
A legutóbbi önkormányzati gyűlésen a képviselőtestület el-
halasztotta a hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, a
köztisztaság biztosításáról szóló tervezetet, annak ellenére,
hogy június 15-től – a szerződés lejárta miatt – bizonyta-
lanná vált ez a szolgáltatás. A marosvásárhelyi tanács mai
ülésén arról kell dönteniük a képviselőknek, hogy licit nélkül
meghosszabbítják-e a Salubriservvel a szerződést mindad-
dig, míg a megyei tanács lebonyolítja a közbeszerzést. 

A „patthelyzet” amiatt alakult ki, hogy a Salubriserv szerződése az ön-
kormányzattal június 15-től érvényét veszíti, a megyei tanács által kiírt
közbeszerzési pályázat pedig sikertelen lett, így aztán nem tudni, ki fogja
összegyűjteni és elszállítani a hulladékot, illetve biztosítani a köztiszta-
ságot Marosvásárhelyen jövő hétfőtől néhány hónapon át. Ha a polgár-
mesteri hivatal és a helyi tanács nem talál nagyon gyorsan egy áthidaló
megoldást, a marosvásárhelyiek hónapokig gyűjthetik a szemetet, de nem
lesz, aki elszállítsa. 

Nemzetstratégia?
Pár nappal ezelőtt azon háborgott az egyik marosvásárhelyi par-

lamenti képviselő, hogy – bár ő és pártja egy törvény megvitatását,
illetve elutasítását javasolta – a többi parlamenti párt vezetői úgy
döntöttek, hogy a tervezetet visszaküldik a szakbizottsághoz. Arról
a törvényről van szó, amelyben 2017-ben az RMDSZ azt kérte, hogy
március 15. legyen hivatalosan is minden magyar ünnepe. A szerve-
zet elnöke szerint „március 15. a romániai magyar közösség szá-
mára örök értékű üzenettel bír. Ez a mi kisebbségi jogainkért és
szabadságunkért vívott örökös küzdelmünk szimbóluma. Éppen ezért
azt akarjuk, hogy az állam hivatalosan is ismerje el nemzeti ünne-
pünket” .

A felháborodott hazafi szerint azonban ez az ünnep az erdélyi ro-
mánok számára egy „véres tél” végét jelentette, amikor állítólag
negyvenezer románt mészároltak le a magyar és székely nemesek pa-
rancsára, csak azért, mert nem akartak a magyar arisztokrácia által
felajánlott elnyomó rendszer részévé válni. 

Kijelentette: a magyaroknak évente három nemzeti ünnepük van.
És bármelyiket megünnepelhetnék, nem érti, hogy miért éppen már-
cius 15. kell nekik. Mint mondta, az RMDSZ machiavellista straté-
giái sohasem lennének sikeresek, ha nem volnának olyan „áruló”,
„gazember, hernyó” román politikusok, akik kiszolgálják azokat,
akik számára a román nemzeti ünnep gyásznap, nem tartják
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Wagner, online
Az opera kedvelőinek is nyújthat teljes
estés előadásélményt az internet vi-
lága: e hét csütörtökén egy kevésbé
ismert vígoperát, Richard Wagner
Szerelmi tilalom (Das Liebesverbot)
című szerzeményének előadását mu-
tatja be a világhálón a Kolozsvári Ma-
gyar Opera. 
____________2.
Megkezdték a for-
galmi vizsgáztatást
Június 2-án nyolcvan tanulóvezető vizs-
gázhatott Marosvásárhelyen azok
közül, akiknek az elmúlt időszakban volt
vizsgaidőpontjuk, de elhalasztották. 
____________4.
Szeptemberre át-
adják az óvodát
és bölcsődét
A református templom szomszédságá-
ban a múlt év nyarán megkezdett
nagyszabású építkezés mára már a
befejezéshez közeledik. Az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület a magyar kor-
mány bölcsőde- és óvodaprogramja
keretében támogatja a projektet. 
____________6.

Fotó: Nagy Tibor 

(Folytatás a 4. oldalon)

A marosvásárhelyi tanács ma dönt a szemét ügyében

Kié lesz a szerződés? 



Az almási barlang titkai –
premier előtti vetítés

A Székelyföldi Legendárium csapata szervezésében jú-
nius 10-én, szerdán 20.30-tól Az almási barlang titkai
című rajzfilmet nézhetik meg az érdeklődők a Legendá-
rium Facebook-oldalán.

Karanténvásár
A kézművesség világnapja alkalmából az Erdélyi Kéz-
műves Céh június 9-től, mától 11-éig, csütörtökig online

vásárt szervez azokkal a kézművesekkel és helyi ter-
melőkkel, akik az esemény Facebook-oldalára –
https://www.facebook.com/events/232618441139602/–
hozzászólások formájában feltöltötték eladásra kínált
termékeiket, alkotásaikat. 

Tanulom magam – pszichológiai
előadás

A Nyitott Akadémia szervezésében június 10-én, szer-
dán kelet-európai idő szerint 19 órától F. Várkonyi Zsu-
zsa pszichológussal Harsányi Bence önismeretről,
örökölt mintákról és a változtatás lehetőségeiről beszél-
get élőben a Facebookon. 

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 260C
min. 130C

Ma FÉLIX, holnap GRÉTA és
MARGIT napja.
FÉLIX: latin eredetű, jelentése: bol-
dog, szerencsés.
GRÉTA: a Margareta névnek több
nyelvben meglévő beceneve.
MARGIT: a görög eredetű latin
Margareta név megmagyarosodott
alakja, a jelentése: gyöngy. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. június 8.

1 EUR 4,8393
1 USD 4,2695

100 HUF 1,4046
1 g ARANY 234,5040

Telefonos, e-mail alapú tanácsadás
a Sapientián 

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának közegészség-
ügyi szolgáltatások és politikák szakos oktatói továbbra is
telefonos tanácsadást és segítségnyújtást biztosítanak az
érdeklődők számára. A szakemberek előre meghatározott
időpontokban állnak rendelkezésre a 0040-373-780-851
alapdíjas telefonszámon és a segelyvonal@ms.sapientia.ro
e-mail-címen. Az e-mailben történő megkeresés esetén a
levél tárgyában jelezni kell a címzett nevét. A tanácsadás
egyebek mellett a gazdasági, anyagi nehézségek, a szá-
mítógép-használat, a családi, párkapcsolati problémák, az
egészséges életmód témakörét érinti, valamint jogi kérdé-
sekre is kiterjed. Bővebb tájékoztatás Kovács Réka Rozália
programkoordinátortól a 0742-080-704-es telefonszámon,
illetve a kovacsrekarozalia@ms.sapientia.ro e-mail-címen
kérhető. 

Rövid terápiás program a Bonus
Pastornál

A koronavírus-járvány miatti bezártság fokozottan próbára
tette a szenvedélybetegeket és családjukat, ezt bizonyítja,
hogy a sürgősségi állapot ideje alatt nagyon megugrott a
szenvedélybetegek és a visszaesők száma. A Bonus Pas-
tor Alapítványnak a rendkívüli helyzet miatt elhalasztott ta-
vaszi rövid terápiás programját július 13-24. között tartják
meg, lehetőséget nyújtva az egyéni és a kapcsolati gyógyu-
lásra. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretné-
nek alkohol-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt
életmódjukon. Helyszín: Szentkatolna, Rebeka Missziós
Központ. Jelentkezési határidő: július 10. Jelentkezni, to-
vábbi részletek felől érdeklődni az alábbi telefonszámokon
lehet: Marosvásárhely és környéke: Adorján Éva – 0743-
039-255, Székelyudvarhely és környéke: Geréb Géza –
0746-353-637, Sepsiszentgyörgy és környéke: Kozma Fe-
renc – 0757-489-778, Kézdivásárhely és környéke: Gergely
Dóra – 0745-202-042, Kolozsvár és környéke: Horváth
Mária – 0744-237-945, Szakács Előd – 0752-243-649,
Nagyvárad és környéke: Kocsis Tünde – 0747-064-624,
Szatmár és környéke: Puskás Csaba – 0744-539-213. 

Visszahallgatható a Válságforgató-
könyv

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) szer-
vezésében június 4-én Bálint Csaba makrogazdasági szak-
értő, a Román Nemzeti Bank vezetőtanácsának tagja
Válságforgatókönyv címmel mutatta be szakmai meglátá-
sait az RMKT Facebook-oldalán. Előadásában egyebek
mellett arra kereste a választ, hogy mire számíthatunk a kö-
zeljövőben és hosszú távon, milyen gyorsan épülhet fel egy
piac, milyen típusú recesszió várható egy ilyen válsághely-
zetben, milyen távlatból kerülhet minden a régi kerékvá-
gásba, sor kerülhet-e erre egyáltalán, és milyen összképet
alkothatunk az eddigi történésekről. Az előadás a Romániai
Magyar Közgazdász Társaság Facebook-oldalán
(https://www.facebook.com/rmkt.ro) utólag is visszahallgat-
ható. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

9., kedd
A Nap kel 

5 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 14 perckor. 
Az év 161. napja, 

hátravan 205 nap.

Megyei hírek
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Fotó: román rendőrség

Wagner, online
Szerelmi tilalom

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647

Az opera kedvelőinek is nyújthat teljes estés elő-
adásélményt az internet világa: e hét csütörtö-
kén egy kevésbé ismert vígoperát, Richard
Wagner Szerelmi tilalom (Das Liebesverbot)
című szerzeményének előadását mutatja be a vi-
lághálón a Kolozsvári Magyar Opera. 

A két felvonásból álló vígopera librettóját William Sha-
kespeare Szeget szeggel című színműve alapján maga Ri-
chard Wagner írta, a magyar nyelvű fordítás Csákovics
Lajos munkája. A produkciót 2015-ben mutatta be az
opera társulata. 

„Ha volt pillanat Richard Wagner életében, amikor
azzal a gondolattal kacérkodott, hogy a német Rossini vál-
jon belőle, úgy ez csakis 1835–36 fordulóján lehetett.
Ugyanis ekkor komponált a Szeget szeggel nyomán »nagy
vígoperát«: A szerelmi tilalmat, amely a magdeburgi be-
mutatót követően bő száz esztendőre teljes feledésbe me-
rült – a korai művét utóbb érezhetően restellő Wagner
szándékának szellemében. Jóllehet ez a vígopera máig él-
vezhető, ha némiképp hosszadalmas is, ez derült ki a Ko-
lozsvári Magyar Opera produkciójából, amely szeptember
végén egy estére az Erkel Színházban vendégeskedett.
Szabó Máté könnyűkezű, s mégis érdemi rendezése, Csá-
kovics Lajos jól énekelhető és érthető magyar fordítása
meg persze Selmeczi György vezénylete mindenesetre
meggyőzően érvelt A szerelmi tilalom fölfedezésre érde-
mes értékei mellett. S a 22 éves Wagner operája ráadásul
egy-egy ponton még az életmű meghatározó jegyeit (mint
például az égi és földi szerelem dualitását) is körvonalazta.
A németesen olaszos nyitány nyomában kibontakozó, túl-
bonyolított történet két operai főszerep számára kínált te-
repet: a zsarnoki helytartó, Friedrich – fölfelé Pizarróval,

lefelé Scarpia báróval rokon – álszent és nőzni vágyó fi-
gurája, illetve a jó oldal erőit mozgató, hótiszta, ám kellő
rafinériát is tanúsító Isabella alakja válhatott igazán érzék-
letessé. Szerencsére a kolozsváriak két erős tehetségű éne-
kessel rendelkeztek e két kitüntetett fontosságú szerepre:
a harmincéves Egyed Apollónia agilis és strapabíró szop-
ránja, valamint a komor-nyugtalan megjelenésű Balla Sán-
dor baritonja jól helytállt az este sikeréért” – írta az
előadásról kritikájában László Ferenc a
magyarnarancs.hu-n 2015-ben.

A szereposztás a következő – Friedrich, szicíliai hely-
tartó: Balla Sándor, Luzio: Szabó Levente, Claudio: Pataki
Adorján, Isabella: Egyed Apollónia, Mariana: Barabás
Zsuzsa, Brighella: Szilágyi János, Danieli: Sándor Csaba,
Dorella: Hary Judit, Pontio Pilato: Rétyi Zsombor, Anto-
nio: Plesa Róbert, Angelo: Mányoki László.

Közreműködik a KMO ének-, zene- és balettkara. Dísz-
lettervező: Cziegler Balázs. Jelmeztervező: Tihanyi Ildikó.
Koreográfus: Jakab Melinda. Hangversenymester: Bara-
bás Sándor, Ferenczi Endre. Karigazgató: Kulcsár Sza-
bolcs. Korrepetitor: Incze G. Katalin, Nagy Ibolya, Nagy
Gergő. Súgó: Kondrát Bea, Kostyák Sz. Júlia. Ügyelő:
Gálffy Erzsébet. A rendező munkatársa: Szabó Emese,
Venczel Péter. Vezényel: Selmeczi György. Rendező:
Szabó Máté.

Az online előadásra június 11-én, csütörtökön 18.30
órától kerül sor. (Knb.)

Kitermelési engedély nélkül működött
Illegális kavicsbányát számoltak fel 

Június 3-án a Maros Megyei Rendőr-felügyelő-
ség munkatársai házkutatást tartottak négy
magán- és jogi személynél, akiket érvényes li-
cenc és kitermelési engedély nélküli felszíni és
föld alatti homok- és kavicskitermeléssel gyanú-
sítanak. 

A házkutatások során olyan nehézgépeket azonosítot-
tak, amelyeket a kitermelésnél használtak, és olyan doku-
mentumokat találtak, amelyekből a 2019 decembere és
2020 júniusa között kitermelt kavicsmennyiség, illetve
sóder szerepel, amit az elkövetkezőkben értékelnek majd
fel.

Ugyanaznap a rendőrökből, az ásványi nyersanyagok
országos felügyeletének szakembereiből és a környezet-
védelmi őrség felügyelőiből álló csoport a helyszínen
(Marosugra és Maroscsapó körzetében), illetve a közúton
tetten érte azokat a személyeket, akiket a törvénysértő te-
vékenységben való részvétellel gyanúsítanak.

Az ellenőrzést követően három teherautót és 70 köbmé-
ter sódert foglaltak le. A Marosvásárhelyi Bírósági
Ügyészség felügyelete mellett folytatják a bűncselek-
ménynek számító ügy kivizsgálását a kitermeléssel és ér-
tékesítéssel foglalkozó cég ügyvezetői, egy 36 és egy 45
éves férfi ellen. (pálosy)



tiszteletben az alkotmányt, szeparatizmust és területi au-
tonómiát követelnek. „Nem adjuk fel, tovább harcolunk
Romániáért!” – felkiáltással zárta szavait. 

Tudjuk, hogy a magyar kártya mindig nyerő. „Hő-
sünknek” különösen nagy szüksége van most erre, hi-
szen áprilisban az IMAS közvélemény-kutató által
készített felmérés szerint a volt államfő, Traian Băsescu
által patronált formációnak, amelynek az említett poli-
tikus is tagja, a támogatottsága mindössze 3,7 százalék.
És az idén önkormányzati és parlamenti választást is
tartanak Romániában… 

Persze az említett képviselő nem csupán választási
kampányban magyarellenes. Olvasóink bizonyára em-
lékeznek, hogy két pert is indított a marosvásárhelyi ka-
tolikus iskola ellen, feljelentést tett a korrupcióellenes
ügyészségnél a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház tevé-
kenysége ügyében… 

Újabb szélsőségesen magyarellenes lépésként értel-
mezhető, hogy a parlament június 4-ét, a trianoni szer-
ződés aláírásának napját romániai ünnepnappá
nyilvánította a minap, bár az államfő nem hirdette ki.
Ha ezekhez hozzáadjuk Iohannis magyarellenes kiroha-
nását, szinte egyértelmű, hogy az állampolitika szintjére
emelt magyargyűlölet nemzetstratégia lett Romániában.

Meghaladta a húszezret
a fertőzöttek száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 125 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak vissza Romániában, és
ezzel 20.604-re nőtt a fertőzöttek száma – közölte
hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).
A fertőzöttek közül 14.826-ot gyógyultnak nyilvánítot-
tak és kiengedtek a kórházból. Jelenleg 146 beteget
ápolnak az intenzív osztályokon. Ez idáig 1339, a ko-
ronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet re-
gisztráltak Romániában. Jelenleg 2113 személy van
hatósági karanténban, 94.405-en pedig otthoni elkü-
lönítésben, orvosi megfigyelés alatt – tájékoztatott
hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).
Mindeddig 506.115 koronavírustesztet végeztek az
országban. Az elmúlt 24 órában 289 hívást regiszt-
ráltak a 112-es egységes segélyhívó számon és
585-öt az állampolgárok tájékoztatására létrehozott
zöldszámon (0800.800.358). (Agerpres)

316 román állampolgár
hazatérését segítette
a külügyminisztérium

A külügyminisztérium egy nap alatt 316 olyan román
állampolgár hazatérését könnyítette meg, akiknek a
befogadó országban maradásukat ellehetetlenítették
a COVID–19-járvány miatt hozott intézkedések. A
külügyminisztérium tájékoztatása szerint a külügyi, a
szállításügyi és a belügyi tárca jóvoltából június 7-én
136 román állampolgár térhetett haza Németország-
ból és 180 Spanyolországból. Ugyanakkor 11 külföldi,
de Romániában letelepedett állampolgár visszatéré-
sét is elősegítették a hatóságok. A külügyi tárca kéri
mindazokat, akik utazni készülnek, hogy alaposan ta-
nulmányozzák át a minisztérium honlapján található
közérdekű információkat és tanácsokat. (Agerpres)

Kevés bírságot fizettek ki
Százmillió lejnél kevesebb bevétel származott a
szükségállapot alatti büntetésekből, olyan körülmé-
nyek között, hogy a kiszabott bírságok összértéke
meghaladta a hatszázmillió lejt – jelentette be Florin
Cîţu pénzügyminiszter. A tárcavezető hozzátette: az
összeget elkülönítették, várják, hogy lesz-e óvás, és
hogy a bíróságok az állampolgárok javára dönte-
nek-e. Az alkotmánybíróság az alaptörvénnyel elle-
nesnek ítélte a szükségállapot alatti korlátozások be
nem tartásáért kiszabott bírságokat. Kérdésre vála-
szolva Cîţu azt mondta: egyelőre nem merült fel,
hogy pénzügyi amnesztiával oldják meg a helyzetet.
Kifejtette: ha egy állampolgár pert nyer, és vissza kell
adni a pénzét, általában kompenzációt alkalmaznak,
de arra is volt példa, hogy visszautalták az összeget.
(Agerpres)

Járatokat indít a tengerpartra
a Tarom

A tengerpartra indít járatokat júliusban a Tarom – kö-
zölte a légitársaság szombaton. A tervek szerint rend-
szeres járatokkal kötnék össze Konstancát
Kolozsvárral, Nagyváraddal és Temesvárral, így az
ország távoli részeiből kevesebb mint egy óra alatt
lehetne elérni a román tengerpartot. A dokumentum
szerint a nemzeti légitársaság ezzel szeretne hozzá-
járulni a belföldi turizmus újraindításához. A járatok
menetrendjét hamarosan közzéteszik – írja a Tarom
közleménye. (Agerpres)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Nemzetstratégia?

Klaus Iohannis államfő alkotmányossági óvást
emelt a trianoni békeszerződés évfordulóját ünnep-
nappá nyilvánító törvény ellen – tudatta az elnöki
hivatal.

A bukaresti képviselőház május 13-án nagy többséggel –
235 vokssal 21 ellenében és 25 tartózkodás mellett – szavazta
meg a törvénytervezetet, amely a „trianoni szerződés napjává”
nyilvánítja június 4-ét Romániában.

A jogszabály értelmében a kormánynak és a helyi hatósá-
goknak ezentúl gondoskodniuk kellene arról, hogy június 4-
én – az első világháborút lezáró, Magyarországot területe
kétharmadától megfosztó békeszerződés évfordulóján – kitűz-
zék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. A törvény fel-
hatalmazná az állami és helyi hatóságokat, hogy logisztikai
vagy költségvetési támogatást nyújtsanak a trianoni szerződés
jelentőségét tudatosító tudományos, oktatási, kulturális ren-
dezvények megszervezéséhez, amelyekről a közszolgálati mé-
diának is be kellene számolnia.

Az államfő óvásában rámutatott: a Trianon-törvény sérti az
államhatalmi ágak szétválasztásának alkotmányos elvét, va-
lamint a polgárok jogegyenlőségét és a diszkrimináció tilalmát
garantáló előírást, és inkább egy politikai nyilatkozat, mintsem
egy jogokat és kötelezettségeket meghatározó jogszabály.

Indoklásában az elnök rámutat: a parlamentnek általános
érvényű előírásokkal kell szabályoznia a társadalmi viszonyo-
kat, a polgárok jogait és kötelezettségeit, az általa elfogadott
törvényeknek pedig az előírások megsértésének szankcióiról
is rendelkezniük kell. Iohannis szerint a nem eléggé világos,

jogi következmények nélküli Trianon-törvény ezeknek a kö-
vetelményeknek nem tesz eleget. A törvénytervezetet kidol-
gozó Titus Corlăţean szociáldemokrata szenátor szerint a
törvény kihirdetésének megtagadása nemzetellenes gesztus Io-
hannis részéről, amelynek „meg fogja fizetni a politikai árát”.
A román diplomáciát 2012 és 2014 között irányító Corlăţean
egy korábbi nyilatkozatában Szijjártó Péter magyar külgazda-
sági és külügyminiszter múlt heti bukaresti látogatásával hozta
összefüggésbe azt, hogy Iohannis június 4-ig nem hirdette ki,
így az idei centenárium alkalmával nem volt hatályos a Tria-
non-napot Romániában ünneppé nyilvánító törvénytervezet.

Románia jelenlegi külügyminisztere, Bogdan Aurescu több
alkalommal is az idei Trianon-centenáriumtól féltette a
román–magyar kapcsolatokat. Aurescu legutóbb Szijjártó
Péter május 26-i bukaresti látogatása alkalmával fejtette ki: a
románok az – Erdély és a Román Királyság egyesülését egy-
oldalúan kikiáltó – 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyű-
lést tekintik igazán sorsdöntő, „elsődleges” történelmi
eseménynek, míg június negyedikén „csak” a Gyulafehérvá-
ron kifejezett népakarat nemzetközi szentesítését ünneplik.

A tervezet képviselőházi vitája során Kelemen Hunor, a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke úgy
értékelte: teljesen haszontalan, a román többség hatalmát fi-
togtató és ilyenként bűntudatáról árulkodó törvényről van szó.
Ami száz évvel ezelőtt történt, az a román nemzetnek érthe-
tően nagy örömet szerez, a magyar nemzet és a romániai ma-
gyarok számára óriási veszteség, és ezt a tényt a parlament
által hozott Trianon-törvény sem tudja megváltoztatni – mu-
tatott rá az RMDSZ elnöke. (MTI)

Az államfő alkotmányossági óvást emelt
a Trianon-törvény ellen

Megszűnt az ellenőrzés a magyar-osztrák és a ma-
gyar-szlovák határátkelőhelyeken és határátlépési
pontokon – közölte a koronavírus-járvány elleni vé-
dekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központ-
jának munkatársa online sajtótájékoztatón hétfőn.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, a péntektől hatályos
intézkedés értelmében az utazókat csak Magyarország terüle-
tén belül, „mélységben” ellenőrzi a rendőrség.

A magyar-szlovén határátkelőhelyek közül Rédicsnél a
nemzetközi tranzit- és személyforgalomban, a Tornyiszenmik-
lós-M70-es autópálya-átkelőnél tranzit- és személyforgalom-
ban, illetve a tornyiszentmiklósi közúti határállomáson a
személyforgalomban továbbra is marad a határellenőrzés.

Az alezredes hozzátette, hogy március 17. óta a magyar-
szlovák határon több mint 590 ezer embert és 155 ezer teher-
gépkocsit léptettek át a nemzetközi tranzitforgalomban. A
magyar-osztrák viszonylatban a megnyitott határátkelőhelye-
ken március 12. óta 1 millió 40 ezer átléptetés történt. Hat-
vanhétezer tehergépkocsi beléptetését biztosították
nemzetközi tranzitcéllal. 

Kiss Róbert az operatív törzs nevében megköszönte a rend-
őrség, valamint a határőrizetben szerepet vállaló honvédség
precíz szolgálatellátását.

Az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa el-
mondta azt is, hogy vasárnap reggel óta hatályos az a kor-
mányrendelet, amely szerint hatósági házi karantén

elrendelése nélkül léphetnek be Magyarországra a német,
osztrák, cseh és szlovák állampolgárok, valamint az ezekből
az országokból érkező magyarok. Hozzátette: a magyar állam-
polgárral azonos megítélés alá esik az Európai Gazdasági Tér-
ség minden olyan állampolgára, aki állandó magyarországi
tartózkodásra jogosult, és ezt állandó tartózkodási kártyával
igazolja. Elmondta: 2309-re nőtt a hatósági házi karantén
elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalma-
zásra regisztrálók száma, így most 798 aktív felhasználója van
az alkalmazásnak. Vasárnap 555 hatósági házi karantént ren-
deltek el, jelenleg 9665 van érvényben.

Szólt arról is, hogy 426-ra emelkedett a járványüggyel ösz-
szefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma: 124-et rém-
hírterjesztés, 29-et közveszéllyel fenyegetés, 129-et csalás és
22-t járványügyi szabályszegés miatt indítottak, és összesen
80 gyanúsítottat hallgattak ki.

A falunapokra vonatkozó szabályok enyhítésével kapcso-
latos kérdésre válaszolva az alezredes elmondta: a járvány el-
leni védekezés második szakaszában is elemzi, értékeli a
járványügyi adatokat az operatív törzs, a cél továbbra is az,
hogy meghatározott rendben, fokozatosan szüntessék meg a
korlátozásokat.

Ha a járványügyi adatok azt mutatják, hogy további enyhí-
tések bevezetése indokolt, akkor az operatív törzs a szükséges
időben meghozza a szükséges intézkedéseket – tette hozzá.
(MTI)

Megszűnt az ellenőrzés az osztrák
és a szlovák határon

Az Európai Unió felé tartó menekülthullámok kelet-
kezhetnek Afrikában a koronavírus-járvány miatt,
ezért a közösségnek haladéktalanul a kontinens se-
gítségére kell sietnie – mondta a nemzetközi fej-
lesztési együttműködésért felelős német miniszter
egy hétfőn ismertetett nyilatkozatában.

„Brüsszel nem várhat, amíg összeomlanak egész országok,
zavargások kezdődnek és ellenőrizetlen menekülthullámok in-
dulnak” Afrikában – mondta Gerd Müller a Rheinische Post
című német lapnak a nemzetközi fejlesztéspolitikai ügyekért
felelős tagállami miniszterek tanácsának hétfői videokonfe-
renciája elé időzített nyilatkozatában.

A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa kie-
melte, hogy Afrikában nem csak az új típusú koronavírus
(SARS-CoV-2) ellen kell küzdeni, mert már a kórokozó meg-
jelenése előtt is „drámai élelmezési és gazdasági válság” volt.

A munkanélküliség tömeges, hiány van élelmiszerből és ve-
tőmagból, és a kontinens keleti részén sáskajárás pusztítja a
termést. Így „milliók éheznek, mire a vírus megérkezik” – tu-
datta.

Számos afrikai ország egészségügyi rendszerének a járvány
nélküli „normál üzemmód” is túl nagy kihívás – tette hozzá a
miniszter, idézve egy ENSZ-tanulmányt, amely szerint az

egészségügyre világszerte fordított kiadások csupán 2 száza-
léka jut az afrikai ellátórendszerekre. Rámutatott, hogy míg
Németországban a 83,1 millió lakosra több mint 30 ezer in-
tenzív ellátási ágy és ugyanennyi lélegeztetőgép jut, az 50 mil-
liós Kenyában mindössze 80 kórházi ágy alkalmas intenzív
ellátásra, és az egész országban 120 lélegeztetőgép van.

Az európai szolidaritás eddig csak befelé irányult, a konti-
nens államai között érvényesült, és az EU egyetlen cent pót-
lólagos forrást sem mozgósított az afrikai élelmezési és
gazdasági válság enyhítésére. Ezen változtatni kell, az EU-
nak el kell indítania egy azonnali programot Afrika és a közel-
keleti térség támogatására – mondta a német miniszter,
hozzátéve, hogy segélyekre és a stabilizációt szolgáló hite-
lekre is szükség van.

Afrika mind az 54 országát együttvéve az utóbbi időszakban
hozzávetőleg naponta 7200 új SARS-CoV-2-fertőzést mutattak
ki. Az esetek nagyjából felét egyetlen országban, Dél-Afriká-
ban regisztrálták. Az igazolt fertőzések viszonylag alacsony
száma legfőképpen a koronavírus-tesztek alacsony számával
magyarázható, és azt a reménységet, hogy a fiatal népességű
kontinenst elkerüli a járvány, egyre inkább felváltják a várható
súlyos fejleményekről szóló figyelmeztetések – áll a Rheinis-
che Post hírportálján közölt összeállításában. (MTI)

Európába irányuló menekülthullámokhoz vezethet
a járvány Afrikában



Június 2-án a Marosvásárhelyen
szervezett forgalmi vizsgán bizonyít-
hatták gépjárművezetői képességü-
ket azok, akik a szükségállapot
bevezetése miatt márciustól erre vár-
tak.

A szükségállapot és a veszélyhelyzet ide-
jével arányosan kormányhatározattal meg-
hosszabbították a sofőrvizsgákra való
felkészülési időszakot is, a gépkocsivezető-
képző tanfolyam befejeztével ugyanis egy év
állt rendelkezésére a tanulóvezetőnek jogo-
sítványt szerezni. Ezt az egy évet most meg-
hosszabbították a szükségállapot és a
jelenleg is tartó veszélyhelyzet időszakával.

Június 2-án nyolcvan tanulóvezető vizs-
gázhatott Marosvásárhelyen azok közül,
akiknek az elmúlt időszakban volt vizsga-
időpontjuk, de elhalasztották. 

Megkeresésünkre a gépjármű-bejegyzési
és hajtási jogosítványok hivatalának veze-
tője, Cămărăşan Simion főfelügyelő el-
mondta, hogy elsőként azok vehettek részt a
sofőrvizsgán, akiket ábécésorrendben újra-
programáltak, a vizsgázókat pedig a gépko-
csivezető-képző iskolák oktatói értesítették.
Akiknek a március 16. – május 17. közötti
szükségállapot idején járt le a tanulóvezető-
képző dosszié egyéves érvényessége, auto-
matikusan meghosszabbítják, akárcsak a
dokumentumok érvényességét – fejtette ki. 

Átlagban hetente ötször szerveznek for-
galmi vizsgát, közülük három-négyszer Ma-
rosvásárhelyen vizsgáztatnak, a létszám
függvényében pedig egy-két alkalommal Se-
gesváron, Szászrégenben és Dicsőszentmár-
tonban. Egy-egy vizsganapon hozzávetőleg
nyolcvan-száz tanulóvezető próbál kisebb-
nagyobb szerencsével hajtásit szerezni. 
KRESZ-vizsgák három hét múlva

Az elméleti vizsgákra való online progra-
málásokat június 22-e után kezdik azok szá-
mára is, akik elvégezték a gépjárművezetői
tanfolyamot, de még nem kaptak időpontot
az elméleti KRESZ-vizsgára. Az intézmény-
vezető hangsúlyozta, hogy a járványügyi in-
tézkedések betartása érdekében a dossziék
leadásához, illetve bármilyen más ügyinté-

zéshez online időpontot kell foglalni a gép-
jármű-bejegyzési és hajtási jogosítványok
hivatalának www.drpciv.ro honlapján, az
ügyfélablakoknál naponta akár száz-száz-
húsz vizsgázó dossziéját is átvehetik. 

Marosvásárhelyen a hivatal volt Kos-
suth/Călăraşilor utca 26–28. szám alatti
székhelyén június 12-éig egyelőre hétfőtől
csütörtökig 8–20, pénteken 8–18 óra között
fogadják az ügyfeleket a gépjármű-bejegy-
zési kérelmekkel, illetve adják ki az okmá-
nyokat, az ideiglenes forgalmi engedélyt,
valamint igényelhető a forgalomból való tör-
lés és a lejárt érvényességű vezetői engedé-
lyek megújítása. Bővebb felvilágosítással a
gépjármű-bejegyzések kapcsán a 0265/261-
686-os telefonszámon, a hajtási jogosítványt
és sofőrvizsgát érintő kérdésekben a
0265/230-021-es telefonszámon szolgálnak.

A forgalmi vizsgáztatáshoz előírásszerűen
kell megjelenni, amint hangsúlyozta, a vé-
dőmaszk viselése kötelező a vizsgázónak és
vizsgáztatónak egyaránt, 37,2 C-fokot meg-
haladó testhőmérséklet esetén a jelentkező
vizsgáztatása elmarad, az 1,5 méteres távol-
ságot be kell tartani a gyülekezési helyen, a
tömeg elkerülése érdekében kísérők nélkül
kell menni, a vizsgázó mellett csak a vizs-
gáztató és az oktató foglalhat helyet a jármű-
ben.

A hajtási jogosítványok és a gépjármű-be-
jegyzési hivatalok által kibocsátott okiratok
a jelenlegi rendelkezések értelmében a ve-
szélyhelyzet idején, valamint a lejárta utáni
további 90 napig érvényesek maradnak. Ha-
sonlóképp a gépjármű forgalomba való be-
jegyzéséhez, átíratásához, a forgalmi
engedély cseréjéhez szükséges iratok is.

Fotó: Nagy Tibor

Múlt hét közepétől a tűzoltók több
olyan mentési akcióban vettek részt,
amelyek során a szakértelem mellett
rögtönzött módon kellett beavatkoz-
niuk. Víztározóba esett szarvasmar-
hát mentettek ki Marosszentannán, a
hét végén pedig tüzet oltottak többek
között Botorkán, Marosbárdoson,
Dédán, Marosvásárhelyen, Szászré-
genben. A legigényesebb beavatkozá-
sok a Marosszentanna községi
állatmentő akciók voltak.

Vasárnap, június 7-én éjjel 1.15 órakor a
marosvásárhelyi tűzoltókat Marosbárdosra ri-
asztották, ahol egy istálló teteje égett, és
fennállt a veszély, hogy a lángok átterjednek
a tőle csupán két méterre lévő 1000 négyzet-
méteres épületre. A beavatkozáshoz csatla-
koztak a szászrégeni és mezőrücsi tűzoltók,
így összesen húsz tűzoltó öt tűzoltóautóból
oltotta vasárnap éjszaka a tüzet a Marosszent-
anna községhez tartozó Marosbárdoson. A
250 négyzetméteres istálló 70-80 százalék-
ban leégett, ugyanakkor hozzávetőleg hét
tonna széna semmisült meg. Szerencsére az
állatokat (lovakat) a tűzoltók érkezéséig a la-

kosok kimenekítették az istállóból. A tűz okát
még vizsgálják.

Ugyancsak vasárnap egy csatornába esett
kiskutyát mentettek ki a tűzoltók Marosvá-
sárhelyen a Segesvári úton.

Hétfőn, június 8-án a délelőtti órákban a
szászrégeni tűzoltókat egy Radnótfáji úti
melléképület oltásához riasztották, mely 10
négyzetméteren égett. A tűzben elégett egy
köbméter tűzifa és takarmány, személyi sérü-
lés nem történt.
Szarvasmarhát emeltek ki egy víztározóból

Múlt héten, csütörtökön, június 4-én 12.20
órakor értesítették a Maros megyei kataszt-
rófavédelmi felügyelőséget, hogy Maros-
szentannán egy szarvasmarha beesett egy
olyan, magánterületen lévő víztározóba,
amelynek mélysége a vízfelszínig négy
méter, kerülete pedig hat méter. A mentési ak-
ciót nehezítette az is, hogy nehézgépekkel ne-
hezen megközelíthető területen volt a
víztározó. A tűzoltók közel kétórás megfeszí-
tett mentési akciójának köszönhetően sikerült
az állatot szakszerűen megkötözni és a pol-

gármesteri hivataltól kapott buldoexkavátor-
ral kiemelni. Az állat sérülések nélkül került
vissza a gazdájához.

Pénteken, június 5-én a Dicsőszentmárton
melletti Botorkán egy garázs gyúlt meg, a
benne tárolt két személyautó teljesen kiégett,
egy 70 éves nő pedig karján első fokú égési
sérüléseket szenvedett. Őt a rohammentő
szolgálat a dicsőszentmártoni sürgősségi
ügyeletre szállította. A tűz vélhető oka a sza-
badtéri nyílt láng használata.

Szombaton, június 6-án 7.10 órakor Dé-
dára egy istálló oltásához kérték a tűzoltók
segítségét. A dédai hivatásos és önkéntes tűz-
oltók gyors beavatkozásának köszönhetően a
tűz nem terjedt át a teljes épületre, csupán
négy négyzetméternyi oldalfal és tetőzet
semmisült meg, áldozatok sem voltak. A
tüzet feltételezhetőleg idegenkezűség okozta. 

Ugyanaznap a délutáni órákban Marosvá-
sárhelyen az Állomás téren egy elhagyott
épületben keletkezett tűz oltásához riasztot-
ták a tűzoltókat. Az üres épületben felhalmo-
zott szemét égett, személyi sérülés nem
történt.

Állatmentés és tűzoltás
Öt tűzoltóautó és húsz tűzoltó –

egyetlen oltáshoz

Megkezdték a forgalmi vizsgáztatást 
Meghosszabbított felkészülési idő

A megyei önkormányzat a megyei integ-
rált hulladékgazdálkodási program kereté-
ben ismét megszervezi a licitet, de
hónapokig elhúzódhat, mire kiválasztják és
szerződést kötnek az új szolgáltatóval. Eny-
nyit pedig nem lehet várni, a város mond-
hatni „belefullad” saját szemetébe. 

A marosvásárhelyi önkormányzati képvi-
selők ma rendkívüli ülésen döntenek arról,
hogy kiszervezzék a városbéli hulladék be-
gyűjtését és elszállítását, valamint az utca-
takarítást. A tanácsosok a legutóbbi ülésen
azt is vitatták, hogy az utcatakarítást bele-
foglalják-e vagy sem a köztisztasági szol-
gáltatóval megkötendő szerződésbe, ám úgy
tűnik, a szolgáltatónak csak így érné meg
szerződni. A mai ülés napirendjén tehát
mindkét tevékenység szerepel a kiszervezés
tárgyaként, ugyanakkor arról is határozná-
nak a tanácsosok, hogy előzetes felhívás
közzététele nélkül hagyják jóvá a közbe-
szerzési eljárást, és kiigazítsák a költségve-
tést. 

Az ügyben a polgármesteri hivatal képvi-
selői többszöri megkeresésünkre sem nyilat-
koztak, ezzel szemben Tóth Andrea, az
Ecolect Maros Közösségi Fejlesztési Társu-
lás elnöke lapunknak elmondta, a megye 2-
es számú régiójában (Marosvásárhely,
Nyárádszereda, Jedd, több Maros menti te-
lepülés, úgymint Nagyernye, Gernyeszeg,
Petele stb.) a licit másodszorra is sikertelen
lett, mivel a két ajánlattevő cég egyike sem
felelt meg a kiírás feltételeinek. 

A társulás szakemberei jelenleg a doku-
mentáció időszerűsítésén dolgoznak az idő-
közben módosult jogszabályoknak
megfelelően, illetve néhány új, például a
szelektív hulladékszállításra vonatkozó elő-
írást is belefoglalnak a kiírásba. Tóth And-
rea elmondta: ha a városi önkormányzat
átmeneti időre szerződést is köt a Salubri-
servvel, ebben szerepelni fog egy szerződés-
bontási záradék, miszerint, ha a megyei
tanács megtartja a licitet, és sikerül kiválasz-
tani az új szolgáltatót, a város ezzel fog szer-
ződni. A megyei tanácsnak egyáltalán nem
érdeke az időhúzás, igyekszik mihamarabb,
már jövő hónap végére kiírni a közbeszer-
zést – tette hozzá TóthAndrea. 

Kié lesz
a szerződés? 
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(Folytatás az 1. oldalról)

Szer Pálosy Piroska

Szer Pálosy Piroska



Nem fejezhették be előadás-
sorozatukat, nem mehettek
európai turnékra, közel
három hónapja kényszersza-
badságon vannak a táncosok,
miközben felélték a tartaléka-
ikat – így jellemezhető az a
helyzet, amelybe a nyárád-
szeredai Bekecs néptáncszín-
házat (is) sodorta a
koronavírus-járvány. Ha már
holnaptól megnyílnának a
színpadok, akkor sem ol-
dódna meg a helyzetük az
idénre – vélik a vezetők.

Március 9-én Sepsiszentgyör-
gyön tartotta utolsó előadását a Be-
kecs néptáncszínház. A tavaly
elindított trianoni emlékturné száz
állomásából tizennégy maradt idén
tavaszra, ezeken már nem tudtak
fellépni. Június 3-án a budapesti Jó-
zsef Attila Színházban tartották
volna a Kárpát-medencei turné zá-
róelőadását, két nap múlva a Mar-
git-szigeten léptek volna fel a Duna
művészegyüttes és más csoportok
társaságában. Ezekről is le kellett
mondani, és vékony vigasz, hogy az
utóbbi előadást augusztusra újra
műsorra tűzték a szervezők. A hiva-
tásos szeredai társulatnak elmaradt
egy felvidéki, egy délvidéki (szlo-
véniai, horvátországi) és ausztriai

(őrségi) körútja is, és egy megszer-
vezett svédországi és hollandiai út,
amelybe néhány németországi fel-
lépés is belefért volna.
Keserves időszak

Keserves időszak volt az együt-
tes számára, és még mindig tart –
így összegezte a helyzetet az intéz-
mény vezetője. Nem tudnak ter-
vezni, hiszen semmi biztosat nem
közölnek a hatóságok, még azt sem,
hogy az esetleg megszervezhető
szabadtéri rendezvényekre milyen
biztonsági elírások vonatkoznak
majd. Sőt az is kérdés, hogy van-e
még olyan intézmény, amelynek az
idei költségvetése megengedi, hogy
fesztivált, szabadtéri rendezvényt
szervezzen, és van-e kerete nem-
csak a fellépőkre, hanem a járvány-
ügyi feltételek megteremtésére is –
boncolgatta a kérdést Benő Barna
Zsolt.

Mint minden intézmény, a Be-
kecs is leállította a fellépéseket, hi-
szen ha tarthatnának is az idén
előadásokat, gazdaságilag nem kifi-
zetődő elvinni egy műsort vala-
hová, amikor a potenciális

közönségnek alig több mint egyti-
zede lesz a nézőtéren. Jelenleg az
intézmény tizenhét munkatársa, a
táncosok és a műszaki személyzet
kényszerszabadságon van, az ennek
megfelelő állami juttatást kapják. A
Bekecsnek egyesületi úton és szer-
ződések alapján van egy oktatási
programja is nyárádmenti nép-
tánccsoportok számára, ez az egyet-
len tevékenység, ami folytatódott a
járvány idején. Egy kis leleményes-
séggel és a rendelkezésükre álló
eszközökkel március végére áttér-
tek az online oktatásra, kisfilmeket
készítettek és töltöttek fel az inter-
netre napi, heti feladatokkal. Ez
több-kevesebb sikerrel működik ma
is, aki tanulni akart, annak a rendel-
kezésére állt ez a lehetőség. 
A legnehezebb a bizonytalanság

A kultúra és a sport az, amiről a
leghamarabb lemondanak a hatósá-
gok kényszerhelyzetben, ez történt
Romániában is, ahol minden pályá-
zati kiírást töröltek, a támogatási
forrásokat áttervezték, átcsoportosí-
tották a járvány kezelésére. Ez rész-
ben elfogadható is, ám ezzel
számos intézmény működését béní-
tották meg, hiszen azok az amúgy is
szűkös anyagi támogatástól is eles-
tek. Nem kivétel a Bekecs sem. A
Maros Megyei Tanáccsal sikerült
partnerséget kötni egy új néptánc-
műsor létrehozására és idei bemu-

tatására, végül ezt a támogatási
lehetőséget is elveszítették, annak
ellenére, hogy a műsor már nagy-
részt kész volt; vállalták, hogy film-
felvételt készítenek róla, és a
virtuális térben bemutatják. Az
egyesület legbiztosabb támogatója
a magyar kormány, amely az elmúlt
években kiemelt intézményként ke-
zelte a Bekecs néptáncszínházat, és
ilyenként támogatta. Idén még van
remény, hogy onnan kapnak némi
segítséget, bár az anyaországban is
volt forrásvisszavágás. 

Egy komolyabb intézmény fél
évvel előre tervez és szervez meg
előadásokat, nálunk is a legrosz-
szabb esetben egy-két hónappal az-
előtt már ismerni kellene a
fellépések helyszínét és feltételeit.
Ha a hatóságok hirtelen a kulturális
rendezvények engedélyezéséről
döntenének is, akkor sem tudnának
azonnal kezdeni az együttesek, hi-
szen nincsenek újratervezett vagy
megszervezett előadásaik a máso-
dik fél évre – mutatja a félig üres
műsornaptárt az igazgató.

Továbbra is megoldatlan
a helyzetük

A Bekecs néptáncszínház hely-
zete továbbra is megoldatlan, hi-
szen hivatalosan elismert
előadótársulat ugyan, hivatásos tán-

cosokkal, de nem kap hazai állami
finanszírozást, a teljes költségveté-
sét magának kell biztosítania. Eddig
is félmegoldásokkal létezett az
együttes, többnyire a magyar kor-
mány adományaiból és pályázati

pénzből működött, az elmúlt évek-
ben magyar kormánytámogatás te-
vékenységre, azaz előadásokra és
működési költségekre is érkezett. A
román államtól eddig szinte sem-
mire nem számíthattak, a megyei
tanácstól kapott segítség mindig a
programokra vonatkozott. Az
együttes közel húsz éve bizonyítja
létjogosultságát, de még mindig
nem tudott megütni olyan hangot,
amelyre a mindenkori román politi-
kum, kormány, valamely miniszté-
rium vagy hatóság felfigyelt volna,
senki nem érzi olyan fontosnak,
hogy támogatást adjon neki. Márpe-
dig anélkül a kényszerszabadság
után sem tudnak talpra állni. Az ed-
digi, normálisnak mondható, tur-
nékkal, előadásokkal teletűzdelt
időszakban is egyhavi működési
költség százezer lejre rúgott, amely-
ből 40 ezret a fellépések bevételei-
ből kellett biztosítaniuk, a többit az
egymást érő pályázatokból kellett
előteremteniük. Ha az idén újrain-
dulna a művelődési élet, és ismét
„dübörögve” működhetne az együt-
tes, nagyon sok munkával is csupán
az előző évek költségvetésének
egyötödét tudnák előkeríteni – véli
Benő.
Szó sincs megszűnésről

A kilátástalan helyzet ellenére
nincs szó az intézmény megszűné-
séről, hiszen a sorsa eddig is csak
ideiglenesen volt rendezve, költség-
vetése legtöbbször csak hónapokra,
fél évre volt. Jelenleg működik az
online néptáncoktatási program
egyesületi vonalon, szerződéssel

dolgoznak az oktatók, akiknek a
személye leggyakrabban elválik a
hivatásos táncosokétól (akik most
kényszerszabadságon vannak), így
ha majd meglesz rá az anyagi fede-
zet, megkaphatják juttatásukat.
Amikor a járványhelyzet megen-
gedi, elkezdik a próbát a táncosok
is, és felújítják azokat a darabokat,
amelyekkel leghamarabb meghívást
kaphatnak. Minden tartalékukat fel-
élték, mert a forgótőkéjüket az idei
évre tervezett előadásokba fektet-
ték, de sikerült találni néhány
Maros megyei céget, amely haj-
landó volt az új törvények szerint a
nyereségadójának egy bizonyos há-
nyadát a Bekecsnek átutalni – ez is
segített, betömtek vele néhány „lyu-
kat”.

Együttműködési szerződést ter-
veznek a nyárádszeredai önkor-
mányzattal, ami révén a
néptáncoktatás mellett két további
projektet valósítanának meg az
idén. Az intézmény Farkas Tamás
rendező-koreográfus kollégájuk se-
gítségével egy tantervjavaslatot dol-
goz ki filmmellékletekkel a néptánc
hazai általános iskolai (0–8. osz-
tály) oktatására, ami kapcsolódik az
erdélyi gyerekek mozgásvilágához.
Továbbá elkészítenék egy könyv
mesterpéldányát, amely a nyárád-
menti néptánchagyományból indul
ki, és a Bekecs két évtizedes múltját
mutatja be a műkedvelő együttestől
a hivatásos intézményig, illetve a
néptánc szakmaiságáról szól, ter-
mészetesen ez is filmmellékletek-
kel.

Nem tudni, mikor lép fel újra az együttes

A világjárvány felborította a mindennapjaikat
Bizonytalan helyzetben a Bekecs
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A vidéki csoportoknál működik a néptáncoktatás – igaz, jelenleg csak online Fotó: facebook.com/Bekecs néptáncszínház

Gligor Róbert László



A szükségállapot és a veszélyhelyzet teljesen
átírta a marosludasiak életét is. Elmaradtak
a rendezvények, a konfirmálás és a ballagá-
sok, de kárpótlásul a felújított parknak örül-
hetnek a városlakók, hiszen ilyen „előkelő”
zöldövezettel kevesen büszkélkedhetnek a
megyében. A település rendezvénymentes
életéről Kis István alpolgármesterrel beszél-
gettünk. 

– Április 17–19-én a vajdasági Ludasra kellett
volna utaznunk, a Ludasok találkozójára, ez elmaradt,
de reméljük, hogy csak elhalasztották. Az elmúlt idő-
szakban azonban sikerült átadni a regionális operatív
program keretében uniós forrásból, 8 millió lejes költ-
ségvetéssel felújított ifjúsági parkot. Ezzel kapcsolat-
ban nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. A 2,3
hektáros park a Maros-híd mellett amfiteátrumsze-
rűen, teraszosan van kiképezve, nagyon sok eszköz-
zel, szép gyeppel, jó futósávokkal, elegáns
adminisztrációs épülettel. A parkot a polgármesteri
hivatal üzemelteti, ami nem egyszerű feladat. Csak a
gyep nyírását említem, ami szakszerűséget igényel,
főleg az árvízvédelmi gát felőli részen, ahol nagyon
lejtős a talaj. Egy alkalmazott állandóan a park kar-
bantartásával foglalkozik, hiszen mindent épségben
meg kell őrizni legalább két évig, amíg tart a szava-
tosság. 

– A polgármesteri hivatal előtt is dolgoznak, szépí-
tik a környezetet. Igazán szépen alakítják a parkot. 
– Most ültetik a virágokat, amelyek a városi kerté-

szetből származnak. S ha már a központi parknál tar-
tunk, elmondom, hogy szükséges volt átalakítani a
közvilágítási rendszert is, új oszlopokat, LED-es lám-
pákat szereltettünk. Most egész másként néz ki a köz-
ponti övezet. Igyekszünk szépen karbantartani a város
zöldövezeteit, gépeket vásároltunk, hogy a közterü-
leteket karban tudjuk tartani. 

– Milyen munkálatokat kezdenek el a közeljövőben? 
– Marosgezsén 9 kilométer út aszfaltozását kezd-

jük el, ezt kormányalapokból finanszírozzuk. Rövi-
desen sor kerül a Maros-híd teljes felújítására, amit
az alapokkal kezdenek, majd felfele haladva a teljes
hidat megerősítik, aztán az útburkolatot is kicserélik.
Ez a munkálat a fejlesztési minisztérium hatáskörébe

tartozik. Elkezdjük a közvilágítás teljes rehabilitáci-
óját a város területén, Andrássytelepen és Marosge-
zsén, ahol lámpákat, LED-es égőket szerelünk fel.
Ezután minden oszlopon lesz égő. A rendszert távirá-
nyítással és érzékelőkkel fogjuk működtetni. Mindezt
két év alatt uniós projekt keretében valósítjuk meg.
Sajnos a Magyar Ház építésével leálltunk, reméljük,
hogy a krízishelyzet után folytathatjuk a munkálato-
kat.

– A polgármesteri hivatal milyen óvintézkedéseket
vezetett be, hogyan segített a rászorulókon a kijá-
rási tilalom idején? 
– Fertőtlenítettünk az utcákon, a tömbházak lép-

csőházaiban. A szociális osztály munkatársai úgy
szervezték meg a munkájukat, hogy idős embereken
segítsenek. Gyógyszert váltottak ki, élelmet vásárol-
tak, s amit lehetett, megtettek a 65 éven felüli, segít-
ség nélküli személyekért. 

Az élet nem állt le teljesen 

A református templom szom-
szédságában a múlt év nya-
rán megkezdett nagyszabású
építkezés mára már a befeje-
zéshez közeledik. Az Erdélyi
Református Egyházkerület a
magyar kormány bölcsőde- és
óvodaprogramja keretében
támogatja a projektet. A
munkálatokról és az épület-
hez fűződő tervekről Czirmay
Csaba Levente esperest, a ma-
rosludasi református egyház-
község lelkészét kérdeztük,
hiszen oroszlánrészt vállalt az
építkezés lebonyolításában. 

– Terveink szerint a városban
működő két magyar tannyelvű óvo-
dai csoport és a bölcsőde szeptem-
berben az új épületben kezdi el a
2020–2021-es tanévet. A magyar
kormány támogatásával megvásá-
rolt régi épületet teljesen felújítot-
tuk, a bölcsődének az udvar felőli
részen teljesen új részt építettünk. A
felújítást az érvényben levő nor-
máknak megfelelően tervezték
meg, az óvodai csoportoknak két
nagy terem áll a rendelkezésére,

ezenkívül kialakították az itteni te-
vékenységekhez szükséges helyisé-
geket, a mosdókat, az elkülönítőt,
az élelmiszer tárolására előírt helyi-
ségeket. Az épület nagyjából kész
van, bent az utolsó simításoknál tar-
tanak, most festik a falakat. Sajnos,
a járvány miatt egy kicsit megkés-
tek a munkával. Hátravan még a te-
rületrendezés, az udvar, a játszótér
kialakítása és a kerítés újjáépítése,
ugyanis a mostani kerítés takarja az
épületet. Az átvétel után következik
a működtetéshez szükséges jóváha-
gyások beszerzése – fogalmazott
Czirmay Csaba Levente esperes.
Azt is elmondta, hogy az eredeti el-
képzeléshez képest az épületben
nem lesznek manzárdhelyiségek,
pedig úgy szerették volna kialakí-
tani a tetőszerkezetet, hogy alka-
lomadtán manzárdosítani is lehes-
sen. Ha a szükség úgy kívánja, utó-
lag majd ezt az átalakítást is el lehet
végezni. 

Az óvoda és bölcsőde terveit a
Multinvest készítette, a kivite-
lező a helyi Polizo építkezési vál-
lalat. 

Szeptemberre átadják
az óvodát és bölcsődét

Emlékbe szájmaszk
a végzős diákoknak

Idén elmaradt a ballagás, be-
fejezetlenül, tátongó üres-
séggel ért véget az iskola a
nyolcadikosok és a tizenket-
tedikesek számára. Pedig a
ballagás életre szóló ese-
mény, olyan életérzés, ami
semmivel nem pótolható. 

Marosludason a helyi líceum ma-
gyar tagozatán 17 diák végzett,
sokan közülük a továbbtanulást vá-
lasztják, egyetemre jelentkeznek. A
végzős diákok osztályfőnöke Kis
Tímea angol szakos tanárnő volt, az
ő ötlete volt, hogy végzős diákjai
szájmaszkot is kapjanak ajándékba. 

Bár az osztály tanulói létszámban
sokkal kevesebben vannak, mint a
román tagozatosok, mégis a legjobb
tanulók a magyar osztályból kerül-

tek ki. A négy líceumi év osztályza-
tai alapján Suciu Tünde Renáta lett
az évfolyamelső, őt Ferenczi And-
rea követi. Mindez bizonyítja, hogy
Marosludason magyar tannyelvű
osztályban is lehet jól és eredmé-
nyesen tanulni, amit különben az
előző évfolyamok is igazoltak. 

Az 1-es Számú Általános Iskolá-
ban 30 nyolcadikos végez, osztály-
főnökük Enyedi Erika tanárnő. 

Miután március 11-e óta nem jár-
nak iskolába, csak online folyt az
oktatás, a végzősök megkezdték a
felkészítő órákat a járványügyi elő-
írásoknak megfelelő szabályok sze-
rint. 

A magyar osztályok végzőseinek
sok sikert az érettségi és a képes-
ségvizsgákon!
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Kis István alpolgármester Fotó: Nagy Tibor

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Ez az év a túlélésről szól 
A vendéglátóipart nagyon ked-
vezőtlenül érintették a járvány
miatti intézkedések. A teraszo-
kat, vendéglőket, bárokat be
kellett zárni. Ez történt a Pipa-
csos kerttel, a ludasiak ked-
venc vendéglőjével és nyári
kertjével is. Elmaradtak a ren-
dezvények, a konfirmálási, bal-
lagási asztalfoglalások, a torok,
a találkozók. Molnár Ibolyát, a
vendéglő tulajdonosát kérdez-
tük: hogyan sikerült átvészelni
ezt az időszakot? 

– Az első döbbenenet után próbál-
tuk elfogadni az elfogadhatatlant.
Gondolkodtam, hogyan tovább, mit
helyezzek előtérbe. Vannak olyan al-
kalmazottaim, akik első pillanattól velem kezdték,
sokat húztunk együtt, s nem engedhetem meg, hogy
elveszítsem őket. A szükségállapot bevezetésekor ti-
zenöten kerültek kényszerszabadságra, öten marad-
tak, s én is lecsökkentettem a munkaóráimat. Nem
lehetett tudni, hogy a kényszerszabadságosok meg-
kapják-e a bérük 75 százalékát vagy sem, de időben
megkapták. A májusi kéréseket még nem sikerült be-
vinni a rendszerbe, ugyanis eddig három alkalommal
kellett feltölteni az igénylést, s minden alkalommal
változtattak. Jó, hogy június elsejétől legalább a kert-
helyiség megnyithatott, lehet vendégeket fogadni. Így
az alkalmazottak nagy része visszatérhetett. Ketten
továbbra is otthon maradtak, egy személy felmondott
– fogalmazott Molnár Ibolya.
A hátralékokat újrafelosztva tudnák törleszteni 

A karantén ideje alatt a vendéglő catering-szolgál-
tatása megmaradt.

– Eleinte féltek az emberek, nemigen volt igény
erre a szolgáltatásra. Aztán lassan beindult, egyre na-
gyobb lett az igény a főtt ételre, csúcsidőben száz sze-
mélynek is főztünk. Összesen öt alkalmazott
dolgozott, de én is besegítettem. Kiss Artúr, a futár,
nagyon sokat segített a konyhán is.

– A vendéglő és a terasz bezárása milyen anyagi
kiesést jelentett a cégnek? – kérdeztük a vendéglőtu-
lajdonost. 

– Minden tartalékunkat – a cégét és a személyest
is – felőröltük. Mégsem akartunk kölcsönbe bonyo-
lódni. Az államnak nem sikerült kifizetni a február-
márciusi járulékokat, ezért jelentős tartozásom gyűlt
fel. Kiadtak egy törvényt, ami lehetővé teszi az adós-
ságok újrafelosztását. A könyvelőnk azon dolgozik,
hogy eszerint törlesszünk, s újrafelosztva fizessük a
tartozásainkat. Ha júniusban nem kapjuk meg a ha-
lasztás lehetőségét, akkor nagyon nagy bajban le-
szünk, és sok vállalkozás csődbe megy. A
krízishelyzet miatt le kell mondanunk a felújítás foly-
tatásáról is. Egy megoldásunk lehet: újabb kölcsön-
höz folyamodni. 

Kérdésünkre – hogyan látja, a közeljövőben bein-
dul-e a vállalkozás –, egyértelmű választ adott: 

– Ugyanaz, ami volt, nem lesz. Nincs ahogy. Az
emberekben ott van a félsz, beléjük rögzült a távol-
ságtartás igénye. Emiatt otthon maradnak, megrende-
lik az ételt, vagy otthon főznek. Szerintem legalább
két év kell ahhoz, hogy minden helyreálljon. Ez az év
a túlélésről szól, semmi egyébről – mondta Molnár
Ibolya. 



Megkapta az UEFA versenyen-
gedélyét a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK labdarúgócsapata, amely azért
folyamodott ennek megszerzéséért,
mert bejutott a Románia-kupa elő-
döntőjébe, és abban bízik, hogy
amennyiben elhódítja a trófeát, a
város labdarúgó-történelmében elő-
ször európai kupában szerepelhet.
Romániából hét klub kapott licen-
cet. Négyen (Kolozsvári CFR,
FCSB, CSU Craiova, FC Botoșani)
a felsőházi rájátszásban, hárman
(Dinamo, Sepsi OSK, Jászvásári
Poli) a kupa elődöntőjében érdekel-
tek, a FCSB mindkét sorozatban eu-
rópai szereplésre jogosító helyet
szerezhet. A felsőházból visszauta-
sították viszont a Gyurgyevói Astra
kérelmét, amely így akkor sem in-
dulhat az Európa-ligában, ha a he-
lyezése alapján történetesen
jogosult lenne erre. A hatodik felső-
házi csapat, a Medgyesi Gaz Metan
nem is kért versenyengedélyt, hi-
szen még nem záródott le a fizetés-
képtelenségi eljárása.

A belföldi labdarúgásban egyéb-
ként a hét végén játszották az első
barátságos mérkőzéseket a kény-
szerszünet után. A Sepsi OSK hazai
pályán a CSM Târgoviște csapatát
fogadta, és Achahbar, valamint
Fülöp Loránd góljával 2-1-re nyert.

A találkozó kétszer 60 percet tartott,
hogy a keretből mindenki játszhas-
son legalább egyórányit. Csak Gál-
Andrezly és Karanovic nem lépett
pályára, sérülés miatt.

Leo Grozavu vezetőedző a meccs
után azt mondta: „Nem volt ez rossz
teljesítmény. Igaz, a nézők hiánya
miatt furcsán éreztük magunkat,
talán ezért is van, hogy egyesek
nem tudtak felpörögni. Ráadásul
nyomasztó meleg is volt. Még sok
munka áll előttünk, teljesen biztos
vagyok abban, hogy két-három for-
duló után közelebb állunk majd
ahhoz, amit egy bajnokság megkö-
vetel, addig azonban nagyon nehéz
lesz.”

A Sepsi OSK szombaton kezdi
meg a bajnoki szereplését, 17 órától
a Nagyszebeni FC Hermannstadtot
fogadja – üres lelátók előtt. A baj-
nokság alsóházában a csapat a má-
sodik helyen áll, öt ponttal többel,
mint az első kieső helyen álló ve-
télytárs. Az alsóházban még 12 for-
duló van a befejezésig, a tervek
szerint az utolsó mérkőzést augusz-
tus elsején játsszák.

Miután az UEFA beleegyezett
abba, hogy az európai kupa-
szereplő csapatok kilétének közlé-
sét augusztus 3-áig lehetségessé
tegye, a Román Labdarúgó-szövet-
ség sürgősségi bizottsága elfogadta
az idény befejezésének menetrend-

jét. Az új helyzet-
ben az 1. liga
felsőházában nem
rendeznek hétközi
fordulókat, míg az
alsóházban négy
hétközi fordulót
tűztek műsorra. A
szabad heteken a
Román ia -kupa
elődöntős párhar-
cait és (július 22-
én) döntőjét
játsszák. A Sepsi
OSK-nak, ha
bejut a fináléba, a
következő hét
héten egyaránt
két-két mérkőzése
lesz.

A Budapest Honvéd törté-
nete során nyolcadszor
nyerte meg a labdarúgó Ma-
gyar Kupát, miután a szerda
esti fináléban 2-1-re le-
győzte a Mezőkövesd csapa-
tát a Puskás Arénában. A
fővárosiak győztes gólját az
a Djordje Kamber szerezte,
aki ezt megelőzően három
kupadöntőben volt a vesztes
csapat tagja: 2010-ben zala-
egerszegiként, 2013-ban
győriként, egy éve pedig
honvédosként bukta el a fi-
nálét.

A magyar szövetség tájékozta-
tása szerint mind a tízezer jegy el-
kelt, amit a járványügyi helyzetben
áruba bocsátottak. A szurkolók
többnyire betartották a távolságtar-
tást, ez alól kivételt jelentett a két
kapu mögötti rész, ahol táborok
foglaltak helyet. A kispestiek hazai
pályán érezhették ma-
gukat, mert egyrészt
egy hete már játszot-
tak a Puskás Aréná-
ban, másrészt többen
buzdították őket.

Kiegyenlített első
félidőt láthatott a pub-
likum, a találkozó ele-
jén ugyan valamelyest
többet volt a labda a
mezőkövesdieknél, rá-
adásul a Honvéd térfe-
lén, de fölényük
egyetlen helyzetet le-
számítva meddőnek
bizonyult. A 25. perc-
ben kötelezően elren-
delt ivószünetet
követően fordult a
kocka, akkor a piros-
feketéknél volt többet

a labda, és ha szerencsés körülmé-
nyek között is, de megszerezték a
vezetést Kamber megpattanó lövé-
sével. A borsodiak egyenlítésére
viszont alig néhány percet kellett
várni, ugyanis az elődöntőben re-
meklő Tujvel „bevédte” Pekár 25
méteres szabadrúgását. A hibája
után is bizonytalan volt Tujvel, egy
lövés középre pattant ki róla, de a
szünetig nem esett több gól.

A második játékrészt egyértel-
műen a Mezőkövesd kezdte job-
ban, sorra vezette a veszélyes
akciókat, a Honvédnak csak a vé-
dekezésre futotta az erejéből, azt
viszont hatékonyan és eredménye-
sen tette, mert Tujvelnek védenie
sem kellett. A Honvéd aztán első
valamirevaló lehetőségét gólra vál-
totta Kamber közeli fejesével. A
gól nem változtatta meg alapjaiban
a játék képét: továbbra is a Mező-
kövesdnél volt többet a labda, a

Honvéd pedig gyors ellentámadá-
sokra rendezkedett be, komoly
helyzete viszont egyik csapatnak
sem volt.

A hajrára valamelyest fokozó-
dott a nyomás a Honvéd kapuján,
azonban Tujvelnek továbbra sem
akadt komoly védenivalója, így a
kispestiek viszonylag magabizto-
san őrizték meg minimális előnyü-
ket a lefújásig, ráadásul a csereként
beállt George két „meccslabdát” is
elhibázott.

A Honvéd 1926, 1964, 1985,
1989, 1996, 2007 és 2009 után
emelhette magasba a trófeát.

A Budapest Honvéd kupagyőz-
tesként a következő idényben az
Európa-liga selejtezőjében indul-
hat, az első döntőjében szerepelt
Mezőkövesdnek is megvan erre a
lehetősége a bajnokságból, mivel
jelenleg harmadik az OTP Bank
Ligában.

A Debrecen 1-1-et játszott
hazai pályán az utolsó helye-
zett és már biztos kieső Ka-
posvárral a labdarúgó OTP
Bank Liga 27. fordulójának
pénteki nyitómérkőzésén.

A Kaposvár első védelmi hibájá-
ból hamar vezetéshez jutott a Deb-
recen, és a gól után több ígéretes
támadást is vezetett a hazai csapat.
A vendégek hátul a folytatásban is

bizonytalanul játszottak, és csak el-
vétve jutottak el a DVSC kapujáig.

A második félidőben is a Debre-

cen irányította a játékot, de me-
zőnyfölényét nem tudta helyzetekre
váltani, főleg pontrúgásokból, bea-
dásokból alakult ki veszély. Az
eredmény tartására törekvő Loki
ellen a Kaposvár a mérkőzés hajrá-
jában teljesen váratlanul egyenlített,
ezzel egy napig megőrizte minimá-
lis matematikai esélyét a bennmara-
dásra (szombaton azonban a Paks
győzelmével eldőlt, hogy a Rákóczi
búcsúzik az élvonaltól), ugyanak-
kor nehéz helyzetbe sodorta a kie-
sés elkerüléséért küzdő hazai
együttest. 

A pontvesztés Vitelki Zoltán deb-
receni vezetőedzőnek a tisztségébe
került, a hajdúságiak kispadjáról a
továbbiakban Kondás Elemér diri-
gál majd.

Szerkeszti: Farczádi Attila

A Budapest Honvéd játékosai ünnepelnek, miután 2-1-re győztek a Mezőkövesd Zsóry FC ellen a labdarúgó
Magyar Kupa döntőjében a Puskás Arénában 2020. június 3-án. A kispesti csapat nyolcadszor nyerte meg
a kupát. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A képen ellenfélként mérkőző háromszéki gárdának, valamint a fő-
városi FCSB-nek egyaránt lehetősége lenne elindulni az európai ku-
pasorozatok következő idényében, amennyiben a bajnokságban
vagy a Románia-kupában jogot szereznek erre. Fotó: Telekom Sport

Európai versenyengedélyt
kapott a Sepsi OSK

Bálint Zsombor

A kieső ellen pontokat veszített otthon a Debrecen

A Budapest Honvéd nyerte a Magyar Kupát
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A debreceni Jurij Habovda a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában játszott Debreceni
VSC – Kaposvári Rákóczi FC mérkőzés végén.                                 Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Mestermérleg
Pisont István (Budapest Honvéd): „Nagyon jó, hogy idehozták a döntőt, és szurkolók előtt játszhattunk.

Azt gondolom, megérdemelten nyertünk. Ha sokszor nem is nálunk volt többet a labda, mégis okosabban,
jobban futballoztunk, abszolút nem éreztem fáradtságot a csapaton. Játékosként ugyancsak a Honvéddal
arattam első kupadiadalomat, 1989-ben, köszönöm a klubnak, hogy erre vezetőedzőként is lehetőséget
adott.”

Kuttor Attila (Mezőkövesd): „Jól futballoztunk, azt mutattuk, amit képviselünk. Két pontrúgásból kaptuk
gólt, ez az, ami fáj. Gratulálok a Honvédnak a győzelemhez.” 

Eredményjelző
Labdarúgó OTP Bank Liga, 27. forduló: Zalaegerszeg – Puskás

Akadémia FC 2-0, Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK 3-0, Mezőkö-
vesd Zsóry FC – Paksi FC 0-2, MOL Fehérvár FC – Kisvárda Master
Good 2-0, Újpest FC – Budapest Honvéd 1-0, Debreceni VSC – Ka-
posvári Rákóczi FC 1-1.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Magyar Kupa, döntő: Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (1-1)
Budapest, Puskás Aréna, 10.000 néző, vezette: Bognár.
Gólszerzők: Neszterov (33., öngól), Kamber (56.), illetve Pekár (37.).
Sárga lap: Lovric (38.), Gazdag (55.), illetve Vadnai (89.), Besirovic (90.).
Budapest Honvéd: Tujvel – Batik, Kamber, Lovric – Ikenne-King (84. Aliji, 90+8. Niba), Gazdag

(84. Nagy G.), Hidi, Szendrei, Uzoma – Ugrai (79. Kesztyűs), Lanzafame (84. George).
Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos – Eperjesi (70. Farkas D.), Neszterov, Pillár, Silye (70. Vadnai)

– Cseri, Karnyicki, Berecz, Besirovic – Zivzivadze, Pekár (79. Jurina).

Jegyzőkönyv
OTP Bank Liga, 27. forduló: Debreceni VSC – Kaposvári Rákóczi

FC 1-1 (1-0)
Debrecen, 2400 néző, vezette: Farkas Á.
Gólszerzők: Szabó B. (6.), illetve Borbély (87.).
Sárga lap: Kinyik (17.), Kundrák (22.), Bódi (72.), illetve Ur (16.),

Nagy R. (72.), Pogacsics (94.).
DVSC: Nagy S. – Habovda, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi (46.

Csősz) – Haris (13. Kusnyír), Tőzsér – Kundrák (56. Szécsi), Bódi,
Szabó B. (55. Varga K.) – Garba (84. Adeniji).

Kaposvár: Pogacsics – Vacthler (67. Nagy J.), Ur, Szabó A., Ha-
daró (80. Fodor) – Nagy T. (67. Csiki) – Palic (59. Balázs), Szakály,
Trebotic, Nagy R. (80. Borbély) – Ádám.

A tabella
1. Ferencváros 27 19 6 2 51-21 63
2. Fehérvár 27 16 6 5 49-23 54
3. Mezőkövesd 27 13 6 8 37-24 45
4. Diósgyőr 27 12 4 11 36-36 40
5. Puskás AFC 27 10 10 7 40-34 40
6. Honvéd 27 10 7 10 28-34 37
7. Kisvárda 27 10 4 13 36-38 34
8. ZTE 27 9 7 11 42-37 34
9. Újpest 27 9 5 13 32-39 32
10. Paks 27 9 5 13 32-42 32
11. Debrecen 27 9 4 14 39-50 31
12. Kaposvár 27 3 2 22 20-64 11



Váratlan fordulatként kosárlabda-szakosz-
tályt kíván indítani a Marosvásárhelyi Egye-
temi Sportklub, a CSU Medicina. A
kezdeményezők olyan, egyelőre anonim tá-
mogatók képviselői, akik nem kívánják ösz-
szekötni a nevüket a jelenlegi városi
sportklubot irányításuk alatt tartó városveze-
tőkkel, illetve nem bíznák rá az általuk támo-
gatásként felkínált összeget egy számukra
nem megbízható klubvezetésre.

A kezdeményezés nem a jelenlegi csapat

vagy szakvezetése ellen irányul, csakis a
CSM-ben háttérhatalmat gyakorló politikai
vezetést próbálja kiiktatni, így az sem kizár-
ható, hogy a szakosztály testületileg az egye-
temi klubhoz igazol át.

Az elképzelés szerint a marosvásárhelyi
férfi-kosárlabdacsapat az új bajnoki idényben
CSU Medicina név alatt indulna, az egyetemi
klub biztosítaná a működés alapfeltételeit, a
mérkőzések szervezési költségeit, kiszálláso-
kat stb., míg a játékosok fizetését támogatá-
sokból oldanák meg. Hogy pontosan milyen
képességű keret kialakítására is lenne elég ez

az összeg, az egyelőre nem véglegesen tisz-
tázott. Igaz, az alapvető kiadások finanszíro-
zásába is vélhetően be kell majd szállniuk a
szponzoroknak, hiszen a tanügyminisztérium
által finanszírozott egyetemi klub költség-
vetését a járvány miatt 70%-kal megnyirbál-
ták.

Az új klubnak nem kellene átvennie a
CSM helyét, hiszen az utóbbi amúgy is a 
legalacsonyabb osztályban játszott, így 
a CSU Medicinának elég beiratkoznia a baj-
nokságba. Pillanatnyilag az sem zárható ki,
hogy két marosvásárhelyi csapat is lesz a baj-
noki idényben, ám ennek azért elég alacsony
a valószínűsége.

A kosárlabda-szövetség egyelőre nem ho-
zott döntést arról, hogy milyen rendszerben
szervezi meg a 2020–2021-es bajnoki idényt,
a járvány miatt még nagyon sok a bizonyta-
lanaság a klubok háza táján és a szövetségben
is. Az előző bajnokságban 16 csapattal ját-
szottak az élvonalban, két értékcsoportban,
míg a másodosztályban tíz csapat indult. 

A pontvadászatokat az alapszakasz után sza-
kították félbe, nem hirdettek sem bajnokot,
sem kiesőket, sem feljutó csapatokat. Egyre
erősebbnek tűnik az az álláspont, miszerint a
bajnokság térjen vissza a klasszikus rende-
zéshez, egyetlen értékcsoportban, alapsza-
kasz utáni rájátszással. 

Férfi-kosárlabdacsapatot indít az egyetemi sportklub

Kiszervezné az ifjúsági bajnok-
ságok alapszakaszainak megszerve-
zését a megyei egyesületeknek a
Román Kosárlabda-szövetség. A
sportágat irányító szervezet ezzel
gyakorlatilag azt próbálja elérni,
hogy aktívvá tegye a törvény szerint
létrehozott vagy létrehozandó me-
gyei egyesületeket, amelyek így
„testközelből” irányíthatnák a helyi
kosárlabdaéletet, és ezáltal sokkal
szélesebb alapot teremthetnek meg
a sportág piramisának.

Romániában 2000-ben fogadták
el a szocialista sportszervezési min-
tát felváltó új sporttörvényt. Ennek
értelmében az egyes sportágakat a
szövetségek irányítják, helyi szinten
pedig a megyékben működő klubok
megyei egyesületeket hozhatnak
létre, amelyek a lokális tevékenysé-
get hangolják össze. Az alapjaiban
jószándékú elképzelés azonban
húsz év után sem igazán működik,
a labdarúgás kivételével, amely az
egyetlen olyan sportág Romániá-
ban, amelynek valós tömegalapja
létezik. Más sportágakban a megyei

egyesületek esetlegesen jöttek létre,
és a legtöbbször csak névleg létez-
nek, holott éppen a tömegalapok
megszervezése lenne a feladatuk.

Ezen az állapoton szeretne most
változtatni a kosárlabda-szövetség,
amely ösztönözni szeretné a megyei
egyesületek létrehozását azzal,
hogy az ifjúsági bajnokságokat el-
sősorban helyi szinten szervezze
meg, majd a megyei bajnokok zo-
nális és regionális szinten, végül az
országos döntőben folytatnák a ver-
sengést. Jelenleg ugyanis a 41 me-
gyében és Bukarestben csupán 22
megyei egyesületet jegyeztek be az
egyesületi törvény szerint, de ezek
közül alig van olyan, amely valóban
működik is, és nem véletlen, hogy
ott, ahol jól szervezett a kosárlabda-
élet, mint például Kolozs megyé-
ben.

Maros megyében létezik egy Me-
gyei Kosárlabda-egyesület néven
bejegyzett entitás, amelyet három
magánszemély hozott létre 2008-
ban, amikor a városban megszer-
vezték az országos minikosárlabda-
bajnokságot. 

Ez az egyesület okozza a legna-

gyobb bonyodalmat jelenleg, hiszen
a sporttörvény értelmében ilyen
nevű és célú egyesületet csak a me-
gyében működő klubok hozhatná-
nak létre, és a mai napig rejtély,
hogy a törvényszék miért jegyezte
be a szervezetet magánszemélyek
nevére. Mivel a név foglalt, a Maros
megyei kosárlabda-egyesületet a
kezdeményező klubok nem tudják
bejegyezni, jelenleg pedig első kör-
ben a kosárlabda-szövetségtől vár-
ják a megoldást, szükség esetén

pedig a sportminisztériumhoz for-
dulnak.

Mivel a rendszert már az ősztől
bevezetné a sportági szövetség, el-
képzelhető, hogy amennyiben nem
sikerül addig megoldani a jogi bo-
nyodalmakat, a Maros megyei klu-
bok egy szomszédos megye (nagy
valószínűséggel Kolozs) egyesülete
által szervezett bajnokságba irat-
kozhatnak be, annak minden hátrá-
nyával együtt.

A kezdeményezők egyike, Csíki

Zsolt Csaba elmondta, a megyei
egyesület létrehozása és aktívvá té-
tele nem csak az ifjúsági bajnoksá-
gok helyi szintű megszervezése
érdekében lenne fontos, hiszen ez a
szervezet sokkal nagyobb támoga-
tást tudna mozgósítani, támogat-
hatja klubok létrehozását olyan
településeken is, ahol ilyenek nem
működnek, megyei bajnokságot
szervezhet, ennek minden, elég
nyilvánvaló pozitív hozadékával.

Jelenleg Maros megyében hét ko-
sárlabdaklub aktív, azaz valamilyen
csapata részt vett az elmúlt idényben
a szövetség különböző szintű baj-
nokságaiban. Ezek a marosvásárhe-
lyi Gladius, a Lucky Dragons, a
Szász Albert Sportlíceum, a CSM, a
Mureșul, a Sirius és a szászrégeni
Lucian Blaga. Három további klub,
a marosvásárhelyi Together, a ma-
rosludasi Mureșul és a segesvári
Zappa csak helyi, amatőr szinten te-
vékenykedik. Húsznál is többre te-
hető azoknak a kluboknak a száma,
amelyeknek van sportazonossági
igazolványuk, a korábbi években
volt kosárlabdacsapatuk, jelenleg
azonban nem aktívak.

Jogi bonyodalom hátráltatja a megyei kosárlabda-egyesület létrejöttét

Már 11 rendezvényre van foglalás júniusban a
Transilvania Motor Ringen, és további 30 meg-
keresés is érkezett, amelyekre azonban még nem
küldték el a hivatalos kérést, közölte a létesít-
mény igazgatója, Thomas Moldovan. A Nyárád-
tőhöz közeli létesítmény tevékenysége a hét
végén indult újra.

A rendezvények és versenyek egyelőre közön-
ség nélkül zajlanak, tekintettel a koronavírus-jár-
vány miatt bevezetett biztonsági szabályokra,
emiatt több biztonsági intézkedést is foganatosí-
tottak. Az épületekbe tilos a belépés, a csapatok
csak a parkolóba mehetnek be. A rendezvényen
részt vevő autók száma is korlátozott, legtöbb 50
autó vehet részt.

Az eddig betervezett rendezvények egy része
track day típusú magánrendezvény, illetve 

képzések, edzések gépkocsiversenyzők számá-
ra, a szakmai szövetségek által szervezett ver-
senyek egyelőre még fel vannak függesztve. 
Érdekesség, hogy mind a 11 rendezvényt más
megyéből érkező cégek és sportklubok szerve-
zik, hívta fel a figyelmet Péter Ferenc megye-
elnök.

A motorsportpályát „live timing” rendszerrel
szerelték fel, ennek jóvoltából a versenyzők valós
időben látják majd az időeredményeket. 

Ugyanakkor a versenyek élő közvetítésére is
lehetőség van immár a Transilvania Motor Ring
közösségi oldalán, a pályán ugyanis több rögzí-
tett kamerát is felszereltek, írták a létesítményt
üzemeltető Maros Megyei Tanács közleményé-
ben.

Fotó: A megyei tanács sajtóirodája

Újraindult a tevékenység 
a Transilvania Motor Ringen

Észtországban és Szamoán újraindult 
a nemzetközi kosárlabdaélet

Észtországban és Szamoán újraindult a
nemzetközi kosárlabdaélet a koronavírus-
járvány közepette bevezetett enyhítések
nyomán. Mindkét országban 3x3-as tornát
rendeztek. Az óceániai helyszínen 24 csa-
pat 96 játékosának részvételével tartottak
U14-es, U17-es és felnőttversenyt. A balti
államban rendezett hivatalos tornán részt
vett a férfiválogatottból az Olaszországban
légióskodó Rain Veideman, aki szerint
ennyi leállás után sportformáról vagy a
játék színvonaláról még nem érdemes be-
szélni, de az egyéni edzések után végre
mérkőzésszituációkat élhettek át újra.
Mindkét 3x3-as torna gondosan elkerített
területen, közönség nélkül zajlott.

NBA: Megvannak a tervek a folytatásra, 22 csapattal megy tovább a liga
Az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) illetékesei elkészítették a hivatalos

terveket a folytatásra; eszerint 22, már rájátszást érő helyen vagy oda eséllyel pályázó
csapattal menne tovább a liga. A Nyugati főcsoportban a legjobb nyolc (Los Angeles La-
kers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston
Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies) a Portland Trail Blazers, a New Orleans
Pelicans, a Phoenix Suns, a Sacramento Kings és San Antonio Spurs együttesével egészül
ki, míg a Keleti főcsoport első nyolc csapatához (Milwaukee Bucks, Toronto Raptors,
Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando
Magic) a Washington Wizards csatlakozik.

Minden gárda nyolc „alapszakasz-mérkőzést” játszik majd az Orlandóban található
Disney Worldben, és amennyiben a kilencedik helyezett legkevesebb négy vereségre meg-
közelíti az aktuálisan nyolcadik helyen álló riválisát, akkor még az ellen a csapat ellen
egy külön párharcban kivívhatja a playoff-szereplést. Nyugaton jelenleg a nyolcadik
Memphis Grizzlies néggyel kevesebb vereséggel előzi meg a Portland Trail Blazers csa-
patát, míg Keleten a Washingtonnak öt vesztes találkozó a lemaradása az Orlando mögött.
A bajnokságot július 31. és október 12. között bonyolítanák le, a tervekről csütörtökön
szavaznak.
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Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Az ifjúsági bajnokságok alapszakaszát a továbbiakban helyi szinten szerveznék meg a töme-
gesítés céljával                                                                                                          Fotó: Adevărul

A kezdeményezés nem a CSM játékosai vagy szakvezetése ellen irányul, de a városi sportklubot háttérből irányító 
politikai vezetést megpróbálják kiiktatni Fotó: Nagy Tibor



Charles Dickens 150 éve halt meg 
Százötven éve, 1870. június 9-én
hunyt el Charles Dickens, „a szív
írója”, a viktoriánus Anglia egyik
legnagyobb irodalmi alakja, a
Twist Olivér és a Copperfield
Dávid szerzője. 

Portsmouthban született 1812. február
7-én Charles John Huffam Dickens
néven. Kora gyermekkora saját beval-
lása szerint szinte idilli volt: jómódban
éltek, ő pedig sokat játszott és sokat ol-
vasott, elsősorban pikareszk regényeket.
1822-ben a család Londonba költözött,
ahol két évvel később apja, a haditenge-
részet pénztárának kissé bohókás és
meggondolatlan tisztviselője az adósok
börtönébe került. A gyermek Charles
arra kényszerült, hogy éhbérért piszkos
és fárasztó munkát végezzen egy cipő-
pasztagyárban. E gyermekkori trauma
miatt fogékonnyá vált a szegények szen-
vedései iránt, írásaiban később mély
együttérzéssel ábrázolta a kifosztott, el-
nyomott gyermekek életét.

Apja szabadulása után egy magánis-
kolában folytatta tanulmányait, majd
egy ügyvédi iroda gyakornoka lett. Be-
lekóstolt a színészetbe, s volt a Morning
Chronicle című lap parlamenti riportere
is. Rövid írásai, esszéi Boz álnéven je-
lentek meg különböző lapokban, ezeket
kötetben is kiadták. 1836-ban megbíz-
ták, hogy Robert Seymour, a neves ka-
rikaturista képei alá kísérőszövegeket
írjon, így született meg első nagy sikere,
A Pickwick Klub, a korabeli Anglia sze-
retetteljes torzképe. Ugyanebben az
évben feleségül vette Catherine
Hogarthot, házasságukból tíz gyermek
született. Dickens pályája felfelé ívelt,
sorra jelentek meg regényei. Az első a
Twist Olivér volt, a 19. századi angol
szegények és megalázottak birodalmá-
nak panorámája, amelyből számos film-
feldolgozás is készült. Majd következett
a Nicholas Nickleby élete és kalandjai,
a Ritkaságok régi boltja, és az első írói
korszakát lezáró Martin Chuzzlewit.

1842-ben ellátogatott Amerikába,
Bostonban, Washingtonban, Richmond-
ban, majd New Yorkban töltött hosszabb

időt. Útján ovációval fogadták, de azt sé-
relmezték, hogy kiállt a szerzői jogok
védelmében. Később az Amerikai jegy-
zetek című munkájában kiábrándultan
írt az ottani közönségességről és ügyes-
kedésekről.

Hazatérése után 1843-ban írta meg a
legtöbb nyelvre lefordított művét, a bol-
dogság és lelki gazdagság megható me-
séjét, a Karácsonyi éneket. 1844-ben
Olaszországba utazott, majd Svájcba lá-
togatott el, útja közben kezdte írni a
Dombey és fia című regényét, amely
egyes irodalomtörténészek szerint az ún.
„sötét korszakának” bevezető darabja.
Ennek egyik legismertebb és legnépsze-
rűbb műve az 1850-ben megjelent – nem
titkoltan önéletrajzi ihletésű – 
Copperfield Dávid, a világról alkotott
képének enciklopédikus jellegű össze-
foglalása. Dickens egyes szám első sze-
mélyben meséli el a történetet, és mint
azt az 1867-es kiadás előszavában írja:
„mint igen sok szerető szülőnek, van
nekem is szívem legmélyében egy ked-
venc gyermekem, és ez David Copper-
field.” A műből számos tévés és filmes,
valamint színházi feldolgozás készült, ez
utóbbiból a legelső Dickens nevéhez fű-
ződik.

Az ötvenes években írott sötét tónusú
regényei (Örökösök, Nehéz idők, Kis

Dorritt) a korabeli Anglia átfogó és meg-
lehetősen zord képét nyújtják. Az elko-
morodásnak magánéleti oka is volt:
1857-ben beleszeretett az akkor 18 éves
Ellen Ternan nevű színésznőbe, ami a
házasságának felbomlásához vezetett.

Ezt követően Dickens nyilvános fel-
olvasóesteken kamatoztatta színészi ké-
pességeit, hatalmas sikert aratva.
1858-59-ben 129 felolvasást tartott Ang-
lia, Skócia és Írország 49 különböző vá-
rosában, de az ebbe fektetett rengeteg
energia valószínűleg nagyon kimerítette,
utolsó éveiben már jóval kevesebbet írt.
1859-ben jelent meg a Két város regé-
nye című történelmi műve, 1861-ben
pedig az ifjúkorát felidéző Szép remé-
nyek, amelyben kiábrándultan készített
leltárt az őt körülvevő világról. E művé-
ből is számos filmfeldolgozás készült,
amelyek közül talán a legismertebb a
2012-es Ralph Fiennes és Helena Bon-
ham Carter főszereplésével.

Az író 1867-68-ban Amerikában is
tartott felolvasásokat, de az utazás meg-
viselte egészségét. 1869 áprilisában egy
chesteri felolvasáson agyvérzést kapott,
s orvosa tanácsára egy időre visszavo-
nult a nyilvános szerepléstől. Lábado-
zása alatt utolsó regényén, az Edwin
Drood rejtélyein dolgozott. 1870. június
8-án Chatham melletti házában munka
közben ismét szélütés érte, s egy nappal
később meghalt. Jóllehet ő szerény te-
metést akart, végső nyugvóhelyének
pedig vidéki otthonát jelölte meg, ham-
vait a Westminster apátságban, a Költők
sarkában helyezték örök nyugalomra.
1925-ben egykori londoni lakóházában
nyílt meg a nevét viselő múzeum, ame-
lyet 2012-ben, születésének 200. évfor-
dulójára teljesen felújítottak.

Szerb Antal „a szív írójának” nevezte
Dickenst, akinek „ihletője a jóság és a
szánalom; minden regénye az olvasó
legnemesebb erkölcsi érzelméhez felleb-
bez, megindít és könnyekre fakaszt...
sem előtte, sem utána nem akadt író, aki
annyira fenntartás nélkül szavakba tudta
volna önteni szeretetét és gyűlöletét,
örömét és bánatát, szélsőséges és gazda-
gon emberi érzésvilágát.” (MTI)

Notre-Dame 
Megkezdődött a leégett huszártorony körüli állványzat

elbontása

Kanye West vezeti
a legjobban kereső

zenészek Forbes-listáját
Kanye West vezeti a legjobban kereső zené-
szek Forbes-listáját. A magazin aktuális ösz-
szeállítása szerint West az elmúlt évben az
összes celeb között is a második legjobban
megfizetett híresség lett.

A Forbes csütörtökön közzétett listája szerint a leg-
nagyobb bevétele 590 millió dollárral Kylie Jennernek
volt a celebek táborában. A szaklap elemzője ugyan-
akkor felhívta rá a figyelmet, hogy a kozmetikai cé-
gével meggazdagodott 22 éves híresség elképzelhető,
hogy nem mondott igazat vagyonáról.

Kanye West ebben a rangsorban a második helyet
szerezte meg 170 millió dollárral. A Variety.com cikke
azonban kiemelte, hogy a zenészek közül mégis West
teljesített magasan a legjobban, a lista következő ze-
nésze ugyanis a 13. helyen szereplő Elton John 81 mil-
lió dollárral.

A brit sztár ezzel a bevétellel a zenészek listáján
West mögött a második helyen szerepel. A harmadik
legtöbbet kereső zenész Ariana Grande 72 millió dol-
láros éves bevétellel, ami arra is elég volt, hogy ő le-
gyen a legjobban kereső nő a zenei mezőnyben.

A Jonas Brothers 68,7 millió dollárral a negyedik,
a Chaninsmokers pedig 68 millió dollárral az ötödik a
zenészek Forbes-listáján.

A zenészek többsége bevétele nagyobb részét tur-
nézással szerzi, ám idén a koronavírus-járvány miatt
minden nagyobb koncertkörutat el kellett halasztani
vagy le kellett fújni. A Forbes által készített idei össze-
sítés tehát rendhagyó állapotokat tükröz.

West bevételei azért ilyen kiugróak, mivel a legtöb-
bet Yeezy elnevezésű sneaker márkájával keresi. A
zenei listán a bevételei alapján 7. Taylor Swift, 12.
Jay-Z, 15. Drake vagy 18. Rihanna is hasonlóképpen
több lábon áll az üzleti életben – emlékeztetett rá a
hollywoodi szaklap. (MTI)

Megkezdődött hétfőn a párizsi
Notre-Dame székesegyháznál a ta-
valyi áprilisi tűzvész nyomán leom-
lott huszártorony körüli
állványzatnak a lebontása, ott,
ahol a tűz kiütött.

A katedrális felújítását végző állami
szervezet vasárnapi közleménye emlékez-
tetett arra, hogy a huszártorony felújítás
alatt állt, amikor 2019. április 15-én az
állványzaton tűz ütött ki. Az állványzat
nem omlott össze, de megrongálódott a
tűzvész okozta hőben. 

A 40 ezer darabból álló 200 tonnás áll-
ványzatot, amelynek a fele több mint 40
méteres magasságban található, először
megerősítették, majd három szinten fém-
rudakkal fogták körbe, annak érdekében,
hogy ne omoljon össze. Hétfőtől öt-öt al-
pinistából álló két csapat felváltva fogja a
lehető legközelebb megközelíteni a meg-
égett részeket, és rezgőfűrésszel kivágni
az egymásra olvadt fémhengereket, ame-
lyeket azután egy 80 méter magas daruval
szállítanak el a helyszínről.

A hétfőn kezdődött munkálatok egész
nyáron folytatódnak.

Az egész világot megrázó tűzvészt kö-
vetően több mint 900 millió eurónyi fel-
ajánlás érkezett mecénásoktól,
nagyvállalatoktól és szervezetektől, vala-
mint egyszerű hívektől a világ minden tá-
járól a helyreállításra. A tűz másnapján
megkezdett épületstabilizálási munkát
azonban a munkásokat fenyegető ólom-
mérgezés veszélye miatt júliusban három
hétre leállították, ősszel és télen a viharok
nehezítették a munkát, márciusban pedig
a koronavírus-járvány miatt állították le
több mint egy hónapra. A székesegyház

előtti teret azonban május 31-én megnyi-
tották a nagyközönség számára.

Jean-Louis Georgelin kormánybiztos a
többszöri leállás ellenére úgy véli, hogy a
helyreállítás 2021-ben megkezdődhet,
miután még idén stabilizálják a boltoza-
tot. 

A tűzvész másnapján Emmanuel Mac-
ron elnök azt közölte, hogy öt év alatt sze-
retné helyreállíttatni a székesegyházat, s
jóllehet a határidőt sokan szorosnak talál-
ják, a kormánybiztos szerint továbbra is
az a cél, hogy az államfő által kért határ-
időre befejeződjön a helyreállítás. 

Az viszont még mindig nem dőlt el,
hogy milyen formában állítja helyre Fran-

ciaország a gótika egyik legemblematiku-
sabb épületét.

A leomlott huszártorony 1860-ban
épült Eugene Viollet-le-Duc tervei alap-
ján, miután az eredetileg 1250-ben épített
szerkezetet 1786 és 1792 között lebontot-
ták. Az újjáépítők két táborra szakadtak:
az „ortodoxok” azt követelik, hogy a
XIX. században helyreállított műemlék
azonos mása épüljön fel a Viollet-le-Duc
által tervezett huszártoronnyal. Ehhez a
táborhoz tartozik a székesegyház főépíté-
sze, Philippe Villeneuve is. A „modernis-
ták” – köztük maga a köztársasági elnök
is – viszont újító kézzel nyúlnának az
épülethez, rajta hagyva a XXI. század
többé-kevésbé merész lenyomatát. (MTI)

Renoválás alatt a Notre-Dame Forrás: Global Time

Forrás: BBC.com

Steve McQueen két új
filmjét George Floyd
emlékének ajánlotta

Steve McQueen, az Oscar-díjas 12 év rabszolga-
ság brit rendezője George Floyd emlékének szen-
telte a cannes-i filmfesztivál programjába
beválogatott két új alkotását.

A cannes-i filmfesztivál szervezői szerdán hirdették ki
a hivatalos versenyprogramot, bár a nemzetközi filmmust-
rát idén nem tudják megrendezni a szokásos formában a
koronavírus-járvány miatt. Steve McQueennek két filmje,
a Lovers Rock és a Mangrove is bekerült a Cannes 2020
címmel készített, 56 produkcióból álló válogatásba.

McQueen közleményében úgy fogalmazott, hogy film-
jeit George Floydnak és minden meggyilkolt fekete em-
bernek dedikálja, akár az Egyesült Államokban, akár
Nagy-Britanniában, akár máshol éltek. A Lovers Rock és
a Mangrove a BBC által rendelt öt filmből álló Small Axe-
antológiába készült.

A Variety.com tudósítása szerint szerdán a Star Wars-
sztár, John Boyega is felszólalt a rendőri erőszak áldoza-
tává vált George Floyd halála miatt Amerika-szerte ismét
fellángoló Black Lives Matter mozgalom egy tüntetésén a
londoni Hyde Parkban. Boyega is szerepelt a Small Axe-
antológia egy filmjében. Az antológia a hatvanas évektől
a nyolcvanas évek közepéig a londoni afrikai-karibi fekete
közösség életét dolgozza fel. A cím, Small Axe (Kis fejsze)
egy afrikai mondásra utal: „Ha te egy nagy fa vagy, mi va-
gyunk a kis fejsze”.

Bár a BBC eredetileg öt egyórás epizódot rendelt, a so-
rozat részeit végül játékfilm hosszúságúra bővítették, így
nevezni lehetett azokat a cannes-i filmfesztiválra. A soro-
zat darabjait még idén levetíti a BBC One, és elérhetők
lesznek az angol iPlayer szolgáltatással is.

A Mangrove című film fekete aktivisták történetével
foglalkozik. A Mangrove étterem a londoni fekete közös-
ség gyülekezőhelye volt, ahol rendszeresen razziázott a
rendőrség. Az emiatt szervezett tiltakozó felvonuláson a
tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, sok demonstrálót le-
tartóztattak, és kilencük ellen vádat emeltek. A film az
1970-ben az Old Bailey-ben megrendezett tárgyalásukat
is bemutatja. A forgatókönyvet McQueen és Alastair Sid-
dons jegyzi. A nyolcvanas években játszódó Lovers Rock
viszont kitalált történet, szerelemről és zenéről szól. For-
gatókönyvét a rendező mellett Courttia Newland írta.

A cannes-i válogatásba került filmek egy részét más
fesztiválokon, egyebek mellett a dél-koreai Puszanban,
New Yorkban és Torontóban vetítik majd, és továbbra is
tárgyalások folynak az együttműködésről a velencei film-
fesztivállal. (MTI)
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A megyei statisztikai hivata-
lok 2020. január–márciusi
összesített előzetes adatai
szerint a születések, a halálo-
zások és a házasságkötések
száma is számottevő csökke-
nést mutat Erdélyben 2019
első negyedévéhez viszo-
nyítva. 

Az április–májusban tetőző koro-
navírus-járvány esetleges következ-
ményei ezekben az adatokban még
nem szerepelhetnek, mivel a jár-
vány csak március végén érte el Er-
délyt (az első haláleset március
23-án történt). Ugyanakkor a most
közölt adatok begyűjtése már a
szükségállapot alatt folyt, amikor a
népmozgalmi adatokat rögzítő
anyakönyvi, egészségügyi statiszti-
kai ellátórendszer különleges körül-
mények között működött. Ezért
különösen indokolt hangsúlyozni,
hogy előzetes adatokról van szó,
amelyeknek a jövőben komolyabb
mértékű utólagos javítására kerül-
het majd sor.
Erdélyben

Az Erdélystat által készített ösz-
szesítés szerint 2020 első negyedé-
vében 4,1%-kal csökkent a
születések száma az előző év azo-

nos időszakához képest. Mindössze
14.233 gyermek jött a világra, ami
609 fővel kevesebb az előző évinél.
Az előzetes adatok szerint hasonló
(4%-os) arányban csökkent a halá-
lozások száma is, 2020. január–
március között 21.776 halálesetet
regisztráltak, 915-tel kevesebbet,
mint 2019 azonos periódusában. A
koronavírus kapcsán márciusban 50
erdélyi halálesetet jelentettek, ez a
szám arányában elhanyagolható az
összhalálozáshoz viszonyítva. Már-
ciusig összességében Erdélyben a
születések és a halálozások különb-
ségéből adódó népességfogyás
7543 fő volt, a népességfogyás tem-
pója 3,9%-kal mérséklődött a tava-
lyi adatokhoz képest. Az elemzett
időszakban 5020 házasság köttetett,
ami 8,6%-kal (473 házasságkötés-
sel) alacsonyabb, mint 2019 azonos
időszakában.
Székelyföldön

A tavalyi pozitív trendekhez ké-
pest jelentősen, mintegy 11,4%-kal
csökkent Székelyföldön a születé-
sek száma, 144 gyermekkel keve-
sebb születését jelentették a
statisztikai hivatalok az idén január
és március között. Ugyanakkor ha-
lálesetet is kevesebbet regisztráltak

(1617-et), mint 2019 hasonló peri-
ódusában, összesen 126-tal keve-
sebben hunytak el. Így a
népességfogyás abszolút értékében
(495 fő) hasonló az egy évvel ko-
rábbi adathoz (477 fő). A házasság-
kötést tekintve 11,6%-os csökkenés
mutatkozik, mindössze 349 pár
mondta ki a boldogító igent az első
negyedévben Székelyföldön.
A Partiumban

A Bihar, Szatmár, Szilágy me-
gyéből összesített Partium régióban
2020 első negyedévében 2401 gyer-
mek született, 77 gyermekkel keve-
sebb az előző év azonos

időszakához képest, ez átlag alatti,
3,1%-os visszaesés. A halálozás
mértékét tekintve 4,4%-os (177 fős)
csökkenést figyelhetünk meg. A
születések és a halálozások különb-
ségéből adódó népességfogyás
1461 fő volt, ami lényegében csak
100 fővel kevesebb az előző év azo-
nos időszakához képest. A házaso-
dási kedvet tekintve a partiumi
régióban 9,4%-os csökkenés figyel-
hető meg, ami 809 házasságot je-
lent, 84-gyel kevesebbet a
tavalyinál.
Közép-Erdélyben

A Kolozs és Maros megyéből

álló Közép-Erdély régióban 2809
gyermek jött a világra, ami alig 1%-
kal marad el az előző évi adatokhoz
viszonyítva. A halálozások számát
tekintve (3996 eset) 4,6%-os csök-
kenést figyelhetünk meg, ami ösz-
szesen 194 halottal kevesebb az
előző éves adatokhoz viszonyítva.
Közép-Erdélyben így a népességfo-
gyás tempója mintegy 12,3%-kal
csökkent: míg 2019 ezen időszaká-
ban 1354 fő volt, addig 2020. ja-
nuár–március között 1187 főt
jelentett. A házasságkötések száma
itt kisebb, 2,8%-os visszaesést
mutat. (közlemény)

Még nem látszanak az első negyedév népmozgalmi adataiban a járvány hatásai

Továbbra is nép-
szerű a határon túli
magyarok körében a
Köldökzsinór prog-
ram, amelynek kö-
szönhetően 2018
januárja óta az
anyasági támogatás,
valamint a fiatalok
életkezdési támoga-
tása, a babakötvény
ugyanúgy jár a kül-
honban születő ma-
gyar gyermekek
után is. A támogatá-
sokkal Magyaror-
szág kormánya
anyagilag is elismeri
azokat a magyar
családokat, akik
gyermeket vállalnak
a világ bármely
pontján. 

A bevezetés óta össze-
sen 22.340 külhoni ma-
gyar család igényelte az
anyasági támogatást és 19.289-en
kérték az életkezdési letéti számla
megnyitását gyermekük részére. Ez
azt jelenti, hogy a külhonban szüle-
tett gyermekekkel együtt minden
évben legalább 100 ezer magyar
kisbaba jött a világra. 

A támogatások csaknem kéthar-
madát a Kárpát-medencében élők
vették igénybe, azon belül is 70 szá-
zalékuk Erdélyben, 15 százalékuk a
Vajdaságban, 9 százalékuk Kárpát-
alján, 6 százalékuk pedig Felvidé-
ken. 

A Kárpát-medencén kívül több
mint 8000 kisbaba után folyósítot-
ták a támogatásokat. A gyermekek
95 százaléka Európában, 5 száza-
léka a világ más tájain született.
Összesen 68 országból érkeztek
igénylések, a legtöbb Erdélyből és
Németországból. 

Az anyasági támogatás összege
64.125 forint, ikergyermekek ese-
tén gyermekenként 85.500 forint,
az életkezdési letéti számla megnyi-
tásakor pedig az állam 42.500 forint
támogatást biztosít, amely minden
évben az inflációval megegyező
mértékkel kamatozik. A Köldökzsi-

nór programba való bekapcsolódás-
sal egyidejűleg elindul a gyermek
magyar állampolgárságának vagy
magyarigazolványának kérelme-
zése is. A Köldökzsinór program je-
lentősége tehát az anyagi
támogatáson felül a magyar szár-
mazású gyermekek honosítása
szempontjából is meghatározó. 

Bár a járványhelyzetben némileg
csökkent az igénylések száma, a ké-
relmeket a gyermek születését kö-
vető hat hónapon belül akár
digitálisan is be lehet nyújtani. A
veszélyhelyzet múlásával várhatóan
újra többen adják majd be az elma-
radt kérelmeket. Ennek jelei már
láthatók is a Vajdaságban, ahol má-
jusban már újra emelkedés volt.

A magyarság gyarapodásához
hozzájárul a csaknem 4,5 millió
külhonban élő magyar. Ezen gyer-
mekek, családok magyar identitásá-
nak a megmaradása nagymértékben
függ az anyaország segítségétől. A
Köldökzsinór programmal a ma-
gyar családtámogatási rendszer át-
lépte a trianoni határokat, kifejezve
ezzel azt, hogy minden magyar gye-
rek kincs, szülessen bárhol is a vi-
lágban. (sajtóközlemény)

Minden magyar gyermek
kincs,

szülessen bárhol a világon Az új típusú koronavírus fe-
nekestül felforgatta életün-
ket. A globális felmelegedés
azonban nem újdonság. Nem
az ajtón kopogtat, és nem is
a küszöbön áll. Észre sem
vettük, hogy váratlan vendég
módjára már a nappalinkat
járja össze sáros cipőjével. 

A most felnövő generáció éle-
tének egyik legnagyobb és legsür-
getőbb problémája a
klímaváltozás. A jelenség ebben az
ütemben haladva mind a gazda-
sági, mind a szociális rendszert ha-
marosan fenekestül felforgatja,
ráadásul nemcsak minket, embe-
reket érint, hanem minden élőlényt
a Földön. A Game over? Don’t let
climate change the game! egy
olyan nemzetközi projekt, mely a
globális felmelegedés problémá-
jára hívja fel társadalmunk figyel-
mét. Nyolc ország civil szervezetei
fognak össze, hogy tevékenységeik
révén elsősorban olyan fiatalokat
célozzanak meg, akik jobbá tehetik
a Föld jövőjét.

A kampány tudatosítani szeretné
a fiatal generációban a klímaválto-
zás következményeit, és kísérletet

tesz a fiatalok bevonására a globá-
lis felmelegedés elleni harcba.
Ennek érdekében a projekt folya-
mán ifjúsági nagykövetekkel, il-
letve múzeumokkal dolgozunk
majd együtt, fesztiválzöldítéssel
foglalkozunk, pedagógusok to-
vábbképzési lehetőségeit teremtjük
meg, online kampányokban és
nyilvános rendezvényeken ve-
szünk részt, és bekapcsolódunk a
ma már százezreket megmozgató
világmozgalomba, a geocachingbe.

A gyermektáborok a kisebbeket
szeretnék közelebb hozni a termé-
szethez, a klímaváltozásról szóló
didaktikai csomagok pedig a peda-
gógusok munkáját könnyíthetik
meg. Mindemellett tervezünk egy
olyan mobilapplikációt, amely a
fenntartható irányba mutató élet-
módváltásban nyújthat segítséget.

Nem felejtjük el azt sem, hogy
tényleges döntéshozatal nélkül
nem történhet valós változás. Lob-
bitevékenységeink során mind eu-
rópai uniós, mind országos
döntéshozóknak szeretnénk fel-
hívni a figyelmét a klímaváltozás
problémájának súlyosságára, il-
letve pozíciójukból adódó felelős-
ségükre. A négyéves program a

The European Commission’s De-
velopment Education and Aware-
ness Raising Programme
finanszírozásával jött létre. A pro-
jektben részt vevő egyesületek:
Milvus Csoport Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület (Romá-
nia) • CEEweb for Biodiversity •
Bratislava Regional Association
for Nature Conservation and Sus-
tainable Development (Szlovákia)
• Christliche Initiative Romero e.V.
(Németország) • Na Mysli (Cseh-
ország) • Latvian Fund for Nature
(Lettország) • Lithuanian Fund for
Nature (Litvánia) • Bulgarian Bio-
diversity Foundation (Bulgária) •
Magyar Természetvédők Szövet-
sége (Magyarország) • PersonaR
Kommunikációs Tanácsadó Kft.
(Magyarország)

Reméljük, hogy a fent említett
tevékenységek elősegítik társadal-
munk szemléletváltását, illetve
szorgalmazzák a fiatal generáció
aktív szerepvállalását. A klímavál-
tozás megállítását nem várhatjuk el
mástól. A jobb élet reményében
mindannyiunknak ki kell vennünk
a részünk a világ gondjaiból.

A Milvus
Csoport Egyesület

Game over? – Ne hagyd, hogy a klímaváltozás
véget vessen a játéknak

Táblamelléklet

A népmozgalom főbb adatai Erdélyben és egyes kiemelt régióiban 2020 első negyedévében

Élve-
születés

Változás az előző
év azonos idősza-
kához képest, %

Halá-
lozás

Változás az előző
év azonos idősza-
kához képest, %

Házas-
ságkötés

Változás az előző év
azonos időszakához

képest, %
Erdély 14.233 -4,1% 21.776 -4,0% 5.020 -8,6%

ebből:

Székelyföld 1.122 -11,4% 1.617 -7,2% 349 -11,6%
Partium 2.401 -3,1% 3.862 -4,4% 809 -9,4%

Közép-Erdély 2.809 -1,0% 3.996 -4,6% 930 -2,8%

Fotó: Soós Orsolya



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0751-536-003.
(7630)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0751-377-701.
(7630)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-578-568.
(7630)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-981-288.
(7653)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0754-615-
527. (7653)

ELADÓ kockabálázó. Tel. 0749-500-
746. (7672)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22103-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
javítást, tetőkészítést Lindab lemezzel és
bármilyen munkát. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0758-199-531, Jani.
(7663)

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb javí-
tást, szigetelést vállalunk. Tel. 0735-
288-473, Misi. (7639-I)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumí-
nium redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (7505)

VÁLLALUNK festést, vakolást,
bádogosmunkát, szigetelést, tetőjavítást,
tetőkészítést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.  Nyugdíjasoknak  18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790-
081-572. (7467)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, -javí-
tást, festést, szigetelést, csatorna-,
teraszkészítést stb. Tel. 0759-467-
356. (7632-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, cserép-
forgatást, bármilyen kisebb javítást,
festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
Saját anyagunkkal dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0752-828-789, 0790-081-572. (7469)

SZAKKÉPZETT CSAPAT VÁLLAL:
tetőfedést Bilka fémcseréppel, kisebb
tetőjavítást, szigetelést polisztirénnel,
tetőépítést, bármilyen típusú lemez-
és fémcserépszerelést (Bramac, Ton-
dach tetőcserép), vízszigetelést,  szi-
getelést bitumenes kartonnal,
csatorna-, lefolyókészítést, a kliens
anyagával is. Kedvezmény 10% a
munka teljes összegéből. Tel. 0790-
081-536, 0752-580-801. (7320-I)

SZORGOS, komoly csapat házfelújí-
tást, -átalakítást,  építést vállal garan-
ciával. Tel. 0742-557-214. (sz.-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Én ugyanazt a fájdalmat
éreztem, csak nem tudtam
kimondani, a szavak bezárt
ajkaimnak ütköztek, és ott
maradtak foglyul esve
összeszorult torkomban.
Csak néhány emlékfoszlány
taszigálta egymást a
fejemben, soha nem teljes
emlék, és rögtön másak
ugrottak a helyükbe, mert nem
lehet visszaemlékezni egy
egész életre egyetlen éjszaka
alatt.
Fájó szívvel emlékezem a
vásárhelyi TOGAN IOANRA,
aki  hat hete hunyt el.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott! Bánatos
felesége, Baba. (7667-I)

A múltba visszanézve valami

fáj, valakit keresünk, aki nincs

már. Csak az idő múlik, feledni

nem lehet, szívünkben örök

fájdalom és szeretet. Ő

nekünk soha nem lesz halott,

mert a jók örökké élnek, mint a

csillagok. 

Soha el nem múló szeretettel

emlékezünk a vásárhelyi

TOGAN IOANRA, aki hat hete

örökre eltávozott. Pihenése

legyen csendes, emléke

áldott! Szerető lánya, Enikő,

veje, Potyó, két unokája: Zsolt

és Tímea. (7667-I)

Kicsi szívem, MÁRTA! Elmúlt
négy év, de ott vagy minden
napomban, mert te vagy a
csillag az égen. Szeretünk
örökre. Andor, Ágota és Laci.
(7667-I)

ELHALÁLOZÁS

Megrendülve tudatjuk, hogy

VERESS KÁROLY ZSIGMOND 

református lelkipásztor 

2020. június 5-én, Isten bölcs

rendelését elfogadva, visszaadta

lelkét. Temetése június 8-án 14

órakor volt. 

A gyászoló család. (sz-I)

Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk a drága jó
nagymamára, SZABÓ VIKTÓRIÁRA,
aki 3 éve itthagyott.
MAMÁM, elmentél, s veled együtt
eltűnt a remény, de lelkem egy
darabja utadon elkísér. Veled vagyok
most is, te pedig velem vagy, mert
szeretetem irántad oly végtelenül
nagy. Emléke szívünkben él. 
Unokája, Zsuzsa és párja, Levi.

*
Fájó szívvel emlékezünk a drága
édesanyára, anyósra, SZABÓ
VIKTÓRIÁRA halálának 3.
évfordulóján. 
Emlékét őrzi lánya, Piri és veje, Marci. (7673)
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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)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyó-
gyászat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944.
Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64799-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64779-I)
IRODAHELYISÉGEK kiadók Koronkán. Tel. 0734-123-877.
(64804-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(64804-I)
KFT. AUTÓFESTŐ ELŐKÉSZÍTŐT alkalmaz. Érdeklődni a 0744-
427-650, 0742-792-524-es telefonszámokon. (22091-I)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR alkalmaz SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁST és egy színezésben, a lakkozás előtti hibák kijavításában,
csiszolásában SZAKKÉPZETT NŐT. Tel. 0724-989-092. (22110)
MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM megbízható PINCÉRNŐT
keres hosszú távra. Kiszámítható munkarendet, igényes munkakörül-
ményeket ajánlunk. Részletekért hívja a  0730-525-535-ös telefon-
számot. (64803-I) 
ÖNKISZOLGÁLÓ ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár 50 év felettieket is. Tel.
0722-404-679. (20112-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)

TETŐFEDÉS bármilyen cseréppel,
javítások, csatorna, lefolyó,
szigetelés, manzárdolás. Tel. 0736-
682-080. (7659)

„Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is,
él.”
(Jn 11.25,26)
Szomorú szívvel emlékezünk június
9-én a szeretett feleségre,
édesanyára, nagymamára,
dédmamára, KISS PUSKÁS IRÉNRE
született Pap. 
Emlékét őrzi bánatos férje, Árpád,
három lánya: Irén, Jutka, Kati, két
veje, Jenő, Zoli, unokaveje, Jocó, öt
unokája: Anikó, Éva, Tímea, Évike,
Máté, valamint dédunokája, Márk. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (7657)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Megjelent az Erdélyi Gyopár
legfrissebb, idei 3. lapszáma

Rendkívüli időkben rendhagyó módon jutott el olvasóihoz a
tartalmában sem hétköznapi Erdélyi Gyopár. Az Erdélyi Kár-
pát-Egyesület kéthavonta megjelenő folyóirata sem mente-
sült a vírus okozta bonyodalmaktól. Képzeljék el csak azt,
hogy a természetjárást, honismeretet és környezetvédel-
met zászlajára tűző egyesület folyóiratának úgy kellett
megjelennie, hogy kijárási tilalom volt, nemhogy a he-
gyekbe, de még a szomszédokhoz sem lehetett átlépni.
Ennek ellenére nem szakadt meg a Gyopárok sora, és az is
elmondható, hogy tartalmas írásokkal vigasztalja a sokáig
négy fal közé szorult, egymás társaságára vágyó természet-
szeretőket.

A kiadványban szó van a betiltott természetjárásról és a természetjáró
imájáról, s amíg úgy tűnik, nem tartható meg az idei EKE-vándortábor,
gondolatban eredhetünk a határőrök nyomába vagy zarándokolhatunk
Rupert Mayerre emlékezve. 

Megjelent a tizedik EKE-bakancs, erről a Bekecsre Bakanccsal
címen olvashatnak, a múltról pedig az egyre gazdagodó EKE-múzeum
vall színt. Emlékekből él az ember, ha már új élményeket nem szerez-
het, ez az oka annak, hogy több külföldi túra leírása is kecsegteti az ol-
vasót. Aki pedig az
Ö k o l á b n y o m o k a t
kedvelte meg, a Gyo-
pár még friss mellék-
letét, olyan cikkeket
talál, mint a Megújuló
energiaforrások – a
víz ereje vagy az Er-
kölcsi csőd új házat
építeni sorozat folyta-
tását. 

És íme még pár
cím a kínálatból:
Amikor az EKE-t
egyesíteni szerették
volna a Frăţia Mun-
teană-val, Az Öreg-
hegy –
Mogyorós-völgyi fa-
csúsztatók, Vízakna-
fürdő, A Vasér-völgyi
kisvasút, Székelyföld-
ről a Bánság tetejére,
A természetjárástól a
közösségi tudomá-
nyig, Meseszép Föld
– Irány a Kolumbusz-
ház! Keressék, sze-
ressék, olvassák
örömmel!
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  

Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli

egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink 
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak 

a szerkesztőségben
és a nepujsag.ro weboldalon levő online felületen 

is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 

9–14 óra között. 


