megyei Tanács elnöke 2022. 04. 08-i 129. sz. rendeletének melléklete 
 

A Maros Megyei Tanács 2022. április 14-i soros ülésének 

NAPIRENDTERVEZETE 
1. Határozattervezet a Maros megye 2022. március 31-i, konszolidált általános 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról;  

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
2. Határozattervezet a motorsportparkhoz tartozó ingatlanok műszaki helyrajzi 
és kataszteri adatainak aktualizálására irányuló intézkedésekről; 

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
3. Határozattervezet a maroskeresztúri szortáló-, komposztáló- és átrakóállomás 
tevékenységének a válogató, komposztáló és átszállító működtetési díjai módo-
sításáról; 

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
4. Határozattervezet a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében 
működő 5-ös dicsőszentmártoni zónában a kommunális hulladék gyűjtésére, szál-
lítására és a dicsőszentmártoni átrakóállomás működtetésére 2019.04.16-án kö-
tött 982. sz. szerződéshez egy kiegészítő dokumentum jóváhagyásáról; 

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
5. Határozattervezet a Románia az iskolákért program lebonyolítása érdekében 
egyes intézkedések meghozataláról a 2022–2023-as tanévre vonatkozóan;  

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 7/2019. sz. hatá-
rozatának módosításáról a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szer-
vezési intézkedéseinek meghatározására vonatkozóan; 

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
7. Határozattervezet Maros megye 2022. évi általános költségvetéséből a vissza 
nem térítendő finanszírozási szerződések odaítélésére benyújtott pályázatokat 
és dokumentációkat értékelő és kiválasztó bizottságok létrehozásáról; 

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
8. Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyásáról a Maros Megyei Klinikai 
Kórháznál „Energiafelújítási munkák és ehhez kapcsolódó munkálatok – a tetőtér 
kibővítése – tüdőgyógyászati osztály” elnevezésű beruházás kivitelezése érde-
kében az Országos Befektetési Társaságon (CNI) keresztül;  

 Indítványozó: Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke 
9. Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyásáról az „Orvosi tevékenysé-
geknek helyet adó épület teljes körű javítása és kibővítése a Maros Megyei Klini-
kai Kórház területén – C13 épülettömb” elnevezésű beruházás kivitelezése 
érdekében az Országos Befektetési Társaságon (CNI) keresztül;  

 Indítványozó: Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke 
10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér megnevezésére 
vonatkozó egyes szempontok tisztázásáról;  

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke  
11. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács 167/2021. 
sz. határozatának módosításáról, amely a Maros Megyei Klinikai Kórház szervezeti 
felépítésének és tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozik; 

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
12. Határozattervezet a 2021. évi, a Maros megye tűzvédelmi képességét elemző 
jelentés jóváhagyásáról; 
 Indítványozó: Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke 
13. Határozattervezet az UNESCO–szervezőbizottság szervezeti és működési sza-
bályzatának jóváhagyásáról a világörökségi listára felvett Maros megyei törté-
nelmi emlékmű – Segesvár történelmi központja érdekében (902-1999 kód) –, 
valamint a helyi közösség képviselőinek kinevezési módszertanáról az UNESCO-
szervezőbizottságba; 

 Indítványozó: Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke 
14. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények. 
 
Péter Ferenc 
ELNÖK 
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