
Románia és a koronavírus
A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében országszerte

betiltották az ezerfősnél nagyobb rendezvényeket – jelentette be a
katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője, Raed Arafat.

A rendelkezés a kül- és beltéri rendezvényekre egyaránt vonatko-
zik. Az ezerfősnél kisebb rendezvényekről a helyi hatóságok döntenek
majd. Az intézkedés egyelőre március 31-éig érvényes, de szükség
esetén még meghosszabbíthatják. 

A kórházakban felfüggesztették a gyakorlatozást, és látogatási ti-
lalmat rendeltek el. A hatóságok döntése értelmében bezárnak min-
den olyan egészségügyi intézményt, ahol legalább egy koronavírusos
eset van.

Mindenki látja, mi történik ebben az országban. Káosz és impro-
vizálás minden területen. A vasárnapi rendelet értelmében az idén
elmarad a székely szabadság napjának megünneplése is, amelyet ha-
gyományosan a Székely vértanúk emlékművénél szoktak tartani, és
aztán a prefektúra elé vonult a többezres tömeg a korábbi években. 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke közleményt adott
ki arról, hogy a rendezvény, a marosvásárhelyi gyűlés és az azt kö-
vető felvonulás idén elmarad, és a Márton Áron-díjat is egy másik
alkalommal fogják átadni. 

A hatóságok arra biztatják az embereket, hogy minél gyakrabban
mossanak kezet szappannal, és kerüljék a zsúfolt helyeket. Március
31-ig betiltották a repülőjáratokat Olaszországba, de senki nem 

Mózes Edith

Hétfőn este, lapzártakor még tartott az Országos Katasztró-
favédelmi Bizottság ülése. Belső forrásokra hivatkozva a
média adta hírül, hogy szerdától kezdődően egy hétre felfüg-
gesztik az oktatást a romániai tanintézetekben. Az intézke-
dés preventív jellegű, a cél a koronavírus-járvány
megfékezése, emiatt szükség esetén meghosszabbítható. 

Az Országos Diáktanács azt kérte az oktatási minisztériumtól, hogy a
koronavírus-fertőzések megelőzése érdekében két hétre függesszék fel
az oktatást a tanintézményekben. 

Ludovic Orban ügyvivő kormányfő, aki részt vett a bizottság ülésén,
délután közölte, több szempontból is meg kell fontolni egy ilyen lépést,
az iskolák esetleges bezárása ugyanis egyrészt megzavarná az oktatási
folyamatot, másrészt arra is kell gondolni, mi történik azokkal a gyere-
kekkel, akiknek a felügyeletét nem tudják megoldani a szülők.

(Folytatás a 3. oldalon)
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A fekete március
sáromberki és
nagyernyei áldoza-
taira emlékeztek
A nagyernyei id. Csipor Antal és a sá-
romberki Gémes István akkor vesztet-
ték életüket, amikor megpróbálták
feltartóztatni a Marosvásárhelyre tartó,
fejszékkel, furkósbotokkal és vasvil-
lákkal felfegyverzett Görgény-völgyi
románokkal teli teherautókat és autó-
buszokat.
____________5.
Palántatenger 
Fickón
Szász Zoltán fickói fóliasátraiban sok
ezer palánta várja a tavaszt. A maros-
vásárhelyi származású vállalkozó 12
éve, huszonévei elején költözött párjá-
val, Boglárkával nagyszülei falujába,
hogy muskátlik, petúniák és társaik
által teremtsen maguknak jövőt. 
____________6.
Egészségügyi dön-
téshozók találkoztak
Marosvásárhelyen
A magyarországi és a romániai egész-
ségügyi rendszer hiányosságairól és
kihívásairól, az idei egészségügyi költ-
ségvetésről, finanszírozási lehetősé-
gekről, a hálapénzről mint jelenségről
és ennek megfékezéséről, a gyógy-
szertámogatásról, a gyógyszerhiány-
ról, az állami és magán-ellátórendszer
problémáiról tanácskoztak február 29-
én Marosvásárhelyen egészségügyi
intézményvezetők.
____________8.

Fotó: Nagy Tibor

Antalfi Imola

A koronavírus-járvány miatt

Szerdától egy hétig bezárnák 
a tanintézeteket



Tavaszváró kis cinke köszöntötte a március 7-én
az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház ajtaján be-
lépő óvodásokat a szavaló- és gyerekdal-vetél-
kedő megyei szakaszán. Maros megye
legtehetségesebb szavalói és gyerekdal-énekesei
gyűltek össze szüleik és felkészítő óvónőik kísé-
retében, hogy tavaszt varázsoljanak csengő
hangjukkal.

A kis cinke a télen dundira hízott pocakos mackót és az
ugri-bugri tapsifülest is játékba hívta. Az ébredező állatok
a Hepehupa városába vezető ösvényt keresték, de ezeket a
harmat belepte, a szellő szétfújta. A kis cinke barátaival az
érkező gyerekek segítségét kérte. Minden gyerek versével,
dalával egy-egy színes követ visszavarázsolt, végül meg-
érkezve, benépesítették Hepehupa városát.

Tizenkét szavaló és tíz gyerekdalos óvodás bűvölte el
kis színészi tehetségével, bátorságával a zsűri három tagját:
Kovács Júlia szaktanfelügyelőt, Barabási Haller Katalin és
Mánya Enikő óvodapedagógusokat. Kovács Júlia lelkesítő
szavakkal dicsérte a kis tehetségeket, szüleiknek, óvónő-
iknek hangsúlyozta a jó gyerekvers lényegét, mely felsza-
badultan játszik a szavakkal, hangzással, képekkel. A jó
gyermekversnek mágikus ereje van, olyan bűvös erővel bír,
amivel képes hallgatójára és előadójára hatni. A felkészítő
óvónőket szakmai tanácsokkal látta el.

A legjobb gyerekdalosnak a Manpel napközi otthon óvo-
dása, Demény Andrea Kriszta bizonyult, a Katicabogár
című dalt adta elő. A második helyen végzett Nagy Réka

Patricia (a marosszentkirályi óvodából), Vuk dalát éne-
kelve, valamint Tímár Cynthia Bernadett (a szovátai 2-es
számú napközi otthonból) A gúnárom elveszett dallal. A
harmadik helyezettek: Vass-Imre Natasha Katicabogár da-
lával a szászcsávási óvodából és Szántó Dániel az and-
rássytelepi napközi otthonból Vuk dalával.

A szavalók közül az első helyet marosszentannai óvodás,
Mihály Nóra-Anna Csacska macska a kiskertben verssel
nyerte, második Bíró Anett lett a Mihai Eminescu Pedagó-
giai Főgimnáziumban működő 11-es számú napközi ott-
honból Magam láttam című versével, valamint Lukács
Dániel Béla a harcói óvodából a Hova növök? verssel. A
harmadik helyen négyen osztoztak: a kisgörgényi Engel
Ida a Tréfás rajz verssel, a nyárádszeredai Draxel Írisz Jo-
hanna A pöttyös zsebkendő című verssel, a gernyeszegi
Csegedi Zólyomi Antónia Krisztina a Tücsöknótával és a
szászrégeni 5-ös napköziből érkező Székely Viktória Bog-
lárka, aki a Mesélj rólam című verset adta elő.

A nap sikere, varázsa a lelkes szervezőcsapat munkájá-
nak köszönhető: Kovács Orsolya, Vas-Gál Dorottya és
Dósa Tímea műsorvezetőknek, valamint Cseh Emőke,
Frunza Katalin, Gráger Éva Zita, Harkó Czikó Katalin, Isz-
lai Réka, Kertész Katalin, Mureşan Réka, Szathmáry And-
rea, Török Katalin és Szucher Zsuzsanna
óvodapedagógusoknak.

Köszönet az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház segítő-
kész alkalmazottjainak, a Studium Alapítványnak és veze-
tőjének, Vass Leventének, valamint a Kovács Pékségnek.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra
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Közelednek a próbavizsgák
A kisérettségire készülő nyolcadikosok március 23-án
román nyelv és irodalomból, 24-én matematikából, 25-én
anyanyelvből mérhetik fel ismereteiket, a próbavizsgák
eredményeit április 3-án tudják meg. A tizenkettedikesek
próbaérettségije szintén március 23-án a románvizsgával
kezdődik, 24-én matematikából, 25-én anyanyelvből, 26-án
a szaknak megfelelő választott tantárgyból tesztelhetik tu-
dásukat, eredményükről április 3-án értesülnek. A hetedike-
sek és a tizenegyedikesek idén nem próbavizsgáznak. A
vizsgajegyek ezúttal is tájékoztató jellegűek, az osztálynap-
lóba csak a diák kérésére kerülnek be.

Rajzkiállítás a víz napján
Március 22-én a víz világnapját a marosvásárhelyi állatkert
is megünnepli. Ez alkalomból III–VI. osztályos diákok raj-
zaiból szerveznek kiállítást. Az alkotásokat az alábbi tema-
tikákban várják: Kreatív újrahasznosítás – vízi állatok és
Tartsd tisztán a vizeket! A rajzokat március 15-ig, naponta
7–17 óra között lehet leadni az állatkert pénztáránál. Min-
den rajzon fel kell tüntetni az alkotó nevét és életkorát, va-
lamint iskolája és pedagógusa nevét. Bővebb tájékoztatás
a 0746-799-057-es telefonszámon kérhető. 

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja keretében mű-
ködő Nagyinet program résztvevői március 28–29-én Jász-
vásárra és környékére kirándulnak. A programban egyebek
mellett a durăui kolostor, a jászvásári Galata kolostor, a sza-
bófalvi csángó római katolikus templom, a jászvásári kultúr-
palota és toronyóra, a miklósvári Sturdza-kastély, a tupiláci
Ancuţa fogadó meglátogatása is szerepel. Feliratkozni Illyés
Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtárban, il-
letve a 0748-741-507-es telefonszámon lehet.

Péntek 13 – tárlatnyitó
Péntek 13 címmel grafikai és festészeti kiállítás nyílik Mol-
nár D. Dénes és Molnár Krisztina alkotásaiból március 13-
án, pénteken 17.30-tól a marosvásárhelyi Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi János termében. A tárlatot
Szuszámi Zsuzsa újságíró, művészettörténész nyitja meg,
közreműködik Kántor Éva Andrea csellón és Molnár Sá-
muel citerán.

Tündérszép Ilona és Árgyélus 
királyfi 

A Soltis Lajos Színház Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
című mesejátékát mutatja be márciusban a Maros Művész-
együttes kövesdombi termében. A mesejátékot a magyar
népmese alapján Gimesi Dóra írta, rendezte Nagy Zsuzsi.
Az előadásokra március 23-án és 24-én kerül sor 8.30, 10,
11.30 és 13 órától. Egy jegy 12 lejbe kerül, a gyermekeket
kísérő pedagógusok, illetve szülők számára a belépés in-
gyenes. Előzetes jegyvásárlás Mátéfi-Takács Zita szerve-
zőnél a 0742-972-795-ös telefonszámon.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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A Nap kel 

6 óra 44 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 22 perckor. 
Az év 70. napja, 

hátravan 296 nap.

Megyei hírek

Megáll az ész – az évad utolsó 
Hahota-előadása

A Hahota színtársulat utoljára viszi színre ebben az
évadban a Megáll az ész című fergeteges kabarémű-
sorát Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes elő-
adótermében. A nagy sikerű előadást március 14-én,
szombaton este 7 órától tekintheti meg a marosvásár-
helyi nagyérdemű. Március 13-án, pénteken este 7 órá-
tól Erdőszentgyörgyön, a művelődési házban
vendégszerepel a társulat. Fellépnek: Puskás Győző,
Kelemen Barna, Gönczi Katalin, Cseke Péter, Székely
M. Éva, Szőlősi P. Szilárd, Halmágyi Éva és Gáll Ágnes.
Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. 

Olasz est a Kultúrpalotában
Március 10-én, ma 19 órakor Olasz est címmel rendkí-
vüli kamarazene-hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota
kistermében. Fellép a Tiberius vonósnégyes – Molnár
Tibor (I. hegedű), Lokodi Károly (II. hegedű), Molnár Jó-
zsef (brácsa), Zágoni Előd (gordonka) – és Borsos
Edith szoprán. A klasszikus zene kedvelői neves ope-
raszerzők énekes-hangszeres kamaramuzsikáját hall-
gathatják.

Történelmi előadás 
a székely parasztfelkelésekről

Folytatódik Marosvásárhelyen a Kós Károly Akadémia
Alapítvány nagy sikerű történelmi tárgyú előadás-soro-
zata. A következő előadásra március 11-én, szerdán 17

órától kerül sor a Bernády Házban A 16. századi székely
parasztfelkelések címmel. Előadó dr. Balogh Judit egye-
temi tanár.

Látó Irodalmi Játékok – lapbemutató
A Látó szépirodalmi lap márciusi számának bemutató-
jára várják az érdeklődőket március 11-én, szerdán 17
órától a marosvásárhelyi, Cuza Voda utca 33. szám
alatti G Caféba. A lap két szerzőjével, Amik Annamáriá-
val és György Andreával Codău Annamária és Láng
Zsolt a kortárs szépirodalmi kritika műfajairól, útjairól,
lehetőségeiről beszélget. A rendezvény önerőből, támo-
gatás nélkül valósult meg.

Bukovinától az Al-Dunáig
Dr. Ábrám Zoltán Bukovinától az Al-Dunáig című
könyvét március 12-én, csütörtökön 18 órától a Maros
Művészegyüttes új székhelyén (Arany János utca 2.
sz.) mutatják be. Bevezetőt mond Fazakas Ildikó,
énekel Kásler Magda, fellép a Tűzvarázs együttes.
Moderátor Barabási Attila-Csaba, a Maros megyei
EMKE elnöke. 

Baricz Lajos a Deus Providebit
Házban

Március 12-én, csütörtökön a marosvásárhelyi Deus
Providebit Tanulmányi Házban a 18 órától kezdődő
szentmise után ft. Oláh Dénes főesperes bemutatja Ba-
ricz Lajos Dalban mondom el, Rózsafüzér és Szeretet-
szemüveg című köteteit. Molnár D. Dénes
képzőművész megnyitja a Rózsafüzér című kötet illuszt-
rátorának, Zsögödi Imets Lászlónak a tárlatát. Közre-
működik a Szent Cecília együttes.
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Életre keltett Hepehupa város

Hibaigazítás
A Népújság 2020. március 9-i számában Tündérország hősei címmel megjelent írásunkban sajnálatos elírás történt.

A megyei szavalóverseny második helyezettje Kosa Dorottya, a Marosvásárhelyi Református Kollégium diákja. 



foglalkozik a zsúfolásig telt tömegközlési eszközökkel,
az úgynevezett maxitaxikkal, amelyeken egymás he-
gyén-hátán szoronganak az emberek, mint a heringek.
Arról sincs szó, hogy bezárnák a „mallokat”, ahol –
csupán a parkolókból ítélve – mindig „telt ház” van. Ki
beteg az ott levők közül? Ki kire köhög? Kit érdekel? 

Vannak, akik a templomok bezárását követelik, mert
ott sokkal könnyebben adják át egymásnak az emberek
a koronavírust. Egy tanulmány szerint a mobiltelefonok
használata mindennél veszélyesebb, mert ez az eszköz
„tízszer koszosabb, mint egy vécéfedő”.

A jelenlegi politikai vezérek magasról tesznek az
ügyre. Egy szó sem hangzik el a járvány gazdasági ha-
tásairól. Ez pedig előbb-utóbb megbosszulja magát. 

Joggal merül fel a kérdés, hogy miként lehet össze-
egyeztetni az új technológiákat azokkal az iskolákkal,
ahol a vécé az udvar végében van? Nos, sehogy! Nálunk
több mint kétezer iskolának udvari vécéje van, az or-
szágutak kétsávosak, a kórházakban pedig még a bete-
geket is felzabálják a mikrobák.

Vagyis egyelőre nincs megoldás, a hatalom nem tud,
nem akar, vagy talán nem képes alkalmazkodni az új va-
lósághoz. 

Visszatérve a gyakori kézmosáshoz. 2018 szeptembe-
rében az akkori tanügyminiszter azt mondta, hogy 2020-
ig a kinti illemhelyeknek minden iskolaudvarról el kell
tűnniük, támogatási alapok megpályázására szólította
fel a polgármestereket, hogy megoldják a tűzvédelmi en-
gedély nélkül működő iskolák helyzetét is. 

Ennek ellenére ma, 2020 márciusában Romániában
több mint 2.300 tanügyi intézménynek a kertben van a
vécéje. Vezetékes vízről még annyira sem beszélhetünk,
úgyhogy a közel két és fél ezer iskolába járó több ezer
gyermek nagy része talán még naponta sem mos kezet.

Nesze neked, koronavírus!

Csütörtökön dönt a parlament 
a Cîţu-kabinet beiktatásáról

Csütörtökön 16 órakor kezdődik a Cîţu-kabinet beik-
tatásáról döntő parlamenti ülés – döntötte el hétfőn a
képviselőház és a szenátus házbizottsága. Florin
Cîţu február 28-án nyújtotta be a törvényhozó testület
elé javasolt minisztereinek listáját és kormányprog-
ramját. Az egyetlen változás a Ludovic Orban által ja-
vasolt kabinethez képest az, hogy Lucian Heiuşt
bízná meg a pénzügyminiszteri tárca vezetésével. 
A miniszterjelölteket múlt héten hallgatták meg a
szakbizottságok. Kilencen közülük pozitív, heten ne-
gatív véleményezést kaptak. A szakbizottságok által
megfogalmazott vélemény konzultatív jellegű. A kor-
mányt és a kormányprogramot a parlament két háza
közös plenáris ülésen vitatja meg a hatályos jogsza-
bályok értelmében. A kabinetet akkor iktatják be, ha
a törvényhozók többsége megszavazza azt a titkos,
golyós voksoláson. (Agerpres) 

Első helyen a csecsemőhalandóság
terén

Románia újfent az első helyen végzett európai uniós
viszonylatban a csecsemőhalandóság terén: 2018-
ban az országban minden 1000 szülésből hat eset-
ben meghalt a kisded, az európai átlag ennek a fele.
Bulgária a második 5,8 elhunyt csecsemővel 1000
szülésből. Az ellenkező oldalon, a legalacsonyabb
csecsemőhalandósággal Észtországot találjuk, ahol
minden 1000 szülésből 1,6 végződött a csecsemő
halálával. Az Európai Unióban 2018-ban 14.600 gye-
rek halt meg egyéves kora előtt. (Mediafax) 

4,2-es erősségű földrengés volt
Buzăuban

A Richter-skálán 4,2-es erősségű földrengés történt
vasárnap este Buzău megyében – tájékoztatott az
Országos Földfizikai Kutatóintézet. A hivatalos tájé-
koztatás szerint a rengés 20.24 órakor történt, az epi-
centruma 131 kilométeres mélységben volt. Olyan
városok közelében rengett a föld, mint Brassó, 
Ploieşti, Bákó, Brăila, Galac, Bukarest, Piteşti, Nagy-
szeben, Jászvásár és Rusze (Bulgária). Ez a máso-
dik földrengés volt vasárnap este a vranceai
tektonikai övezetben, miután Vrancea megyében egy,
a Richter-skálán 4-es erősségű földmozgást jelentet-
tek. (Mediafax)

Ételmérgezéssel kerültek 
kórházba

Egy Brassó megyei panzió 21 török vendége került
hétfőn reggel kórházba ételmérgezés gyanújával. A
török állampolgárok rosszul érezték magukat, az or-
vosok szerint fennáll az ételmérgezés gyanúja. A pá-
cineseket a brassói sürgősségi megyei kórház, illetve
a katonai kórház fertőzőosztályára szállították. 
(Mediafax)

2020.március10.,kedd_________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG3

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Románia 
és a koronavírus

Az Európai Unió tagországainak vezetői hamarosan
vészhelyzeti videokonferenciát tartanak a korona-
vírus-járvány európai kitörésére adható válaszok
összehangolása érdekében – jelentette be az Euró-
pai Tanács elnöke hétfőn a Twitteren.

Charles Michel úgy fogalmazott, hogy az „állampolgáraink
egészségének védelme érdekében együtt kell működnünk”.

Diplomáciai források szerint a tagországok állam-, illetve
kormányfőinek konferenciabeszélgetése várhatóan kedd dél-
után lesz.

Emmanuel Macron francia elnök a közösségi oldalon ki-
emelte, hogy egységben az erő a járvánnyal szemben, vala-
mint felszólította európai partnereit, hogy tegyenek sürgős
lépéseket az egészségügyi intézkedések, a kutatásban kifej-
tett erőfeszítések és a gazdasági válaszok összehangolása ér-
dekében.

„Cselekedjünk együtt azonnal” – fogalmazott.
Az európai kormányok számos intézkedést fogadtak el a

vírus terjedésének megakadályozására. A tüdőgyulladást
okozó új típusú koronavírus ez idáig leginkább Olaszországot
sújtotta, ahol a fertőzöttek száma 7142-re nőtt, s a halálos ál-
dozatok száma 366-ra emelkedett. A dél-európai ország kor-
mánya vesztegzár alá vonta az északi Lombardia tartományt
és az országrész 15 másik városát.

Hétfő délelőtt a koronavírus terjedése kapcsán nemzetközi
videokonferenciát tartottak Benjamin Netanjahu izraeli mi-
niszterelnök kezdeményezésére Izrael mellett hét további or-
szág részvételével. A konferenciabeszélgetésbe Orbán Viktor
magyar miniszterelnök, Giuseppe Conte olasz miniszterelnök,
Sebastian Kurz osztrák kancellár, Andrej Plenkovics horvát
miniszterelnök, Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök, Nikosz
Anasztasziadesz ciprusi elnök, valamint Ludovic Orban
román miniszterelnök kapcsolódott be.

A koronavírus-járvány december közepén indult Kínából.
A megbetegedések és halálozások túlnyomó többsége to-
vábbra is a kínai Hupej tartományban történt. (MTI)

A brit kormány úgy döntött hétfői ülésén, hogy
nincs szükség az új típusú koronavírus terjedése
elleni eddigi intézkedések jelentős kiterjesz-
tésére.

Boris Johnson miniszterelnök vezetésével hétfő délután
ülést tartott a kormány különleges helyzetekben összehívott
tanácskozó testülete (COBRA), amely meghallgatta a vezető
járványügyi szakértők beszámolóját az országos helyzetről.

Ennek alapján a Downing Street szóvivőjének beszámolója
szerint az a döntés született, hogy Nagy-Britanniában a ható-

sági intézkedések továbbra is a vírus terjedésének féken tar-
tását célzó szakaszban maradnak. Ez azt jelenti, hogy a brit
kormány változatlanul a fertőzések korai felderítésére össz-
pontosítja a figyelmet, és annak felkutatásra, hogy az azono-
sított fertőzöttek kikkel álltak kapcsolatban.

A kidolgozott intézkedési tervek következő szakaszának hi-
vatalosan megfogalmazott célja a járvány terjedésének késlel-
tetése lenne egyebek mellett nagyszabású tömegrendezvények
betiltásával, de Johnson szóvivője szerint ez jelenleg nincs na-
pirenden. (MTI)

Ausztria: vírusellenőrzést vezetnek be 
az olasz–osztrák határon

Koronavírusra tesztelik az olasz–
osztrák határon átkelő utasokat
– jelentette az osztrák sajtó hét-
főn. Az intézkedés kedden lép
életbe.

Az ellenőrzést az osztrák egészség-
ügyi hivatalok munkatársai végzik majd,
a rendőrség jelenlétében. Az autósokat
és a vonatok utasait szúrópróbaszerűen
ellenőrzik: megmérik az utasok lázát,
majd előre kidolgozott, állandó kérdése-
ket tesznek fel nekik, egyebek mellett
arra vonatkozóan, jártak-e a közelmúlt-
ban a fertőzéssel sújtott krízisterületek
egyikén, és észleltek-e influenzaszerű tü-
neteket.

A vizsgálatokat két csoport végzi
majd az A13-as autópályánál, az ország-
út mentén, a vonatokon, a Reschen-há-
gónál és a határ menti Sillian
településnél.

Günther Platter tiroli tartományi ve-
zető azt tanácsolta, hogy lehetőség sze-
rint kerüljék el az észak-olaszországi
válságterületeket.

Sebastian Kurz osztrák kancellár va-
sárnap az ORF televízió egyik műsorá-
ban leszögezte, hogy meg kell
akadályozni a koronavírus gyors terjedé-
sét. A kormányfő nem zárta ki, hogy to-
vábbi óvintézkedésekre is sor kerülhet,
így például iskolák, óvodák időszakos

bezárására, nagyobb rendezvények elha-
lasztására. A koronavírus-járvány vár-
ható gazdasági következményeiről úgy
vélekedett: „Ausztriában is érezni fogjuk
a hatását”.

Ausztriában 112 személy esetében ál-
lapítottak meg koronavírus-fertőzést.
Alsó-Ausztriában 36-an betegedtek meg,
Bécsben 33-an, Stájerországban tízen,
Tirolban és Felső-Ausztriában kilenc-ki-
lenc megbetegedést tapasztaltak, Salz-
burgban hatan, Burgenlandban négyen,
Vorarlbergben pedig ketten kapták meg
a fertőzést, míg Karintiában egy esetet
diagnosztizáltak. A koronavírustesztet
4734 emberen végezték el.
Egészségügyi ellenőrzés 
a lengyelországi határátkelőhelyeken

Egészségügyi ellenőrzést vezetnek be
Lengyelország összes közúti, vasúti ha-
tárátkelőhelyén, valamint a balti-tengeri
kikötőkben is – jelentették be a Mateusz
Morawiecki kormányfő részvételével
hétfőn Varsóban megtartott sajtóértekez-
leten.

A lengyel miniszterelnök közölte: az
új koronavírus gyors külföldi terjedése
miatt még hétfő délután a német határon
négy határátkelőhelyen, valamint a cseh
határon egy helyen vezetik be az elsősor-
ban buszokat érintő ellenőrzést. Három

napon belül az intézkedést a nemzetközi
vonatokra is kiterjesztik.

A közúti ellenőrzést a leközelebbi na-
pokban Lengyelország egész szárazföldi
határszakaszán vezetik be a napi 24 órán
keresztül működő ellenőrzőpontokban,
és ellenőrzik a kikötőket is – mondta
Morawiecki.

A repülőtéri ellenőrzést már korábban
bevezették.

Lukasz Szumowski egészségügyi mi-
niszter megerősítette: a Covid-19-fertő-
zés múlt szerdán kimutatott első
lengyelországi esete óta hétfő reggelre
16 megbetegedést állapítottak meg. 170
fertőzésgyanús embert kezelnek kórhá-
zakban, több mint 4 ezret házi karan-
ténba helyeztek.

A miniszter elkerülhetetlennek ne-
vezte, hogy a legközelebbi napokban
„nagyon gyorsan” nő majd Lengyelor-
szágban a fertőzöttek száma. Elmondta:
tárcája ennek kapcsán fontolgatja, hogy
a karanténba helyezettek szigorúbb el-
lenőrzését vezetik be.

A sajtóértekezleten Morawiecki arra
hívta fel a vajdákat és a tömeges részvé-
telű rendezvények szervezőit, hogy tö-
röljék e programokat. A lengyel
egészségügyi felügyelet (GIS) vasárnap
javasolta az ezer főnél nagyobb részvé-
telű rendezvények lemondását. (MTI)

Megkezdődött a Szent István 2025 programsorozat
Kiállításokon, tudományos konferenciákon, operae-
lőadásokon és számos egyéb programon keresztül
fogja felidézni az államalapító király emlékét a kö-
vetkező öt évben az egész Kárpát-medencében a
pénteken megkezdődött Szent István 2025 prog-
ramsorozat.

Szent István érdeme, hogy új küldetéstudatot adott dinasz-
tiájának – amely államalkotó népet formált az íjfeszítő népek
csoportjaiból –, de nemcsak az Árpád-háznak, hanem az akkor
itt élő népeknek is; autonómiák halmazából épített fel egy ál-
lamot – mondta el a rendezvénysorozat pénteki budapesti saj-
tótájékoztatóján az emberi erőforrások minisztere.

Kásler Miklós hozzátette: Szent István a sztyeppei után a
második keresztény magyar államot alapította meg, amely lé-
nyegi dolgokban különbözött a német mintától.

Mint hangsúlyozta, az államalapító király befogadott min-
denkit és mindent, ami értékes volt és elfogadta az itteni érté-
keket.

A későbbi korok uralkodói, államférfijai – mint Mátyás ki-
rály vagy Zrínyi Miklós – is vissza-visszatértek az Árpádok
példájához, és sok hasonló mozzanat mutatható ki az állam-
alapítás időszaka és a mai kor között is – közölte a miniszter.

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke el-
mondta: a Szent István 2025 programsorozat fővédnökségét
Böjte Csaba ferences szerzetes vállalta el, és felállt az ötfős
szervező testület is. Mint emlékeztetett, 2025-ben ünnepli az
ország az államalapítás 1025. évfordulóját.

A Szent István 2025 programsorozat elsődleges célja a nem-
zeti önbecsülés erősítése, hiszen a történelemnek fontos sze-
repe van egy olyan nemzet megmaradásában, amelynek
számos közössége a határokon kívül rekedt – jegyezte meg.

Vízkelety Mariann, a Magyar Polgári Együttműködés
Egyesület elnöke közölte, Szent István államszervező tevé-
kenysége az akkori kor kihívásaira adott stratégiai válasz volt.
Ma is hasonló kihívások állnak a nemzet előtt: a fő kérdés
most is a magyarság megmaradása – figyelmeztetett. (MTI)

A brit kormány nem terjeszti ki 
a járványellenes intézkedéseket

Koronavírus 
Az EU-tagországok vezetői videókonferenciát 

tartanak a járvány okozta válságról



A Maros Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság képviselői-
nek tájékoztatása szerint
folyamatban van a járvány-
ügyi vizsgálat annak a Maros
megyei betegnek az esetében,
akinél pozitív lett a kroronaví-
rusteszt eredménye – tudatta
tegnap sajtóközleményben a
Maros megyei prefektúra. 

A 70 éves asszonyt a kolozsvári
járványkórházban kezelik, Kolozs
megye prefektusa, Mircea Abrudean
megerősítette, hogy a beteg állapota
viszonylag jó, lázmentes, és nem sú-
lyosbodott. Egyelőre öt személyt
azonosítottak, akik érintkeztek a 70 éves Maros me-
gyei nővel, a Közegészségügyi Igazgatóság elrendelte
az érintett öt személy otthoni elkülönítését.

A prefektúrai közlemény arra is kitér, hogy ha a jár-
ványügyi helyzet megköveteli, a fekvőbeteg-ellátást
nyújtó kórházak csak a sürgősségi eseteket utalják be,
mindaddig, amíg a helyzet ezt indokolja.
Egy koronavírussal fertőzött beteg van a megyében

A közlemény szerint Maros megyében egyetlen sze-
mély esetében volt pozitív a COVID-19 koronavírus-
teszt, egy másik esetben a teszt negatív volt, és 89
személy otthoni elkülönítésben van, senkit sem tarta-

nak intézményes karanténban. A prefektus emlékezte-
tett, hogy március 8-tól kezdődően tilosak azok a nyil-
vános vagy zártkörű rendezvények, amelyeken a
résztvevők száma meghaladja az 1000 főt. „A rendel-
kezés országosan kötelező érvényű minden közintéz-
mény és magánszervezet számára. Azon
rendezvények, amelyeken ennél kisebb létszámú részt-
vevő lenne, csak a helyi közegészségügyi igazgatóság
jóváhagyásával tarthatók meg.” 

Március 9-én 12 órától érvénybe léptek az országos
katasztrófavédelmi különbizottság határozatai a légi-
szállításról azon országokat illetően, amelyeket súlyo-
san érintett a koronavírus-fertőzés. (a.)

Bárhogy is próbálják szépíteni
a helyzetet, a koronavírus
teret nyer Romániában is. De
akkor lesz valóban nagy baj,
ha a betegség azon társa-
dalmi rétegek körében is fel-
üti a fejét, ahol sem igény,
sem lehetőség nincs a higié-
niás, azaz az egészség megőr-
zését szolgáló szabályok
betartására. Amit korábban a
kanyaró elterjedése is igazolt. 

Mivel a koronavírusnak a száraz
köhögés mellett az egyik legfonto-
sabb tünete a magas láz, nagyon
fontos, hogy a lázat pontosan mérni
tudjuk. Kérdés, hogy van-e mivel.
Sok családban feltehetően őrzik
még a jó öreg, kicsit lassú, de meg-
bízható higanyos lázmérőt, ahol vi-
szont kis- és nagyobb gyermekek
vannak, ott valószínű, hogy rátértek
a digitálisra. Ahol nincsen lázmérő,
vagy hirtelenjében nem kerül elő,
irány a gyógyszertár, hiszen nem il-
lendő lázmérőt kölcsönkérni. A lá-
badozás időszakában, amikor úgy
éreztem, hogy belázasodtam, kedves
ismerősömet bíztam meg, hogy vá-
sároljon egyet. Hamarosan meg is
érkezett a kínai gyártmányú kicsi
ügyes lázmérővel. Igen megörültem,
hogy elmondása szerint egy-két per-
cen belül mutatja a testhőmérsékle-
tet, sőt hangjelzéssel is figyelmeztet.
Nos, ez utóbbira hiába vártam, és
amikor tíz perc után kivettem a
hónom alól, a kijelző 35,9-es testhő-
mérsékletet mutatott. Már-már azt
gondoltam, hogy tótágast áll bennem

a világ, és a hőemelkedésnek érzett
állapot helyett kihűlőben vagyok, de
lenullázva a kijelzőt, egyik családta-
gomon is próbát tettünk, akinél je-
lezte a korábban már mért értéket,
majd ugyancsak 35,9-et mutatott. A
műveletet többször újrakezdtük, de
a fok nem változott. Bár elkezdtem
szedni a lázcsillapítót, amikor úgy
éreztem, hogy délutánonként to-
vábbra is égek össze, maradék erő-
met összeszedve visszamentem a
gyógyszertárba, és megkértem,
hogy próbáljuk ki a helyszínen,
mert lehet, hogy valamit nem jól
csinálok, vagy az elem gyengült ki
benne. A próba megtörtént úgy,
hogy a fiatal hölgy forró vizet ho-
zott egy pohárban, amitől a lázmérő
azonnal 41 fokot mutatott, majd ki-
jelentette, hogy az eszköz jó. Meg-
szégyenülve kullogtam haza, de
amikor hónaljban újrakezdtem a
mérést, továbbra is kitartott a 35,9
fok mellett, holott már egyre rosz-
szabbul éreztem magam, és lázcsil-
lapító gyógyszerhez folyamodtam.
Másnap újra visszamentem, nem a
18 lejért, hanem a pontos lázmérés
miatt, de ezúttal sem jártam siker-
rel. Egy szomszédos patikában ér-
deklődtem, hátha kaphatnék egy jó
minőségű lázmérőt, de a hölgy fel-
világosított, hogy csak kínai gyárt-
mányút tartanak, azt viszont nem
ajánlja, keressek egy márkásabbat.
Majd felvilágosított, hogy feltehe-
tően gyermekeknek szánt lázmérő-
ről van szó, amit szájban kellett
volna használni.

Másnap az ellenkező irányba in-
dultam el. Egy látványosan körbe-
reklámozott gyógyszertárban a
patikus vagy gyógyszerész asszisz-
tensnő megmagyarázta, hogy a hi-
ganyos lázmérők helyett most
alkoholos eszközöket forgalmaz-
nak, és műanyag sapkát húzva rá be
is mutatta, hogy csak azzal szabad
lerázni, és biztosított arról, hogy jó
kis lázmérőről van szó. Akkor már
influenzás is volt a családban, tehát
duplán szükség volt a lázmérőre.
Otthon diadalmasan tettem ki az
asztalra, bár, amikor a használati
utasításra néztem, csalódva láttam,
hogy ugyanabban az országban ké-
szült, mint az első. Hónaljban tartott
öt perc után nem mutatott semmit,
de tíz perc elteltével sem. Újra öl-
töztem, és visszagyalogoltam a
gyógyszertárba. A hölgy ránézett a
lázmérőre, és megállapította, hogy
eltört benne a kis csövecske, amin
az alkohol közlekedik, és megszi-
dott, hogy biztosan durván bántam
vele, hiszen amikor ő rázta a mű-
anyag sapkával, nem hallotta a zör-
gést, ami a meghibásodására utalt
volna. Aztán durván rám szólt: mit
képzelek, hogy ő visszaveszi, amit
én elrontottam, a saját fizetéséből
fogja kitenni a lázmérő árát, ha újat
ad helyette. Nem szálltam vitába
vele, de megfogadtam, hogy azt a
gyógyszertárat messziről elkerü-
löm. 

Este vidéki gyógyszertárban dol-
gozó ismerősömmel találkoztam,
aki megerősítette, hogy az említett
két lázmérőnek nagyon gyenge a
minősége, és ők is, mivel sokszor

megjárták, mostanában odaadják a
kliensnek, hogy helyben próbálja
ki, és ha jól mér, csak akkor kerül
sor a vásárra, a selejtet ugyanis szó
nélkül visszaveszi a cég, amelytől
az árut kapták. Ennek tudatában a
következő nap a város legnagyobb
választékot ígérő központi gyógy-
szertárában próbálkoztam. Ahogy
beléptem, azonnal mellettem ter-
mett egy fiatal hölgy, és érdeklő-
dött, hogy mit szeretnék. Amikor
magyarul mondani kezdtem, eré-
lyesen kijelentette, hogy beszéljek
románul. Először azt gondoltam,
hogy továbbmegyek, de mivel ne-
hezemre esett a járás, maradtam.
Odakísért a polchoz, és az üveg
mögött mutatta meg a lázmérőket,
azt a kétfélét, amivel már pórul jár-
tam. Megjegyeztem, hogy csak
akkor vásárolom meg, ha kipróbál-
hatom. Dühösen nézett rám, hogy
mit gondolok, beteszem a feltéte-
lezhetően izzadt hónom alá a láz-
mérőt, amit véleménye szerint
használat után fertőtleníteni kell. A
fertőtlenítést illetően egyezett a
véleményünk, az viszont megle-
pett, hogy a város híres gyógyszer-
tárában ilyen járványos
időszakban nincsen egy permetnyi
fertőtlenítőszer. Nem részletezem
tovább, a lehető leggyorsabban tá-
voztam, és utolsó reményként a
volt Kossuth utca sarkán levő pa-
tikában próbálkoztam. Kedvesen,
előzékenyen szóltak hozzám, a
gyógyszerésznő egy márkás, a
másik kettőnél alig néhány lejjel
többe kerülő lázmérőt hozott, és
természetesnek vette, hogy ki aka-

rom próbálni. A próba sikerült, és
a lázam azóta az enyhe torokfájás-
sal együtt elmúlt, ezt a lázmérő is
pontosan tükrözte. 

Viszont azóta is azon gondolko-
zom: ha történetesen egy koronaví-
russal fertőzött ember járja meg
ezeket az utakat, hány embertársá-
nak adhatta volna tovább a fertő-
zést. 

Bár elismerem, hogy bennem
lehet a hiba, és nem tudom a digitá-
lis eszközöket megfelelően kezelni,
és feltehetően „diót török” a vékony
nyakú alkoholos lázmérővel, ek-
kora járvány kezdetén jobban oda
kellene figyelni arra, hogy a gyógy-
szertárakban is olyan minőségű ter-
mékeket kínáljanak, amelyek
kiállják a próbát, és amelyek már-
kája szavatolja a minőséget. Az
egészségügyi eszközöket árusító
szaküzletek ugyanis közel sem
olyan gyakoriak, mint a patikák.

*
Ugyanakkor azt is elismerem,

hogy a lázmérőknél sokkal nagyobb
probléma, hogy a gyógyszertárak-
ból alapvető gyógyszerek hiányoz-
nak hetek óta, és nincs honnan
beszerezni azokat a pajzsmirigy-,
cukor- és más betegségekben szen-
vedőknek. Az exminiszter asszony-
tól – akit a „cirkuszt a népnek”
eljárás jegyében megalázó módon
hurcoltak a rendőrségi fogdából a
kórházba és vissza –, sokkal inkább
ezt kellett volna számon kérni, hi-
szen emberek ezreinek egészségé-
vel játszani a megvesztegetés
vádjánál sokkal súlyosabb mulasz-
tást jelent. (bodolai)

Nem súlyosbodott a koronavírussal fertőzött 
Maros megyei beteg állapota

„Lázas” vesszőfutás 

Hetfőtől felfüggeszttek minden Olaszország-
ból érkező, illetve Romániából oda tartó re-
pülőjáratot március 23-áig, jelentette be
hétfőn Marcel Vela ügyvivő belügyminiszter.

A miniszter szerint a döntést az Országos Kataszt-
rófavédelmi Bizottság ülésén hozták meg, és a két or-
szág minden repülőterére vonatkozik. Az intézkedés
március 9-én, hétfőn romániai idő szerint 12 órakor lé-
pett érvénybe, és 23-án délig tart.

Vela hangsúlyozta, a légitársaságok kötelesek kö-
zölni azokkal a román állampolgárokkal, akik Olaszor-
szágból, Kínából, Iránból, Dél-Koreából induló és
Romániában átszállást biztosító járatok gépeire szállnak
fel, hogy Románia területén karanténba fognak kerülni,
és ezt saját felelősségükre, aláírásukkal vállalják, amikor
a gépre felszállnak. A légitársaságok ugyanakkor nem
engedélyezik azon külföldi állampolgárok felszállását a
gépekre, akik átszállással, de Olaszországból, Kínából,

Iránból, Dél-Koreából érkeznének Romániába.
Ami a szárazföldi határokat illeti, a határátkelőknél

a román hatóságok figyelmeztetik az említett négy or-
szágból érkező román állampolgárokat, hogy karan-
ténba kell vonulniuk vagy a határon levő megye
területén, vagy pedig egyenesen hazamennek otthoni
elkülönítés végett. Minden állampolgárnak ki kell töl-
tenie saját felelősségre egy nyomtatványt, amelyben
szerepel az útvonaluk; a hamis nyilatkozat bűncselek-
ménynek bizonyul, nyomatékosította Vela. Hozzá-
tette, beengedik az országba a négy említett országból
érkező külföldi állampolgárokat is, de azok kötelesek
karanténba vonulni. Az intézkedések egyelőre már-
cius 31-éig érvényesek, szögezte le az ügyvivő bel-
ügyminiszter. Elmondta ugyanakkor, hogy a tanítás
esetleges felfüggesztéséről az Országos Katasztrófa-
védelmi Bizottság hétfő délutáni ülésén döntenek.
(Agerpres)
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Az RMDSZ a koronavírus-
járvány miatt lemondja tömeges köztéri

rendezvényeit 
A hatóságok szigorítását és a közegészségügyi helyzetet figyelembe

véve az RMDSZ nem szervezi meg idén március 15-i tömeges köztéri
megemlékezéseit. A szövetség szerint a legfontosabb az, hogy a magyar
közösség tagjai biztonságban legyenek, egészségüket ne veszélyeztesse
semmi. Az RMDSZ azt javasolja a magyaroknak, hogy március 15. al-
kalmából egyénileg vagy kis csoportokban helyezzék el koszorúikat az
emlékhelyeken, így tesznek a szövetség helyi és országos vezetői is. A
koszorúzási időpontokat és annak feltételeit a helyi szervezők fogják be-
jelenteni. A szövetség arra kér mindenkit, hogy tartsa be a közegészség-
ügyi előírásokat! (RMDSZ-tájékoztató)

Külön fogadják a krónikus 
és az akut betegeket

A családorvosi rendelők között is vannak, amelyek megelőző intézkedé-
seket hoztak/hoznak a koronavírussal való fertőzés kockázatának csökken-
tésére. A marosvásárhelyi Valfitomed családorvosi kabinet például március
1-től módosította a rendelési eljárást a krónikus betegségekben, illetve a
heveny megbetegedésekben szenvedő páciensek esetében. Felhívják a fi-
gyelmet, hogy a fertőző betegségek tüneteivel (elsősorban a légzőszervi
fertőzések esetében) a betegek ne jelentkezzenek a rendelőben anélkül,
hogy előtte előjegyzésért felhívnák a családorvosi kabinetet. Ugyanakkor
biztosítják a pácienseket, hogy a lehető leghamarabb megvizsgálják őket,
szükség esetén akár otthonukban is. 

Szünetel az oktatás 
a George Emil Palade MOGYTTE-n

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tu-
domány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) igazgatótanácsa rendel-
kezése értelmében március 10. és 13. között felfüggesztik az egyetemen
az oktatást. Az intézkedés a koronavírus-fertőzés veszélyének csökkentése
érdekében történik. A rendelkezés értelmében március 10. és 13. között
felfüggesztik Marosvásárhelyen az egyetem teljes struktúrájában a kur-
zusokat, a klinikai gyakorlatot, a gyakorlatokat és szemináriumokat. Mind-
egyik kar maga rendelkezik a fenti tevékenységek bepótolására vonatkozó
specifikus intézkedésekről, a kommunikációs eszközök és az online plat-
formok segítségével tartják meg az előadásokat, és értékelik a diákok tel-
jesítményét – áll az egyetem igazgatótanácsának közleményében. 

Forrás: Tüdőközpont

Elmarad a Könyv és gyertya díjátadó
gála, a Csík zenekar koncertje 

és a március 15-i emlékünnepség
Figyelembevévearománjárványügyihatóságoknakakoronaví-

rus-terjedésmegfékezésérevonatkozódöntését,a2020.március14-
éremeghirdetettKönyvésgyertyadíjátadógála,aCsíkzenekar
koncertje,valamintaPostarétretervezettmárcius15-iemlékün-
nepségéskoszorúzáselmarad.
AzRMDSZMarosmegyeiszervezeténekvezetőségemárcius15-

énkoszorúthelyezelaz1848/49-esforradalomésszabadságharcra
emlékezveaMarosmegyeimagyarságnevébenaSzékelyvértanúk
emlékművénél.

MarosmegyeiRMDSZ

Hetfőtől felfüggesztettek minden Olaszország–
Románia menettérti repülőjáratot



Az 1990-es tragikus márciusi
eseményekre emlékeztek
szombaton este Nagyernyé-
ben. A fekete márciusnak
nem csak marosvásárhelyi ál-
dozatai voltak. A nagyernyei
id. Csipor Antal és a sáromberki
Gémes István akkor vesztették
életüket, amikor megpróbál-
ták feltartóztatni a Marosvá-
sárhelyre tartó, fejszékkel,
furkósbotokkal és vasvillák-
kal felfegyverzett Görgény-
völgyi románokkal teli
teherautókat és autóbuszo-
kat. A községbeliek közül töb-
ben megsebesültek, volt
olyan, akit elítéltek, mások
Magyarországra voltak kény-
telenek elmenekülni. Az ak-
kori eseményekre, az
áldozatokra emlékeztek a
helyi kultúrotthonban, a köz-
ség elöljárói azt megelőzően
koszorút helyeztek el a sá-
romberki temetőben Gémes
István sírjánál, valamint a
nagyernyei temetőben id. Csi-
por Antal sírjánál. 

Nagyernye község polgármes-
tere, Jánosi Ferenc, a község
RMDSZ-elnöke, Márkos Pál har-
minc év távlatából emlékezett meg
Gémes Istvánról a sáromberki te-
metőben, és a gyászoló család je-
lenlétében koszorút helyeztek az
elhunyt sírjára. 

„Az erdélyi magyar közösségért
áldozta életét a 41 évesen elhunyt
Gémes István, példaképe ő közös-
ségünknek. Arra serkent, hogy hét-
köznapjainkat, ünnepeinket
tudatosan éljük meg, őrizzük meg
magyarságunkat. Áldott legyen em-
léke!” – mondta a temetőben össze-
gyűlt megemlékezők körében
Jánosi Ferenc polgármester. Wass
Albert A gyökér megmarad című
versét Kádár Zsolt szavalta. Porko-
láb Levente, Sáromberke reformá-
tus lelkipásztora szólt az
egybegyűltekhez, akik három évti-
zeddel a véres márciusi események
után eljöttek emlékezni Gémes Ist-
vánra és azokra az eseményekre,
amelyek meghatározták a közösség
sorsát. „Népünk folyamatosan
kénytelen volt a vérét áldozni a sza-
badságért. 1526-ban Mohácsnál az
ország színe-javának a vére színezte
a mohácsi mezőt, 1741-ben, a po-
zsonyi országgyűlés alkalmával
Mária Terézia királynő megható be-
széde nyomán a magyar rendek
megfogadták, hogy vérüket és élet-
üket fogják áldozni a királynőért, és
így fogják támogatni a harcban. Ezt
később valóban meg is kellett ten-
niük, az 1848–49-es szabadságharc
alkalmával, hiszen, mint tudjuk,
vérbe fojtották a szabadságharcot és
forradalmat. Az első és második vi-
lágháborúban is több tízezer ma-
gyar katona halt hősi halált. 1956
szintén azt példázza, hogy vérünk-
kel kellett fizetnünk azért, mert a
szabadság iránti vágyunk olyan ha-
talmas volt. Legutoljára 1990 már-

ciusában, amikor a magyarság a
könyves-bibliás-gyertyás felvonu-
lás mellett remélte, hogy ki tudja
vívni vagy meg tudja szerezni azo-
kat a jogokat, amelyek jogosan il-
lették meg. Tudjuk, hogy ez nem
így történt, és nagyon sokan 1990
márciusában az életükkel kellett fi-
zessenek a bátor kiállásért. Köztük
a sáromberki Gémes István is, aki a
sáromberkiek elmondása szerint
saját testével próbálta megállítani a
Görgény-völgyi falvakból Marosvá-
sárhely felé tartó, embereket szállító
teherautót, és ennek következtében
lelte halálát. Pontosan ez a bátor és
merész kiállás nyújt ma is reményt,
hogy jönni fog egy jobb kor, és pró-
báljunk bátran helytállni elveinkért,
tudjunk küzdeni szabadságunkért.
Mert ma is azt tapasztaljuk, hogy
cseppenként kérik a vérünket, ap-
ránként veszik vissza a korábban
megszerzett jogainkat; a kétnyelvű
tábláinkat 30 év után is lefestik, és
sok más atrocitással találjuk szembe
magunkat – mondta a lelkipásztor,
vigasztalódást kívánva Gémes Ist-
ván családjának. 

A megemlékezés a nagyernyei
temetőben id. Csipor Antal sírjánál
folytatódott, ahol a gyászoló család-
tagok jelenlétében helyezték el a
kegyelet koszorúját. Felszólalt Já-
nosi Ferenc polgármester, Szász At-
tila, Nagyernye református
lelkipásztora hirdetett igét, majd
megemlékezett a tragikus körülmé-
nyek között, életének 63. évében el-
hunyt id. Csipor Antalról. „Nem
ilyen fordulópontot kellett volna ve-
gyen a sorsa, Csipor Antal ártatlan
áldozata volt a harminc évvel ez-
előtti eseményeknek, amelyek
annyi fájdalmat okoztak családjá-
nak, közösségünknek, és amelyek-
nek nem szabad megismétlődniük.
Csipor Antal családja ma is érzi a
fájdalmat, velük vagyunk, mert ez a
fájdalom közös” – mondta. Kincses
Előd jogász, aki 1990 elején a Nem-
zeti Megmentési Front és a Nemzeti
Egység Ideiglenes Tanácsának
Maros megyei alelnöke volt, szin-
tén lerótta kegyeletét Csipor Antal
sírjánál. „Ha normális országban
élünk, akkor Csipor Antalt 30 évvel
ezelőtt nem gyilkolják meg. Jogász-

ként kijelentem, az a sofőr, aki őt
halálra gázolta, akarattal tette, és ha
normális országban élnénk, akkor
már felelősségre vonták volna.
Hiába tettünk meg mindent, a fele-
lősségre vonás nem történt meg.
Mi, vásárhelyiek tisztában vagyunk
azzal, hogy ha Sáromberke, Nagy-
ernye és Marosszentgyörgy nem
szűri meg az agresszorokat, talán
még tragikusabban alakultak volna
a marosvásárhelyi események. Ezt
az áldozatot megköszönjük” –
mondta Kincses Előd. Jánosi Ferenc
és Márkos Pál megemlékezett azok-
ról is, akik  megsérültek amikor
megakadályozták a felbujtott romá-
nokkal teli járművek áthaladását. 
Céljaink ugyanazok, mint ezelőtt

harminc évvel
A megemlékezés a nagyernyei

kultúrotthonban folytatódott, Jánosi
Ferenc köszöntötte a jelenlevőket,
helybéli lakosokat, röviden fel-
idézve a ’90. március 20-i esemé-
nyeket. A rendezvényen részt vett
Péter Ferenc megyei tanácselnök, a
Maros megyei RMDSZ elnöke,
Kolcsár Károly körzeti RMDSZ-
elnök, Márkos Pál, Nagyernye köz-
ség RMDSZ-elnöke, helyi
tanácsosok. 

Péter Ferenc hangsúlyozta: kul-
túránk, nyelvünk, hagyományaink a
legfontosabbak, e gondolatok men-
tén alakult meg 30 évvel ezelőtt az
RMDSZ. „A decemberi események
végén és januárban voltak bátor
emberek, akik felismerték, hogy a
romániai magyarságnak össze kell
fognia. Volt bátorságuk létrehozni a
romániai magyar érdekképviseletet.
Eltelt 30 év, sokan többet vártak,
mint amit kaptunk, hosszú lista van
arról, amit sikerült megvalósítani,
elsősorban az oktatás, a kultúra, a
visszaszolgáltatás terén, de még
bőven van mit tenni… Ha viszont
hiányzik egy erős szervezet, amely
továbbvigye ügyeinket, elveszíthet-
jük a megszerzett jogainkat. Fontos,
hogy megőrizzük az egységet, kiáll-
junk céljainkért, amelyek ugyan-
azok, mint amiket ezelőtt harminc
évvel megfogalmaztunk” – mondta
Péter Ferenc, majd az RMDSZ ne-
vében elismerő oklevelet nyújtott át
Jánosi Ferencnek, Kolcsár Károly-

nak, valamint Márkos Pálnak mind-
azért, amit közösségükért tettek és
amire a jövőben vállalkoznak. 

Kolcsár Károly felszólalásában
szintén emlékezett azokra, akik 30
éve kiálltak jogainkért, és megsebe-
sültek vagy életüket vesztették.

Az RMDSZ 30 – Mindig a ma-
gyarokért karaván keretében a Be-
kecs Néptáncegyüttes Reliktum
című folklórműsora után Kádár
Zsolt ismét elszavalta Wass Albert
A gyökér megmarad című versét.
Amit nem fognak 
a történelemkönyvekben leírni

Jánosi Ferenc az 1990. március
20-án történtekre emlékezett vissza.
„Az utolsó busz a blokk előtt meg-
állt, a vasvillákkal, furkósbotokkal
és kaszákkal felfegyverkezett em-
berek kiszálltak belőle, utánunk
szaladtak, a lépcsőház ablakait be-
törték. Az embereket, akik véletle-
nül az utcán voltak, és nem volt
idejük elmenekülni, elkapták, és
soha nem látott kegyetlenséggel üt-
legelték őket. A rendőr felesége
annak idején ezt nyilatkozta. Egy
nagyernyei magyar ember el-
mondta: egy nyitott nagykocsiból,
mielőtt megállt volna, valakik kö-
veket dobáltak ki, majd leszálltak,
és az itteni embereket ütötték, ver-
ték. Így esett áldozatul Szombati
Zoltán, Dobos József, Papp György
is. Közben a lakosság félreverte a
harangokat, és a szirénát is bekap-
csolták. Egy teherautó pár személy-
lyel belerohant az üzlet előtt álló
tömegbe, elgázolva négy ernyei la-
kost – Csipor Antalt, Balázs De-
zsőt, Nemes Zoltán és Gézát.
Jánosi Ferenc hangsúlyozta, doku-
mentumok vannak ezekről az ese-
ményekről. 

A történteket Márkos Pál egészí-
tette ki „egy kis történelemórával,
amit nem fognak a történelemköny-
vekben leírni”. – Kötelességünk to-
vábbadni a fiataloknak, és nem
utolsósorban az ide költözött lako-
soknak, akik Nagyernyében csak a
vizet, kanalizálást meg az aszfalto-
zást értékelik, és nem tudják, hogy
milyen nehézségeken ment át a
falu. Nem tudják, hogy március 22-
én a román hadsereg tankjai és két-
éltű járművei kísérték a hazautazó
Görgény-völgyi „turistákat”. Azt
sem tudják, hogy a megyei vezetés
részéről az 1990–2000-es években
semmilyen támogatást nem kapott
a község, minden háztartás önerő-
ből két tehén árával kellett beszáll-
jon a gázvezetés megoldásába. 30
év után megszépülnek és sikertörté-
netté alakulnak a nehézségek, de a
történteket nem lehet elfelejteni: a
március 19-én megtörtént vereke-
dést a vásárhelyi RMDSZ-székház-
ban, a Sütő András szemét kiverő
hordát, nem lehet elfelejteni sem a
falustársainkat, Ferenc Józsefet és
Nagy Árpádot, akik szintén a szék-
ház padlásán rekedtek, ahol névsort
készítettek, hogy bár az emlékük

maradjon meg. A Vásárhelyi Rádió
közvetítette a 19-i eseményeket, és
20-án bejelentette, várható, hogy
megérkeznek a Régenből induló el-
bolondított emberekkel teli buszok.
20-án délután az átvonuló buszok-
ról meg teherkocsikról emberek
szálltak le, és a járdán levő szemé-
lyeket, akik nem tudtak vagy nem
akartak elfutni, megverték, de 16
óra után fordult a kocka, mert egy
maroknyi csapat felvállalta a falu
megvédését, és a munkából hazaér-
kező falustársakat értesítették, hogy
ha megszólalnak a harangok, akkor
nagy a baj, és mindenki, amivel
csak lehet, jöjjön a központba, ahol
már javában állt a bál. A Marosvá-
sárhely felé tartó több mint 30 busz-
ból Nagyernyében visszafordult
mintegy 15. A leszállított „turisták”
a régi kollektív gazdaságon keresz-
tül a vasúti forgalmat választották,
úgy, hogy tüzet raktak a sínekre,
hogy megállítsák a vonatot, és úgy
tértek vissza Régenbe, miután az
akkori Nemzeti Megmentési Front
elnökénél, Jánosi Ferencnél nyilat-
kozatot adtak, hogy nem történt
bántódásuk, és otthagyták a „kirán-
duláshoz” használt fejszéket, boto-
kat. A falu egy megbolydult
méhkashoz hasonlított, de a forga-
lom Vásárhely felé megállott, és
csak szűrőkön keresztül lehetett be-
jutni. „Eredményeink”: két halott,
Csipor József 64 éves nagyernyei
lakos és Gémes István 41 éves sá-
romberki személy, akit a Dumitru
Butilca által vezetett fekete Dacia
gázolt el. A Ioan Covaci által veze-
tett tehergépkocsi a 64 éves Csipor
Antalt gázolta halálra, és közben
még három társát: Balázs Dezső bá-
csit, Nemes Zoltánt és Pénzi Józse-
fet sebesítette meg. A balesetet
elkövető sofőröket felmentették a
gyilkosság vádja alól. Ha Nagyer-
nye, Sáromberke és Marosszent-
györgy nem szűri meg a román
agressziót, akkor lehet, hogy meg-
verték volna a magyarokat Vásár-
helyen, így győzött a magyarság, de
ez olyan győzelem volt, ami után –
keserű szájízzel kell elmondanom –
Marosvásárhely és az azt körülvevő
falvak magyar lakossága harminc
százalékkal csökkent. A megtorlás
Ernyét sem kerülte el. Meghurcol-
ták Nagyernyéből Papp Istvánt, aki
nélkül nem lett volna sorompó, és
aki sajnos már nincs közöttünk.
Hajdú Elek, Csiszér Árpád, György
Laci és Szakács Gyurika, ők azok,
akiket kihallgatásra vittek, de sze-
rencsére egyikük sem került bör-
tönbe, köszönhetően Jánosi
Ferencnek, az akkori Megmentési
Front elnökének, aki íratta a nyilat-
kozatokat. Sajnos Sáromberkén
nem így történt, és a néhai Vajda
Domokost és ifjú Vajda Ferikét ár-
tatlanul elítélték és bezárták. Nagy-
ernyéből még Frunza Attila kellett
elmeneküljön Magyarországra,
ahonnan segíti az itteni munkavál-
lalókat. Iklandról Tofán Mihály,
Lengyel Lázár és a néhai Tolvaj
Lajos kellett elmeneküljön. Köszö-
net mindenkinek, az egész falu la-
kosságának a kiállásáért, mind
magyaroknak, mind románoknak,
mert minden ember, aki részt vett
ezeken a mozgalmas napokon, a fa-
luját szerette és védte az idegenek-
től – mondta Márkos Pál.
Hozzátette, ezek az események is
közrejátszottak abban, hogy Nagy-
ernye községet 20 éve az RMDSZ
csapata vezeti, 2000-től Jánosi Fe-
renc a polgármestere. 

– Az idei év is választási év, és
mint az RMDSZ községi vezetője,
büszkén mondhatom, hogy húsz jól
felkészült tanácsosjelöltünk van és
a jelenlegi polgármester is vállalja
a következő négy év nehézségeit –
fogalmazott Nagyernye RMDSZ-
elnöke.
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„Példájukból erőt merítve kell bátran helytálljunk és küzdjünk jogainkért”

Antalfi Imola

Fotó: Antalfi Imola



A Felső-Maros mentén, Szász-
régentől felfele csak két
Maros megyei községben –
Alsóidecsen és Marosfelfalu-
ban – van bevezetve a gáz,
így Magyaró jövőjét illetően
ez az egyik legfontosabb be-
ruházás – tudtuk meg Kristóf
József polgármestertől.

Az országban pár száz községet
érintő hiányosság orvoslására öt
szomszédos önkormányzat fogott
össze – a magyarói mellett a maros-
vécsi, a felsőrépai, a marosoroszfa-
lui és a dédai – tájékoztatott a
második mandátuma végéhez köze-
ledő, a helyhatósági választásokon
újabb megbízatásért induló község-
gazda. Első lépésként elkészül egy
közel százezer lejes tanulmány, a
továbbiakban kormánytámogatásra
látnak esélyt. A tervek szerint, mi-
után a majdani kivitelező a fővona-
lat Dédabisztrával összekötötte, a

pályázó községek csatlakoztatására
is sor kerülhet. A munkálat jó pár
évig minden bizonnyal eltart – tette
hozzá a községgazda.

A „kemény dió” kategóriába tar-
tozik a szennyvízhálózat kiépítése
is. Magyarót belefoglalták a megyei
mestertervbe, így – sok más köz-

séghez hasonlóan – hosszú
évek óta arra vár, hogy moz-
duljon valami ezen a téren.
Mivel időközben a gazdasági
mutatók megváltoztak, a
2012-ben benyújtott előta-
nulmány helyett újat kell ké-
szíteni. Ezt egy bukaresti cég
nyerte meg, a dokumentáció-
nak az idei év végéig kell
összeállnia. A magyarói ön-
kormányzat tanácsi határozat
alapján egyénileg is próbál
pályázni a szennyvízhálózat
kiépítésére, e célból be is
nyújtottak egy 3,5 millió eu-

róra vonatkozó finanszírozási kérel-
met. A munkálatba a mesterterven
kívül eső utcákat, mellékutcákat
foglalták bele, az elkövetkezőkben
erre is terv készül. 

A jövőbeli fontosabb célkitűzé-
sek között szerepel a magyarói, va-
lamint a fickói kultúrotthon

felújítása is, amit uniós forrásból
valósítana meg az önkormányzat.
2020 tehát a tervezések éve – ösz-
szegzett a polgármester.

Kristóf József a „fájó pontok”
között említette a holtmarosi sós
vizű gyógyfürdő tervét is. A sok

éve tervezett beruházásra helyi
alapból nincs lehetőség, mivel
azonban a magánszférából mutat-
kozott érdeklődés a terület bérbevé-
telére, köz-magán társulás (PPP –
parteneriat public privat – projekt)
révén megvalósítható lenne. Az ön-
kormányzat a közművesítéssel já-
rulna hozzá a létesítmény
kialakításához, elvárásuk pedig az
lenne, hogy a vállalkozó helyi mun-
kaerőt alkalmazzon.
Jól halad az aszfaltprojekt 

Magyaró polgármestere elégedett
az elmúlt évek megvalósításaival.
Mint korábban olvasóinknak is be-
számoltunk, a helyi önkormányzat
az országos helyi fejlesztési prog-
ram keretében 2017-ben hat és fél
millió lejt nyert a községi utak asz-
faltozására. A több mint hat kilomé-
terre vonatkozó beruházás 20–25
százalékban készült el, a hatból egy
kilométeren befejeződött a munká-
lat. Ottjártunkkor Fickón készítették
elő az aszfaltozást. Ebben az idő-
szakban Holtmaroson is nekifognak,
és az előkészített magyarói utcákra
is ráhúzzák az aszfaltréteget – tájé-
koztatott a polgármester, majd hoz-
zátette: a szerződésben meg-
határozott kivitelezési határidő
2021 januárja. 

Az önerőből finanszírozott mun-
kálatok kapcsán Kristóf József
örömmel számolt be a holtmarosi és
a fickói székely kapuról, amelyet ta-
valy a falunapok alkalmával állítot-
tak. Szintén a múlt évben fejezték
be a fickói iskola teljes felújítását,
ez a beruházás is helyi forrásból va-
lósult meg.

Emellett folytatták a járdaépítést,
közel 800 méter járdát hoztak létre
Magyarón és Holtmaroson. 
Fogorvosi rendelőt terveznek

A tavalyi megvalósítások között
szerepel a volt kollektív gazdaság
irodaépületeinek felújítása is. Az
épületegyüttes első részét a posta

bérli, a középsőben szociális köz-
pontot működtetnek – itt a családi
erőszak áldozatainak biztosítanak
24, illetve 48 órás védelmet, a négy
közösségi asszisztensnek irodát, a
szászrégeni diakóniai szolgálatnak
pedig egy raktárhelyiséget bocsáta-
nak a rendelkezésére –, a harmadik
épületrészben pedig egy fogorvosi
rendelőt szeretnének kialakítani.

– Magyarón már három éve hi-
ányzik ez a szolgáltatás, a helybé-
liek Szászrégenben kezeltetik a
fogukat, így nagy szükség van egy
korszerű rendelő kialakítására és
bérbeadására – fejtette ki a polgár-
mester.

Kristóf József arról is beszámolt,
hogy a múlt évben Fickón bővítet-
ték a vízhálózatot. A település és az
Idecspatak közötti völgyben hat, ál-
lattenyésztéssel foglalkozó család
él, akik eddig nem voltak rácsatla-
koztatva a hálózatra, így szekérrel
kellett hordaniuk a vizet. A hiányos-
ságot a helyi tanács az Aquaserv és
a gazdák összefogásával oldotta
meg. 
Nem lesz több áradás 
az Állomás utcában

A Maros Megyei Tanáccsal
együttműködve a helyi önkormány-
zat tavaly egy húsz éve fennálló
problémát is orvosolt.

Az Állomás utcától a disznajói
útig húzódó megyei út a házak felé
lejt, így a tavaszi esőzésekkor a kör-
nyező porták víz alá kerültek. A
községgazda az ügy rendezése érde-
kében már első mandátuma alatt
többször folyamodott a megyei ta-
nácshoz, de meghallgatásra csak
2016-ban talált.

– Ezért külön köszönettel tarto-
zom Péter Ferenc tanácselnöknek
és Márton Katalinnak, a megyei ta-
nács útügyi igazgatósága vezetőjé-
nek. Egy 650 ezer lejes pályázat
révén, pár év alatt fedett sáncok
épültek a problémás útszakasz két
oldalán, a munkálat tavaly fejező-
dött be. A lakosok minden évben
homokzsákokkal készültek az ára-
dásra, idén első alkalommal nincs
erre szükség – mondta a polgár-
mester.

Szász Zoltán fickói fóliasátra-
iban sok ezer palánta várja a
tavaszt. A marosvásárhelyi
származású vállalkozó 12 éve,
huszonévei elején költözött
párjával, Boglárkával nagy-
szülei falujába, hogy muskát-
lik, petúniák és társaik által
teremtsen maguknak jövőt. 

A fiatalok közös álmát, a virágker-
tészet beindítását Zoltán szülei is tá-
mogatták, anyja a növények
nevelésében, víz- és gázszerelő apja
ezermesterként a különféle karbantar-
tási, fejlesztési munkálatokban segí-
tett. Látogatásunkkor Ilonával, az
édesanyával is találkoztunk, aki –
akárcsak fia és menye – emlékezett
még arra, hogy a Népújság 2009-es
indulásukról is tudósított.

– Miért éppen a virágok? – tér-
tem vissza az akkori időszakra be-
szélgetésünk elején.

– Autószerelői szakon végeztem
a középiskolát. Tanulmányaim be-
fejeztével két lehetőségem volt: al-
kalmaztatom magam egy
műhelybe, vagy a saját lábomra
állok. Utóbbi mellett döntöttem.
Több ismerősöm számára járható-
nak bizonyult ez az út, ezért próbál-
koztam én is a növénytermesztéssel
– idézte fel Zoltán a kezdeteket.

A fiatalember 2005-ben Maros-
vásárhelyen hozta létre az első fó-
liát. Egy évvel később édesanyja,
aki korábban varrodában dolgozott,
társult a vállalkozáshoz.

– Muskátlival kezdtük, illetve
pár nőnapi virággal és zöldségek-
kel. Mindenből egy keveset ter-
mesztettünk – vette át a szót Ilona.
Aztán újra Zoltánon volt a sor:

– Az első év annyira jövedel-
mező volt, hogy tudtuk: ezt foly-
tatni, fejleszteni kell. Akkoriban
valóban volt minek örülni. A mus-
kátlit például ugyanannyiért érté-
kesítettük, mint most, a költségek
viszont jóval alacsonyabbak vol-
tak. 2008-ban vásároltuk meg a
fickói házat – a rokonok, ismerő-
sök miatt választottuk ezt a falut
–, és egy év múlva be is indult a
virágtermesztés. Akkor még csak
két fóliasátrunk volt, ma már
nyolc sátorban, 1700 négyzetméte-
ren neveljük a növényeket – tette
hozzá a vállalkozó, majd azt is el-
újságolta, hogy a tavaly éltek a Pro
Economica Alapítvány székely-
földi pályázatcsomagja nyújtotta
lehetőséggel, egy új, korszerűbb,
háromrészes fóliasátorra nyújtot-
tak be pályázatot, és sikerrel jártak.
A fóliasátornak június végén kell
megérkeznie.
Sok ezer cseréplakó

Az indulásra visszatekintve a há-
zaspár az egyik legnagyobb kihí-
vásként a sátrak téli fűtését
említette.

– Hideg éjszakákon kétóránként
felváltva keltünk fel a férjemmel,
hogy ébren tartsuk a tüzet – mesélte
Boglárka, aki végzettsége szerint
óvónő. Most már korszerű, automa-

tikus fűtésrendszerük van, így az éj-
szakáik is nyugodtabbak – fűzte
hozzá a családfő. Zoltántól azt is
megtudtuk, hogy a virágokat az or-
szág déli részében, nagyüzletekben
értékesítik, a klienskörük régóta ki-
alakult.

– Mennyi növényt termesztenek
évente? – érdeklődtünk.

– Ezt a megrendelt cserépszám
alapján lehet igazán kiszámítani –
vette át újra a szót a vállalkozó édes-
anyja. – A nagyból hét–nyolcezret,
a muskátlinak valóból 20–25 ezret,
az apró palánták számára 70–80

ezret szoktunk rendelni, illetve 60
ezer raklapra is szükségünk van. 

A család minden évben igyekszik
újdonságokkal színesíteni a kínála-
tot, idén egyebek mellett az anthu-
rium (flamingóvirág) és a
különlegesebb árnyalatú büdöskék
„debütálnak”.

– Az első vetéseket decemberben
kezdjük. Márciusban már sok a ki-
ültetni való palánta, az értékesítés
áprilisban indul – villantott fel egy
töredéknyit évi körforgásukból
Boglárka. Közben hazaérkezett
Zoltánék hatéves kislánya, Tita-

nilla, aki ebben a tanévben kezdte
az iskolát. Négyéves öccsével, Ger-
gővel még látogatásunk előtt a fic-
kói óvodában találkoztunk.

– Annak idején, több mint tíz
évvel ezelőtt nagy reményekkel jöt-
tünk ide, és úgy gondolom, sikerült
megvalósítanunk a közös célt – ösz-
szegzett beszélgetésünk végén a vál-
lalkozó. Párja hozzátette: bár a
növények kinyílása előtt mindig van
benne egy kis stressz, a palánták
gondozása már igazi kikapcsolódást
jelent számára. A fóliasátrakban pi-
henő zöld tenger igazolta szavait.

Fotó: Nagy Tibor
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Nem vonultatta fel a legjobb keretet a Maros-
vásárhelyi CSM férfi-kosárlabdacsapata a CSO
Voluntari fiókegyüttese elleni mérkőzésen, a 7-
10. helyekért rendezett rájátszás első találkozó-
ján, a győzelem megszerzése azonban nem
okozott gondot George Trif csapatának az egész
bajnoki mezőny legszerényebb képességű gár-
dája ellen.

Tóth és Ștețca is hiányzott a CSM megszo-
kott kezdőcsapatából, így a marosvásárhelyiek
ezúttal a tapasztaltabbak közül kizárólag Bölöni
Tamásra támaszkodhattak. A vendégek kispad-
ján régi ismerőst látott a maroknyi nézősereg,
hiszen az a Mladen Jojić irányította a volun-
tari-i kölyökcsapatot, aki egykor az Asesoft ed-
zőjeként a Maros KK aranykorában volt a sport-
csarnok lelátójának egyik legkevésbé szívlelt
figurája. Jojić ugyanaz a fanatikus edző maradt,
most is folyamatosan a pályán tartózkodott, la-
galább egy méterre az oldalvonaltól, és a játé-
kosait is ugyanolyan hévvel szidta, mint annak
idején a bajnokcsapat tagjait. Csupán a rendel-
kezésére álló „anyag” volt sokkal, de sokkal ala-
csonyabb szinten.

Az első öt percben még viszonylag kiegyen-
súlyozott volt a meccs, de 15-14 után a negyed
végéig nem szereztek pontokat a vendégek, Bö-
löni néhány triplája pedig kilenc pontra növelte
a különbséget. Amikor már 25 pont volt az
előny, a második negyedben George Trif csak
fiatalokat küldött pályára, ami lehetővé tette a
Voluntari-nak, hogy picit szorosabbá tegye a
meccset. De éppen csak egy picit, hiszen 13
pont alá már egyszer sem csökkent a marosvá-
sárhelyi csapat előnye, noha nem volt ritkaság
a palánk alól kihagyott dobás sem.

A két győzelemig tartó sorozat második talál-
kozóját ma rendezik Voluntari-on, és tekintve a
két csapat közötti nyilvánvaló különbséget,

könnyen lehet, hogy már nem lesz szükség har-
madik meccsre is a sorozatban. Nem ez volt
azonban a CSM utolsó itthoni mérkőzése, mert
– ha megelőlegezhetjük neki a továbbjutást –
még következik a 7. helyért játszandó rájátszás
is az egyik ploiești-i csapat ellen.

A 7. hely megszerezhető cél 
a CSM férfi kosarasai számára

A Sepsi OSK játszotta az első, járvány-
veszély miatti zárt kapus mérkőzést a
román labdarúgó-bajnokság történetében,
a „megszokott” döntetlenjét hozva, ezút-
tal a Chindia Târgovişte ellen.

A kormány vasárnap délelőtt döntött
úgy, hogy a növekvő koronavírus-veszély
miatt március 31-ig betiltja az ezerfősnél
nagyobb rendezvényeket, így a sportese-
ményeket is. Ennek hatására néhány órá-
val később a profi liga végül az összes
élvonalbeli meccsről kitiltotta a nézőket,
ismertette a döntés hátterét az NSO.

A ploieşti-i Ilie Oană Stadionban a
Chindia és a Sepsi nézők nélkül is látvá-
nyos, helyzetekben gazdag focit tolt a zu-
hogó esőben, mit sem törődve a
védekezéssel. Kizárólag a kapusokon,
Dinu Moldovanon és Niczuly Rolandon
múlt, hogy az első félidőben csak egyet-
len gól esett: egy szöglet után Bradley Di-
allo előrevetődve fejelte a labdát a
szentgyörgyi kapuba.

A Sepsi az első félidőben még elpus-
kázta a lehetőségeit, de a szünet után rög-
tön egyenlített: Fülöp István tizenhatoson

kívüli lövése nyomán a labda egy védőn
irányt változtatva ment a jobb sarokba.
Ezt követően egyoldalúbbá vált a játék, a
vendégek tettek többet a második gólért,
ám lövéseik nem találták el a kaput, így
maradt a szokásos szentgyörgyi döntet-
len.

A történelmi meccsen is 
döntetlenezett a Sepsi OSK

Bajnokok Ligája: a keddi program
Kedden két mérkőzéssel megkezdődnek a nyolcaddöntős párharcok visszavágói a

labdarúgó Bajnokok Ligájában. Az Atalanta jelentős előny birtokában utazik Valen-
ciába, Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, a Lipcse pedig úgy fogadja a Tottenha-
met, hogy idegenben nyerni tudott.

A mai program és a TV-közvetítési rend:
* Valencia (spanyol) – Atalanta (olasz) (az első mérkőzésen: 1-4): DigiSport 2, Te-

lekom Sport 2, Look Sport
* Lipcsei RB (német) – Tottenham Hotspur (angol) (1-0): M4 Sport, DigiSport 1,

Telekom Sport 1, Look Plus

A Marosvásárhelyi Sirius-
Mureșul női kosárlabdacsapatának
mindkét beállósa, Smelser és Mé-
száros is csak a palánk alól figyelte
a Kézdivásárhelyi KSE elleni
meccs előtt a társak bemelegítését,
így már sejteni lehetett, hogy sok
esély nem lesz az ellen a csapat
ellen, amely már előtte is három-
szor nyert ellenük. Hogy a helyi
kispad sem erőlteti a meccset, az is
nagyon hamar világossá vált.

A Sirius-Mureșul – Kézdivásár-
helyi KSE mérkőzést a bajnoki kö-
zépszakasz utolsó előtti forduló-
jában játszották, és már a találkozó
előtt matematikailag biztos volt,

hogy Ionel Brustur csapata a B cso-
port 4. helyét szerzi meg a rájátszás
előtt. Mivel Smelser ebben az
idényben már nem állhat a csapat
rendelkezésére (térdműtétre van
szüksége), a hazai kispad úgy dön-
tött, hogy az enyhén sérült Mészá-
ros Katát sem erőlteti. Mi több, már
az első negyedben több olyan játé-
kos került a pályára, akik korábban
többnyire csak a meccsek végén
szerepeltek, most azonban a meg-
szokottnál több percet kaptak a bi-
zonyításra. Az alsóház legerősebb
csapata ellen, amelyben a két ame-

rikai légiós, Mobley és Vega maga-
sabb szintű játékosok, mint a bajnok-
ság átlaga, volt mit tanulniuk a
fiataloknak, sokszor a saját kárukra is.

Noha az első néhány percben vi-
szonylag kiegyensúlyozott volt az
eredmény, ez elsősorban a pontos
tripláknak volt köszönhető, és nyil-
vánvaló volt, hogy ez hosszú távon
nem tartható, és szép lassan bekö-
vetkezett az elkerülhetetlen. A kéz-
divásárhelyi Mobley diktálta az
iramot a palánk alatt, és noha Dun-
bar ezen a meccsen sem okozott
csalódást (ezúttal a társai is hozták
azt, amire képesek), a Vegával ki-
egészült vendég légiósduó ellen
nem sok esélyük volt a marosvásár-
helyieknek.

A középszakasz után a bajnokság
a rájátszással zárul. A Sirius-
Mureșul a 7-13. helyekért zajló so-
rozat első körében a Bukaresti

Rapiddal mérkőzik, két győzelemig
tartó sorozatban. Az első mérkő-
zést jövő szombaton a Ligetben 
játsszák.

Nem erőltették a KSE ellen
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Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga,
középszakasz, B csoport, 13. for-
duló: Marosvásárhelyi Sirius-
Mureșul – Kézdivásárhelyi KSE
42:69 (14-19, 10-19, 9-15, 9-16)
Marosvásárhely, ligeti sportcsar-
nok, 150 néző. Vezette: Tudor
Crișan (Kolozsvár), Ștefan Ato-
mulesei (Brassó), Andreea Vilt
(Kolozsvár). Ellenőr: Marian
Oprea (Brassó).
Sirius-Mureșul: Dunbar 11 pont
(1), Pálfi 7 (1), Badi 6 (1), Gál 6
(2), Feiseș 5 (1), Ignat-Kleemann
3, Bobar 2, Bokor 1, Szász 1,
Kertész, Kurjatkó.
KSE: Vega 22 (2), Mobley 20,
Holinka-Miklós 9 (1), Debreczi
7 (1), Czimbalmos 5, Dănălache
4, Domokos 2, Ardelean, Bara-
Németh, Bitai.

Eredményjelző
* női kosárlabda Nemzeti Liga,
középszakasz, A csoport, 9. for-
duló: Aradi FCC – Sepsiszent-
györgyi Sepsi SIC 70:85, CSM
Târgoviște – Szatmárnémeti
CSM 58:76, Brassói Olimpia –
Kolozsvári U 91:61; 10. forduló:
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC –
Szatmárnémeti CSM 73:58, Ko-
lozsvári Universitatea – CSM
Târgoviște 74:82, Aradi FCC –
Brassói Olimpia 78:56.
* női kosárlabda Nemzeti Liga,
középszakasz, B csoport, 13. for-
duló: Konstancai Phoenix – Bu-
karesti Agronomia 73:45,
Marosvásárhelyi Sirius-Mureșul
– Kézdivásárhelyi KSE 42:69,
CSM Alexandria – Nagyváradi
CSU Rookies 86:36; 14. forduló:
Kézdivásárhelyi KSE – Konstan-
cai Phoenix 76:67, Bukaresti Ag-
ronomia – CSM Alexandria
42:59, Nagyváradi CSU Rookies
– Bukaresti Rapid 39:66.

Hogy jutott 
a Sirius a 4. helyre?

Korábban matematikailag biz-
tosra vettük, hogy a Marosvásárhe-
lyi Sirius-Mureșul a 3. helyen
végzi az alsóházban a középsza-
kaszt. Nem vettük azonban figye-
lembe a sportági szövetségnél
uralkodó káoszt és fejetlenséget. A
Román Kosárlabda-szövetség alig-
hanem az egyetlen, amelynél a já-
tékszabályokat menet közben is
lehet módosítani, akár kétszer is,
akár minden logikát nélkülözően
is. 

Az eredeti kiírás szerint a két
földrajzi csoportból a csapatok az
alsóházba is magukkal hozzák az
egymás elleni mérkőzéseken szer-
zett pontokat. Mivel azonban a Ke-
leti csoportból négy, a Nyugatiból
csak három csapat naradt az alsó-

házban, így a Keleti csoportban az
utolsó helyezett elleni eredménye-
ket törölték, és az illető csapat ere-
detileg nulla ponttal kezdte volna a
középszakaszt. Hogy ez eléggé lo-
gikátlan, csak menet közben, pon-
tosabban a középszakasz előtt
jöttek rá, hiszen a Nyugati csoport
utolsó helyén nyeretlenül végző
Nagyvárad is vitt magával a négy
vereségért járó 4 pontot. Ezért az a
döntés született – menet közben
(!), minden elvnek ellentmondva –
hogy a Keleti csoportban utolsó
Alexandria mégis kapjon 3 pontot.
Miért pont hármat? Csak... Ez a
döntés jelent meg a hivatalos hon-
lapon. Aztán január 20-án, anélkül,
hogy ezt nagydobra verték volna,
már a középszakasz megkezdődése
után, ismét módosítottak úgy, hogy
a Keleti csoport utolsó helyezettje

az 5. és 6. helyen végzők elleni
pontokat viheti magával. Csöppet
sem törődve azzal, hogy ez meny-
nyire méltánytalan a csoport másik
három tagjával szemben, amelyek-
nél viszont az egymás elleni ered-
mények számítottak. Így történt,
hogy Alexandria, élvezve a szövet-
ségi hátszelet és minden józan
érvet, amely szerint a szabályokon
menet közben nem lehet módosí-
tani, észrevétlenül öt ponttal lett
gazdagabb, és így az alsóház har-
madik helyére került, megelőzve a
marosvásárhelyi klubot. Márpedig
egyáltalán nem mindegy, hogy a
Sirius-Mureșul ellenfele a ráját-
szásban a Rapid lesz, vagy az Ag-
ronomia lett volna. Vagy mégis?
Mert hogy ebben a bajnokságban,
ennél a szövetségnél a méltányos-
ságról hírből sem hallottak.

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor Jegyzőkönyv
Férfi kosárlabda 1. liga, rájátszás a 7-10. he-
lyekért, első mérkőzés: Marosvásárhelyi
CSM – CSO II Voluntari 77:53 (23-14, 24-
15, 14-15, 16-9)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100
néző. Vezette: Eugen Lăzărescu (Kolozsvár),
Anghel Crișan (Kolozsvár), Karsai Anett
(Gyergyószentmiklós). Ellenőr: Marius Hur-
goi (Kolozsvár).
Marosvásárhelyi CSM: Bölöni 25 pont (4),
Szilveszter 17 (2), Györki 10, Tălmăcean 8,
Bot 7 (1), Morar 4, Szász 3 (1), R. Ștefan 2,
Blaga 1.
Voluntari II: Voicu 21 (2), Omer 14 (2), Col-
ceag 13, Cusu 3 (1), Petre 2, Niculescu, Mit-
ran, Ivanov, G. Ștefan.

Jegyzőkönyv
Casa Liga 1, alsóházi rájátszás, 2. for-
duló: Chindia Târgovişte – Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 1-1 (1-0)
Ploieşti, Ilie Oană-stadion, vezette: 
Gólszerzők: B. Diallo (27.), Martac
(70.), illetve Fülöp I. (47.).
Sárga lap: Yaméogo (31.), illetve Ko-
vács (46.), Vaşvari (81.).
Chindia: D. Moldovan – Martac, Pi-
ţian, Diallo, Corbu – Yaméogo (68.
Dumitraşcu), Raţă, Bic, Şerban –
Barbu (58. Dangubic), Berisha (73.
Florea).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Bou-
henna, Tincu, Ştefan – Vaşvari, Fülöp
István, Kovács (58. Fülöp Loránd),
Díaz (81. Ștefănescu) – Carnat, Dumi-
ter (74. Karanovic). Eredményjelző

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz:
* Piros csoport, 4. forduló: Nagyváradi CSM
– Nagyszebeni CSU 75:60, Temesvári SCM –
Bukaresti Dinamo 87:91; 5. forduló: Kolozs-
vári U-BT – Nagyváradi CSM 89:88, Temes-
vári SCM – Nagyszebeni CSU 61:71. 
* Sárga csoport, 4. forduló: FC Argeș BCM U
Pitești – Medgyesi Gaz Metan 93:88, SCM U
Craiova – CSO Voluntari 95:66; 5. forduló: FC
Argeș BCM U Pitești – SCM U Craiova 74:71,
CSM Focșani – CSO Voluntari 38:67, Med-
gyesi Gaz Metan – Galaci CSM 67:74. 
* Kék csoport, 3. forduló: Konstancai Athletic

– Zsilvásárhelyi CSM 83:74, Csíkszeredai
VSKC – Máramarosszigeti CSM 101:59.
Férfikosárlabda 1. liga:
* 18. forduló: CSO II Voluntari – Bukaresti
Agronomia 46:104, Bukaresti Rapid – CSU
Ploiești 81:42.
* rájátszás az 1-6. helyekért: Kolozsvári U –
Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium 72:82
(0-1), Bukaresti Agronomia – Nagyszebeni
CSU II 87:78 (1-0). A Kolozsvári U-BT II és
a Bukaresti Rapid játék nélkül jutott tovább.
* rájátszás a 7-10. helyekért: Marosvásárhelyi
CSM – CSO II Voluntari 77:53 (1-0), CSM
Ploiești – CSU Ploiești 102:65 (1-0).

Hétfőn bemutatták a háromszékiek épülő stadionjának látványtervét Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor
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A magyarországi és a romániai egész-
ségügyi rendszer hiányosságairól és
kihívásairól, az idei egészségügyi
költségvetésről, finanszírozási lehető-
ségekről, a hálapénzről mint jelen-
ségről és ennek megfékezéséről, a
gyógyszertámogatásról, a gyógyszer-
hiányról, az állami és magánellátó-
rendszer problémáiról tanácskoztak
február 29-én Marosvásárhelyen
egészségügyi intézményvezetők. A
Studium-Prospero Alapítvány, az Er-
délyi Rezidens Orvosok Szövetsége
(EROSZ), valamint a Marosvásárhelyi
Magyar Diákszövetség (MMDSZ)
közös szervezésében Egészségügyi
döntéshozók találkozója címmel tar-
tott konferencián részt vett 
dr. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Ka-
mara elnöke is. 

A szakmai rendezvény résztvevőit – kór-
házak és egészségbiztosító pénztárak veze-
tőit, magánkórház-vezetőket, gyógyszer-
forgalmazó cégek, egészségügyi szolgáltatók
képviselőit – dr. Vass Levente, a képviselőház
egészségügyi bizottságának titkára köszön-
tötte. A romániai egészségügyi rendszer fi-
nanszírozásáról, az elmúlt időszakban
elfogadott jogszabályokról, a közpénznek a
magán egészségügyi szektor felé irányítása
feltételeiről szólva hangsúlyozta: a korlátok
nélküli pénzáramlás a közszféra fenntartha-
tóságát veszélyezteti. Hozzátette: a magán-
szektor felé nyitás, úgy tűnik, a beteg
hozzáférésének lehetőségét növeli az egész-
ségügyi ellátáshoz, elsősorban az egyetemi
központokban. Jelenleg országszerte 200 ma-
gánkórház és 350 közkórház kap finanszíro-
zást az egészségbiztosítási pénztártól (OEP).
A magán-ellátórendszer finanszírozásának
akkor van értelme, ha ez nem az egészség-
ügyi alapcsomag szolgáltatásait fedezi,
hanem a Romániában el nem érhető szolgál-
tatásokra lenne érvényes, illetve az innovatív
terápiák kiadásaira fordítanák. 
11 milliárd lej hiányzik az egészségügyből

A politikai viták nyomán megszületett
egészségügyi költségvetésről dr. László 
Attila, a szenátus egészségügyi bizottságának
elnöke elmondta: óriási összeg, mintegy 11
milliárd lej (-22%) hiányzik a rendszerből
(ami a teljes családorvosi ellátás éves költsé-
gének négyszerese), például 500 millió lejjel
kevesebb jut majd az egészségügyi progra-
mok finanszírozására, a béralap ugyanennyi-
vel kevesebb, és 3,65 milliárddal kevesebb
pénzből gazdálkodhat az egészségbiztosító.
Kétezerrel több rezidens orvos került a rend-
szerbe, fizetésükre azonban hiányzik a fede-
zet. Hangsúlyozta, nem volt precedens arra,
hogy egyetlen tárca költségvetését 11 milli-
árd lejjel kiegészítsék az év folyamán, gon-
dok adódhatnak az év második felében a
kifizetésekkel, a közbeszerzésekkel (ezeket
tanácsos lenne felgyorsítani – mondta). Ami
a perspektívát illeti, beszélt arról a körvona-
lazódó politikai irányvonalról, amely az
OEP-t, illetve a gyógyszerfelügyeletet a par-
lament hatáskörébe vonná, ami néhány évre
stabilitást jelentene az intézményvezetőknek
(az elmúlt 30 év alatt több mint 40 elnöke
volt az egészségbiztosítónak). László Attila a
2021–2027-es pénzügyi időszakban megvál-
tozott támogatási feltételekről is beszélt.

Hangsúlyozta, három irányvonal mentén tör-
ténik majd a pályázatok finanszírozása; a le-
hívott pályázati alapok egyharmadából olyan
projekteket finanszíroznak, amelyek célja a
betegségmegelőzés, valamint a szűrőprogra-
mok, az alapok egyharmada az energiahaté-
kony infrastrukturális beruházásokra, a
fennmaradó összeg az intézmények kapaci-
tásfejlesztését célzó projektekre fordítható.
„Nem tudom, mikor lesz többéves költségve-
tésük az egészségügyi intézményeknek,
mikor lesz kiszámítható az életünk. Sajnos
ma sem a teljesítményorientált finanszírozás-
ról, az egészségügyi intézmények differenci-
ált finanszírozásáról, a decentralizáció
folytatásáról (struktúra, finanszírozás, bére-
zés) beszélünk” – mondta a szenátor, hozzá-
téve: a különböző érdekek ütközése mentén
szervezik az egészségügyet, és sokan politi-
kai imázsukat építik, például a koronavírus-
járvánnyal is. 
Béremelések – pozitív és negatív 
következmények, méltányosság

Érdekes információkat osztott meg dr.
László Attila a résztvevőkkel: míg 1967–68-
ban 527 ezer, illetve 524 ezer újszülöttet re-
gisztráltak, 2019-ben csak 180 ezret, 
közülük 70 ezer külföldön született. A de-
mográfiai adatok tükrében előrevetíthető,
hogy a lakosság elöregedése, a morbiditás
növekvő aránya komoly pénzügyi terhet ró
majd az egészségügy költségvetésére. Az or-
vosoktól érkező visszajelzések szerint nő a cu-
korbetegek és az onkológiai betegek száma, az
onkológiai ellátást pedig a rendszer jelenleg
sem képes teljes mértékben megoldani, annak
ellenére, hogy a közszféra kiengedte a szolgál-
tatásokat a privát ellátórendszer felé. A kapa-
citásnövelés, az orvosok és az egészségügyi
szakszemélyzet elvándorlásának megállítása
elengedhetetlen, ezért született meg két évvel
ezelőtt a döntés a béremelésekről az egészség-
ügyben. „Sajnos nem sikerült olyan feltételeket
teremteni, hogy a szolgáltatásdíjakat úgy álla-
pítsuk meg, hogy fedjék a bérnövekedések
költségeit” – tette hozzá dr. László Attila. Az is
aggasztó, hogy 1 év alatt 700-ról 1400-ra nőtt
azon települések száma, ahol hiányzik a csa-
ládorvos. 

Ifj. Ritli László, a nagyváradi Newmedics
magánklinika menedzsere szerint a magán-
szféra nem tudja ugyanazokat a béreket biz-
tosítani az orvosoknak, mint a közszféra,
csak akkor, ha a betegektől pénzt kér el.
„Annak ellenére, hogy a közszférában há-
romszorosak lettek a bérek, 13 óra után nincs
orvos, jobb gyógyszerellátás sincs, több

orvos sem maradt a rendszerben, és nem is
jöttek haza külföldről az orvosok, középká-
derek. Nem látom a béremelések pozitív ha-
tásait azonkívül, hogy a magánszférából
sikerült elszívni az orvosokat” – mondta.
Vele ellenkező véleményt fogalmazott meg
Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár igazgatója, aki szerint jó
döntés volt a béremelés, az orvosok nem
mentek el Hargita megyéből, sőt sokan vá-
lasztják, hogy itt dolgozzanak, elmondható,
hogy fordított irányú orvosvándorlás alakult
ki. Hozzátette: stabilitás van, de nem javult a
szolgáltatás, és nem tűnt el a hálapénz sem.
Az igazgató szerint a kórházi menedzsment
vezethet minőségi ugráshoz, a finanszírozást
illetően pedig egyensúlyhelyzetet kell terem-
teni (jelenleg a megemelt bérek nagyobb ér-
téket képviselnek a szolgáltatásoknál), ami
pedig az elosztást illeti, „a kenyérből minden-
kinek annyi jusson, amennyire képes!” A sep-
siszentgyörgyi kórház menedzsere, András
Nagy Róbert elmondta, a béremelés előtt az
orvosmigráció a közkórháztól a magánkórház
felé történt, de immár ez megfordult. Úgy
vélte, nem az a kérdés, hogy kellett-e a fize-
tésemelés vagy sem az egészségügyben,
hanem az, hogy méltányos volt-e. „A teljesít-
ményfinanszírozásra kellene odafigyelni. A
teljesítmény szerinti bérezési rendszer kidol-
gozásakor figyelni kell a mutatókra” –
mondta. Helyesnek tartotta, hogy a magyar-
országi biztosító nem vagy csak részben fi-
nanszírozza a privát szektort, hiszen az utóbbi
egyetlen célja a profitszerzés, márpedig véle-
ménye szerint „egy egészségügyi rendszer el-
sősorban nem a profitszerzésre kell épüljön”.
Az onkológiai szűrőprogramok beindítása
várható

Dr. László Attila szerint nagy valószínű-
séggel be fognak indulni az onkológiai szű-
rőprogramok, úgymint a tbc, mellrák,
méhnyakrák, vastagbélrák szűrése, tavaly
ilyen vizsgálatokra 200 millió eurót fordítot-
tak. „Kulcskérdés, hogy hogyan tudjuk biz-
tosítani a betegutakat azoknak a
személyeknek, akiknél felmerül a daganatos
betegség gyanúja, hogy ne kelljen kivárniuk
6 vagy 9 hónapot a vizsgálatra, és használ-
hassák a magán-ellátórendszer infrastruktú-
ráját is. A nagy egyetemi központok elviszik
az egészségügyi költségvetés kétharmadát, a
közkórházaknak elő kellene teremteniük a
fejlesztésekhez szükséges pályázati önrésze-
ket, nem pedig kinyújtott kézzel állniuk a mi-
nisztérium elé. A nem performáns
intézményeket be kell zárni, de szubakut el-

látást és otthoni gondozást
biztosító intézményeket kell
nyitni, hiszen jelenleg ilyen
ellátás nincs. Például a csípő-
protézissel műtött beteget 5-
7 nap múlva hazaküldik a
kórházból, ahelyett, hogy re-
habilitációt biztosító szuba-
kut ellátóközpontba
irányítanák, mivel nincs ilyen
intézmény. 
Hálapénzmentes 
egészségügy – de hogyan? 

Dr. Kincses Gyula a ma-
gyar egészségügyi rendszer
kihívásairól tartott előadása
elején hangsúlyozta, a politi-
kum és a szakemberek más-
ként látják a köz-, illetve a
magán-ellátórendszer finan-
szírozhatóságát. A Magyar
Orvosi Kamara elnöke a ma-
gyar egészségügyi rendszer
fő problémái közt a krónikus

és globális alulfinanszírozottságot, az orvos-
hiányt, a magánegészségügy folyamatosan
erősödő elszívó hatását, a durván növekvő,
kontroll és szabályozás nélküli magánegész-
ségügyet, a torz struktúrát (kórházközpontú,
széttagolt szerkezet, kihaló alapellátás), a
szakmai szabályozás, a transzparencia ala-
csony szintjét említette, amikor is az egyetlen
létező rendezőelv a hálapénz. A betegbizton-
ság, az egészségügyi dolgozók tisztes megél-
hetése, a munkakörülményeik javítása
érdekében betartható, életszerű szabályokat
kell meghozni, a bértárgyalásokról a szak-
tárca és a Magyar Orvosi Kamara (MOK)
közti tárgyalások folyamatban vannak. A
MOK alapállása az, hogy a béremelés önma-
gában nem oldja meg az egészségügy prob-
lémáit, de minden megoldás előfeltétele,
ugyanakkor nem a többlépcsős, hanem egy
nagy lépcsős, jól kommunikált béremelés
kell. Az egyik cél a hálapénzmentes, a szabá-
lyoknak megfelelően működő egészségügy
feltételeinek megteremtése. Mert mi a hála-
pénz? – tette fel a kérdést. Szokásból adott, a
hála kifejezése, vélt hátrány elkerülése,
előnyvásárlás, illetve számla nélküli szolgál-
tatásvásárlás – és mindezek okai a beteg ol-
daláról a hiány, az elfogadó oldalról
elsősorban az alacsony bér, a „sok pénznél
jobb a még több” elv. „A lényeg, hogy egyet-
len elemmel nem lehet megoldani a hálapénz
megfékezését, az összes ezzel kapcsolatos
eszközt igénybe kell egyszerre venni. Először
is: béremelés nélkül semerre nem lehet jutni,
muszáj az ellátórendszer transzparenciáját fo-
kozni, magyarul: a várólisták nyilvános veze-
tését, hogy ne lehessen kockás füzetbe írni,
ahol a főorvos vezeti a listáját, s így könnyen
beavatkozni. Ha nem a főorvos vezeti a listá-
kat, hanem ez online történik, vagy a hivatal
vezeti, nem tudják befolyásolni. Természete-
sen a hiánynak magának csökkennie kell,
mert amíg nagyon nagy a hiány, valaki mindig
meg akarja oldani ezt, hiszen az életéről van
szó. Egy rossz egészségügyben, ahol nagyon
nagyok a hiányok, a hálapénzt sajnos nem
lehet felszámolni. Ugyanakkor vannak olyan,
számomra emberileg elfogadható igények a
személyességgel kapcsolatban, amit viszont
legálisan kell megvásárolhatóvá tenni. Ha va-
laki például szeretne egy bizonyos orvosnál
szülni, ennek meg kell teremteni a törvényes
lehetőségét, ami nem más kárára történik.
Fontos a biztosítási csomag pontosítása, és
ehhez a legális szolgáltatás többlet-hozzává-
sárlásának lehetősége. Amikor ezek a feltéte-
lek nagyjából együtt vannak, akkor kell egy
nagy társadalmi kampányt rátenni, amely
meggyőzi a beteget, hogy minden átlátható,
nem kell hálapénzt adni, és ekkor be lehet ve-
zetni a büntethetőséget is” – nyilatkozta la-
punk kérdésére dr. Kincses Gyula.
Párhuzamos gyógyszerkivitel és kisszámú
innovatív orvosság 

A gyógyszerpiacról 2500 termék tűnt el a
az elmúlt 3 évben – jelentette ki Kelemen
László József, a Gedeon Richter Romania
marketing- és eladási igazgatója. Hozzátette,
ezek csupán egy része helyettesíthető, ugyan-
akkor a gyógyszerpiac 20 százaléka párhuza-
mos exportra kerül. Hozzászólásával
kiegészítette Fejér Attila ARPIM-alelnök, a
Lilly romániai ügyvezető igazgatójának elő-
adását a gyógyszertámogatásról, árazásról és
finanszírozásról, a clawback és a gyógyszer-
hiány összefüggéseiről. Mint az előadásból
megtudtuk, Románia évi 1000 eurót költ egy
lakos egészségügyi ellátására, ebből a gyógy-
szerköltség 280 euró az uniós 522 euró átlag-
hoz képest. Ami ugye azért is érdekes, mert a
romániai gyógyszerpiac az EU-ban 3,6 milli-
árd dolláros, a második legnagyobb. A gyógy-
szercégek által az államnak visszafizetett
clawback díj (a gyógyszerfogyasztás és -támo-
gatás értéke közötti különbözet) 2016-tól fo-
lyamatosan nő, 15%-ról elérte a 30 százalékot,
a gyógyszerhiány pedig az elmúlt években
hangsúlyos volt. Ennek okai többtényezősek,
a legfőbb szempont az EU-ban a szabad áru-
áramlás, és mivelhogy a gyógyszer is áruként
jelenik meg, a párhuzamos export miatt első-
sorban az olcsóbb orvosságok kivitele törté-
nik, ugyanakkor a gyártók kivonják a
gyógyszereket a veszteséges piacokról. Tavaly
Romániából 70 innovatív gyógyszert vontak
ki, az ilyen orvosságokhoz való hozzáférés
korlátolt. Európában az elmúlt 4 évben 220 in-
novatív gyógyszert hagytak jóvá, ezek közül
20 érhető el Romániában – hangzott el Fejér
Attila előadásában. 

A konferenciát Weber Zoltán, az Energo
ESCO képviselőjének a 2021–2027-es euró-
pai uniós költségvetési ciklusban a romániai
egészségügyi rendszer számára lehívható
energiatakarékossági alapokról szóló elő-
adása zárta. 

Egészségügyi döntéshozók találkoztak Marosvásárhelyen
„A kórházmenedzsment vezethet minőségi ugráshoz”

Antalfi Imola

Balról: Vass Levente, Kincses Gyula, Ritli László, László Attila



Hat országból 506 mintát je-
lentettek be, végül öt ország-
ból 408 mintával jelentek
meg a Kárpát-medence borá-
szai a XXIV. Nemzetközi Bala-
vásári Borversenyen. Az itt
elbírált borok a világ bármely
versenyén megállnák a helyü-
ket – hangsúlyozták a szak-
emberek.

A termelők, borászok csütörtö-
kön nyújthatták be a bormintákat,
amelyeket pénteken hat zsűritag bí-
rált el, szombaton délelőtt pedig sor
került a bírálatok írásos közlésére,
a hivatalos értékelésre és a legjobb
italok készítőinek díjazására. A ce-
remónia a borrendek bevonulásával
kezdődött: a kelementelki Kiskü-
küllő Borrend, a dicsőszentmártoni
Szent Márton Borrend, a kiskunha-
lasi Cultores Moris Rebemptionis
Borrend, a kecskeméti Mathiász
János Borrend és a csurgói Csoko-
nai Vitéz Mihály Borrend lovagjai-
nak tapsolhattak a borászok.

„A bor a remény és megnyugvás
hangján szól hozzánk” – mondta
köszöntőjében Péterfi Sándor, a ke-
lementelki Kisküküllő Borrend
nagymestere, míg dr. Sándor Tibor
László, Magyarország bukaresti
nagykövetségének mezőgazdasági
attaséja kortörténelmi alkalomnak
nevezte a versenyt, továbbá elisme-
rését fejezte ki azoknak, akik az el-
múlt huszonnégy évben ezt

„lélekkel és borral töltötték meg”,
gyarapítva a vidék hagyományát.
Magyarország csíkszeredai főkon-
zulátusának gazdasági attaséja,
Lázár Zoltán arra mutatott rá, hogy
az anyaország kormánya az elmúlt
években pénzben, adatbázisban, tu-
dásátadásban és egyéb rendezvé-
nyek révén nyújtott támogatást az
erdélyi gazdáknak, akiket arra kért,
gyarapítsák tudásukat, hogy a kö-
vetkező nemzedék is itt ünnepel-
hesse a borászatot. Sagyebó István,
Balavásár polgármestere a borver-
senyt méltatva kiemelte: az óriási
háttérmunkának és a szaktekinté-
lyeknek köszönhető, hogy ilyen kort
ért meg a verseny, és ennek tulajdo-
nítható, hogy megmaradtak a kis-
küküllői domboldalakon a szőlők.
Olyan minőségi fejlődés tapasztal-
ható, hogy azok a borok, amely kez-
detben nagyaranyat érdemeltek, ma
már csak bronz minősítést nyerné-
nek; ma már olyan kézműves borok
teremnek ezen a vidéken, amelyek a
világ bármely megmérettetésén meg-
állnák a helyüket.

Hasonlóan vélekedett az anyaor-
szági Kunszeri Miklós, a zsűri el-
nöke, aki szerint az elmúlt
huszonnégy év óriási fejlődést ho-
zott, emberi és szakmai kihatásai
vannak, ennek a borversenynek és
a boroknak a fokozatos szakmai ja-
vulása tőkét vitt be a borászatba. S
míg kezdetben attól tartottak, hogy
egyre kevesebben fognak szőlővel,
borral foglalkozni, nem így történt.
A versenyről szólva elmondta: a

kék szőlővel még csak próbálkoz-
nak itt, a vörös- és rozé borokra
nagy jövő vár, de ehhez még renge-
teget kell tanulni, viszont a fehérbo-
rok kiválóak. Felhívta a figyelmet
egy borlaboratórium szükségessé-
gére, ugyanis lehet kiváló borokat
termelni, de a 21. században fi-
gyelni kell a biztonságra is.
Európai szintű borok

A benevezett 408 bormintából 78
külföldről, a többi hazánkból érke-
zett, 66 szerzett arany, 146 ezüst,
129 bronz minősítést, 67 pedig di-
cséretet. A bronz kategóriában a
legtöbb pontot a dicsőszentmártoni
Vincze Attila vegyes bora, az ezüst
kategóriában a somogycsicsói
Faggyas József Irsai Olivér bora, az
aranyak csoportjában a kelemen-
telki Orbán család késői szüretelésű
bora szerezte meg, míg az idei ver-
seny nagyaranyát a dicsőszentmár-
toni Seprődi József borász
sauvignon bora nyerte el. A negy-
ven éve szakképzett és hivatásos-
ként dolgozó borász örül a díjnak,
ami bizonyítja, hogy jól végzi a
dolgát. A legfontosabbnak a jó
alapanyagot, a jó szőlőt tartja. Bo-
rász szakemberként élmény volt
számára részt venni a versenyen,
megállapította, hogy az ipari borá-
szatok italai és a kézműves borok
között nagy a különbség, egy ma-
gánborász képtelen utolérni a mo-
dern ipari technológia eredményeit.
A kisborászoknak nagyon nehéz
betörni a piacra, de ha egyedi italt
termelnek, lehet jövőjük, hiszen 

jók a természeti adott-
ságok, a globális felmelegedés ezen
a vidéken nem érinti a szőlőt. Az
utóbbi évtizedekben hatalmasat fej-
lődött a küküllőmenti bor, bár a sző-
lőtermesztés mértéke csökken. Ez a
verseny is bizonyítja, hogy európai
szintű boraink vannak, de a borá-
szatba, szőlészetbe rengeteg pénzt,
lendületet, szaktudást és fizikai
munkát kell beleadni – taglalta Sep-
rődi.

A 66 aranyérmes bor termelői
között Balavásárról Iszlai Jenőt,
Csegzi Tibort, László Alpárt, Mik-
lós Gyulát, a községhez tartozó Eg-
restőről Botos Kálmánt és Farkas
Károlyt találtuk ott. Ez utóbbi csu-
pán hobbiszinten foglal-
kozik vele, hatféle bort
készít, nagyon jó alap-
anyagot, szőlőt termel je-
lenleg 70 ár területen,
amelyet bővíteni is kíván.
Reménykedett a jó ered-
ményben, hiszen két hete
egy muskotály bora Di-
csőszentmártonban nagy-
aranyat kapott. Édesapja
már a kezdetektől részt
vett a borversenyeken, ő
csupán az utóbbi tíz évben.
Feltétlenül szükségesnek
tartja megmérettetni a bo-
rait, hiszen az itt össze-
gyűlt borászok véleményt
mondanak egymás italá-
ról, így megtudhatja, hogy
milyen hibákat követ el.

A zsűri a legidősebb
borászt is díjazta, a 77
éves nagykendi Kolcsár
Mihály kettő kivételével
eddig minden balavásári versenyen
megmérettette a borát.

Az idei versenyen több horvát
borász is megjelent. Ivan Kopornič
tavaly látogatott el először ide, Ma-
gyarországon évekkel ezelőtt meg-
ismerkedett az erdélyi borászokkal,
akik többször is meghívták. Ez a
verseny újdonság számukra, amikor
otthon elmesélte társainak, felkap-
ták a fejüket rá, így most többen ér-
keztek. Ivan 27 mintát hozott,
amiből több is aranyat, még több
pedig ezüstöt nyert – mondta el la-
punknak a podravinai borász.
Változik a borászközösség

Amikor 1997-ben néhány borász
elhatározta, hogy a dicsőszentmár-
toni mintára Balavásáron is borver-
senyt szerveznek, csupán

kéttucatnyi borminta volt, a követ-
kező évben negyven, ma már négy-
száznál több. Kezdetben opálos,
szűretlen borokkal érkeztek a vidéki
gazdák, ma „szalonképesek” az ita-
lok, s a legtöbb borász szakmailag
felkészült. Modern derítőszereket
és szűrőt használnak, bogyózógépet
vásároltak, és ennek is köszönhe-
tően néhány családnak a bor már
komolyabb jövedelemforrást jelent
– vont párhuzamot a Népújság kér-
désére Péterfi Sándor nagymester. A
bor közösségépítő szerepének kö-
szönhetően nagyszámú borász gyűl
itt össze évenként, egymástól tanul-
nak, megbeszélik közös dolgaikat,
ami a globalizálódó világban nem

elhanyagolandó. Az itteni szőlőfaj-
táknak kedvez a Kis-Küküllő völ-
gyének viszonylag hűvös klímája, a
globális felmelegedés még nem
égeti ki a szőlőből a finom aromákat
és illatokat, és bármennyire is telí-
tett a romániai piac, a Kis-Kükőllő
menti borok mindig elfogynak.

A községi napokat leszámítva, a
borverseny Balavásár legnépesebb
rendezvénye, a legnagyobb hírnevet
ez hozza a községnek – állítja Sa-
gyebó István polgármester, aki sze-
rint nem remélt színvonalat értek el
az elmúlt két és fél évtized alatt, és
ennek köszönhető, hogy még van
szőlő a község falvaiban, a gazdák
kedvet kaptak a termelésre és a bo-
rászatra, és megváltozott a borász-
közösség is.

A szakemberek szerint a világ bármely versenyén megállnák a helyüket az itt bemutatott borok Fotó: Gligor Róbert László
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Öt országból a balavásári borversenyen

Gligor Róbert László

Öt borrend lovagjai vonultak fel szombaton

Az idei verseny nagyaranyát Seprődi József borász kapta 

A tavasz megérkeztével még pezsgőbb az
élet a Maros Művészegyüttesnél. Januárban
és februárban főként itthon, Erdélyben lát-
hattuk őket fellépni: műsorkészletüknek
derűs színfoltja volt a Télűző – a téli ünnep-
kör szokásai című, humoros farsangi össze-
állításuk, ám többször megörvendeztették a
környék gyermekközönségét mesejátékkal, a
felnőtteket pedig komolyabb témájú előadá-
sokkal.

A héten még a marosludasi érdeklődők
megtekinthetik az együttes Valaki jár a fák
hegyén… című, Kányádi Sándornak emléket

állító előadást, az RMDSZ 30 – Mindig a ma-
gyarokért karaván keretén belül. A költő
rendkívüli szellemiségét megidéző előadásra
március 11-én 17 órától kerül sor a maroslu-
dasi művelődési házban.
Tavaszi turnék

A szerdai előadás után a társulat kis időre
elköszön  hazai közönségétől, ugyanis már-
cius 14-én, szombaton hagyományos tava-
szi turnéra indul Magyarországra. A
Soproni Tavaszi Napok keretében március
15-én, vasárnap ünnepi előadással és a Szép

Palkó mesejátékkal fogja megörvendez-
tetni a soproni közönséget. Március 16-án
Győrben is a Szép Palkó kerül műsorra,
aztán a Valaki jár a fák hegyén… újból 
Sopronban. 

A zalaegerszegi közönség a Szép Palkó
és az Imádság háború után című előadáso-
kat tekintheti meg március 17-én. Másnap a
Valaki jár a fák hegyén… című előadást a
zalalövői nézők örömére játsszák kétszer is.
Március 19-én ismét a Szép Palkó mesejá-
tékot és az Imádság háború után című elő-
adást viszi színre az együttes

Szombathelyen. A turné Celldömölkön ér
véget, ahol az érdeklődök március 20-án a
Szép Palkó című mesejátékot tekinthetik
meg.

A Maros Művészegyüttes táncosai Kárpát-
aljára, Ukrajnába is ellátogatnak e hónapban:
március 24-én és 25-én Beregszászon, illetve
Munkácson adják elő a Spectrum Színházzal
közös, Tündöklő Jeromos című produkcióju-
kat, amellyel korábban a hazai és több nagy
magyarországi színház közönségét is meg-
nyerték.

BarabásiAttila-Csabaigazgató

A Maros Művészegyüttes Magyarországon, Kárpátalján



MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. március 6-án kelt
222. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének 
összehívásáról 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányren-
delet 178. cikkelyének (2) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely
(1) bekezdése a) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdésének b)
pontja előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános rendkívüli
ülésre, 2020. március 10-én 13 órára.
(2) A soros ülés napirendjének a tervezete a jelen rendeletnek a szerves részét
képező mellékletben található.
2. cikkely. Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes
oldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros
Megyei Tanács szakapparátusa független igazgatóságainak, szolgálatainak és osz-
tályainak.

Péter Ferenc Ellenjegyzi
ELNÖK Paul Cosma

FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2020. március 6-i 222. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács márciusi rendkívüli ülésének 
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Ionela-Daniela Balaş megyei tanácsos mandátuma jog 
szerinti megszűnésének a megállapítására vonatkozóan. 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet Maros megye 2020. évi általános költségvetésének a kiiga-
zításáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. 2020. évi
bevételi és kiadási költségvetésére és működtetésére irányuló állami támogatás
jóváhagyására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a mezőzáhi Park utca 10. sz. alatti ingatlant érintő egyes
intézkedések jóváhagyására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020. február 20-i 22. számú hatá-
rozata 1. és 2. mellékletének – amelyek arra vonatkoznak, hogy a megyei tanács
részt vállal-e egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek
szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában – módosításáról és kiegé-
szítéséről. 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a 2020. évi ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységek
meghatározásáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a Maros megyei gyermekvédelmi bizottság összetételének
a módosítására vonatkozó 2020. február 20.-i 27. sz. Maros megyei tanácsi hatá-
rozatban levő elírás kiigazításáról. 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház egyes betöltetlen részleg-
vezetői tisztségeinek elfoglalása érdekében szervezendő versenyvizsga vélemé-
nyezésére vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK 
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Az Adó- és Pénzügyi Hivatal közleménye

A sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatosan, miszerint életbe lép az
alkotmánybíróság 581/2019-es, az ANAF pénzügyi szervei által elrendelt
biztonsági intézkedésekre vonatkozó döntése, nem tükrözi a valóságot, a
közvélemény körében elterjedt adatok túlzottak.
Az alkotmánybíróság 581/2019-es döntéséből fakadó intézkedéseket az 5/2020-
as számú, az állami költségvetésre vonatkozó törvény kidolgozásánál vették
figyelembe, amelynek nem volt jelentősebb hatása.
Az alkotmánybíróság döntésében közrejátszó biztonsági intézkedések több mint
60 százalékban azokra az adófizetőkre vonatkoznak, akik fizetésképtelenek,
vagy adóügyi szempontból inaktívak. 
Ilyen értelemben az adószervek esetenként elemzik az adóügyi helyzetet, mielőtt
megszüntetnék a biztonsági intézkedéseket. 
Az adóügyi szervek biztonsági intézkedéseket rendelhetnek el a 207/2015-
ös, az adózási eljárásra vonatkozó törvénykönyv 213. cikkelyének 7.
bekezdése értelmében, amelyre az 581/2019-es alkotmánybírósági végzés
nem vonatkozik, és amely legtöbb 6 hónapig érvényes, ezt a határidőt egy
évre lehet meghosszabbítani, ami a pénzügyminisztérium és az ANAF
szerint is észszerű határidő.
Az alkotmánybíróság 581/2019-es döntését az indokolja, hogy
megengedhetetlen az összehangolatlanság az adminisztratív és bűnügyi
procedúra között.
Az adminisztratív biztonsági intézkedések elsősorban bűnügyi jellegűek, és az
igazságügyi szerveknek kellene elrendelniük őket, illetve a bűnüldözés során az
ügyésznek, az előkészítő ülés fázisában pedig az előkészítő ülés bírójának/a
bíróságnak.
Ugyanakkor a döntés pontosítja azt a tényt, hogy bizonyos bűncselekmények
esetében a biztonsági intézkedések kötelezőek, ezek elrendelése kizárólag az
ügyész által történik a bűnügyi per folyamán, és nem az adóügyi szervek által.
Ilyen összefüggésben az adóügyi szervek által elrendelt biztonsági intézkedés
egy olyan lépés, amely nem befolyásolja az esetleges károk behajtási fokának a
biztosítását.
A pénzügyi főigazgatóság újraszervezése a bűnügyi bejelentések megoldásának
hatékonyságát célozza, tekintettel arra, hogy a megoldott bűnügyi bejelentések
71%-a a büntetőeljárás lezárásával/visszavonásával, 29%-a bírósági eljárással
végződött.
Így, amint az ANAF újraszervezésére vonatkozó jogszabálytervezetből kitűnik,
szükség van a tevékenységek optimalizálására, az operatív ellenőrzés
megerősítésére, az ellenőrzőtevékenység minőségének javítása érdekében, az
adózási ténymegállapítások megfelelő megalapozásával, beleértve a pénzügyi
főigazgatóság irányába megfogalmazott bűnügyi feljelentéseket is. 

KÖZLEMÉNY
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala emlékezteti a

magán- és a jogi személyeket, hogy a 2020. évi ingatlan-,
telek- és gépjárműadó befizetésének első határideje 2020.
március 31-e.
Eszerint2020.március31.azutolsónap,amikoramarosvásár-

helyiekmég10%-oskedvezménybenrészesülnek,amennyibentel-
jesegészébenbefizetikazegészévreahelyiadókat.Edátumután
havivagyrészhavi1%-oskésedelmikamatotszámolnakfel.
Emlékeztetjükazadófizetőketugyanakkorarrais,hogyazin-

gatlanokfelértékelésijelentéseitlegkésőbbmárcius31-igkellbe-
nyújtani.
Ahelyiadókatésilletékeketkészpénzzelésbankkártyávaliski

lehetfizetniaMarosvásárhelyiPolgármesteriHivataladóosztályá-
nakügyfélszolgálatánál,valamintalakónegyedekbentalálható
adóbegyűjtőirodákbanis:Merészségutca–Diamantkörnyéke,
Bolyaiutca3.szám,Călăraşilorutca26-28.szám–gépkocsibe-
jegyzésihivatalésKósKárolyutca1Bszám–közterület-felügyelő
osztályszékhelye.
Ugyanakkormagánszemélyekonlineisbefizethetikadókötele-

zettségeiketaghiseul.roportálonkeresztülelektronikuspénzátu-
talással.
Ajogiszemélyekahivatalhonlapján,awww.tirgumures.roin-

terneteselérhetőségenaGlobalpayapplikációsegítségévelátte-
kinthetik az adóügyi nyilvántartásban szereplő befizetési
kötelezettségeiket,valamintbankkártyávaltörténőelektronikus
kifizetésreislehetőségnyílik.Mindehhezelőzetesenazonosítótkell
igényelniük.
Ahelyiadókkalésilletékekkelkapcsolatosösszesformanyom-

tatvány,aszükségesiratokjegyzéke,abefizetésikötelezettségek-
hezrendeltIBAN-kódok(bankszámla-azonosítók),valamintegyéb
hasznosinformációkmegtalálhatókazintézménywww.tirgumu-
res.rohonlapján,azADÓK,ILLETÉKEKÉSBÍRSÁGOKmenü-
pontalatt.

SzövérfiLászlóügyvezetőigazgató



ADÁSVÉTEL

ELADÓ terület Jedden. Tel. 0741-
576-235. (6562-I) 

ELADÓ garázs a régi szerpentin
környékén (UMF). Tel. 0722-317-778.
(22011)

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybe-
téteket. Nyugdíjasoknak 20% ked-
vezmény. 1989. December 22. utca
113/A szám. (22014-I)

LAKÁS

EGYETEMISTA, TÁRSBÉRLŐT ke-
resek 2 szobás lakásba a November
7. negyedbe, közel az egyetemi köz-
ponthoz (UMF). Tel. 0771-424-636.
(6946-I) 

ELADÓ központi fekvésű egyszoba-
konyha, fürdő, kamra magánházban.
Tel. 0741-274-929. (6927-I)

ELADÓ Marosszentgyörgyön olcsón
2004-ben épült ház, 44 ár telek (fel-
parcellázható) a főúton, közel a Selg-
roshoz. Tel. 0744-438-594. (22014-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK tetőfedést, kisebb javí-
tásokat; készítünk teraszt fából. Tel.
0735-288-473. (6912-I)

VÁLLALUNK lakásfelújítást, festést,
szigetelést, parkettcsiszolást. Tel.
0740-667-511. (6818-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső mun-
kálatokat, javítást, kerítés- és kapu-
készítést, bontást is. Tel.
0770-621-920. (6577-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (-I)

HOSSZÚ TÁVRA, munkakönyvvel
gyerekszerető, kedves és megbíz-
ható dadust keresünk. Tel. 0734-730-
472, 0745-162-268. (6913-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garan-
ciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-
866. (64571)

KÜLÖNFÉLE FÉMMUNKÁT vállalok.
Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(64571)

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

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

TAKARÍTUNK sírt, udvart, garázst,
elszállítjuk a szemetet. Tel. 0743-
512-168. (6967)

VÁLLALUNK festést, vakolást, kerí-
tésfestést. Tel. 0747-816-052. (6968)

VÁLLALUNK tetőkészítést, csatorna-
készítést, belső javítást, festést,
szigetelést. Tel. 0752-878-798. (6963)

NYUGDÍJAS, építészeti munkát vál-
lalok: vakolás, festés, padló- és fali-
csempe-ragasztás stb. Tel.
0736-580-704. (7001-I)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumí-
nium redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7011)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. (6900-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és kegyelettel emlé-
kezünk a székelykakasdi néhai
GIDÓFALVI LAJOSRA halálának
kilencedik évfordulóján. Emlé-
keznek rá mindazok, akik őt sze-
rették: felesége, lányai, vejei,
unokái, három testvére család-
jukkal együtt. Nyugodj békében!
(6993)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 10-én id. SZENTE 
JÓZSEFRE halálának nyolcadik
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Emlékét
szívünkben őrizzük. Szerető csa-
ládja. (6980)

Szomorú szívvel emlékezünk
2000. március 10-ére, amikor
búcsú nélkül itthagyott bennün-
ket ifj. REICHENBERGER 
RUDOLF, a drága jó gyermek,
szerető férj, gondos édesapa,
testvér, sógor és nagybácsi. Ha-
lálának 20. évfordulóján kegye-
lettel emlékezünk rá. Nyugodjon
békében! Szerettei. (7003-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, test-
vér, rokon, szomszéd, 

özv. MÁTÉ MÁRIA 
szül. Gligor 

életének 76. évében március 7-én
örökre megpihent.
Temetése 2020. március 10-én,
kedden 13 órakor lesz a Nyár
utcai központi temetőben, refor-
mátus szertartás szerint. 
Búcsúznak tőle gyászoló gyer-
mekei, Edmond, Kati, Rita, 
Zsuzsi, Júlia és azok hozzátarto-
zói. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (7004-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
nagymamánktól, 

MÁTÉ MÁRIÁTÓL. 
Nyugodj békében, Mama! 
Unokáid: Róbert, Erik és Le-
vente. (7004-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagyapa, após, rokon és
barát, 

GÁL BÉLA 
életének 79. évében csendesen
megpihent. Temetése 2020. már-
cius 11-én, szerdán 14 órától lesz
a marosvásárhelyi református te-
mető cinterméből. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (7007-I)

Búcsúzott volna tőlünk, de ereje
nem engedte, csak a szíve súgta:
isten veletek.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, anyós, testvér,
rokon, a nyárádgálfalvi születésű 

KERESZTESI JUDIT 
szül. Szilágyi 

életének 58. évében megpihent.
Temetése március 11-én, szerdán
13 órakor lesz a nyárádgálfalvi
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (7012-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a marosugrai születésű 

BORDI IDA 
radnóti lakos 

96 éves korában eltávozott közü-
lünk. Örök nyugalomra március
11-én 13 órakor helyezzük a rad-
nóti református kápolnától. Nyu-
godjon békében! 

A gyászoló család. (7013-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága anyós, nagymama, szom-
széd, testvér, édesanya, 

DAN ANA 
életének 91. évében csendesen
megpihent. Temetése 2020. már-
cius 11-én, szerdán 13 órakor
lesz a remeteszegi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (7020-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett apa, nagytata, testvér,
rokon, jó barát és szomszéd, 

SÜTŐ ZOLTÁN 
életének 70. évében, rövid, de sú-
lyos szenvedés után elhunyt. Te-
metése 2020. március 11-én,
szerdán 13 órakor lesz a reformá-
tus temetőben. Nyugodjon béké-
ben! 

Gyászoló szerettei. (7021-I)

Fájdalomtól megtört szívvel bú-
csúzom drága testvéremtől, 

SÜTŐ ZOLTÁNTÓL. 
Nyugodj békében! 

Ági és családja. (-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A LEHETŐ LEGOLCSÓBB INGATLANOK MAROSVÁSÁRHELYEN.
Facebook: Real Garant Casa

Tel. 0737-797-975. (6911-I)

A MAKFALVI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET 2020. március 20-án
11 órától tartja a 2019. évi beszámoló közgyűlését a szövetkezet

irodahelyiségében. A napirend a vasasüzletben 
és az irodahelyiségben van kifüggesztve. Határozatképtelenség

esetén másnap, március 21-én 11 órától 
rendkívüli közgyűlést tartunk. 

A vezetőtanács. (21949)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát tart a következő ideiglenesen
megüresedett állások betöltésére: egy KEZDŐ SZOCIÁLIS
MUNKÁS, a marosszentkirályi és marosszentannai családi típusú
házaknál; egy PSZICHOLÓGUSI állás a családi típusú házakat
irányító osztályon.
Sajátos követelmények:
KEZDŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS: egyetemi végzettség (szociális
munkás szak és ez irányú szakosodás), licenc- (vagy ezzel
egyenértékű) oklevéllel; a szolgálati idő nem követelmény.
PSZICHOLÓGUS: egyetemi végzettség (pszichológia szak és ez
irányú szakosodás); szolgálati idő legalább 3 év; a Romániai
Pszichológusok Kamarájának tagja.
Írásbeli: 2020. március 31-én 10 órakor; 
Állásinterjú: legtöbb négy munkanapon belül az írásbeli és/vagy
gyakorlati vizsgát követően. A dossziékat március 20-án 13 óráig
kell benyújtani. 

További információ a 0265/213-512, 0265/211-699-es
telefonszámon. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát tart egy ideiglenesen
megüresedett I. besorolású FELÜGYELŐASSZISZTENSI állás
betöltésére a hivatásos nevelőszülői osztályon.
Írásbeli: 2020. március 25-én 10 órakor. 
Állásinterjú: az írásbeli vizsgát követő legtöbb öt munkanapon
belül. A dossziékat március 17-én 15 óráig kell benyújtani. 
További információ a székhelyen – Maros megye,  Marosvásárhely,
Trébely utca 7. szám, A épületszárny, 9-es iroda, humánerőforrás-
osztály –, a 0265/211-699-es telefonszámon (27-es mellék), a
0265/211-561-es faxszámon vagy a www.dgaspcmures.ro
weboldalon. (sz.-I)

A GYULAKUTAI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET értesíti tagjait,
hogy 2020. március 25-én 12 órától tartja a rendes és rendkívüli 

ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT.
A napirend a szövetkezet székhelyén van kifüggesztve. (7006-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉSVÁLLALKOZÁSOKNAK adózás
céljából. Tel. 0744-504-536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofo-
servsrl/. (64423)
PVC-ABLAKOK,VASAJTÓK,REDŐNYÖK,SZALAGFÜG-
GÖNYÖKJAVÍTÁSÁT és SZERELÉSÉT vállalom. Tel. 0744-504-
536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)
HENIMEDCENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64619-I)
APLASMATERMRT.USA-RO FÉMIPARI VÁLLALAT előnyös
feltételek mellett alkalmaz TERMELÉSI VEZETŐT (mérnök),
SZERSZÁMLAKATOST, SZERELŐLAKATOST, ESZTERGÁ-
LYOST és MARÓST. Jelentkezés önéletrajzzal a következő e-mail-
címen: barna.szilagyi@plasmaterm.ro, valamint személyesen
Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Tel. 0365/809-841.
(21923)
VARRODAVARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (21939-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár 50 év felettieket is, ma-
rosvásárhelyi ÖNKISZOLGÁLÓ ÉLELMISZERÜZLETBE. Tel.
0722-404-679. (21943-I)
ALKALMAZUNK 4 CSILLAGOS PANZIÓBA igényes és önálló
munkavégzésre képes SZOBALÁNYT/TAKARÍTÓNŐT. Tel. 0744-
624-976. (21945-I)
KISVENDÉGLŐ keresi kreatív, újdonságokra képes VEZETŐ SZA-
KÁCSÁT. Tel. 0744-624-976. (21945-I)
ATORDAICÉGalkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Érdeklődni a 0744-681-130-as telefonszámon. (22006-I)
NYÁRÁDTŐIBÚTORGYÁR a szerelőrészlegére alkalmaz előnyös
feltételekkel csiszolásban és natúrban, fehérben a hibák kijavítására
szakosodott NŐKET. Tel. 0724-989-092. (22001)
APCHOUSE alkalmaz LAKATOS EZERMESTERT. Az önéletraj-
zokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen
a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. (64618-I)
MAGYARORSZÁGRA, Nagykanizsa környéki SERTÉSTELEPRE
FÉRFI ALKALMAZOTT vagy HÁZASPÁR jelentkezését várjuk.
Feladatok: állatgondozással kapcsolatos feladatok: takarítás, almozás.
Versenyképes jövedelmet, lakhatást biztosítunk. Érdeklődni a  00-36-
30-496-6545-ös telefonszámon vagy a mezogazallas@gmail.com  e-
mail-címen lehet. (sz.-I)
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óráiglehetbenyújtaniazADIECOLECTMURESMarosvásár-
hely,Városházautca2.számalattiszékhelyén:I.emelet,2-esiroda
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www.adiecolectms.ro.
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