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Korszerű 
felszerelés 
a segesvári kórház
Covid-részlegére
Több mint harmincmillió lej értékben
két uniós pályázatot nyert nemrég a
segesvári kórház, így új, korszerű gé-
pekkel, egészségügyi felszerelésekkel
látják el az intézmény Covid-részlegét.
Sajnos a járvány harmadik hullámá-
ban Maros megyében is nő az eset-
szám, dr. Tanaszi Sarolta, a segesvári
kórház menedzsere szerint előrelátha-
tólag már a héten ismét bővíteniük kell
a Covid-osztályon az ágyak számát.
____________4.
A helyére került 
a rézborítású 
toronysüveg
Újabb ritka pillanatnak lehettünk tanúi
március 30-án Nagyernyében, ahol a
kívül-belül megújuló református temp-
lom újonnan felépített tornyára felke-
rült a rézborítású, négy fiatoronnyal
díszített toronysüveg a gömbbel és a
csillaggal a tetején. 
____________5.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgató-
sága március 29-én elkezdte azoknak az élelmiszercsoma-
goknak a kiosztását, melyeket hátrányos helyzetű
személyeknek szánnak az Európai Unió 2019-2021 közötti
operációs programja keretében. A kedvezményezettek a Lu-
dasi utcai Rozmaring nappali foglalkoztatási központban

május 8-ig vehetik át a 26,5 kilogrammos, alapélelmiszert
tartalmazó csomagokat.

Mezey Sarolta

(Folytatás a 2. oldalon)

Hétfőtől már osztják az uniós csomagokat

Húsvétra időzített 
élelmiszersegély

Fotó: Nagy Tibor  

Feszülő húr
A jelek szerint egyre többeknél kezd betelni a pohár a járvány okán

elrendelt korlátozó intézkedések miatt. A kormányzat botladozását el-
nézve ezen nem lehet csodálkozni, azt már egy éve is tudni lehetett,
hogy a kapkodás és az átgondolatlan nyilatkozatok felemésztik a dön-
téshozók szavahihetőségét. A helyzeten csak rontott, hogy több más or-
szághoz hasonlóan nálunk is politikai szereplővé lépett elő a vírus. És
ez egyedül csak a járványnak kedvez, másnak nem.

Egyébként elszabott valamit az orvostudomány is, mert a kórokozó
elleni oltóanyag esetében láthatóhoz hasonló erőfeszítéssel kellene egy
százszázalékos hatékonyságú oltást kifejleszteni az emberi hülyeségre,
és kötelezővé tenni a beadását mindenki számára. Utólag vélhetően
sokan szórakoznának azon, hogy a járvány terjedésével azonos arány-
ban szaporodtak embertársaink között a „vírusszakértők”, majd pár
hónappal később már az oltóanyag-specialisták kezdtek olyan szám-
ban terjedni, mintha a karantén alatt tízezrek jártak volna sunyiban
online doktorképzőbe. Nincs új a nap alatt, általában ugyanazok szok-
tak hasonló buzgalommal szakérteni gazdasági válságot, napi politi-
kát, futballt, atomerőmű-balesetet, attól függően, mikor mi tartja éppen
izgalomban a világot. És mindegyikre tudják a megoldást is, csak a
fennvaló őrizze meg a világot attól, hogy valaha a gyakorlatban is kell-
jen bizonyítaniuk ezt a szakértelmet. Ez a sok, jobb sorsra érdemes em-
bert hatalmában tartó tudásvírus a „közösségi” médiában fertőz, 

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Áldott húsvétot!



Versmondó és versklipverseny 
Az idén is meghirdetik a Nemzeti Színház és a Magyar
Versmondók Egyesülete versmondó és versklipverse-
nyét, a Nemzeti VERSenyt, amelyre április 30-ig várják
a benevezéseket. A tavalyi verseny élő szuperdöntőjét
novemberben a rendkívüli jogrend életbe lépése miatt
el kellett halasztani, az idei verseny azonban elindul,
az elődöntő és a középdöntő az idén is online zajlik.
Októberben, ha a járványból kilábal a világ, a budapesti
Nemzeti Színház színpadára léphetnek az V. és VI.
Nemzeti VERSeny legjobbjai. További információk a
www.vers.hu/nemzetiverseny2021 oldalon és a ver-
seny Facebook-oldalán. 

Angol és német 
outdoor tábor 

Az Outward Bound angol és német outdoor tábort szer-
vez a tavaszi vakációban, április 6–10. és május 4–8.
között V–VIII.-os gyerekek számára. A táborba közép-
haladó angolosok és németesek jelentkezését várják,
akik fejleszteni szeretnék nyelvtudásukat. A program
tevékenységei: interaktív játékok és gyakorlatok, tájé-
kozódás iránytű és térkép segítségével, hegyi túrák,
kötélkerti tevékenységek. A programot hazai és külföldi
oktatók vezetik élménypedagógiai módszerek alkalma-
zásával. A hangsúlyt arra helyezik, hogy a gyerekek
merjenek beszélni. Érdeklődni és iratkozni az
info@outwardbound címen vagy a 0769-224-290-as
telefonszámon lehet. 

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max.14 0C
min. -1 0C

Ma ÁRPÁD, 
holnap HUGÓ napja.
HUGÓ: germán eredetű férfinév,
amely a Hug- kezdetű nevek rö-
vidüléséből keletkezett. A néve-
lem jelentése értelem, más
vélemény szerint a „hugh” jelen-
tése germán nyelvekben szív,
lélek.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. március 30.

1 EUR 4,9156
1 USD 4,1876

100 HUF 1,3533
1 g ARANY 228,4945

Meghosszabbítják a nyugdíjasok
buszbérletének érvényességét 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a vá-
rosban élő nyugdíjasokat, hogy a járványügyi helyzetre való
tekintettel, a helyi közszállítási vállalattal egyeztetve, az a
döntés született, hogy a március 31-éig szóló bérletek ér-
vényességét egyelőre június 30-ig automatikusan meghosz-
szabbítják, majd ezt a járvány alakulásának a függvényében
tovább hosszabbíthatják. Az intézkedés célja az időskorúak
védelme, a zsúfoltság elkerülése a vállalat jegyirodáinál –
áll a polgármesteri hivatal közleményében 

Ötletbörze a marosvásárhelyi 
sétálóutcákról 

Április 12-éig tölthető ki a marosvásárhelyi Bolyai és George
Enescu utca, valamint a Győzelem tér 3. szám alatti parko-
sított tér átalakítására vonatkozó online kérdőív. Az említett
utcák átalakításával a polgármesteri hivatal barátságosabb,
sétaterekkel, zöldövezetekkel rendelkező, több mozgásteret
biztosító, tisztább levegőjű várossá szeretné alakítani a me-
gyeszékhelyt. A kérdőív kitöltői a szóban forgó utcákkal kap-
csolatos javaslataikat közölhetik az ügyben érintett
szakemberekkel. A kérdőív a következő linken érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAyant6ZslaS
0nb3KstUpjUTBigl38D-pgEfQ7MYurHhV0g/viewform. 

Segítenek bejelentkezni az oltásra 
Az RMDSZ egy éve nyújt segítséget a járvánnyal kapcso-
latos magyar nyelvű tájékoztatásban, mostantól pedig az ol-
tással kapcsolatos regisztrációból is kiveszi a részét –
tájékoztat a szövetség közleménye. Ezért első körben a jár-
ványnak leginkább kitettek két csoportját, a 65 év fölöttieket,
valamint a krónikus betegeket várják az RMDSZ helyi szék-
házaiba, illetve az Eurotrans Alapítvány irodáiba, ahol se-
gítenek az online regisztrációban. Maros megyében
Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám alatt, a
földszinten hétfőtől péntekig 9–15 óra között várják az ér-
dekelteket, akik a 0265-264-442, 0752-668-949 telefonszá-
mokon is érdeklődhetnek. 

Online koncertek 
A járványhelyzet alakulása és a vörös forgatókönyvnek
megfelelő hatósági intézkedések miatt egyelőre április 11-
ig szünetelnek a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia közön-
ség előtt tartott koncertjei. A meghirdetett koncerteket
online, a filharmónia Facebook-oldalán és YouTube-csator-
náján lehet követni. Március 31-én, szerdán, ma 19 órától
Mozart-műveket hallgathatnak élő közvetítésben a klasszi-
kus zene kedvelői. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
szimfonikus zenekarát Adrian Vinars vezényli, szólista a va-
dászkürtön játszó Petrea Gîscă. 

Elekes Gyula tűzzománc-kiállítása 
Székelyudvarhelyi művész a Bernády Galéria új vendége.
Az Örökség című tűzzománc-kiállítása nemrég nyílt meg a
marosvásárhelyi Bernády Házban. A kiállító Marosvásárhe-
lyen a művészeti líceum diákja volt, a tűzzománctechnikával
1980-ban kezdett el foglalkozni, azóta is folyamatosan to-
vább képezte magát német, spanyol magániskolákban és
alkotóműhelyekben, valamint a Kecskeméti Nemzetközi Zo-
máncművészeti Alkotóműhelyben. Az utóbbi alkotótelepen
díjakkal is elismerték munkásságát. A Magyar Zománcmű-
vészek Társaságának tagja. Számos egyéni tárlata volt itt-
hon, Németországban, Spanyolországban, Orosz-
országban, Magyarországon.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

31., szerda
A Nap kel 

7 óra 5 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 49 perckor. 
Az év 90. napja, 

hátravan 275 nap.

Megyei hírek
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Húsvétra időzített élelmiszersegély

Marosvásárhelyen 934 személy jogosult rá
Kiss Ildikó, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal

Szociális Igazgatóságának osztályvezetője elmondta, idén
két kategória részesül a segélyben, azok az egyedül élő
személyek, illetve azok a családok, akik/amelyek a
416/2001-es számú törvény értelmében szavatolt minimál-
jövedelemre jogosultak, illetve azok a családok, amelyek
a 277/2010-es számú törvénynek megfelelően családtá-
mogatási segélyt kapnak.  A jogosultak a Ludasi utca 29.
szám alatti, Rozmaring nappali foglalkoztatási központban
személyesen vehetik át a csomagokat hétfőtől péntekig na-
ponta 8.30 és 15.30 óra között. Az élelmiszercsomag át-
vételekor a jogosultaknak fel kell mutatniuk a

személyazonossági igazolványukat (eredetiben). Egy-egy
doboz 26,5 kg alapélelmiszert tartalmaz, lisztet, kukorica-
lisztet, száraztésztát, olajat, cukrot, rizst, konzerveket, be-
főttet és lekvárt. 

– Marosvásárhely ezer élelmiszercsomagot kapott.
Ebből 565 csomagot a szavatolt minimális jövedelemmel
rendelkezőknek és 369-et a családtámogatási segélyben
részesülőknek osztunk ki. Van olyan család, amelyben 6-
7 személy is jogosult rá. Úgy próbáljuk megszervezni a
csomagosztást, hogy húsvétra mindenki megkapja. Ezért
telefonon értesítettük a jogosultakat. Hétfőn, kedden már
szép számban jelentkeztek, s úgy látjuk, hogy a hét végéig
a jogosultak nagy része el is viszi a csomagot – tájékozta-
tott Kiss Ildikó osztályvezető. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor  

Szünetel a vízszolgáltatás
Az AQUASERV Rt. felhívja fogyasztói figyelmét, hogy karbantartási munkálatok miatt a

2021. március 31-éről április 1-jére virradó éjszakán 22 és hajnali 5 óra között (hozzávetőleges
időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás: 

• Marosvásárhelyen a Tudor negyedben, Meggyesfalván, a November 7., az Unirii, az Ady Endre, a Budai
Nagy Antal lakónegyedekben, a Kárpátok sétányon, az Állomás téren, a központban, a Szabadi úton, a Hagi Sto-
ian, az Alma, a Hársfa, a Magnólia és a Poieniţa utcában; 

• Marosszentgyörgyön a Petki Dávid utcában az 1–150. számok között, a Wesselényi Erzsébet, az Építők, a
Râtul Morii, az Erdőalja, a Kis, a Tölgyfa, a Lőtér és az Észak utcában. 

• Ugyanakkor csökken a víznyomás Nyárádtőn és Maroskeresztúron. 
Felhívjuk kedves fogyasztóink figyelmét, hogy a szolgáltatás beindításakor a csövekből kimosott lerakódás

miatt a vízcsapból zavaros víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet kitisztulásáig csak háztartási célokra
használják. Elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenségért.

Köszönjük megértésüket.
AQUASERV Rt., Marosvásárhely 



Bukarestben több ezer ember tüntetett hétfő este
a koronavírus-járvány megfékezését célzó egész-
ségügyi korlátozások ellen, a többnyire békés de-
monstráció azonban kedd hajnalban erőszakba
torkollott: mintegy háromszáz tüntető kövekkel,
üvegekkel dobálta meg a rendfenntartókat, kiraka-
tokat törtek be, szemeteskukákat, padokat rongál-
tak meg.

A bukaresti csendőrparancsnok kedd reggeli sajtóértekez-
letén elmondta: 222 bírságot szabtak ki 200 ezer lej értékben,
és 188 tüntetőt állítottak elő, akik ellen garázdaságért, csend-
háborításért, tiltott fegyverviselésért, rongálásért és más bűn-
cselekményekért kezdeményeztek eljárást.

Alin Stoica, Bukarest prefektusa köszönetet mondott a
csendőrségnek, amiért a provokációkat figyelmen kívül
hagyva, nyugodtan, de határozottan biztosította a rendet a dél-
után öt órától hajnali egy óráig elhúzódó tüntetésen, valamint
Bukarest azon több mint kétmillió lakosának, akik nem sze-
repelnek a hírekben, de megértették, hogy egészségük és pol-
gártársaik egészsége védelmében be kell tartaniuk a
korlátozásokat.

Romániában vasárnap este lépett hatályba az a kormányha-
tározat, amely két órával növeli az éjszakai kijárási tilalom
időtartamát, illetve csökkenti az üzletek nyitvatartási idejét
azokon a településeken, amelyeken felgyorsult a koronavírus-
fertőzés terjedési üteme.

A korlátozások ellen hétfőre virradó éjszaka számos tele-
pülésen spontán tüntetések bontakoztak ki, amelyeken a részt-
vevők többnyire „szabadságot” követeltek, a maszkviselési
kötelezettség, a kijárási tilalom és a nyitvatartási korlátozás
feloldását sürgették.

Hétfő délutánra már a nacionalista és vírustagadó szóla-
mokkal frissen parlamenti képviselethez jutott, ellenzéki Ro-
mánok Egyesüléséért Szövetség (AUR) hirdetett
demonstrációt az ország valamennyi megyeszékhelyén, a bu-
karesti tüntetésen pedig a párt vezetői is részt vettek.

A helyi média beszámolói szerint az alapvetően kormány-
ellenes demonstrációkon sok helyütt az AUR megmozdulá-
sain korábban is rendszeresen jelen lévő futballszurkolók
voltak a hangadók. Az ország több városában a járványügyi
operatív törzs döntéseit kommunikáló, palesztin származású
Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár lemondását köve-
telték, Temesváron a város német polgármesterének ablaka
alatt azt kiabálták, hogy „Ne feledd, Herr Fritz, Temesvár nem
Auschwitz”, Piteşti-en pedig az idegengyűlölő indulatok adott
pillanatban már a magyarok ellen fordultak, és a tüntetők a
romániai lelátókon időnként felcsendülő, „Kifelé a magyarok-
kal az országból” rigmust skandálták.

A csendőrség keddi összesítése szerint Románia 70 telepü-
lésén voltak kisebb-nagyobb tüntetések hétfőn a járványügyi
korlátozások ellen, ezek közül 38 esetben a résztvevők száma
meghaladta a törvényes előírásokban megszabott százat. A ha-
tóságok 650 tüntetőt bírságoltak meg 400 ezer lej értékben,
amiért nem tartották be a – fertőzöttebb településeken immár
korábban kezdődő – kijárási tilalmat, a gyülekezési korláto-
zásokat és az egészségügyi előírásokat.

A bukaresti incidenseken kívül Szörényváron (Turnu Seve-
rin), Galacon és Brăilán is voltak erőszakos megnyilvánulá-
sok. Bukarestben 12, Galacon 6 csendőr szenvedett könnyebb
sérülést.
Az államfő elítélte a tüntetéseken megnyilvánult erőszakot 
és idegengyűlöletet

Elítélte Klaus Iohannis államfő a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos megszorítások elleni tüntetéseken megnyilvánult
erőszakot, valamint a demonstrációk politikai célú, idegen-
gyűlölő, antiszemita eszmék terjesztését célzó kisajátítását.

Iohannis leszögezte: Románia működő demokráciaként
mindenkinek garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát,
de az erőszak, a törvények semmibevételére történő felbujtás,
mások egészségének veszélyeztetése és a szélsőséges meg-
nyilvánulások tűrhetetlenek, a gyűlölet és erőszak nem jel-
lemzi Romániát.

Az elnök szerint Romániának úgy sikerült átvészelnie a vi-
lágjárvány korábbi hullámait, hogy polgárainak többsége
megértette a korlátozások szükségességét és betartotta a sza-
bályokat. Iohannis úgy vélte: érthető és jogos a románok elé-
gedetlensége, mindenki belefáradt már az egy éve tartó
egészségügyi válságba, ugyanakkor türelemre, az előírások
betartására és szolidaritásra intette polgártársait. Rámutatott:
nincs más mód a több mint százmillió áldozatot szedő világ-
járvány megfékezésére, mint a mobilitás korlátozása és a tö-
meges immunizáció.

Iohannis ugyanakkor leszögezte: a járvány kezelésében il-
letékes hatóságoknak jobban el kell magyarázniuk az általuk
elrendelt intézkedések értelmét, eredményét, az áldozatokat
vállaló, szabálykövető millióknak pedig azt is el kellene mon-
daniuk, hogy hozzávetőlegesen mikorra várható a korlátozá-
sok feloldása.

Az előző napi incidensek ügyében Dan Barna miniszterel-
nök-helyettes is megszólalt, aki a Digi 24 hírtelevíziónak azt
mondta: a jobbközép koalíciós kormány tiszteletben tartja a
tüntetés jogát, de nem tűri el a huligán, szélsőséges, fasiszta
megnyilvánulásokat. A Mentsétek Meg Romániát Szövetség
(USR) elnöke az AUR-ra utalva hozzátette: hétfő óta Romá-
niának hivatalosan is van egy szélsőséges parlamenti pártja.
(MTI)

a koronás társát a sárga irigységbe kergetni képes ha-
tékonysággal. Mostanság különösen a kezére játszik,
hogy a járvánnyal járó karanténintézkedések rengeteg
embernek keserítették meg az életét anyagi, családi, tár-
sadalmi viszonylatban. Ezt a felgyülemlő feszültséget
pedig politikai szereplők is érzékelik, és ki is használják
minden lehetséges alkalommal. Különösen az „ara-
nyos” csapat. Nem véletlen, hogy ők is a fotelhuszárok
kedvenc csataterén, a „közösségi” médiában vitézked-
nek leginkább, nem ők az első, s sajnos az utolsó társa-
ság sem, amely az üres szövegekre fogékony, hiszékeny
emberek hátán masíroz a parlamentbe. Az ilyen idők
kedveznek a hasonszőrűeknek, s érzik ők is az alkalmas
pillanatot. Az biztos, hogy mindenkinek elege van már
a megszorításokból, de a sorba való beállás előtt érde-
mel egy megfontolást, hogy attól, hogy a megszorításo-
kat megszüntetnénk, a kórházak intenzív osztályai is
kiürülnének-e holnapra, vagy ha ezek az „aranyos” le-
gények ma betiltanák rendeleti úton a koronavírust, hol-
nap ki következne a sorban? Nem vitás, hogy a kormány
csapnivalóan kezelte s kezeli a járványhelyzetet, de ezek
a szerencselovagok sem jobbak egy fokkal sem, ők csak
több hatalomhoz szeretnének jutni a kormányzati kap-
kodást amúgy joggal megunt rétegek felháborodását ki-
használva. A vírustól nem ők, hanem a józan eszünk
védhet meg.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Feszülő húr

Erőszakba torkollott a korlátozások elleni tüntetés
Több mint hatezer új fertőzés

A legutóbbi tájékoztatás óta 6204 új koronavírusos
megbetegedést jelentettek több mint 40 ezer korona-
vírusteszt elvégzése nyomán – közölte kedden a
stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetek-
kel 946.647-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált
fertőzöttek száma Romániában. 845.357 személyt
közülük gyógyultnak nyilvánítottak. 13.257 beteget
kezelnek kórházban COVID–19-cel, közülük 1405-öt
az intenzív osztályokon. Románia területén 69.601
igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni,
16.514 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor
50.589 személy van házi, 105 pedig intézményes ka-
ranténban. Újabb 175 fertőzött halálát okozta a koro-
navírus, ezzel 23.409-re emelkedett a koronavírussal
összefüggésbe hozható halálesetek száma. (Agerpres)

Elérhetők a fertőzöttségi adatok
Az Erdélystat-adatlapokon hétfőtől elérhetőek az el-
múlt kétheti településszintű koronavírus-fertőzöttségi
ráták. A statisztikai szolgálat naponta frissített adatai
a kormány koronavírus elleni védekezésként hozott
új szabályainak csütörtöki bejelentésére reagálva ke-
rültek fel a portálra. A járvány elmúlt ötnapi fertőzött-
ségi rátái minden olyan településen megtekinthetőek,
ahol legalább 250 magyar etnikumú él, a következő
linken: http://statisztikak.erdelystat.ro/adatlapok

Ősztől elindulhat a sepsiszentgyör-
gyi edző- és képzőművészképzés

Ha sikerül megszerezni a szükséges jóváhagyáso-
kat, már ősztől elindulhat Sepsiszentgyörgyön az
egyetemi szintű sport és edzőtudományok, valamint
szobrászat és festészet szak – jelentette be egy
keddi sajtótájékoztatón Tonk Márton, a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora.
Tonk Márton elmondta: Sepsiszentgyörgyön hozzák
létre a magyar állami támogatással működő egyetem
negyedik karát, amely a – jelenleg kihelyezett tago-
zatként működő – agrármérnöki és erdőmérnöki sza-
kok mellett a sport és képzőművészeti szakokat is
magába foglalná. Kató Béla református püspök, az
egyetemet működtető Sapientia Alapítvány elnöke el-
mondta: pályázat alapján választották ki a leendő kar
campusának a tervezőjét. A campus megépítése
Sepsiszentgyörgy történetének a legnagyobb beru-
házása lesz. A püspök bejelentette: a magyar kor-
mány elkülönítette az erre a célra szánt 20 millió euró
körüli összeget. (MTI)

Az EU 560 millió eurót ajánl fel 
a szíriai civil lakosság megsegítésére

Az Európai Unió a tavaly felajánlott összeggel meg-
egyezően idén is 560 millió eurót ajánl fel a szíriai
civil lakosság és a mintegy 5,6 milliót kitevő szíriai
menekült megsegítésére – jelentette be az Európai
Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a harcok
sújtotta Szíria és a régió jövőjéről az – online tartott
– ötödik adományozó konferenciát megnyitó beszé-
dében kedden. Josep Borrell kiemelte: legalább 30
millió embernek van szüksége azonnali humanitárius
segítségre Szíriában, illetve a régió országaiba me-
nekültek közül. (MTI)

Ország – világ

A második világháború utáni nemzetközi összefo-
gáshoz mérhető globális együttműködést kezdemé-
nyeznek a világ több vezető újságjában kedden
megjelent közös cikkükben 24 ország és nemzet-
közi szervezet vezetői a koronavírus-világjárvány-
hoz hasonló veszélyhelyzetek intézményes
megelőzése végett.

A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapban,
valamint több más sajtóorgánum mellett a Le Monde című
francia, az El País című spanyol és a Frankfurter Allgemeine
Zeitung című német újságban megjelent felhívást Boris John-
son brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő,
Angela Merkel német kancellár, Pedro Sánchez spanyol kor-
mányfő, Klaus Iohannis román elnök, Aleksandar Vucic szerb
államfő, Charles Michel, az EU állam- és kormányfői alkotta
Európai Tanács elnöke, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezérigazgatója és sok
más vezető írta alá.

A közös levél szerzői leszögezik, hogy a koronavírus-vi-
lágjárvány az 1940-es évek óta a legnagyobb kihívás, amellyel
a nemzetközi közösségnek szembe kell néznie.

Azokban az időkben, két világháború pusztításai után a po-
litikai vezetők összefogtak a multilaterális világrendszer meg-
teremtése végett. Ennek világos célja volt: az elszigetelődés
és nacionalizmus kísértésének elhessegetése, a kihívások ke-
zelése olyan módon, ahogy arra csak a szolidaritás és az
együttműködés, a béke, a jólét, az egészség és a biztonság
szellemében van mód – fogalmaz a vezetők közös felhívása.

A cikk szerint ma ugyanilyen remény kínálkozik arra, hogy
a koronavírus-járvány elleni közös küzdelem során kiépülhet
egy robusztusabb nemzetközi egészségügyi szerveződés a jö-
vőbeni nemzedékek védelmére.

Világjárványok és más egészségügyi veszélyhelyzetek a jö-
vőben is lesznek, és ezekkel egyedül egyetlen kormány vagy
szervezet sem tud szembeszállni. A világnak közösen, magas
fokú összehangoltsággal kell felkészülnie a világjárványok
előrejelzésére, megelőzésére, észlelésére, felmérésére és a ha-
tékony válaszlépésekre – áll a felhívásban.

Az aláírók szerint ennek érdekében új nemzetközi megál-
lapodásra van szükség, amely a WHO alapokmányára támasz-
kodna és más nemzetközi szervezeteket is bevonna az
együttműködésbe.

E szerződés fő céljai közé tartozna a nemzetközi együttmű-
ködés jelentős megerősítése annak érdekében, hogy javítani
lehessen a riasztási rendszerek működését, az adatmegosztást,
a kutatási tevékenységet, és létrejöhessen az oltóanyagok, a
gyógyszerek, a diagnosztikai eszközök és a személyi védőfel-
szerelések helyi, regionális és globális gyártásának és elosz-
tásának rendszere.

E megállapodás erősítené a kölcsönös elszámoltathatóságot
és a közös felelősségvállalást, az átláthatóságot, valamint az
együttműködést a nemzetközi szabályozások és normák ke-
retrendszerén belül – áll a kéttucatnyi vezető által aláírt keddi
felhívásban. Az aláírók leszögezik: ennek érdekében közös
munkába kezdenek a világ többi állam- és kormányfőjével, a
civil társadalom szervezeteivel és a magánszektorral, mivel
minden vezető együttes felelőssége, hogy a világ levonja a
koronavírus-járvány tanulságait.

Az immunizáció a globális közjót szolgálja, és szükség van
egy olyan kapacitás megteremtésére, amely lehetővé teszi az
oltóanyagok minél gyorsabb kifejlesztését, gyártását és alkal-
mazását – áll a felhívásban.

Boris Johnson brit miniszterelnök már a világ hét vezető
ipari hatalmának (G7) London által rendezett múlt havi virtu-
ális csúcstalálkozóján meghirdette azt a célt, hogy akár száz
nap alatt új oltóanyagokat lehessen kidolgozni a jövőben fel-
bukkanó fertőző betegségek ellen.

Johnson az értekezleten hatalmas és példátlan globális vív-
mánynak nevezte, hogy a koronavírus-járvány kórokozója
ellen hozzávetőleg 300 nap alatt sikerült vakcinát kifejlesz-
teni. Hangsúlyozta azonban, hogy ha sikerül az újonnan meg-
jelenő betegségek elleni oltások kifejlesztésének időtartamát
még tovább csökkenteni, lehetővé válhat annak megelőzése,
hogy a jövőbeni járványok a mostanihoz hasonló katasztrofá-
lis egészségügyi, gazdasági és társadalmi következményekkel
járjanak. (MTI)

A második világháború utánihoz hasonló 
összefogást kezdeményez kéttucatnyi vezető



A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata a Látó szépirodalmi folyóirattal együttműködve
Írd meg magad! címmel költészeti versenyt hirdet közép-
iskolások számára a magyar költészet napja alkalmából.
Ha rejtőzik megírt vers otthon a fiókodban, vagy ha már
régóta szeretnéd kipróbálni írói vénádat, április 6-án éjfé-
lig a tompamiklostarsulat@gmail.com e-mail-címre vár-
juk két versed. 

Követelmények: az első beküldött vers témája/címe
Önarckép, a második vers szabadon választható
témájú/című. Kizárólag olyan verseket fogadunk el, ame-
lyek még nem kerültek közlésre írott, illetve online plat-
formokon.

A beérkező verseket héttagú zsűri bírálja el: Vida Gábor
író, Markó Béla költő, Demény Péter író, költő, Keresz-
tes Attila művészeti igazgató, valamint Tompa Klára,
Simon Boglárka Katalin, Henn János színészek. A leg-
sikeresebb munkákat a Látó szépirodalmi folyóirat pub-
likálja, valamint a Tompa Miklós Társulat művészei
versműsort készítenek belőlük, amit a színház a magyar
költészet napján, április 11-én este 7 órától mutat be az
aktuális járványügyi rendelkezéseknek megfelelő formá-
ban. (PR-titkárság)

Írd meg magad!
Költészeti verseny 

középiskolások számára
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Holnap már április. Vajon most mivel
fognak megtréfálni? Sok jóra aligha
számíthatunk. Egyre vörösebb az or-
szág. Ezzel újabb intézkedések, megszo-
rítások járnak. A mi javunkra
természetesen. Csak sajnos ebbe fogunk
belegebedni. Ha nem a betegség és az
általános válság, akkor a nyomasztó,
depressziós közhangulat miatt. A nyilvá-
nos rendezvények, a találkozási, szóra-
kozási lehetőségek, alkalmak is újra
megritkultak. Rossz évjárás volt, mond-
ják majd a jövőben a kulturális életre.
Akár a borra, amikor a szőlőt fagy, jég,
sokfajta kártevő sújtja, tizedeli meg.
Igen, kényszerhelyzet volt, színház, zene,
előadó-művészet, kiállítás, könyves ak-
ciók, minden korábbi népszerű rendez-
vényforma mostoha sorsra jutott. És ki
tudja, mikor tér vissza a régi kerékvá-
gásba? Mi, lapszerkesztők is kínlódunk
a hiánnyal, azzal a szituációval, hogy az
események megcsappantak, elmarad-
nak, mindaz, ami a közönség számára
fontos volt és népszerű a sajtótükörben
is, hosszú ideje eltűnt környezetünkből.
Az idő méricskélésével azért jobb óvatos
lenni, nagyon viszonylagos, hogy mi
hosszú vagy rövid. Az egy év nem
semmi, de történelmi viszonylatban ele-
nyésző. És harminc? Az már valami. Ma
döbbentem rá, hogy lapunk hétről hétre
megjelenő irodalmi-művészeti mellék-

lete, a Múzsa három évtizede került elő-
ször az olvasók elé. Na, nem valamiféle
hirtelen megvilágosodás tört rám, a 
Facebook juttatta eszembe, hogy öt esz-
tendővel ezelőtt a Bernády Házban
népes közönség jelenlétében ünnepeltük
író és művész barátainkkal együtt a
Múzsa 25. születésnapját. Hát akkor
most 30 évesek vagyunk. Szép férfikor,
virágzó fiatalembernek hiheti magát,
aki ennyit tölt. A múzsáknak ennyi meg
sem kottyan, ők megmaradnak örök fia-
talnak és szépnek. Talán még jövőjük is
van. Hacsak a feltartóztathatatlanul fej-
lődő technika és technológia végleg el
nem törli valamikor az ilyen megfogha-
tatlan, szellemi, mítoszteli, virtuális vi-
lágot. De maradjunk a Múzsa tárgyi,
sajtós, online-os valóságánál.

Múlt szombaton adtuk közre a hétvégi
melléklet 1479. számát. Az 1. szám
1991. április 6-án látott napvilágot.
Azóta kisebb-nagyobb formai változta-
tásokon ment át, a nyomdai körülmé-
nyek javulása, a digitalizálás jótékony
hatással volt rá, a társadalom, a közé-
let, az általános élet- és szemléletmód
változásai, a kultúra anyagi háttérbe
szorítása ellentétesen befolyásolta a
lapszerkesztést. Olvasóink kedvező visz-
szajelzései mégis biztatóan hatottak,
megerősítettek abban, hogy érdemes
folytatni a megjelentetését, a város, a

megye, a széles nyilvánosság elvárja,
hogy sokszínű, sokrétű kulturális moz-
galmunk ilyen formában is jelen legyen
a köztudatban. Folytatjuk is, és hiszem,
hogy a korábbi társszerkesztőm, Bölöni
Domokos és a mostani, Kaáli Nagy Bo-
tond nevében is mondhatom, nekünk is
sok örömöt szerzett a számtalan vers,
széppróza, esszé, recenzió, kritika, a sok
jó fotó, grafika, reprodukció, amely
mindeddig 5916 újságoldalon került
önök elé, kedves olvasók. Másképpen
érzékeltetve, amit eddig közzétettünk, az
mintegy negyven 150 oldalas kötetet töl-
tene meg. Nem mind remekművel, ezzel
tisztában vagyunk. De az is biztos, hogy
mindig igyekeztünk igényes, minőségi és
érdekes szöveget, élvezetes olvasmányt,
sokaknak tetsző látványt nyújtani közön-
ségünknek. Hogy néha jobb lett volna,
ha fülünkbe cseng a humorista Romhá-
nyi József rigmusa: „Te szent múzsa, ir-
galmazz,/ milyen ócska rímhalmaz!”?
Lehet, de bízunk benne, hogy sosem a
mi Múzsánkat illette a bírálat. És ezután
sem szolgálunk rá a bírálatra. De ha
már fricska, és amúgy is április elseje
lesz holnap, álljon itt befejezésül egy kis
limerick a „házi” termésből:

Forrong a parlament porondja,/ sok
bohóc balra ment s kimondja:/ Nem lesz
több piálás,/ tilos a kijárás!/ Ti lesztek
április bolondja! (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Több mint harmincmillió lej
értékben két uniós pályázatot
nyert nemrég a segesvári kór-
ház, így új, korszerű gépek-
kel, egészségügyi felsze-
relésekkel látják el az intéz-
mény Covid-részlegét. Sajnos
a járvány harmadik hullámá-
ban Maros megyében is nő az
esetszám, dr. Tanaszi Sarolta, a
segesvári kórház menedzsere
szerint előreláthatólag már a
héten ismét bővíteniük kell 
a Covid-osztályon az ágyak 
számát.

A segesvári kórházat már tavaly
tavasszal, a járvány kitörését köve-
tően bekapcsolták háttérkórházként
a fertőzött betegeket ellátó Maros
megyei körforgásba, és azóta folya-
matosan fogadja a megyéből, illetve
az ország különböző részeiről ér-
kező betegeket. Kezdetben elsősor-
ban fertőzésgyanús pácienseket
fogadtak, hogy tehermentesítsék a
megyeszékhelybeli Covid-kórháza-
kat, majd ahogy nőtt a betegszám,
és a vásárhelyi kórházakban kezd-
tek betelni a helyek, a segesvári
kórházban is növelni kellett az ágy-
számot, mind a Covid-kórtermek-
ben, mind az intenzív terápiás
részlegen. Az elmúlt év utolsó
három hónapjában többször volt telt
ház ott is, ezért sok esetben rekord-
gyorsasággal, egyik napról a má-
sikra kellett megoldást találni a
betegek elhelyezésére, előfordult,
hogy huszonnégy óra alatt kellett
növelni a kórház befogadóképessé-
gét, újabb ágyakat elhelyezni, il-
letve elvégezni az elkülönítési
munkálatokat, hogy fogadni tudják
a kórházi ellátásra szorulókat.

A nehéz időszakot követően dr.
Tanaszi Sarolta, a kórház mene-
dzsere január közepén jó hírekkel
szolgált, hiszen csökkent a betegek
száma mind a fertőzötteket ellátó
kórtermekben, mind az intenzív te-
rápiás osztályon voltak szabad he-
lyek, javult a helyzet az esetek
súlyosságát illetően is. Emiatt csök-
kentették a koronavírus-fertőzöttek
számára fenntartott helyek számát,
hogy nagyobb figyelmet tudjanak

fordítani az egyéb bántalmak miatt
a kórházhoz forduló páciensekre,
viszont sajnos a napokban az intéz-
ményvezető arról számolt be, hogy
a járványhelyzet ismét romlik, így
már a hét végén növelniük kellett a
Covid-részlegen az ágyak számát.
A bővítéssel több mint ötven 
ágy a fertőzötteknek

Dr. Tanaszi Sarolta elmondta, az
általa vezetett segesvári kórházban
a fertőzőosztály maradt Covid-rész-
leg, miután lecsökkentették a koro-
navírusos betegek ellátására szánt
helyeket, a stratégia ugyanis az,
hogy a betegszám függvényében
csökkentik vagy növelik ezeknek a
helyeknek a számát. A tüdőgyó-
gyászati részleg non-Covid tébé-
céosztály lett, de mivel ott két
emelet áll rendelkezésre, az egyi-
ket meghagyták a fertőzésgyanús
pácienseknek. Az ATI részlegen
hét ágy áll a koronavírusos bete-
gek rendelkezésére, szombati be-
szélgetésünk idején ezek
mindenike foglalt volt, a súlyos ál-
lapotban lévő betegek között akad-
tak olyanok, akiket Râmnicu
Valceáról, Brassóból, Bukarestből
szállítottak Segesvárra.

A Covid-részlegként üzemelő
fertőzőosztályon eddig 20 ágy volt,
amiből az elmúlt hét végén 16 volt
foglalt. Emellett a belgyógyászati
részlegen a múlt évben kialakítottak
egy 35 ágyas részt, ahol az utóbbi
időben a fertőzésgyanús eseteket fo-
gadták, de már a hét végén bővíteni

kellett a beigazolt fertőzötteknek
szánt ágyszámot, így a tüdőgyógyá-
szati rész marad a gyanús eseteknek.
Most, hogy a protokoll alapján elis-
merik az antigén gyorsteszt eredmé-
nyét is, azok kerülnek a
fertőzésgyanúsak számára fenntar-
tott részlegre, akiknél a gyorsteszt
negatív eredményt hoz, ellenben jel-
legzetes tüneteik vannak.

Felvetésünkre dr. Tanaszi Sarolta
is megerősítette a járvány harmadik
hulláma kapcsán sokat hangoztatott
tapasztalatot, miszerint az utóbbi
időben fiatalabb, sok esetben komo-
lyabb társbetegségekkel nem ren-
delkező páciensek kerülnek súlyos
állapotban kórházba, mint mondta,
sajnos 49 éves beteget is veszítettek
el az intenzív osztályon.

Az igazgatónő úgy véli, talán az
idősebbek elővigyázatosabbak, hi-
szen tudják, hogy ők kockázati cso-
portnak számítanak, körükben
nagyobb az elhalálozási arány, a fi-
atalok viszont nem veszik elég ko-
molyan a járványt, mivel nem érzik
veszélyben magukat, így nem iga-
zán tartják be az előírt szabályokat.
Ugyanakkor sokan túl későn fordul-
nak orvoshoz, amikor már nehéz
visszafordítani a betegség súlyos le-
folyását. Nagyon sokan otthon tesz-
telik magukat, azt gondolják,
fiatalok, egészségesek, így nem

eshet komolyabb bajuk, kerülik a
kórházat, és csak akkor fordulnak
orvoshoz, amikor már nem kapnak
levegőt – osztotta meg tapasztalata-
ikat a menedzser.

Mint mondta, a Covid-részlegen
dolgozók kimerültek, főleg az in-
tenzív terápián több mint egy éve
szolgálatot teljesítő munkatársaik.
Próbálnak nekik alkalomadtán né-
hány szabadnapot adni, hogy fel-
szusszanjanak, hiszen a nagy
volumenű munka mellett lelkileg is
megterhelő számukra nap mint nap
látni a betegek szenvedését, szem-
besülni azzal, hogy pácienseket ve-
szítenek el.
Mintegy ezer betegből harmincat
veszítettek el

A járvány kitörése óta ezerhez
közelít a segesvári kórházban ellá-
tott betegek száma, közülük sokan
súlyos állapotban kerülnek oda,
ennek ellenére igen magas a kór-
házban a gyógyultak aránya, a több
mint egy év alatt harminc pácienst
veszítettek el – tudtuk meg dr. Ta-
naszi Saroltától.
Performáns felszerelés 
a Covid-részlegnek

A sok beteg, valamint a nagy vo-
lumenű munka ellenére az utóbbi
évben is folyamatosan fejlesztették
a kórházat, és ezen a téren ez az év

is jelentős előrelépést hoz, hiszen
nemrég két európai uniós projekttel
nyert a kórház több mint 30 millió
lej vissza nem térítendő támogatást,
aminek köszönhetően új gépekkel,
egészségügyi felszereléssel látják el
az intézmény Covid-részlegét.

A menedzser elmondta, Covid-
háttérkórházként a koronavírussal
fertőzött pácienseket ellátó részleg
felszerelésére pályáztak, az egyik
projekt értéke 28 millió lej, a má-
siké 5 millió, jelenleg a közbeszer-
zési eljárás folyik. Az elnyert
összegekből egyebek mellett vásá-
rolnak egy PCR-gépet, így helyben
is el tudják majd végezni a korona-
vírustesztet, nem kell Vásárhelyre
küldjék a mintákat. Emellett besze-
reznek egy új röntgengépet a 
tüdőgyógyászati részlegre, hogy
külön-külön tudják elvégezni a co-
vidos és a nem covidos páciensek
vizsgálatát. Ugyanakkor egy perfor-
máns CT-berendezéssel, egy újabb
automata röntgengéppel, valamint a
kórház részlegei közötti hatéko-
nyabb, gyorsabb kommunikációt
elősegítő rendszerrel is gazdagodik
a kórház felszereltsége. A laborató-
riumát is új generációs gépekkel lát-
ják el, illetve egy labororvost is
alkalmaznak – osztotta meg lapunk-
kal a pályázatok rendeltetésével
kapcsolatos részleteket a kórházme-
nedzser.

Két uniós pályázatnak köszönhetően
Korszerű felszerelés a segesvári kórház Covid-részlegére

Menyhárt Borbála

A segesvári kórház menedzsere

A segesvári kórház Forrás: a segesvári kórház Facebook-oldala



Újabb ritka pillanatnak lehet-
tünk tanúi március 30-án
Nagyernyében, ahol a kívül-
belül megújuló református
templom újonnan felépített
tornyára felkerült a rézborí-
tású, négy fiatoronnyal díszí-
tett toronysüveg a gömbbel
és a csillaggal a tetején. 

Az 5,5 tonnás, fából ácsolt szer-
kezetet a felújítást és toronyépítést
végző Building Invest megbízásá-
ból hosszas előkészületek után egy
110 tonnás toronydaru emelte a ma-
gasba, és engedte le a 97 fém rögzí-
tőszárra, amelyek biztosan
megtartják a toronysisakot. Az ács-
munkát Gólya Levente, a helyi épí-
tészeti cég szakembere, presbiter, a

rézborítást a jobbágyfalvi Kilyén
Serv. Kft. készítette.

Az 1758-ban épült református
templom tornya 1946. szeptember
3-án omlott össze, és ment tönkre a
nagyharang is. A II. világháború
utáni nehéz esztendőkben a meg-
apadt gyülekezetnek nem volt
anyagi lehetősége a torony vissza-
építésére, és egy szerény, zsindely-
tetős, fából készült haranglábban
elhelyezett harang szolgálta a helyi-
eket. 

Ifj. Szász Attila református lel-
kész vezetésével 2018-ban kezdő-
dött el a templom felújítása,
egyrészt a gyülekezet adományá-
ból, jelentős részben az Erdélyi
Református Egyházkerület és Ma-

gyarország kormányának a támo-
gatásával. A templomhajó átalakí-
tása már a vége félé jár, elkészült
az új karzat, amelyre az Angster
testvérek által épített orgona kerül.
Felújították a szószéket is, amely
egykoron a marosvásárhelyi refor-
mátus kollégium dísztermében állt.
A templomhajó elé, jól megerősí-
tett alapokra a munkálatot végző
Building Invest cég szakemberei
felépítették az új tornyot, amelyre
a napsütésben szépen csillogó réz-
borítású süveg került. Az összeil-
lesztésnél még szükség lesz
ácsmunkára, hogy összedolgozzák
a süveget a toronnyal. Koré József,
a munkálatokat végző cég vezetője
érdeklődésünkre elmondta, hogy a

torony leomlásának szeptember 3-i
évfordulójára befejezik a munkát. A
domb élén levő torony bejáratához
új gyalogosfeljáró is készül. 

– Ezennel helyreállt a nagyernyei
reformátusok önbecsülése, akiknek
régi vágya volt, hogy a három
másik felekezet templomához ha-
sonlóan a megcsonkult református
istenházának is messzire ellátszó
tornya legyen – mondta Tavaszi 
Albert gondnok. 

A ritka eseményen ifj. Szász At-
tila református lelkész mellett a fő-

gondnok és presbiterek voltak jelen,
néhányan a távolból követték,
ahogy a helybeli reformátusok
„vára” immár messziről „megsüve-
geli” az arra járókat. Kár, hogy a
gyülekezet tagjai közül nem vettek
részt többen a torony „megkoroná-
zásán”, és az iskolás gyermekek
számára is feledhetetlen esemény
lett volna, ha látják, ahogy a több
mint öttonnás toronysüveg szép las-
san a levegőbe emelkedik, illeg-bil-
leg egy keveset, majd óvatosan a
helyére kerül. (bodolai)

A új torony majdnem a helyén Fotó: Bodolai Gyöngyi

A új torony a földön Fotó: Bodolai Gyöngyi
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Ágota világa olyan, mint egy nagy,
vidám, visszájára fordított kabát.
Szinte bármilyen élethelyzetre van

valamilyen szokatlan, többnyire derűs, néha
elgondolkoztató története, amit szívesen meg
is oszt a hallgatóságával. Érdeklődőkben
pedig – mesélő kedvének köszönhetően – so-
hasem szenvedett hiányt. 

– Az anyai nagytatám volt mindig ilyen
víg kedélyű. A nehéz időket is megszelídítő
tréfáin és a nevetésén kívül mást nem is örö-
költem tőle, de ez minden anyagi haszonnál
többer ér – jegyezte meg negyvenes éveiben
járó ismerősöm beszélgetésünk elején.

– Édesanyám sohasem csent magának egy
csipetnyit sem ebből a derűből, így az egész
nekem maradt. Amikor még kisiskolás vol-
tam, délutánonként gyakran megszöktünk
otthonról tatával. A lakónegyedünktől húsz-
percnyi járásra eső erdőbe, vagy messzebb,
a Somostetőre vitt az utunk. Akkoriban még
nem volt beépítve a környék magánházakkal,
így mesébe illő virágos réteken, színpompás
domboldalakon vághattunk át. Ritkán pihen-
tünk meg, és olyankor is csak egy szussza-
násnyit, mégsem éreztem a fáradtságot, mert
tata egész úton mesélt. A legapróbb bogártól
a falombok közt rejtőzködő énekesmadarakig
minden teremtmény az ismerősömmé vált,
miközben a történeteit hallgattam. Egy bio-
lógus veszett el benne, de annak idején, a há-
ború utáni években a dédszüleim anyagi
helyzete nem tette lehetővé, hogy taníttassák.
Ő azonban nem panaszkodott emiatt. Igazi
életművészként mindig tudott örülni annak,

amit elébe hozott a nap. Talán az volt a titka,
hogy nem fordult magába, inkább kifelé, a
környezetére, a hozzá közel állókra figyelt. A
nemkívánatos helyzeteket is a szerettei ja-
vára tudta fordítani, ezt leginkább egy hús-
véthétfőn tapasztaltam meg. Tizenhat éves
kamaszlányként nemi-
gen tett már boldoggá a
locsolkodás, ráadásul
éppen akkoriban szakí-
tottunk az első barátom-
mal, így még kevésbé
volt hangulatom a vendégváráshoz. Tatámat
sohasem avattam be a magándrámáimba,
valahogy mégis mindig ráérzett a bána-
tomra. Azon a régi ünnepen sem volt ez más-
ként. Hajnali háromkor becsoszogott a
szobámba, felébresztett, és suttogva mondta,
hogy kapjam gyorsan össze magam, mert
indulunk a vonathoz, vár az Istenszéke. Fél-
álomban még azt hittem, tréfál, de egy óra
múlva, a városból kifelé zötyögő szerelvé-
nyen már tudtam, hogy ez az ő húsvéti vi-
gaszajándéka számomra. A legszebb, amit
valaha valakitől kaptam. Vállalta érte a
családi szemrehányásokat, a napokig el-
tartó ,,haragszom rád-”ot, amin az sem
enyhített, hogy szép, cirkalmas betűvel te-
leírt cédulát hagyott hátra anyáméknak a
húsvéti titkos túra előtt. Ilyen ember volt az
én nagyapám.

– Gyanítom, hogy nem ez az egyetlen hús-
véti emléked róla – szólaltam meg az apró,

láthatatlan szirmokban szitáló csendben.
– De a legélénkebb. Persze, az is előttem

van, ahogy kisebb koromban tata kölnivízzel
ébreszt húsvét hétfőjén, és locsolóvers he-
lyett egész kis verses mesét kerekít körém. De
ezek évről évre ismétlődő rituálék voltak, így

nem is tudnék egyetlen-
egyet kiemelni. Egy vi-
rágvasárnapi emlék
viszont most egészen
életszerűen villant át
rajtam. A konfirmálá-

som története. Akik ismernek, tudják, hogy
az életemben mindig, minden helyzetben
adódott valami meglepő csavar, váratlan for-
dulat. Miért lett volna ez másként azon az
ünnepi vasárnapon, amikor húszegynéhány
tizenéves, köztük én is, vallást tehettünk re-
formátus hitünkről. Nagyon készültem erre
az alkalomra, és mivel féltem, hogy felsülök,
napokon át gyakoroltam a keresztény éneke-
ket és a katekizmusból rám osztott kérdé-
sekre a választ. Most is tisztán emlékszem,
arra kellett felelnem, ,,miképpen szerezte a
mi Urunk, Jézus Krisztus az úri szent vacso-
rát”. Szombat délután tartották a kikérde-
zést, és én egész pénteken csak ezeket az
egymásba szövődő szavakat ismételgettem,
mégpedig jó hangosan. Estére kicsit reszelt
a torkom, de nem tulajdonítottam jelentősé-
get neki, másnap viszont hang nélkül ébred-
tem. Kétségbeesve próbáltam helyrehozni
magam, de minél inkább erőlködtem, annál

érthetetlenebbé vált a mondanivalóm. Édes-
anyámék rémülten nézték a vergődésemet,
egyedül nagytatám maradt ki a családi pá-
nikból. Vette a kabátját, és kifordult az ajtón.
Az otthoniak, persze, elkönyvelték, hogy
,,megint megszökött” a közös teherviselés
elől, de én tudtam, hogy másról van szó. Pár
óra múlva vissza is érkezett, térült-fordult
párat a konyhában, aztán már hozta is a gő-
zölő gyógynövényes főzetet, amiből jó na-
gyokat kellett kortyolnom. Máig sem tudom,
mit itatott velem, mert kora délutánra, ha
halkan is, de meg tudtam szólalni. Így nem
vallottam szégyent életem egyik legfontosabb
eseményén. Most is emlékszem, hogy miköz-
ben a kérdezett igerészt a lelkész szólítására
elmondtam, tatám többször is levette a
szemüvegét, mintha bepárásodott volna. 

Ugyanez a pillanatkép maradt meg róla
egy két évvel korábbi ünnepről is, amikor –
a kommunista rendszer után bátorságra
kapó – szüleim tizenegy évesen végre meg-
kereszteltettek. Akkor is tavasz volt, és, ha
jól emlékszem, húsvét közeledett. Ahogy
most is… Csodaváró idő… A különbség
csak annyi, hogy ezúttal – akárcsak az el-
múlt pár évtized alatt annyiszor – jó erősen
be kell csukjak minden külső ablakot, hogy
kinyíljon az a titkos belső, és meglássam
benne a Kelemen-havasok reggeli ébredé-
sét, az Istenszéke hófoltos üdvözletét. Nem
mindig sikerül ez a varázslat, de amikor
mégis, akkor már az összetéveszthetetlen,
mély hang simogatását is érzem: megérkez-
tünk, kisunokám.

Ünnepi szökevények

Messzire ellátszó jel 
A helyére került a rézborítású toronysüveg
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Marosvásárhely Polgármes-
teri Hivatala, az erre szako-
sodott cégekkel együtt-
működve, elkezdte az elekt-
ronikai és elektromos készü-
lékekből származó hulla-
dékok begyűjtését. A be-
gyűjtés szombatonként tör-
ténik: április 3., 10., 17. és
24-én.

A Tiszta környezetért mottót vi-
selő kampány során a következő
készülékeket gyűjtik be: televízió,
számítógép, hűtőszekrény, főző-
kályha, mosógép, porszívó, vasaló,
világítótest, energiatakarékos
égők, neoncsövek, LED-es égők és
csövek, elemek és akkumulátorok.
Szombatonként az alábbi begyűj-
tőpontokra lehet szállítani az elekt-
ronikai hulladékot:

Április 3.: Moldova (Super kör-
nyéke), Brassó (Dacia, kazánház
környéke), a Maros Művészegyüt-
tes mögött, Parângului utca (Profi
üzlet), a Szentjánosbogár óvoda

mellett (Palas üzlet mögött), Koós
Ferenc utca, Godeanu utcával való
kereszteződés.

Április 10.: Kárpátok sétány
(Darina üzlet mellett), Szabadi
utca (játszótér), Constantin Hagi
Stoian utca (új tömbházak kör-
nyéke), Szabadság utca – N. Băl-
cescu utcával való kereszteződés
(autóbusz-megálló), sportcsarnok,
a Levendula utca Iuliu Maniu ut-
cával való kereszteződése (vasút).

Április 17.: Árvácska utca (ka-
zánház mellett), Aurel Filimon
utca (parkoló környéke), főtéri
övezet (Kiskatedrális), Rozmaring
utca, Vajdahunyad utca, Kudzsir
utcai kereszteződés, Resica utca.

Április 24.: Ştefan cel Mare
utca (parkoló), Mihai Eminescu
Művelődési Ház (parkoló), a Béke
utca G. Coşbuc utcával való ke-
reszteződése, a Făget utca Székely
Vértanúk utcával való keresztező-
dése. (szer)

Április 12–16. között ötödik
alkalommal rendeznék meg
Marosvásárhelyen a Break-
fast 4 Bikers címet viselő
bringás reggelizést, ehhez
önkéntes segítők jelentkezé-
sét is várják. 

Április 12-én, hétfőn az 1918.
December 1. út és a Ştefan cel
Mare utca kereszteződésénél vár-
ják a kerékpárral közlekedőket.

Az esemény – amelynek kereté-
ben kávéval, meleg teával és pék-
süteménnyel kedveskednek a
biciklizőknek – reggel 7.30–9 óra

között zajlik. Az emberek nagy
része sietve teker valahova, de
ilyenkor is szükségük van a reggeli
energiára. Az önkéntesek feladata
az lenne, hogy a kerékpárosok nap-
ját feldobják azzal, hogy megszó-
lítják őket, segítenek a kérdőívek
kiosztásában és azok feldolgozásá-
ban. „A reggeli ébrenlét érdekében
kávét biztosítunk az önkéntesek-
nek, valamint megajándékozzuk
egy MuresMobil pólóval” – tájé-
koztatott Gál Sándor, a Maros-
széki Közösségi Alapítvány
vezetője. (pálosy)

A koronavírus-járvány terjedésének megféke-
zését célzó újabb szigorításokat fogadtak el a
múlt hét végén, melyeket a négyezrelékes fer-
tőzöttségi szint fölött alkalmaznak. Március
29-étől, hétfőtől a 4, illetve a 7,5 ezrelékes, il-
letve annál magasabb fertőzöttségi szint ese-
tén léptek életbe az új szabályozások. 

Április 14-éig hosszabbították meg a tavaly óta tartó
járványügyi veszélyhelyzetet. A Maros Megyei Sür-
gősségi Helyzetek Bizottsága március 26-án, pénteken
elfogadta a koronavírus-járvány Maros megyei terje-
désének megakadályozására vonatkozó 66-os számú
határozatát, március 28-ától, vasárnaptól pedig a 348-
as számú kormányrendelet újabb előírásait alkalmaz-
zák – tájékoztatott a prefektusi hivatal sajtóosztálya.
Megkeresésünkre hangsúlyozták, hogy amennyiben
egy településen a fertőzöttségi arány meghaladja a 4
vagy 7,5 ezreléket, az elrendelt korlátozások két hétig
érvényben maradnak abban az esetben is, ha néhány
nap alatt 4, illetve 7,5 ezrelék alá csökken az esetszám.

Március 27-étől Marosvásárhely is a 3/1000 eset-
számú települések közé került a múlt heti, jóval ala-
csonyabb értékeket követően, a március 29-i
közlemény szerint Maros megyében a közegészség-
ügyi igazgatóság számításai alapján az utóbbi 14 nap
fertőzöttségi aránya 2,23 ezrelék volt (szerdán már
2,30). Szászrégenben a fertőzöttségi mutató megha-
ladta a 4 ezreléket, így hétfőtől ott érvénybe léptek az
új járványügyi szabályok: két hétig pénteken, szomba-
ton és vasárnap az üzletek 18 órakor bezárnak, 20 órá-
tól kijárási korlátozást vezettek be.
4–7,5 ezrelékes fertőzöttségnél hétvégi korlátozások

A 2021. évi 348-as számú kormányrendelet legfon-
tosabb előírásai tartalmazzák a korlátozások mértékét,
ezek közül említjük a fontosabbakat.

Amikor egy településen az 1000 lakosra kivetített
megbetegedések száma meghaladja a négyes határér-
téket, azaz 4–7,5/1.000 közötti a fertőzöttségi mutató,
hétvégeken – péntek, szombat, vasárnap 20 órától –
érvénybe lép a kijárási korlátozás. A kereskedelmi egy-
ségek, szolgáltatók, akár beltéri, akár kültéri egységek-
ben tevékenykednek, csak 18 óráig tarthatnak nyitva
hétvégeken. A szigorítás a 3,5 ezrelék alá csökkenéssel
egyidejűleg megszűnik. A sport- és fitnesztermek nem
tarthatnak nyitva, amikor egy település 4 ezrelékes
esetszámát jelzik a hatóságok, és csak akkor fogadhat-
ják újra a sportkedvelőket, amikor 3,5 ezrelék alatti
lesz a mutató. Az intézkedés kizárólag a közösségi fit-
nesztermekre érvényes, a hivatásos sportolók által
használt sporttermekre nem. Azokon a településeken,
ahol a fertőzöttségi arány 3,5/1.000 lakos, nem érvé-
nyesek az említett szabályozások.

A korlátozások alól kivételt képeznek a házhoz szál-
lítást végző futárszolgálatok, rájuk a 18–5 óra közötti
kijárási korlátozás nem vonatkozik.
7,5 ezrelék fölött mindennapi szigorítás

Amikor egy településen a fertőzöttségi arány meg-
haladja a 7,5 ezreléket, a kormányrendelet értelmében
a lakhelyelhagyás a hét minden napján 20 óráig enge-
délyezett. Amennyiben 7/1.000 a fertőzöttségi arány, a
település mentesül a 20 órai kijárási korlátozás alól. A
kereskedelmi egységek, szolgáltatók, akár beltéri, akár
kültéri egységekben tevékenykednek, csak 18 óráig
tarthatnak nyitva a hét minden napján. Ez alól kivételt
képeznek a házhoz szállítást végző futárszolgálatok,
rájuk a 18–5 óra közötti kijárási korlátozás nem vonat-
kozik. Az intézkedést a tizennégy napos átlag 1.000 la-
kosra számított 7-es esetszám alá kerülését követően
oldják fel. A korábban kezdődő kijárási tilalom esetén
a 20 óra után útra kelőknek hatósági ellenőrzéskor saját
felelősségre kitöltött nyilatkozatot kell felmutatniuk,
amelyben szerepel az úti cél, akárcsak korábban a 23,
majd a 22 óra utáni korlátozás bevezetése során.
Saját felelősségre kitöltött nyilatkozat

A 4 ezrelékes fertőzöttségi mutató alatt 22 óra és haj-
nali 5 óra között csak indokolt esetben hagyható el a
lakás, ezt pedig a rendfenntartóknak igazoltatáskor
munkahelyi igazolvánnyal vagy magánügyben a saját
felelősségre kitöltött nyomtatvány felmutatásával kell
alátámasztani. A munkahelyre tartó személy munkahe-
lyi igazolvánnyal, a munkáltató által kiállított, vagy
saját felelősségre kitöltött nyilatkozattal közlekedhet
este 10 óra után, a kijárási korlátozás idején. Személyes
ügyintézésnek számít többek között az olyan egészség-

ügyi ellátás, amely nem tűr halasztást, illetve a gyógy-
szerbeszerzés, gyermekfelügyelet vagy idős, beteg, fo-
gyatékkal élő gondozása. A településen átutazók,
akárcsak azok, akik a korlátozás idején utaznak repü-
lővel, vonattal, tömegközlekedési eszközzel, és azt
megvásárolt utazási jeggyel vagy más módon igazolni
tudják. Haláleset miatt is elhagyhatják lakásukat a la-
kosok, a saját felelősségre tett nyilatkozatot azonban
minden esetben fel kell mutatniuk. 
Gazdasági egységek tevékenysége 5–21 óra között

Azokon a településeken, ahol az ezer lakosra számí-
tott fertőzöttségi mutató 4–7,5 közötti, a gazdasági
egységek tevékenységét is 5–21 óra közöttre korlátoz-
zák. A szabályozás szerint mind bel-, mind kültéri ke-
reskedelmi tevékenység vagy szolgáltatás esetében,
akár közszolgáltatásként, akár magánvállalkozásként
működnek, péntek, szombat, vasárnap 5–18 óra között
tarthatnak nyitva azokon a településeken, ahol az eset-
szám meghaladja a négy ezreléket, és kisebb 7,5 ezre-
léknél vagy azzal egyenlő. Ez a korlátozás nem
érvényes a 3,5 ezrelékes vagy annál alacsonyabb fer-
tőzöttségi mutató esetében. Gazdasági korlátozások
lépnek érvénybe a 7,5 ezreléket meghaladó települése-
ken is. Ezek alól kivételt képeznek a gyógyszertárak,
üzemanyagtöltő állomások, a házhoz szállítást végző
cégek, a 9+1 személyes tömegszállító járművekkel
közlekedők, a 2,4 tonnásnál nagyobb teherszállítók. A
felsorolt szolgáltatók tevékenységüket teljes munka-
időben végezhetik, a járványügyi szabályok betartásá-
val. Amennyiben az esetszám 7 ezrelék alá csökken,
érvényét veszti az 5–18 óra közötti tevékenység korlá-
tozása.
Nagyszombat éjszakájára részleges feloldás

Április 3–4-én, nagyszombat éjszakáján a húsvétot
ünneplő keresztények számára éjjel két óráig engedé-
lyezik a szabad mozgást, így részt vehetnek az éjféli
feltámadási szentmiséken. Május 1–2-án az ortodox
húsvétra való tekintettel ugyancsak felfüggesztik a la-
kosság éjszakai kijárási tilalmát, és 20–2 óra között en-
gedélyezik az egyházi szertartásokon való részvételt.

A hét végén hat Maros megyei községben: Szászná-
dason, Oláhkocsárdon, Görgényoroszfaluban, Magyar-
bükkösön, Vajdaszentiványon és Marosoroszfaluban
4–7,5 közöttire ugrott az esetszám, míg Sárpatakon 7,5
ezreléknél magasabb volt a megbetegedések számará-
nya.
Összehangolt ellenőrző akciók

Maros megyében a hét végén is szerveztek ellenőrző
akciókat a nagyáruházak parkolóiban, piacokon, étter-
mek teraszain, kereskedelmi egységekben a rendőrök-
ből, csendőrökből és a helyi rendőrség járőreiből álló
csapatok. A koronavírus-járvány terjedésének megaka-
dályozását célzó óvintézkedések betartását ellenőrizték
zsúfolt helyeken és a tömegközlekedési eszközökön.
Az utóbbi 24 óra alatt megyeszerte 155 kereskedelmi
egységet és 375 tömegközlekedési eszközt ellenőriz-
tek, és 2.420 személyt igazoltattak. A kihágások miatt
215 bírságot róttak ki, összesen 31.950 lej értékben.

A járványügyi helyzetről naprakész információkat
a Maros Megyei Közegészségügyi Hatóság 
honlapján (https://www.aspms.ro/documente/inci-
denta.pdf), vagy a Maros megyei prefektusi hivatal
honlapján (https://ms.prefectura.mai.gov.ro/, illetve
https://ms.prefectura.mai.gov.ro/coronavirus) lehet 
találni. 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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A négy ezrelék fölötti fertőzöttségi szintnél
Újabb járványügyi szigorítások 

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A Marosszéki Közösségi Alapítvány
szervezésében

Bringás reggeli 
– Breakfast 4 Bikers

Elektromos és elektronikai
hulladékok gyűjtése

      
     

    
     

     
       

       
      

      
     

     
      

    
      

      
      

      
     

       
      

    
        

       
     

       
   

     
     
       
       

   

      
      

      
        
        

 
       

      
    

      
       

    
       

      
      

      
        

    
       

    
      

        
       

      
       

       
    

       
       
     

        
      

       
      

         
         

 
       

     
      

      
       

       
         

 
       

       
      

      
        

       
       

      
      

       
      

     
       
         
 

      
      
     

      
    

       
     

       

    
 

         
      

    
      

       
       

         
      

        
       

        
         

       
       
        

      
     

       
       
        

         
         

        
       

   
      
       
     
       

        
         

      
    

       
      

         
       
      

       
       

        
        

 
       

          

          
    

      
        

      
      

     
      

    
       

      
      

 

      

                  
    

 
   

  
   

      
       
     

      
    

     
     

    
   

     
    

       
  

   
    
     

  
       

    
   

      
     
   

   
      

   
  

      
   

   
     

    
    

    
   

   
    

    
    

    
   

  

     

 



Labdarúgó-vb-selejtező-
eredmények

Szinte biztosak lehetnek a döntő tornán való
részvételben a Marosvásárhelyi Ladies 2. ligás
női labdarúgói. A Nyárádszeredában játszott
szombati mérkőzésen az együttes 4-2-re legyőzte
a legfőbb riválisnak számító FK Csíkszeredát,
amivel 8 pontos előnyre tett szert az utóbbival
szemben. A csoportban a Ladies egy ponttal előzi
meg a Kolozsvári Olimpia második csapatát, ám
utóbbiaknak nincs feljutási joguk, és tekintve az
erőviszonyokat, a maradék négy fordulóban nem
valószínű, hogy megelőzhetők. Az április 3-án
játszott 7. játéknapon a Ladies szabadnapos, áp-
rilis 11-én pedig Szörényvárra látogat.

A 3. csoportban, ahol csak egyetlen meccset
rendeztek – ezen a listavezető bukaresti Dream
Team megerősítette éllovas pozícióját –, a Ma-
rosvásárhelyi CSM nem játszott a hétvégén. A
csoportban egyébként alaposan felforgatja a dol-
gokat, hogy Filiași és Rm. Sărat eddig minden
meccsüket halasztották, mi több, Filiași ellen már
döntöttek egy zöldasztalnál elveszített meccs
ügyében, így nincs kizárva, hogy itt is csak öt
csapat marad. A CSM a Bukaresti Dream Teamet
fogadja vasárnap, amely ellen minden játékosára
szüksége lesz, ha nyerni akar, hogy ezzel újjáé-
lessze a feljutási reményeket.

Mindkét marosvásárhelyi csapat a múlt szer-
dán a Románia-kupában szerepelt, ám egyikük
sem a továbbjutás célkitűzésével, így a Ladies 8-
0-ra Borgóprundtól, a CSM pedig 8-2-ra a Nagy-
szebeni Măgurától kapott ki.

* A csoport, 1. forduló: Szerbia – Írország
3-2, Portugália – Azerbajdzsán 1-0; 2. forduló:
Szerbia – Portugália 2-2, Írország – Luxem-
burg 0-1. Az állás: 1. Szerbia 4 pont, 2. Portu-
gália 4, 3. Luxemburg 3, 4. Azerbajdzsán 0, 5.
Írország 0.

* B csoport, 1. forduló: Svédország – Grú-
zia 1-0, Spanyolország – Görögország 1-1; 2.
forduló: Grúzia – Spanyolország 1-2, Koszovó
– Svédország 0-3. Az állás: 1. Svédország 6
pont, 2. Spanyolország 4, 3. Görögország 1, 4.
Grúzia 0, 5. Koszovó 0.

* C csoport, 1. forduló: Bulgária – Svájc 1-
3, Olaszország – Észak-Írország 2-0; 2. for-
duló: Svájc – Litvánia 1-0, Bulgária –
Olaszország 0-2. Az állás: 1. Olaszország 6
pont, 2. Svájc 6, 3. Litvánia 0, 4. Észak-Íror-
szág 0, 5. Bulgária 0.

* D csoport, 1. forduló: Franciaország – Uk-
rajna 1-1, Finnország – Bosznia-Hercegovina
2-2; 2. forduló: Kazahsztán – Franciaország 0-
2, Ukrajna – Finnország 1-1. Az állás: 1. Fran-
ciaország 4 pont, 2. Finnország 2, 3. Ukrajna
2, 4. Bosznia-Hercegovina 1, 5. Kazahsztán 0.

* E csoport, 1. forduló: Észtország – Cseh-
ország 2-6, Belgium – Wales 3-1; 2. forduló:
Fehéroroszország – Észtország 4-2, Csehor-
szág – Belgium 1-1. Az állás: 1. Csehország
4 pont, 2. Belgium 4, 3. Fehéroroszország 3,
4. Wales 0, 5. Észtország 0.

* F csoport, 1. forduló: Izrael – Dánia 0-2,
Skócia – Ausztria 2-2, Moldova – Feröer-szi-
getek 1-1; 2. forduló: Dánia – Moldova 8-0,
Izrael – Skócia 1-1, Ausztria – Feröer-szigetek

3-1. Az állás: 1. Dánia 6 pont, 2. Ausztria 4,
3. Skócia 2, 4. Feröer-szigetek 1, 5. Izrael 1, 6.
Moldova 1.

* G csoport, 1. forduló: Lettország – Mon-
tenegró 1-2, Törökország – Hollandia 4-2,
Gibraltár – Norvégia 0-3; 2. forduló: Monte-
negró – Gibraltár 4-1, Norvégia – Törökország
0-3, Hollandia – Lettország 2-0. Az állás: 1.
Törökország 6 pont, 2. Montenegró 6, 3. Hol-
landia 3, 4. Norvégia 3, 5. Lettország 0, 6. Gib-
raltár 0.

* H csoport, 1. forduló: Szlovénia – Horvát-
ország 1-0, Málta – Oroszország 1-3, Ciprus –
Szlovákia 0-0; 2. forduló: Oroszország – Szlo-
vénia 2-1, Horvátország – Ciprus 1-0, Szlová-
kia – Málta 2-2. Az állás: 1. Oroszország 6
pont, 2. Szlovénia 3, 3. Horvátország 3, 4.
Szlovákia 2, 5. Ciprus 1, 6. Málta 1.

* I csoport, 1. forduló: Magyarország –
Lengyelország 3-3, Anglia – San Marino 5-0,
Andorra – Albánia 0-1; 2. forduló: Albánia –
Anglia 0-2, San Marino – Magyarország 0-3,
Lengyelország – Andorra 3-0. Az állás: 1.
Anglia 6 pont, 2. Lengyelország 4, 3. Magyar-
ország 4, 4. Albánia 3, 5. Andorra 0, 6. San
Marino 0.

* J csoport, 1. forduló: Románia – Észak-
Macedónia 3-2, Németország – Izland 3-0, Li-
echtenstein – Örményország 0-1; 2. forduló:
Örményország – Izland 2-0, Románia – Né-
metország 0-1, Észak-Macedónia – Liechtens-
tein 5-0. Az állás: 1. Németország 6 pont, 2.
Örményország 6, 3. Észak-Macedónia 3, 4.
Románia 3, 5. Izland 0, 6. Liechtenstein 0.

A Ladies egyre közelebb 
a feljutáshoz

Szerdán (ma) este (21.45 óra, TV: M4 Sport) Andorra ven-
dégeként folytatja a világbajnoki selejtezősorozatot a magyar
labdarúgó-válogatott, amelynek kötelező begyűjtenie a
három pontot, hogy ne kerüljön lépéshátrányba riválisaival
szemben.

A San Marinóban aratott háromgólos győzelem után ezút-
tal várhatóan nehezebb dolga lesz Marco Rossi együttesének,
mert egyrészt a pireneusi miniállam csapata jobb, mint a vi-
lágranglista utolsó helyezettje, másrészt a pályája igencsak
kis méretű és műfüves, előbbi nagyban segíti a betömörülő
védekezést, utóbbi pedig a játékosok többsége számára szo-
katlan lehet. Az sem könnyíti az olasz szakvezető dolgát,
hogy a kapus Gulácsi Péter után újabb két játékosát, Willi
Orbánt és Sallai Rolandot kellett visszaengednie német klub-
jukhoz. A védelem oszlopa elsősorban a pontrúgásoknál hi-
ányzik majd, mert számos gólt szerzett már a nemzeti

együttesben rögzített szituációkból, míg utóbbinak a kreati-
vitása jött volna jól a találkozón.

A magyarok ennek ellenére esélyesként várják az össze-
csapást, mivel nyolc mérkőzés óta veretlenek. Ilyen remek
sorozatot legutóbb 2000 márciusa és 2001 áprilisa között pro-
dukált a csapat, akkor 12 meccsen nem talált legyőzőre, igaz,
a négy siker és nyolc döntetlen között csak három tétmérkő-
zés volt. A rivális két vereséggel rajtolt a selejtezősorozatban,
előbb hazai környezetben 1-0-ra kapott ki Albániától, majd
Lengyelországban 3-0-ra maradt alul.

A lengyelekkel holtversenyben második helyen álló ma-
gyar csapatot alaposan fűtheti a visszavágás vágya, mivel
2017 júniusában, ugyancsak vb-selejtezőn történelmi vere-
séget szenvedett Andorrában. A jelenlegi keret több játékosa
– így például Nagy Ádám, Kleinheisler László vagy Lang
Ádám – azon a meccsen is játszott. Az 1-0-ra diadalmaskodó

Andorra azt megelőzően 2004 októberében Macedónia le-
győzésével szerzett három pontot tétmérkőzésen.

A csoportban ezúttal rangadót is rendeznek, ugyanis a
százszázalékos angolok a lengyeleket fogadják a Wembley
Stadionban. A vendégek nem túl jó előjelekkel várják az ösz-
szecsapást, mert a világ legjobbjának választott Robert Le-
wandowski térdsérülés miatt elhagyta a csapatot, illetve
kedden további két játékos, a középpályás Grzegorz Krycho-
wiak és a védő Kamil Piatkowski pozitív koronavírustesztet
produkált. Múlt héten – a magyarok elleni 3-3-as döntetlennel
végződött meccs előtt – a középpályás Mateusz Klich fertő-
ződött meg.

A hatos harmadik összecsapásán a három ponttal negyedik
albánok a pont és szerzett gól nélkül álló San Marinóhoz lá-
togatnak.

A csoportból az első helyezett jut ki a 2022-es, katari vi-
lágbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt
játszhat a részvételért. A magyar válogatottnak a
pótselejtezőre még akkor is van esélye, ha a má-
sodik helyet sem sikerül megszereznie, mivel ta-
valy ősszel megnyerte a kvartettjét a Nemzetek
Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Az
NL-ből ugyanis a két legjobb olyan csoportgyőz-
tes csatlakozik a pótselejtező mezőnyéhez,
amely a vb-selejtezők során nem végez az első
két helyen. A 12 csapat egymérkőzéses elő-
döntő-döntő rendszerben küzd majd meg a fenn-
maradó helyekért.

Újabb kötelező győzelem előtt a magyar válogatott

Szalai Ádám gólját ünnepli a magyar válogatott a labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjében játszott San Marino – Magyarország mérkőzésen Serravalleban 
2021. március 28-án Fotó: MTI/AP

Közönséggel 
a románok jereváni 
vendégszereplésén

Románia Örményországban vendégszere-
pel a labdarúgó-világbajnoki selejtezősorozat
3. fordulós mérkőzésén, szerdán este (19 óra,
TV: Pro X). A találkozót nézők is megtekint-
hetik a helyszínen, a lelátók befogadóképes-
ségének 30 százalékát foglalhatja el a kö-
zönség. Ez 4300 embert jelent.

Az örmények jól kezdték a kvalifikációt,
mert a Liechtenstein elleni, idegenbeli papír-
formasikert megfejelték egy Izland elleni,
meglepő győzelemmel, így Németországhoz
hasonlóan 6 pontosak, míg a románoknak
egyelőre csak 3 pontjuk van.

Eredményjelző
* női 2. liga, II. csoport, 6. for-
duló: Marosvásárhelyi Ladies –
FK Csíkszereda 4-2, Szörény-
vári Atletic Drobeta – Kolozs-
vári Olimpia II 0-3. A Kolozsvári
Olimpic Star állt.
* női 2. liga, III. csoport, 3. for-
duló: Bukaresti Dream Team –
Temesvári ASU Politehnica 3-0.
Az Onix Rm. Sărat – Bákói Mă-
gura és a Luceafărul Filiași –
Bihar United mérkőzéseket nem
játszották le. A Marosvásárhelyi
CSM állt. A Bákói Măgura – Lu-
ceafărul Filiași mérkőzést 3-0-
val könyvelték el.
* férfi 2. liga, 21. forduló: Buka-
resti Metaloglobus – Bukaresti
Rapid 2-4, Zsilvásárhelyi Pandu-
rii Lignitul – Unirea 04 Slobozia
1-0, Concordia Chiajna – Temes-
vári ASU Politehnica 2-0, CS
Mioveni – Bákói Aerostar 5-1,
Kolozsvári Universitatea – Pet-
rolul Ploieşti 1-2, Resicabányai
CSM – Universitatea Craiova 0-
2, Temesvári Ripensia – Lénárd-
falvi ACSF 0-0, FK Csíkszereda
– CSM Slatina 1-0, Dunărea
2005 Călăraşi – Zsilvásárhelyi
Viitorul Pandurii 2-1.
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Az AP hírügynökség előzete-
sen részleteket tett közzé
abból a WHO-jelentésből,
amelyet a napokban fognak
publikálni. Ez négy verziót
említ az új koronavírus
(SARS-CoV-2) elterjedésének
lehetséges okaként, jóllehet
az egyiket – amely szerint a
vírus laboratóriumból szaba-
dult el – felettébb valószínűt-
lennek tartja. 

A kínai hatóságok korábban is ta-
gadták azt az elméletet, amely sze-
rint a vírus a Vuhani Virológiai
Intézet laboratóriumából juthatott
ki.

Legvalószínűbb feltevésként a je-
lentés azt nevezi meg, hogy a vírus
a denevérről egy közvetítő fajon ke-
resztül terjedt át az emberre, ezt kö-
veti a denevérről emberre történő
közvetlen átterjedés, és megemlíti –

ám nem tartja valószínűnek – az
élelmiszeren át történő fertőzés le-
hetőségét.
Az AP szerint a tanulmány sok 
kérdést hagy megválaszolatlanul

Noha a járvány későbbi szaka-
szában Peking többször közölte,
hogy az egészségügyi hatóságok
vizsgálata szerint több állampolgára
importált mélyhűtött élelmiszerek-
kel kapcsolatba kerülve fertőződött
meg, de a kutatás szerint nem való-
színű, hogy az ilyen fertőzések jár-
vánnyá nőnek.

Az AP szerint a tanulmány –
amelyhez a hírügynökség egy
WHO-tagország Genfben állomá-
sozó, magát megnevezni nem kí-
vánó diplomatáján keresztül jutott
hozzá – sok kérdést hagy megvála-
szolatlanul, ám alaposan kifejti az
eddigi kutatási eredményeket.

A tanulmány közzétételét már
többször elhalasztották, és emiatt
felmerült a kétely a kínai fél
őszinteségét illetően, Peter Emba-
rek, a WHO munkatársa azonban
pénteken azt mondta, folyik a for-

dítómunka és az adatellenőrzés,
és vélhetően néhány napon belül
az anyagot nyilvánosságra hoz-
zák.

Peter Embarek vezette azt a
WHO-delegációt, amely januárban

ellátogatott a járvány első ismert
gócaként elhíresült közép-kínai Vu-
hanba, amelynek nagybani piacáról
az első fertőzötteket jelentették. A
küldöttségnek amerikai, japán,
orosz, brit, holland, dán, ausztrál,
vietnámi, német és katari tudósok
voltak a tagjai, és nemcsak a WHO-
t, hanem az ENSZ Élelmezésügyi
és Mezőgazdasági Szervezetét
(FAO) és az Állategészségügyi Vi-
lágszervezetet (OIE) is képviselték.
Nagyrészt a Vuhanban végzett 
vizsgálatokon alapul

A jelentés nagyrészt a Vuhanban
végzett vizsgálatokon alapul, egyút-
tal leszögezi azt is: nem lehet teljes
biztonsággal nyilatkozni a vuhani
piac szerepéről a járvány kapcsán,
sem arról, hogyan került a fertőzés
a piacra. (mózes) 

(Forrás: Euronews)

WHO: 
Közvetítő faj révén terjedhetett át a vírus a denevérről az emberre 

Amennyiben nem a szülővá-
rosunkban szeretnénk to-
vábbtanulni, sok kérdés
vetődik fel. Milyen lehetősé-
gek vannak az adott város-
ban, milyenek az árak, mivel
tölthetjük el a szabadidőnket,
diákként milyen programokon
vehetünk részt – akkor, ami-
kor éppen nincs járvány.

Természetesen vannak olyan sze-
mélyek, akik már mindent tudnak
az általuk célként meghatározott vá-
rosról, vagy legalábbis így gondol-
ják. Azonban számukra és azok
számára is, akikben még vannak
kérdőjelek, hasznos lehet részt
venni egy olyan előadáson, ahol di-
ákok mondják el, hogy mire kell
számítani. 

Nem titok, hogy Erdély legnép-
szerűbb egyetemi városa Kolozsvár,
ahova nagyon sok településről, így
Marosvásárhelyről is szép számban
mennek diákok. Ők voltak a
KMDSZ Tour első célközönsége.
Az eseményt tavaly hozták létre a
fiatalok, annak apropóján, hogy az
érdeklődők nem tudtak a járvány
miatt elmenni Kolozsvárra, ezért a
város ment el hozzájuk. A Kolozs-
vári Magyar Diákszövetség képvi-
selői két csapata több erdélyi

településre látogatott el március 26–
28. között. Marosvásárhelyen a G.
Caféban, március 27-én, szombaton
13 órától tartották meg előadásukat,
amelyben minden olyan témát érin-
tettek, amely foglalkoztathatja a jö-
vendőbeli gólyákat.

Szó volt a kolozsvári egyetemek-
ről, amelyek közül közismerten a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem a
legnagyobb, és az ezeken lévő kü-
lönböző szakokról. Bemutatták a di-
ákképviselet felépítését, illetve
beszámoltak arról, hogy milyen út
vezet oda, hogy valakiből diákkép-
viselő, diákszenátor vagy diákpre-
fektus legyen. Továbbá szó volt az
albérletekről és a bentlakásokról is,
valamint az előnyükről és hátrá-
nyukról, de azt is elárulták, hogy
amennyiben valaki egyedül érkezik
Kolozsvárra, és magyar lakótársat
szeretne találni, a Facebookon mű-
ködő „Lakáskeresők” csoportjában
felkutathatja ezeket a személyeket.

Mindemellett természetesen a di-
ákéletre is kitértek, amely erdélyi
szinten Kolozsváron a legpezsgőbb.
A programpalettát végignézve el
kell ismerni, hogy a felsorolt ese-
mények mindegyikén részt venni
sem lehet, olyan széles a választék.
Elsőként ott van a nyári egyetem, a
gólyák éjszakája, a gólyatábor, a
gólyabál, a téli majális vagy éppen
az Erdélyi Tudományos Diákköri

Konferencia. Az események egyik
közös pillére, hogy mindegyiket di-
ákok szervezik diákoknak. Továbbá
a sport kedvelői is megtalálják a he-
lyüket ott. A KMDSZ-nek van
külön sportirodája, amely számos
sportolási lehetőséget nyújt a hét-
köznapokban is, de emellett évente

két sítábort is szervez, ahol szóra-
kozásra is van lehetőség.

A bemutatón szó volt még az A
kártyáról, amellyel az egyetemisták
kedvezményesen mehetnek külön-
böző sportcentrumokba, olcsóbban
fogyaszthatnak bizonyos kávézók-
ban és éttermekben, illetve a tömeg-
közlekedési eszközökre is
kedvezményesebb áron válthatnak
bérletet.

A Kolozsvári Magyar Diákszö-
vetség képviselői felkeltették az ér-
deklődést, és kedvet csináltak
ahhoz, hogy a diákok Kolozsváron
folytassák a tanulmányaikat. Ked-

vesen, lényegretörően mondtak el
minden olyan részletet, ami fontos
lehet azok számára, akik a kincses
városban szeretnének továbbta-
nulni. Azoknak, akik nem jutottak
el az eseményre, vagy még szeret-
nének megtudni különféle dolgokat,
bátran írhatnak a diákszövetségnek
a Facebookon vagy e-mailben 
az office@kmdsz.ro vagy a
tour@kmdsz.ro címekre, valamint
részt vehetnek (ingyenesen) május
17. és 23. között a KMDSZ Előtér
elnevezésű online eseményén, 
ahol a felvételi menetét fogják tisz-
tázni.

KMDSZ Tour
A kolozsvári diáklét bemutatása

Nagy-Bodó Szilárd

Peter Embarek, a WHO delegáció vezetője

Forrás: Facebook

A bemutató kezdete Fotó: Balázs Eszter

A KMDSZ Tour marosvásárhelyi csapata Fotó: Balázs Eszter



ADÁSVÉTEL

ELADÓ AV-025 típusú TRIPLEX
masszázseszköz. Tel. 0747-351-543.
(p.-I)

MINDENFÉLE

Ha valakinek megvan a NŐK LAPJA
2019. augusztus 15-i száma, és egy
napra kölcsön tudná adni nekem,
akkor, megkérem szépen, hogy hív-
jon fel. Előre is köszönöm! Kuszálik
Péter, 0770-186-675. (sz.-I)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal

tetőkészítést bármilyen anyagból,

mindenféle kisebb javítást,

cserépforgatást, ácsmunkát, festést,

vakolást, bádogosmunkát, régi épület

lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak

18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.

Tel. 0758-880-600. (10883)

TETŐFEDÉS profi szinten, tetőfelújí-

tás azonnal. Ha a háza fedéséhez

hagyományos cseréptetőt szeretne,

vagy olyan tetőt, ami cserepes le-

mezzel van fedve, számíthat ránk.

Ha állókorcos lemeztető készítése a

cél, vagy valamilyen ácsmunka szük-

séges a tetőszerkezet felújításához,

mi megcsináljuk, és Önnek 100%-os

garanciát vállalunk munkánkra. Tel.

0742-344-119. (11206-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag és alumíniumredőnyöket, sza-

lag-függönyöket, belső redőnyöket,

szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,

0766-214-586. (11305)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal, soha nem
múló szeretettel és a hiány le-
küzdhetetlen érzésével emléke-
zünk március 31-én a lőrincrévei
születésű NAGY MIHÁLY volt tűz-
oltó őrnagyra halálának első év-
fordulóján. Áldott emlékét örökre
őrzi felesége, lánya, veje, két
unokája és három dédunokája.
(11333-I)

ELHALÁLOZÁS

„Bűbájam szétszállt, odalőn, s ha
még  maradt  csekély  erőm,  az
már a magamé csak…”
Mély fájdalommal búcsúzunk a
szeretett feleségtől, édesanyától,
nagymamától, testvértől, közeli,
távoli rokontól és ismerőstől, 

FANCSALI MÁRIÁTÓL
szül. ERŐS

aki életének 75. évében 2021.
március 30-án örökre megpihent.
Utolsó útjára április 1-jén, csütör-
tökön 12 órakor kísérjük a szász-
régeni katolikus temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Szerettei. (-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy a szeretett édesapa,

nagytata, a bőr- és kesztyűgyár

volt dolgozója, 

BARABÁS JÁNOS 

életének 74. évében csendesen

megpihent. Temetése 2021. ápri-

lis 1-jén 14 órakor lesz a reformá-

tus temetőben. 

Fia, Levente és családja. 

(11342-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a marosvásárhelyi születésű 

SIKÓ PÉTER 

életének 62. évében rövid szen-

vedés után elhunyt. Utolsó útjára

március 31-én, szerdán 15 órakor

kísérjük a marosvásárhelyi római

katolikus temető alsó kápolnájá-

ból. 

Az örök életbe vetett hittel és a

találkozás reményében búcsúz-

nak tőle szerettei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk volt

kolléganőnk, a Népújság egy-

kori főkönyvelője, SZAKÁCS-

MIKES PIROSKA OTTILIA

haláláról. Részvéttel osztozunk

a gyászoló család fájdalmában.

Isten nyugtasson békében,

Piroska! A Népújság szer-

kesztősége. (sz.-I)

Megrendülve értesültünk

szeretett barátunk, BARABÁS

JÁNOS haláláról. Őszinte rész-

vétünk a gyászoló családnak.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! Volt kollégái a

bőrgyárból. (11343-I)

A Marosvásárhelyi Rádió mun-

kaközössége őszinte részvétét,

együttérzését fejezi ki Sármási-

Bocskai János kollegánknak

szeretett ÉDESAPJA elvesztése

alkalmával. Vigasztalódást kívá-

nunk a családnak. Nyugodjon

békében! (sz.-I) 
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

A TIMKO alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe, három
váltásba. Érdeklődni a cég székhelyén, Marosvásárhely, Bodoni utca
85. szám alatt, vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (65453-I)
MAGÁN ÉPÍTŐCÉG SZAKMUNKÁSOKAT és SEGÉDMUN-
KÁSOKAT alkalmaz. Tel. 0742-664-124. (11299)
A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM
MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot hirdet GYÜMÖLCS-
PRÉS BESZERZÉSÉRE. További információ az ms.sapientia.ro hon-
lapon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagy-
mama, anyós, anyatárs, sógornő, jó barát és jó szomszéd, a
marosvásárhelyi születésű 

SZAKÁCS-MIKES PIROSKA OTTILIA 
született Medgyesi 

életének 77. évében március 30-án hosszas betegség után
elhunyt. 
Búcsúzik tőle szerető családja és barátai. 
Meggyötört testét 2021. április 1-jén 15 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (sz.-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. (22443-I)



12   NÉPÚJSÁG ___________________________________ JÓKÍVÁNSÁG – KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS ______________________________ 2021. március 31., szerda

MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
JOGÜGYI SZOLGÁLAT

Hirdetés
Az utólag módosított és kiegészített, egyes nem-
zeti, megyei és helyi érdekeltségű létesítmények
megvalósításához szükséges közérdekű kisajátí-
tásokra vonatkozó 255/2010. sz. törvény 11. cik-
kelye (5) bekezdésének rendelkezései
értelmében Maros megye mint kisajátító a követ-
kezőkről tájékoztatja az érdekelteket:

A felszálló-leszálló pálya bővítése, a repülőgép-
parkoló felületének bővítése és az utasterminál
bővítése beruházásokat magába foglaló, „a repü-
lőtér modernizálása és az általános szállítási
mestertervből a létesítmények beiktatása” beru-
házás érdekében kisajátított, Nyárádtő város te-
rületén található ingatlanokat illetően a
tulajdonjogokat vagy más dologi jogokat ellen-
őrző és kártérítéseket engedélyező bizottság,
amelyet a Maros Megyei Tanács elnökének
113/2021.03.25. sz. rendeletével neveztek ki,
2021. április 6-ától megkezdi tevékenységét. 

A bizottság Nyárádtő Város Helyi Tanácsának
székhelyén tevékenykedik, aminek a körzetében
találhatók a kisajátított ingatlanok, addig, amíg
a kisajátítandó ingatlanokra ki nem adják és nem
közlik az összes, kártérítést engedélyező hatá-
rozatot.

A törvényes keretek között kisajátított, magán-
tulajdonban levő ingatlanok lajstroma, amely
tartalmazza a megye, helység nevét, a kataszteri
számot, a felületet (négyzetméterben) és a 
tulajdonos/birtokos nevét/megnevezését a ka-
taszteri dokumentáció szerint, ki van függesztve
Nyárádtő Város Helyi Tanácsának székhelyén és
a Maros Megyei Tanács internetes oldalán.

Az ELNÖK nevében Aurelian Paul Cosma
Szász Zoltán-Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser

Közlemény 
A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal 
népszerűsíteni szeretné az egyéni szelektív hulladékgyűjtést, hogy az
idén 60%-kal csökkenjen a lerakóba kerülő hulladék, ami a városban
lakók egészségének védelmét is szolgálja. 

Ennek megfelelően a lakosokat tájékoztatják arról, hogy miként
kell megfelelően gyűjteni az újrahasznosítható hulladékot (a hul-
ladékkezelő vállalat munkatársai által erre a célra az emberek ren-
delkezésére bocsátott zsákokban), ugyanakkor a szelektált
hulladék és a konyhai szemét elszállításának programját is közlik. 

A hulladékszállítás hatékonyságáért és a környezet tisztán tar-
tásáért arra kérik a városlakókat, hogy a programnak megfelelően
helyezzék ki a szemetet a házak elé, és NE máshová. 

A szelektív hulladékgyűjtési jogszabályok megszegéséért a ma-
gánszemélyeket 3000-től 6000 lejig, míg a jogi személyeket 20000
és 40000 lej közötti összeggel bírságolhatják meg. 

Az egészséges, tiszta város egyik feltétele a szelektív hulladék-
gazdálkodás, amiben fontos szerepük van az embereknek. 

Bővebb felvilágosítás a 0265-521-396-os vagy a 0744-474-867-es
telefonszámon. 


