
Indul a nevezés 
a Székely Vágtára
Egyéves kihagyás után ismét megren-
dezik Székelyföld legnagyobb lovas
eseményét, a Székely Vágtát. A tize-
dik, jubileumi versenyre június 26-án
kerül sor a megszokott helyszínen, a
háromszéki Maksa melletti Óriáspince-
tetőn.

____________2.
Véget értek 
a gyulakutai 
ásatások
Az elmúlt héten Gyulakután befejeződ-
tek azok a régészeti ásatások, ame-
lyeket kötelezően előírt a művelődési
minisztérium a református templomnál
végzett felújítási munkálatok során. A
Maros Megyei Múzeum által végzett
feltárások három szakaszban zajlot-
tak: februárban László Keve régész
vezetésével megnyitottak a templom-
ban négy szelvényt, majd Gál Szilárd
régész feltárta a Szövérdi-Bethlen-
kriptát a templom szentélyrészében,
az elmúlt két hétben pedig a templom-
kertben végzett ásatásokat a vízelve-
zetés kialakítása előtt. 
____________8.

Márciusban a polgármesteri hivatal tá-
mogatásával nekifogtak a katolikus
templom mögött a leomlott várfal viss-
ssaépítésének, megerősítésének, resta-
urálásának, amelyet a Nits cég tervei
alapján a Ban Dom Invest Kft. véges. A
határidő 2023. március 8-a. 

Bár évek óta folyik a várfal megerősítése,
ameddig a gépjárműforgalomtól nem sikerül
megszabadítani a város központi és különö-
sen a vár alatti részét, addig a várfal ki van
téve a nehéz járművek okozta rezgéseknek,
ami folyamatosan rongálja. A várdomb alatt
ugyanis egy vízréteg húzódik, ezért az alapja
nem stabil, ennek következtében sérüléke-

nyebbek, és megomlanak a falak.  Másrészt
kiderült, hogy amikor a várfalakat építették,
vízelvezetőket képeztek ki, amit utólag csö-
vekre cseréltek, de mivel azok eldugultak, a
víz máshol keresett magának utat.  Bár a
város dombokon épült, Segesvár vizenyős te-
rület, nedves levegővel – tájékoztatott Gál
Ernő városi tanácsos. 

A hiúság háborúja

Totális háború dúl a hatalom háza táján. Kormány-
válság van, bár ezt próbálják tagadni egyesek. A kor-
mány kínlódik, a kormánytagok egymást vádolják a
kialakult helyzet miatt, az ellenzék, főleg a szociáldemok-
raták, előre hozott választásokat emlegetnek, de a vádas-
kodáson kívül nem mutatnak fel alternatívát sem az
egészségügyi, sem a gazdasági válságra. 

Egyébként a megoldások a kormányalakítás körüli vi-
tákban sem körvonalazódtak, úgy általánosságban min-
denki a reformok szükségességéről beszélt, viszont a
kinevezéseknél a pártérdekeket tartották szem előtt. A ko-
alícióban kezdettől érezhető volt a feszültség, szinte bo-
rítékolható volt a kormányválság. Ami nem sokáig
váratott magára, bár egyelőre csak Vlad Voiculescu
egészségügyi miniszternek és Andreea Moldovan állam-
titkárnak kellett távoznia a kormányból. Ami egyben azt
is jelenti, hogy az USR–PLUS lett a bűnbak.

Az USR persze azonnal bejelentette, hogy megvonja a
bizalmat Florin Cîţutól, ezzel próbálva belháborút kirob-
bantani a liberálisok között. Cîţu miniszterelnök nagy-
szabású politikai válságot idézett elő „a hiúság apró
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Ne hagyja ki 
az újabb hagyományos 
tavaszi szőnyegvásárt!

Az április 16–30. közötti időszakban,
naponta 9–20, pénteken és szombaton 9–18
óra között, biztonságos körülmények
közepette várunk minden vásárlót. Szőnye-
gek, futószőnyegek nagy választékban, pro-
móciós áron! 

SAMIRA 
Marosvásárhely, 

Bartók Béla utca 1–3. szám
Telefon: 0265/269-295, 0740-187-603.

Segesváron folytatódik a megomlott várfalak újjáépítése 

Elterelni a gépjárműforgalmat



Egyéves kihagyás után ismét megrendesik Ssé-
kelyföld legnagyobb lovas eseményét, a Ssékely
Vágtát. A tisedik, jubileumi versenyre június 26-
án kerül sor a megssokott helyssínen, a három-
sséki Maksa melletti Óriáspince-tetőn. A
járványügyi helysetre való tekintettel asonban
nem fogadnak nésőket, a futamokat online ese-
ményként követhetik majd as érdeklődők. A ver-
seny tétje továbbra is ugyanas, a budapesti
Nemseti Vágtára való kijutás.

Be lehet nevezni a 10. Székely Vágtára, a határidő május
19. A megmérettetésre bármely Kovászna, Hargita vagy
Maros megyei település benevezhet egy csapattal, amely
egy lóból és legfennebb három személyből áll (lovas, kísérő
és csapatvezető). A Székely Vágta futamára bármilyen faj-
tájú és nemű, ötéves (2016-ban született) vagy idősebb
lóval be lehet nevezni, ha állapota megfelel a szabályzatban
előírt állategészségügyi feltételeknek. Kivételt képeznek az
ismeretlen származású lovak, valamint az argentin pólónál
használatos pólópónik, az Akhal Teke és az angol telivér
lovak. Továbbra is kizáró jellegű feltétel az úgynevezett
„fekete versenyeken” való részvétel. A nevezés postai úton
vagy e-mailen történik, a nevezési díj idén is 1.200 lej csa-
patonként.

Kiss Ildikó, a Székely Vágta versenyiroda munkatársa
érdeklődésünkre elmondta: az idén elmarad a megszokott
Góbé futam és Kishuszár vágta, csupán a Székely Vágta
futamait rendezik meg, a döntő első három helyezettje és
Sepsiszentgyörgy csapata (mint szervező) jut ki az október
1–3. között rendezendő budapesti Nemzeti Vágtára.

A Székely Vágta szervezői számos értékes jutalmat aján-
lanak fel a benevező lovasoknak, a székelyföldi képviselet
mellett jelentős összegeket is lehet nyerni: az előfutam
győztesének nyereménye 2.000 lej, a vágta döntőjének
pénznyereményei pedig: I. díj: 6.000 lej, II. díj: 4.000 lej,
III. díj: 3.000 lej, IV. díj: 2.000 lej. Ezenkívül pozitív állat-
orvosi vizsgálat esetén a szervezők 1.000 lejes utazásikölt-
ség-megtérítést is ígérnek. 

Az esemény programja még készülőben van, a véglege-
sítés után teszik közzé, a Székely Vágta szabályzata pedig
teljes mértékben igazodik a Nemzeti Vágtáéhoz. Az érde-
keltek bővebb információkért Kiss Ildikóhoz fordulhatnak
(telefon: 0733-084-200, e-mail:
szekelyvagta2021@gmail.com). 

Mivel tavaly elmaradt a Székely Vágta, a szervezőkkel
egyeztetve a Nemzeti Vágtára a Székely Vágta 2019. évi
győztesei, Kovászna, Farkaslaka és Előpatak, illetve Sep-
siszentgyörgy mint szervező település kaptak részvételi
jogot. (GRL)

Rendkívüli szimfonikus 
hangverseny 

Április 22-én, csütörtökön 19 órától rendkívüli szim-
fonikus hangverseny élő közvetítésére kerül sor a
Kultúrpalota nagyterméből. A Marosvásárhelyi TVR-
vel és a lengyel nagykövetség Bukaresti Lengyel In-
tézetének együttműködésével szervezett koncerten
a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus
zenekarát Gheorghe Costin vezényli, szólisták:
Petru Pane – klarinét, Oxana Corjos – zongora. Mű-
soron: Lutoslawski-, R. Strauss-, Mozart-művek. Az
élő közvetítés a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia

Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján követ-
hető. 

Továbbra is láthatók Zsögödi Nagy
Imre festményei

A Kultúrpalotában nyílt időszakos Nagy Imre-kiállítás áp-
rilis 30-ig látogatható. A kiállítás Zsögödi Nagy Imre 125
munkáját mutatja be. Helyszín: Kultúrpalota, jobb szárny,
II. emelet. Belépőjegy a palota jegypénztáránál váltható
legkésőbb fél órával zárás előtt. A Kultúrpalotában keddtől
péntekig 9–16 óra között, szombaton és vasárnap 9 órától
14.30-ig fogadják az érdeklődőket. A jelenleg látogatható
terek az előcsarnok, a lépcsőházak, a Tükörterem, a sze-
cessziós kiállítás, a Bernády-emlékszoba, a Dandea-em-
lékszoba és a nagy hangversenyterem. 

IDŐJÁRÁS
Borús, esős idő
Hőmérséklet:

max. 11 0C
min. 5 0C

Ma TIVADAR,
holnap KONRÁD napja.
KONRÁD: a német Kuonrat
névből származik. Elemeinek je-
lentése: merész és tanács.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. április 19.

1 EUR 4,9261
1 USD 4,0937

100 HUF 1,3668
1 g ARANY 235,3486

Folytatódik az elektronikai hulladék
gyűjtése 

A polgármesteri hivatal szervezésében április 24-én, szom-
baton folytatódik a megyeszékhelyen az elektronikai hulla-
dék gyűjtése. 8 és 12 óra között a városlakók az alábbi
gyűjtőpontokra vihetik el a feleslegessé vált elektronikai
eszközöket: Gecse utcai parkoló, Ifjúsági Ház előtti parkoló,
Béke és Coşbuc utca kereszteződése, illetve Bükk és Szé-
kely Vértanúk utca kereszteződése. A nagyobb és nehe-
zebb elektronikai eszközöket áprilisban a városháza által
megbízott cég szállítja el háztól, ezt kérni lehet a 0748-196-
767-es telefonszámon. 

Modernával is oltanak Radnóton 
és Nyárádtőn 

Az AstraZeneca mellett április 20-tól (mától) a Moderna
vakcinával is oltanak a radnóti és nyárádtői központban –
közölte a prefektúra. A két egységben eddig csak az Astra-
Zeneca szérumával immunizálták a kampány 2. és 3. sza-
kaszába tartozó személyeket. Azok, akiket AstraZenecával
már egyszer beoltottak, ugyanazt kapják emlékeztető ol-
tásként is – pontosít a prefektúra. A módosítást azt köve-
tően hagyták jóvá, hogy a két település vezetése
kérelmezte ezt, illetve konzultáltak a megyei közegészség-
ügyi igazgatósággal – áll a Mara Togănel prefektus által alá-
írt közleményben. 

A marosvásárhelyi piacok 
nyitvatartása 

A marosvásárhelyi piacigazgatóság tájékoztatása szerint
április 25-ig a piacok nyitvatartási rendje a helyi járványügyi
bizottságnak a veszélyhelyzet meghosszabbítására vonat-
kozó 2021.04.14-i 5-ös számú határozata szerint alakul. A
Hadsereg téri piac naponta 8–18 óra között tart nyitva, az
élelmiszertermékeket forgalmazó piacok az alábbi program
szerint működnek: hétfő–csütörtök 7–21, péntek, szombat
és vasárnap 7–18 óra között. A piacok területén működő
kereskedelmi helyiségek hasonló program szerint lesznek
nyitva. Április 30-án az élelmiszertermékeket forgalmazó
piacok 7–20 óra között tartanak nyitva. A veszélyhelyzet
alatt – a 2021.04.08-i 432-es számú kormányhatározat 3-
as mellékletének 12. cikkelye (1) bekezdésének előírásai
értelmében – továbbra is zárva marad az ócskapiac, tájé-
koztatott Ujică Valer ügyvezető. 

Terápiás program Szentkatolnán 
A Bonus Pastor Alapítvány május 3–14. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak Szentkatolnán. Azok jelentke-
zését várják, akik változtatnának alkohol-, játék- vagy társ-
függőséggel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő:
április 26. A Maros megyeiek Deé Lukács Évánál érdeklőd-
hetnek és jelentkezhetnek a 0265/254-460 telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

20., kedd
A Nap kel 

6 óra 27 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 16 perckor. 
Az év 110. napja, 

hátravan 255 nap.

Megyei hírek

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
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RENDEZVÉNYEK

Indul a nevezés a Székely Vágtára

Idén is értékes pénzjutalmak és a Nemzeti Vágtán való részvétel a tét Fotó: szekelyvagta.ro (archív)

A nemzeti kisebbségek nyelvi jogait hazai és nemzetközi
törvények szavatolják, az alkalmazás terén azonban távol ál-
lunk a tökéletességtől. Bár az lenne a kívánatos, ha nem kel-
lene beszélnünk róla, a nyelvi jogok kérdése igen aktuális.

Vannak helyek, ahol nem kérdés a kétnyelvűség, míg máshol
ez jelenti a kivételt. A nyelvi jogokról készített összeállítást
Antal Joós Erika a Metszet műsorban. Követhető kedden
este 9-től az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán.

Metszetben a kétnyelvűség 

Idén rendhagyó módon tartják meg az Oscar-gálát, a
díjátadó műsor fő színtere a hollywoodi Dolby Színház
lesz, de más helyszínek is bekapcsolódnak majd a közve-
títés során. Sokan ma is izgatottan várják a gálát, mások
borítékolhatónak mondják a díjazottakat. Mit jelent ez a

díj? Milyen szakmai fokmérő a filmes szakemberek szá-
mára? Változik-e a szakmai élet egy ilyen elismerés után?
Erről lesz szó az Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp
című műsorában. Követhető kedden este 9.30-tól a tévé
képernyőjén és a Facebook-oldalon.

Az Erdély TV műsorában
Élet az Oscar-díj után 

Gligor Róbert László



diadala” kedvéért, pedig ez elkerülhető lett volna, je-
lentette ki Dan Barna kormányfőhelyettes.

A válság győztese a Szociáldemokrata Párt lehet,
amely a legkisebb erőfeszítés nélkül erősödik, miközben
a koalíció tagjai egymás kinyírásával vannak elfog-
lalva. A PSD elnöke szerint „ha Iohannis nem képes el-
látni közvetítő feladatát, az előre hozott választások
kiírása marad az egyetlen megoldás. Ugyanis a parla-
ment már nem tükrözi a nép akaratát, az emberek meg-
győződtek arról, hogy mennyire ártalmas a PNL és az
USR–PLUS a teljes társadalomra”. 

Ilyen körülmények között az sem meglepő, hogy az
emberek mind gyakrabban beszélnek összeesküvés-el-
méletekről, sokan még a vírus létezését is tagadják,
mások biológiai háborút emlegetnek. Ezek az „elméle-
tek” ellepik a közösségi hálózatokat. Immár nem csupán
a futballhoz és a nőkhöz ért mindenki, hanem a korona-
vírus-járványhoz is. 

Az embereket a (lét)bizonytalanság, a láthatatlan el-
lenségtől való félelem sarkallja hajmeresztő elméletek
kiagyalására és kommentálására, főleg a névtelenség
vagy álnév jótékony homályába rejtőzve.

Folyik a hiúság háborúja. A válság legnagyobb vesz-
tese azonban – mint mindig – az egyszerű választópol-
gár.

1768 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 1768 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint
11.900 teszt feldolgozása nyomán – közölte hétfőn a
stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetek-
kel 1.031.072-re nőtt a járvány eleje óta diagnoszti-
zált fertőzöttek száma az országban. 944.774
személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig
7.130.619 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dol-
gozták fel és 783.924 antigén gyorstesztet végeztek
el. Az új igazolt esetek mellett 246 személynek ismét
pozitív lett a tesztje. Az elmúlt 24 órában 149, koro-
navírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett
jelentés. (Agerpres)

Változtatnának az oltásra való
előjegyzés módján

Valeriu Gheorghiţă, a SARS-CoV-2 elleni oltáskam-
pányt koordináló országos bizottság elnöke hétfőn
úgy nyilatkozott, hogy az oltásra való előjegyzés
módjának megváltoztatásán gondolkodnak, leg-
alábbis a vidéki oltóközpontokhoz való jelentkezések-
nél, ugyanis a lakosság egy része számára nem
érhető el könnyen az online platform. Hozzátette, te-
kintetbe kell venni, hogy az ország lakosságának kö-
rülbelül 50 százaléka falun él, ezért más módokat is
kell találni az oltásra való előjegyzésre, például a csa-
ládorvosokon keresztül, a mobil oltóközpontok révén,
illetve a fix oltóközpontokban zajló immunizáláshoz
való hozzáférés megkönnyítésével. Fontolgatják,
hogy a vidéki oltóközpontoknál közvetlenül lehessen
jelentkezni, vagy oda betelefonálva lehessen időpon-
tot kérni – tette hozzá. A katonaorvos arról is beszá-
molt, hogy a közvélemény-kutatások szerint nő a
lakosság oltakozási kedve. (Agerpres)

Nyílnak az első autós (drive thru)
oltóközpontok

Április végén nyílnak az első autós (drive thru) oltó-
központok – jelentette be a Digi FM hétfői műsorában
a Covid–19 elleni oltáskampányt koordináló országos
bizottság elnöke. Dr. Valeriu Gheorghiţă azt mondja:
aki itt veszi fel az oltást, az előjegyzés nélkül kapja
meg a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett vakcinát. A
katonaorvos szerint az első ilyen központok Bukarest-
ben és Déván nyílhatnak meg, napi négyszáz sze-
mély körül lesz a kapacitásuk. A központba csak
gépkocsival (legtöbb ötszemélyes személygépkocsi-
val) lehet menni, de akár taxival is be lehet hajtani,
mindenkinél ott kell hogy legyen a személyi igazol-
vány. A bejáratnál ki kell tölteni a szűrővizsga kérdőí-
vét, de szerencsésebb lenne, ha ezt már korábban
letöltenék az alkalmazásból, és kitöltve vinnék. A be-
oltott személyek adatait a helyszínen vezetik be az or-
szágos elektronikus oltási regiszterbe – magyarázta
az eljárást dr. Valeriu Gheorghiţă. (Agerpres)

Újabb földrengés volt 
Vrancea térségében

Vasárnap délután 13.03 órakor a Richter-skála sze-
rinti 3,8-as erősségű földrengést mértek Vrancea sze-
izmikus térségében, Buzău megyében – közölte az
országos földfizikai intézet. A földmozgás 134 kilomé-
teres mélységben történt, epicentruma Brassótól 57,
Ploieşti-től 63, Bukaresttől 117 kilométerre volt.
Ebben a hónapban ez már a 21. földrengés Románi-
ában. Ezek közül a legerősebb 4,5-ös volt a Richter-
skálán. (Agerpres)
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(Folytatás az 1. oldalról)
A hiúság háborúja

A liberálisok kitartanak 
Florin Cîţu miniszterelnök mellett

Románia csak nemzetbiztonsági jóváhagyással 
rendelkező 5G technológia telepítését engedélyezi

Őrizetbe vettek két rendőrt egy halállal végződött 
intézkedés miatt

Moszkva továbbra is válaszolni fog 
az amerikai szankciókra

Piteşti-en őrisetbe vettek két rendőrt, akik intéske-
dése egy férfi halálát okosta.

A rendőröket visszaéléssel és halált okozó testi sértéssel
gyanúsítja az ügyészség.

Pénteken délelőtt tűz ütött ki egy piteşti-i lokálban. A rend-
őrök a tűzoltók munkáját segítették, amikor távozásra szólí-
tották fel a lokál teraszán tartózkodó vendégeket. Egy ittas
férfi azonban nem engedelmeskedett, vitába szállt a rendőrök-
kel, ezért a földre teperték. A férfi az intézkedés során meghalt.
A helyszínen tartózkodó mentők gyorsan közbeléptek, de új-
raélesztési kísérleteik eredménytelennek bizonyultak. A tör-
téntek mobiltelefonnal készített felvételei bejárták a sajtót.
Ezeken az látszik, hogy az egyik rendőr a hasán fekvő férfin
térdel.

Az esetet a sajtó az amerikai rendőrök intézkedése közben
meghalt George Floyd esetéhez hasonlította. Utóbbi heves, és

helyenként erőszakos tüntetéssorozatot indított el az Amerikai
Egyesült Államokban.

Az ügyészség előbb anélkül vizsgálta az ügyet, hogy meg-
gyanúsította volna a rendőröket. Szombaton azonban a tör-
vényszéki orvosi intézet közzétette az áldozat boncolásának
előzetes eredményeit, amelyek szerint a férfi erőszakos halált
halt, és halálát fulladás okozta. Ezt követően vették őrizetbe
az intézkedő rendőröket.

Lucian Bode belügyminiszter hétfői nyilatkozatában sajná-
latosnak tartotta az ügyet, és úgy vélte: „minden, tragédiával
végződő intézkedés arculcsapás a rendfenntartó rendszer szá-
mára”. Azt is hozzátette: a hasonló esetek rombolják az állam-
polgároknak a rendőrségbe vetett bizalmát. Megjegyezte
azonban, hogy a piteşti-i tragédiában egyéni a felelősség, és
nem szabad az esetből a rendőrség egészére vonatkozó követ-
keztetéseket levonni. (MTI)

Orossorsság továbbra is válassolni fog as Egyesült
Államok ssankcióira a kölcsönösség elve alapján –
jelentette ki Dmitrij Pesskov, a Kreml ssóvivője új-
ságíróknak hétfőn Mosskvában.

Közölte, hogy a Kreml „kategorikusan nem ért egyet” a
cseh kormány azon következtetéseivel, hogy az orosz szak-
szolgálatoknak közük volt a vrbeticei hadianyagraktárban
2014-ben bekövetkezett robbanáshoz. Prága álláspontját
egyúttal „provokatívnak” és „barátságtalannak” minősítette.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Rosszija 1 televí-
ziónak nyilatkozva a diplomaták kölcsönös kiutasítását ered-
ményező orosz-cseh konfliktust egy olyan információs
kampány eredményének mondta, amely mögött az Egyesült
Államok áll. Ezzel szerinte Washington a nyugati országokban
felhalmozódott problémákról próbája meg elterelni a figyel-
met.

Zaharova azt is bejelentette, hogy a moszkvai cseh nagykö-
vetség, hasonlóan az oroszországi amerikai diplomáciai kép-
viseletekhez, többé nem alkalmazhat orosz állampolgárokat.
Közölte, hogy a 18 orosz diplomata Prága általi kiutasítása 62
embert érint, köztük 28 gyereket.

A szóvivő a Pervij Kanal tévécsatornának kommentálta Jan
Hamácek cseh kormányfőhelyettes, belügyminiszter és meg-
bízott külügyminiszter kijelentését, miszerint Moszkva nem
fogja felfedni a robbantások ügyében lefolytatott nyomozás
minden részletét. Zaharova szerint ez azt bizonyítja, hogy
hamis állításról van szó.

Peszkov egyúttal megerősítette Aljakszandr Lukasenka fe-
hérorosz vezetőnek azt a kijelentését, miszerint az ellene ké-
szülő merénylet téma volt Vlagyimir Putyin és Joe Biden
keddi telefonbeszélgetésén. A szóvivő az állítólagos puccskí-
sérletre vonatkozó kérdéseket a biztonsági szolgálatok hatás-
körébe utalta. Elmondta továbbá, hogy a Kreml „sehogyan”
sem fogadta az amerikai fenyegetést, miszerint Oroszország-
nak komoly következményekkel kell szembenéznie, ha Alek-
szej Navalnij ellenzéki politikus meghalna a börtönben.

A lehetséges következményekkel Jake Sullivan amerikai
nemzetbiztonsági tanácsadó fenyegette meg Moszkvát a CNN
amerikai hírtelevízió vasárnapi műsorában.

Peszkov rámutatott, hogy a Navalnij támogatására orosz vá-
rosokban a tervek szerint szerdán megtartandó tüntetéseket
külföldről szervezik. (MTI)

Florin Cîţu minissterelnök továbbra is élvesi a Nem-
seti Liberális Párt (PNL) teljes támogatását, és nem
merül fel a kormány politikai sserkesetének meg-
váltostatása – ssögeste le Ludovic Orban pártelnök
a PNL végrehajtó bisottságánák hétfői ülését köve-
tően.

Orban kifejezte meggyőződését, hogy nincs válság a kor-
mánykoalícióban, és a – Mentsétek meg Romániát Szövetség
(USR) illetve a Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt fúzió-
jából létrejött – USR PLUS csak „érzelmi reakcióként” jelen-
tette be egészségügyi miniszterük, Vlad Voiculescu leváltása
után, hogy megvonta a bizalmat Cîţutól, akit a PNL jelölt a
kormány élére.

„Mi nem játszadozunk Romániával. Azt javasoljuk: tegyük
félre, ami elválaszt, és összpontosítsunk a jó kormányzásra”
– mondta a legnagyobb kormánypárt elnöke.

Arra az újságírói kérdésre, hogy mi történik a leváltott tár-
sukkal szolidarizáló, a kormányfőt bíráló USR PLUS-os mi-
niszterekkel, Orban úgy vélekedett: nincs helye a kormányban
olyan miniszternek, aki minisztertársát vagy főleg a kormány-
főt támadja, a kormánynak akkor is összetartó csapatként kell
működnie, ha koalíciós kormányról van szó.

Az újságírók a miniszterelnököt is megpróbálták reagáltatni

arra, hogy Cătălin Drula közlekedési miniszter „politikai élő-
halottnak” nevezte őt, miután az USR PLUS megvonta tőle a
bizalmat, de Cîţu csak annyit mondott: ő tetteik, nem ígéreteik
alapján értékeli a miniszterek teljesítményét.

A PNL vezetése a politikai konfliktus kirobbanása óta kitart
azon – az RMDSZ által is osztott – álláspontja mellett, hogy
a kormányfő alkotmányos joga bármelyik kormánytag vissza-
hívása. Az USR PLUS viszont úgy értékeli, hogy a koalíciót
– különböző súlyú, de – egyenlő jogú partnerek alkotják, és
egy új koalíciós egyezményt követel, amely a kormány átala-
kítását koalíciós jóváhagyáshoz kötné.

Bukarestben azt követően alakult ki koalíciós válság, hogy
a kormányfő a koalíciós partner hozzájárulása nélkül váltotta
le az USR PLUS által jelölt egészségügyi minisztert, miután
a tárca előző napon tudta nélkül módosította a települések
vesztegzár alá helyezésének feltételeit. Az USR PLUS beje-
lentette, hogy megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől, és
Cîţu nélkül akarja folytatni a koalíciós kormányzást.

A PNL és az RMDSZ azonban kitart Cîţu mellett, az ország
érdekeit előtérbe helyező felelősségteljes hozzáállást szorgal-
maztak és nem siettek tárgyalóasztalhoz ülni az USR PLUS-
szal. A koalíciós pártok rendes heti tanácskozására hétfő
délután került sor. (MTI)

A romániai mobilssolgáltatók csak nemsetbiston-
sági jóváhagyással rendelkeső gyártók által ssállí-
tott műssaki esskösöket és ssoftvereket
hassnálhatnak fel as 5G hálósatok kiépítéséhes és
működtetetéséhes – as erről ssóló törvénytervese-
tet legutóbbi ülésén fogadta el a kormány.

A tervezet azokat az – ötödik generációs (5G) mobilháló-
zatok kiépítésével kapcsolatos – alapelveket foglalja jogsza-
bályba, amelyekről Donald Trump amerikai és Klaus Iohannis
elnök 2019 augusztusában a washingtoni Fehér Házban írt alá
megállapodást. Bár egyik dokumentum sem említi konkrétan,
a média szerint mind az amerikai-román memorandumnak,
mind a csütörtökön elfogadott törvénytervezetnek az a célja,
hogy kizárja Kínát, illetve a kínai Huawei telekommunikációs
óriáscéget a romániai 5G hálózatok kiépítéséből.

A törvénytervezet szerint az 5G technológiákat gyártó cé-
geket a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) jóváhagyása alap-
ján miniszterelnöki határozattal engedélyezik Romániában. A
CSAT az amerikai-román memorandumban felsorolt bizton-
sági kockázatokat ellenőrzi. A romániai 5G hálózatoknál hasz-
nált technológiát csak átlátható tulajdonosi szerkezettel
rendelkező, tisztességtelen üzleti előélettől mentes cégek szál-
líthatják, amelyek nem állnak idegen állam ellenőrzése alatt
(kivéve ha az illető országnak független igazságszolgáltatása
van), és amelyek alávetik magukat az átlátható vállalati mű-
ködési gyakorlatot megkövetelő jogszabályoknak.

A kabinet sürgősségi eljárást kér a parlamenttől a tervezet
mielőbbi elfogadása érdekében, ugyanis a törvény hatályba lé-
pésétől függ az 5G frekvenciaaukció kiírása, amelytől 600
millió euró bevételt remél a kormány. (MTI)



Mint ismeretes, as energiapi-
aci liberalisáció tanácstalan-
ságot eredményesett a
fogyasstók körében, sokan
nem tudták eldönteni, hogy
maradjanak-e a régi ssolgál-
tatójuknál vagy váltsanak. S
ha váltanak, akkor milyen
ssempontokat kell figyelembe
venniük, hogy a legelőnyö-
sebb áron és legmegbísha-
tóbb ssolgáltatóval kössenek
ssersődést? A gásár liberali-
sációja 2020. július elsejétől,
míg a villanyáramé 2021. ja-
nuár elsejétől követkesett be.
Essel megssűnt a ssabályo-
sott ár, ami ast jelenti, hogy
nem as Orsságos Energiaár-
ssabályosó Hatóság ssabja
meg, hanem a ssolgáltató
dönti el, milyen áron forgal-
massa as energiát. 
Ha nem lesz más választás, 
az eredeti szolgáltató szabadpiaci
árával számláznak 

A fogyasztó több szolgáltató
ajánlata közül választhat. A legna-
gyobb Maros megyei gázszolgál-
tató, az E.On közleményt juttatott el
a szerkesztőségünkhöz, amelyben
öt pontban ajánlást fogalmaz meg
azzal kapcsolatban, hogy mit aján-

latos figyelembe venni a szolgáltató
kiválasztásánál. 

A fogyasztónak elsősorban azt
kell ellenőriznie, hogy szabadpiaci
áron jut-e az energiához vagy sem.
Az E.Onnál egyszerű ezt megtenni.
Ha a számla első oldalán az jelenik
meg román nyelven, hogy Produs
de gaze naturale, akkor a fogyasztó
még nem tért rá a szabadpiaci szol-
gáltatásra. Ha nem, akkor bármikor
megteheti ezt. A határidő: június 30.
Abban az esetben, ha a fogyasztó e
dátumig nem él a választás lehető-
ségével, akkor az eredeti szolgáltató
július 1-jétől automatikusan áthe-
lyezi a fogyasztót a szabadpiaci
szolgáltatásra. Erről írásban értesí-
tik a fogyasztót. 

Másodsorban: ajánlatos tanulmá-
nyozni az ANRE, az Országos
Energiár-szabályozó Hatóság inter-
netes oldalán (anre.ro) közzétett
összehasonlító táblázatot (Compa-
rator oferte). Minden esetben fi-
gyelni kell a szolgáltatói árra, az ár
érvényességének időtartamára s az
ajánlaton feltüntetett árak módosí-
tási feltételeire. Az E.On esetében
választható a fix vagy a változó ár,
illetve műszaki szolgáltatásokkal
összekötött szerződés. Ezekről az
ajánlatokról a www.eon.ro honla-

pon lehet tájékozódni, illetve tele-
fonon a 0800-800-366 vagy a 0800-
800-900-as számon lehet
érdeklődni. 

Az E.On közleményében arra is
felhívja a figyelmet, hogy a szabad-
piaci szolgáltatásra való áttérés

semmibe sem kerül, a szolgáltatás
folytonos marad, nem lesz kiesés,
és a szolgáltatónak kötelessége a
sürgősségi beavatkozást elvégezni
esetleges üzemzavar esetén. 

Harmadsorban: az ár fontos té-
nyező, de nem az egyetlen fontos
kritérium. Az árajánlatok tanulmá-
nyozásánál oda kell figyelni, hogy
a szolgáltató működtet-e ügyfél-
szolgálati központot, telefonos tu-
dakozót, online portált, mobil-
alkalmazást, hogy ezekkel köny-
nyebb legyen az ügyintézés, a fo-
gyasztás bejelentése és a
számlafizetés. Az E.On rendelkezik
kiegészítő szolgáltatásokkal, mű-
ködteti az eon.ro honlapot, az E.ON
Myline applikációt, az ingyenes tu-
dakozót, az E.On Bookingot, amely
révén előjegyzés kérhető az E.On
irodáiba, illetve az info SMS-t,
hová elküldhető a leolvasott index,
és lekérhető a számla értéke. 
Figyelni kell a hálózati díjra

Negyedsorban: figyelembe kell
venni a szolgáltató anyagi hátterét
és műveleti képességét, amely biz-
tos garancia arra, hogy hosszú távú
és megbízható szolgáltatóról van

szó. Az E.On 16 éve szolgáltat ener-
giát – földgázt és villamos energiát
– több mint 3,3 millió romániai fo-
gyasztónak. 

Ötödsorban: nem kell elsietni
az új szerződés aláírását. Aláírás
előtt nagyon oda kell figyelni a
dokumentumok tartalmára, s nem
kell semmit aláírni, amíg fontos
információk hiányoznak a szö-
vegből. Például a szolgáltatói ár
összes összetevője, a számlafize-
tési határidők, a szerződés időtar-
tama, a szerződésfelbontás
illetéke stb. 

A szakértők szerint azt is ellen-
őrizni kell, hogy a hálózati díj
benne van-e a végleges árban,
ugyanis a szolgáltatók olyan ajánla-
tokat is közzétesznek, amelyekben
nincs benne a hálózati díj. Ezt azért
nem tüntetik fel, mert például Er-
délyben, a kiterjedt gázhálózat
miatt, magasabb a hálózati díj, mint
máshol. Ezért működtetése sokkal
költségesebb, mint például a déli
megyékben, ahol falun nincs gáz-
szolgáltatás, s csak a rövidebb vá-
rosi vezetékhálózatokat kell
üzemeltetni. (mezey)

Ssociológiai kutatások ast mutatják,
hogy as állampolgároknak csak 16%-
a értékeli positívan a nemsetgasdasá-
got, bár as Orsságos Statisstikai
Intéset által kössétett legfrissebb
adatok a gasdaság fellendülését jelsik
2020 utolsó negyedévében. Annak el-
lenére, hogy nem túl optimisták a
nemsetgasdasággal kapcsolatban, a
megkérdesettek 65%-a ast állítja,
hogy hástartásuk pénsügyi helysete
jelenleg jó vagy nagyon jó.

Hasonlóképpen, a munkahellyel rendelke-
zők 79%-a pozitívan értékeli a helyzetet.
Ugyanakkor általános értékelésként jelenleg
csak 29%-uk elégedett a munkakörülmé-
nyekkel Romániában. Ez egy aggasztó adat,
amely összefüggésben állhat azok arányával,
akiknek, bár van munkájuk, elszegényedés
fenyegeti őket. Az Eurostat adatai szerint az
alkalmazottak 15,7%-a volt ilyen helyzetben
2019-ben.

Az emberek pesszimistán értékelik az élet-
színvonalat is. A válaszadók mindössze 21%-
a állítja, hogy az életszínvonal emelkedett a

korábbi évekhez képest, bár, amint azt az Or-
szágos Statisztikai Intézet adatai mutatják, a
pandémia kezdetét leszámítva, a GDP és az
egy főre eső GDP jelentős növekedését ta-
pasztaltuk az elmúlt években. Jelentős a kü-
lönbség a gazdasági fejlődés és ennek a
fejlődésnek a lakosság általi negatív érzéke-
lése, megítélése között. 

A Covid–19 által okozott válság minden
társadalmi réteget érint. Az embereknek csak
10%-a állítja, hogy a tavalyi évhez képest
több munkalehetőség kínálkozik. 78%-uk
úgy véli, hogy az előző évhez képest több a
munkanélküli, és 65%-uk ismer olyan szemé-
lyeket, akik már elveszítették munkahelyü-
ket, vagy veszélyben van a munkahelyük. A
statisztikák szerint 2020 májusa és 2021 ja-
nuárja között 42.600 személlyel növekedett a
munkanélküliek száma. A megkérdezettek
13%-a állítja, hogy a Covid–19 járvány jelen-
tős hatással volt a munkahelyükre vagy a vál-
lalkozásukra.

A közgazdasági és munkaerőpiaci értéke-
léseket a Covid–19 kontextusában befolyá-
solja a válaszadók anyagi helyzete és oktatási

szintje. A magasabb életszínvonallal, jobb
munkahellyel, felsőfokú képesítéssel rendel-
kezők lényegesen optimistábbak, és kevésbé
befolyásolja őket a világjárvány. A legna-
gyobb kockázatot a bizonytalanság mellett a
társadalmi egyenlőtlenségek elmélyülése je-
lenti, nem pedig azok korlátozása. Ezenkívül
az értékelések szorosan összefüggenek, ami
azt jelzi, hogy a jelenlegi gazdasági és társa-
dalmi valóságot viszonylag homogén módon
értelmezik.
A gazdaság alakulása az EUROSTAT és INS
adatai szerint

A fenntartható gazdasági növekedést, a
tisztességes munkára és a növekedésre vonat-
kozó 8. fenntartható fejlesztési cél részeként,
a polgárok jólétének alakulása alapján kell
meghatározni. Románia esetében az egy főre
jutó reál GDP 2002 és 2008 között folyama-
tosan nőtt, az egy főre eső 4260 euróról 6730
euróra. 

Következik a gazdasági válság időszaka,
amikor a mutató értéke csökken, így csak
2013-ban regisztrálunk magasabb értéket
(6770 euró), mint 2018-ban. 2013 után az egy

főre eső reál GDP folyamatosan emelkedik,
9.110 euró 2019-ben. A 2020-as évet a
Covid–19 járvány és annak gazdasági hatásai
befolyásolják, az egy főre jutó reál GDP
(8780 euró) valamivel meghaladja a 2018-as
évet (8700 euró). A pozitív fejlődés ellenére
Románia nem képes jelentősen csökkenteni
a lemaradást az Európai Unió és Németor-
szág, illetve a régió többi országának, például
Lengyelországnak az átlagától.

Ami a munkanélküliséget illeti, a 2016. ja-
nuári 4,9%-ról 2020 májusában elérte a 2,9%
-ot, majd 2021 januárjában 3,3% -ra emelke-
dett. Elemeznünk kell, hogy milyen mérték-
ben vagyunk fordulóponton, illetve az
oltások felgyorsulásával és a várható újra-
kezdéssel visszatérünk-e a munkanélküliség-
nek az elmúlt öt évben tapasztalt
csökkenéséhez. 

A felmérést a SIPOCA 613 Fenntartható
Románia projekt keretében végezték, amelyet
az Európai Szociális Alap társfinanszíroz a
2014–2020 közötti operatív program révén,
és amelyet a Fenntartható Fejlődés Főosztály
hajt végre.
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Mi a lakosság véleménye a gazdaságról és a munkaerőpiacról 
a Covid–19 összefüggésében? 

Június 30-ig gázszolgáltatót kell választani

Fotó: Nagy Tibor  

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)



A jóban való győselem hité-
ben tevékenykedő erdélyi fe-
jedelemnek emléket állítva
hosták létre 2019-ben a Rá-
kócsi-díjat, hogy elismerjék a
kitartó, követkesetes munká-
ját mindasoknak, akik ebben
a ssellemiségben tettek a ma-
rosvásárhelyi II. Rákócsi Fe-
renc Római Katolikus
Teológiai Líceumért. Rendha-
gyó módon nem a nagyságos
fejdelem beiktatásának nap-
ján, hanem április 16-án, a ro-
dostói ssáműsetésbe való
megérkesésének évforduló-
ján tartották as idei díjátadó
ünnepséget, amelyet online is
kösvetítettek. 

A díjazottak a katolikus öregdiá-
kok arcává és hangjává vált Bá-
nyász Sándor tanár, dr. Kovács Irén
Erzsébet szenátor, Brendus Réka, a
Nemzetpolitikáért Felelős Államtit-
kárság főosztályvezetője és Oláh
Dénes főesperes-plébános voltak. A
Keresztelő Szent János-plébánia-
templomban tartott szentmise és ün-
nepség végén a meghívottak és a
házigazdák megkoszorúzták II. Rá-
kóczi Ferenc szobrát a Vár sétá-
nyon. 

A Balla Imre iskolalelkész által
bemutatott szentmisét követően dr.
Tamási Zsolt iskolaigazgató a kato-
likus oktatás viharos évszázadait,
többszöri megszűnését és újraindí-
tását idézte fel, kiemelve, hogy a 
legújabb lehetőség mögött nagyon
sok következetes tett, egyeztetés,
odafigyelés, akarat és kitartás áll.
„Egyház, közélet, oktatási szakpo-
litika, érdekképviselet, diplomácia,
jóakarat, hit, remény, ima, emberek
ezreinek bizalma kellett hozzá. Na-
gyon sokan voltak, akik a maguk
helyén, a kellő pillanatban a lehető
legtöbbet tettek iskolánk jövőjéért.”
A legelső kiállástól, petícióktól,
tüntetésektől, imalánctól a korrekt
tájékoztatásig, az iskola jogi védel-
métől az újraindulás jogi feltételei-
nek a kidolgozásán át a működési
engedély kibocsátásáig, az iskola
felszerelésének biztosításától a diá-
kok bátorításáig, felkészítéséig, az
újraindulás után nyújtott oktatási,
adminisztratív, szakmai és anyagi
segítségig nagyon sok jó szándékú
ember vett részt ebben a küzdelem-
ben. Munkájukat köszönik meg
évről évre a Rákóczi-díjjal, amely
kristályból és ezüstből készült, a tö-
rékenységet és ugyanakkor az érté-
ket jelképezve. 

A küzdelmet vállalva továbbra is
lenni, élni, tanítani akarnak abban
az iskolában, amelyet egykor azért
hozott létre a katolikus egyház,
hogy értékeinket itthon megőrizhes-

sék, és ebben a küzdelemben to-
vábbra is szükség van a példaké-
pekre, a segítségre, amelyre
biztosan számíthatnak – hangsú-
lyozta Tamási Zsolt. 
Az úttörő öregdiákok

Az ünnepségen egészségi állapo-
tára való tekintettel nem vehetett
részt a Katolikus Öregdiákok Sanc-
tus Emericus Baráti Társaságát kép-
viselő Bányász Sándor nyugal-
mazott tanár, és – a járványhelyzet
miatt – méltatója, Székely Szilárd-
János tanár sem, akinek laudációját
Baranka Katalin olvasta fel. 

A méltatásban többek között el-
hangzott, hogy a katolikus öregdiá-
kok szinte az ismeretlenség
homályából bukkantak elő 2002-
ben, hogy megünnepeljék a maros-
vásárhelyi katolikus oktatás
újraindításának 300. évfordulóját.
Az ünnepségre küldött érseki bizta-
tást komolyan véve, a megalakult
baráti kör „egyik alapvető és talán
legfontosabb célkitűzése a római
katolikus oktatás újraindítása volt”
– fogalmazott Kiss Géza öregdiák.
A vállalt feladat nem volt könnyű,
de mindent megtettek, hogy ezt a
lehetőséget megteremtsék, és 2004-
ben a Bolyai iskolában megindult
az első katolikus teológiai osztály.
Akik hozzájárultak: prof. dr. Péter
Mihály, Kiss Géza, Kiss Dénes, Pál
Géza, Ávéd Ervin, Ávéd János, Bá-
nyász Sándor, Csath Gábor, Farkas
József, Jeremiás Béla, Moszkovics
Károly és még sokan mások. A fő
érdem a Bányász Sándor öregdiáké
volt, „aki nagy odaadással és korát
meghazudtoló energiával tett meg
mindent a cél megvalósításáért” –
írta Kiss Géza. 

Az öregdiákok példája ad erőt a
további reménységre, bármi is tör-
ténjen. Az utódok szeretetének és

hálájának a kifejezése a díj az úttö-
rők számára, akiknek példája, elkö-
telezettsége eligazodási pont mai
értékvesztett világban – fogalma-
zott az öregdiákok méltatója, aki
Isten ajándékának tekinti, hogy be-
kapcsolódhatott az újrakezdésbe.
Nincs lehetetlen helyzet

Dr. Kovács Irén Erzsébet szená-
tort, a közoktatási minisztérium volt
államtitkárát következetes munkája
elismeréseként díjazták, amely
munka lehetővé tette az iskola újra-
indulását. Ugyanakkor születés-
napja alkalmából is köszöntötték. 

A díjazott életpályáját Kovács
Zoltán kabinetigazgató mutatta be. 

Kovács Irén Erzsébet Zsibón
született és járt iskolába, a kolozs-
vári Babeş–Bolyai Tudományegye-
temen biológiából, valamint angol
nyelv és irodalomból szerzett okle-
velet. A zilahi Református Wesselé-
nyi Kollégium kiváló pedagógiai
érzékű, következetes, céltudatos
szaktanáraként oktatási menedzs-
mentből szerzett mesteri fokozatot
és biológiából doktori címet. Kilenc
évig töltötte be az iskola igazgatói
tisztségét, elévülhetetlen érdemeket
szerezve az oktató-nevelő munká-
ban és az intézményépítésben egya-
ránt. 

Négy éven át Szilágy megye fő-
tanfelügyelő-helyettese, 2017-től
2020 végéig a tanügyminisztérium
kisebbségi oktatásért felelős állam-
titkára volt. E tisztségében hozzájá-
rult ahhoz, hogy több mint 120
tankönyv került a magyar diákok
kezébe, Nagyváradon létrejött az
Országos Magyar Továbbképző
Központ, a magyar tanítók meg-
őrizhették jogukat, hogy az elemi
osztályokban tanítsák a román nyel-
vet, és elévülhetetlen sikernek szá-
mít, hogy parlamenti képvise-

letünkkel együtt elérték, hogy II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Líceum néven tovább működhetett
az iskola. Munkáját szenátorként
végzi tovább, azzal a meggyőződés-
sel, hogy nincs lehetetlen helyzet,
csak megoldandó feladat; nincs
meghátrálás, csak tudással, hittel és
emberséggel való helytállás – hang-
zott el többek között a méltatásban. 

Hatalmas megtiszteltetés szá-
mára, hogy érdemesnek találták
erre a díjra, amit a születésnapján
vehetett át – mondta köszönetében
dr. Kovács Irén Erzsébet, majd hoz-
zátette, hogy a kisebbségi államtit-
kárság Ambrus Mojsza Melinda,
Gyenge Edit, Kovács Zoltán és
Fodor József Sándor alkotta lelkes,
nagy szakértelemmel rendelkező
csapatával küzdöttek a nehézségek
legyőzéséért. Államtitkári tevé-
kenysége alatt a marosvásárhelyi
római katolikus iskola ügyének ren-
dezése volt a legnagyobb kihívás és
egyben a legnagyobb megvalósítás,
amit a diákokkal, szülőkkel, a római
katolikus egyház képviselőivel, az

érdekképviselet szakpolitikusaival
és munkatársaival elért. Munkáját
pedig az erdélyi magyar oktatás, a
jövő nemzedék érdekeiért kívánja
szenátorként tovább folytatni, hogy
méltó lehessen a kapott elismerésre. 
Bármikor számítani lehetett rá

A kitüntetettek között volt Bren-
dus Réka, a Nemzetpolitikáért Fele-
lős Államtitkárság főosztály-
vezetője, aki a járványhelyzet miatt
nem tudott jelen lenni. Tóth László
csíkszeredai főkonzul méltatását
Farkas Balázs első beosztott konzul
mutatta be. 

Brendus Réka Kolozsváron szü-
letett, a nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégiumban érettségizett, Buda-
pesten az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem bölcsészkarán
szerzett egyetemi diplomát. Dolgo-
zott óraadó tanárként, tolmácsként,
fordítóként, majd az első polgári
kormány idején a határon túli ifjú-

sági kérdésekkel foglalkozott,
2010-től aktív szerepe van a magyar
nemzetpolitika erdélyi szárnyának
kiforrásában és működésében. „El-
sődleges feladatának érezte az erdé-
lyi magyar oktatás és kultúra
megerősítését és fejlesztését, ami a
magyarság megmaradásának egyik
legfontosabb feltétele. Elhivatott-
sággal állt ki a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceum
ügye mellett, bármikor bármilyen
kérdéssel, kéréssel számítani lehe-
tett rá, meghatározó szerepe volt
abban, hogy a segélykiáltások meg-
hallgatásra találjanak, hozzájárulva
ily módon az iskola megmaradásá-
hoz – hangzott el a méltatásban.

A kitüntetett gondolatait, köszö-
netét Brandner Judit Emőke tanárnő
olvasta fel. 

„…Közös feladatunk örökölt ér-
tékeink megőrzése, új értékek terem-
tése…, nemzedékről nem- zedékre
való átadása. E feladatot akkor is vál-
lalnunk kell, amikor minden oldalról
támadások érnek. Hiszen ha mi nem
tudjuk vállalni…, ha megtörünk a
ránk nehezedő nyomás alatt, akkor
később már nem lesz, aki érezze
ennek fontosságát, nem lesz, aki e
küzdelmet folytassa” – mondott kö-
szönetet a díjért Brendus Réka. 
Mindig segített, amikor kérték

Oláh Dénes főesperest Balla Imre
iskolalelkész méltatta: „Ft. Oláh
Dénes, a marosvásárhelyi Keresztelő
Szent János-plébánia esperes-plébá-
nosa, a marosi és küküllői kerület fő-
esperese Korondon született,
gyulafehérvári tanulmányai végezté-
vel Jakab Antal megyés püspök
szentelte pappá. Számos egyháziro-
dalmi, prédikációs és bibliai könyv
szerzője. Biblikumot és biblikus te-
ológiát tanított a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetem római
katolikus teológia karán”. Számos
elismerés és kitüntetés birtokosa.

Elvitathatatlan érdeme, hogy dr.
Tamási Zsolt igazgató elszántságá-
hoz társult, így 67 évnyi szünet után
újraindulhatott Marosvásárhelyen a
katolikus oktatás. 

A Szentírás egyik legelkötelezet-
tebb lelkipásztor „fordítójaként” az
iskola születésétől kezdve megpró-
báltatásainál és jelenénél is egy lát-
hatatlan szakadék fölött hordozza

az intézmény anyagi és lelki terheit.
Ezt bizonyította 2017. december
végén is, amikor az igazgató távozásra
kényszerítése után a pedagógusok fi-
zetését két hónapja már semmilyen
szerv nem folyósította. A Deus Pro-
videbit Ház előterében összegyűlt
pedagógusoknak a főesperes jelen-
tette be, hogy egyházmegyei, státusi
és plébániai összefogással kará-
csonyra mindeniküknek egy méltá-
nyos összeget folyósítanak –
hangzott el a laudációban, majd a díj
átvétele után a főesperes köszönetet
mondott az elismerésért. 

Az ünnepségen az iskola citera-
csoportja kuruc nótákat játszott,
Csiki-Harmath Ivett szavalatával
köszöntötte a díjazottakat.

Végül dr. Tamási Zsolt II. Rá-
kóczi Ferenc jelszavával zárta a
rendezvényt: Cum Deo pro Patria et
Libertate!, azaz Istennel a hazáért és
szabadságért. 

Bodolai Gyöngyi, Szabó Blanka

Oláh Dénes főesperes átveszi a díjat Fotó: Bodolai Gyöngyi

A jóért tenni, a jót felmutatni, a jót jutalmazni
Díjátadás és a fejedelem szobrának megkoszorúzása
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Dr. Tamási Zsolt átadja a díjat dr. Kovács Irén Erzsébet
szenátornak
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Szerkeszti: Bodolai Gyöngyi

A helyhatósági válasstásokat követően a
Független Ssövetség Segesvárért helyi párt
ssíneiben induló Iulian Sîrbut válasstották
polgármesternek, helyettese Burghelea Bog-
dan, a polgármester párttársa lett. Tanács-
beli többsége ugyancsak a helyi pártnak van
a Ssociáldemokrata Párttal és as RMDSZ-ssel
kösösen. Tisenegy ssavasaton múlott, hogy
a segesvári magyarság nem tudta megtartani
a három tanácsosi tisstséget. 

Az RMDSZ-t a helyi tanácsban Gál Ernő és Buzo-
gány Erzsébet képviseli. Az új vezetőség terveiről, el-
képzeléseiről, hiszen tennivaló van bőven, Gál Ernő
képviselőt kérdeztük.

– A választásokat követően, bár kevesebben va-
gyunk, a tanács összetétele úgy alakult, hogy ránk
nagy szükség van, és így számíthatunk a polgármester
segítségére. 

– Milyen nagyobb szabású tervei vannak az új vá-
rosvezetésnek?

– A számítások szerint az idén megtörténnek a
szükséges előkészületek, amelyek lehetővé teszik,
hogy a jövő évben elkezdődjön a terelőút kiépítése.
Héjjasfalva határában indul, a téglagyár környékén
halad át, és a város alsó részén lesz a kijárat, ha jóvá-
hagyják a nyomvonalat. A másik nagyszabású terv a

Küküllőn átvezető híd
építése, amely össze-
köti a várost a Brassó
felőli kijáratnál levő
Bărăgan negyeddel.
Hozzáfogtak a Kaca–
Segesvár útvonal kor-
szerűsítéséhez, hogy a
vasúti átjárókat, egy
kivétellel, meg lehes-
sen szüntetni. Ezenkí-
vül rengeteg a
tennivaló, az új csa-
patban van elegendő
jó szándék és akarat,
de a járványhelyzet
okozta pénztelenség
miatt bizonyos tervek
háttérbe szorulnak. A

polgármester gyakran jár Bukarestbe, keresi a kiutat,
reméljük, ha az idén nem is, jövőben sikerrel jár. 

Sok pénzt felemésztett a kórház, az oltóközpont ki-
alakítása, amely az egész környéket el fogja látni. Az
iskola sportcsarnokában van berendezve, 12 ponton
oltanak majd benne, de jelenleg csak egy működik, az
oltóanyag mennyisége miatt. 

Nagyon fontos a helyi szállítási vállalat átszerve-
zése, amelynek a tanács is részvényese. Valamit kell
tenni, hiszen a régi nagy autóbuszok szinte üresen
közlekednek. Más járművekre van szükség, fel kell
nőni a többi városhoz, ahol ezt már megoldották. 

Óriási probléma a hulladékkezelés. Bár le volt
zárva a szeméttelep, ahova nem csak a megyéből
hordták a szemetet, és megtelt, de újra engedélyezték
a használatát. A város tele van szeméttel, és mai lakói
nem értik meg, hogy Segesvárra vigyázni kellene. A
helyi rendőrségre óriási szerep hárulna abban, hogy a
szemetelőket azonosítsák és megbüntessék. 

Magyar vonatkozásban pozitívan látom a jövőt,
számíthatunk a polgármesterre, amit szeretnénk ki-
használni, hogy az egyházakat, kulturális intézménye-
ket segíteni tudjuk, annak dacára, hogy a 12 tagú
tanácsban kevesen vagyunk. Ebben nagy segítsé-
günkre lehet tanácsostársam is, aki kiváló szakember. 

– Milyen cél megvalósítását szeretnék támogatni a
közeljövőben?

– Segesvár nagy szégyene az egykori vármegye-
háza, ma polgármesteri hivatal székhelyének álla-
pota, ezt kellene minél hamarabb felújítani, már csak
azért is, mert a vár egyik reprezentatív épülete,
amely rászolgált az új külsőre. 

A terelőút a legfontosabb
Új külső a polgármesteri hivatalnak Kívül-belül megújult a négy

címen tís épületből álló Se-
gesvári Municípiumi Kórhás
ssülésseti-nőgyógyássati oss-
tályának helyet adó épület as
Állomás utcában. Mivel as új
kórhás építésére ssóló ígére-
tek nem váltak valóra, a vala-
mikor ssanatóriumként
működő, leromlott állagú
épület felújításáhos 2019-ben
fogtak hossá. 

Igazi közös munka volt, amely-
hez Ioana Ţigan Remény és Csoda
nonprofit alapítványától kaptak tá-
mogatást, és a város több cége is
melléjük állt, építkezési anyagokat,
munkásokat biztosítva. Segítettek a
helyi és a környékbeli polgármes-
teri hivatalok is. Néhányszor ön-
kéntes munkát is szerveztek, az
udvarszépítés során például,
amelybe bevonták a lakosságot, és
óvodások is részt vettek, ami újdon-
ságot jelentett. Kerítést cseréltek,
festettek, új padokat helyeztek el –
számol be Tanaszi Sarolta, a kórház
igazgatója. 

Az épület külsejének a megvál-
toztatása után hozzáfogtak a belső
felújításához, amit a funkcionalitás
szempontjából újraterveztek. A fel-
szerelést bővítették, sikerült echog-
ráfot, nagy teljesítményű
ultrahangkészüléket, inkubátort és
UV-lámpákat beszerezni. Saját ala-
pokból sterilizálókészüléket vásá-
roltak, felújították a műtőt.

Bővítették a személyzetet, a szü-
lészeti részlegen hét orvos és egy

neonatológus van alkalmazásban,
és pár orvos szeretne odamenni,
ami jó jel, hiszen korábban nem
sokan kívánkoztak Segesvárra.
Gondot jelent az aneszteziológus
orvos hiánya, jelenleg egy szakor-
vos van, aki ellátja a sebészeti és a
nőgyógyászati műtőt, de már erre a
szakra is van jelentkező. 

A felújítás során sem szünetelt a
tevékenység, és szép színes lett
belül is az épület, ahol 2020-ban
440 újszülöttet segítettek a világra. 

Az igazgatónő elmondása szerint
a sebészetnek helyet adó épület kül-
sejének felújítása maradt még hátra,
amit a koronavírus-járvánnyal kap-
csolatos költségek késleltettek. Jelen-
leg minden engedéllyel rendelkez-
nek, már csak munkásokat kell ta-
lálni, hogy a felújítást elvégezzék.

Igazi közös munka volt
Kívül-belül megújult 

a szülészeti-nőgyógyászati
osztály 

Fotó: Nagy Tibor

Tanaszi Sarolta

Új unitárius lelkésse van a segesvári gyüle-
kesetnek Jenei László Csaba ssemélyében,
akire pályásat útján 2020 sseptemberében
ssavasott a lelkéssválasstó kösgyűlés, és aki
a Küküllői Egyháskör jegysője. Felesége,
Jenei Ildikó egéssségügyi asssisstens és a
kántori teendőket is ellátja. 

Bár hét éven át Magyarsároson végzett eredményes
szolgálatot, Segesvár iránti vonzódása pipei-nádasi
lelkészként már kialakult. Akkor kötődtek jó barátsá-
gok, ismeretségek, olyannyira, hogy amikor előző
szolgálati helyén megkérdezték, hogy nem vágyódik-
e másfelé, kicsit viccesen azt válaszolta, hogy meg-
várja, ameddig a segesvári lelkész nyugdíjba megy.
Ami korábban bekövetkezett, mint gondolta volna. 

Érdeklődésünkre elmondta, hogy azt szeretné foly-
tatni, amit lelkészi szolgálata során eddig is végzett:
azaz a lelki építést elsősorban. De nemcsak a lelkek-
ben hagyott nyomot Magyarsároson, ugyanis szolgá-
lata idején kívül-belül felújították a templomot, és a
híres harangláb javítása is befejeződik az idén. Mű-
ködött az egyházi kórus, amelynek ötletét felkarolták,
gazdag egyházi élet volt a településen, jó gondnokuk-
nak, Balázs Józsefnek is köszönhetően – tette hozzá. 

A kérdésre, hogy milyen elképzelésekkel, célokkal
érkeztek Segesvárra, Jenei László Csaba elmondta,
hogy szeretné továbbvinni azt a munkát, amelyet
Nagy Ferenc lelkész elkezdett: foglalkozni a fiatalok-
kal, nemcsak az iskolában, az egyházi vallásórák ke-
retében is. Szeretnék felkarolni a jól működő
nőszövetség terveit, céljait, és újra elkezdeni a tevé-
kenységet, ha a járványhelyzet lehetővé teszi. Érdekes
meghívottakkal megszólítani a felnőtteket, összefogni
őket, hogy több szálon kötődjenek az egyházhoz. 

– Készülünk a konfirmációra, ami a múlt évben a
járványhelyzet miatt elmaradt. Hogy be tudjuk tartani

az előírásokat, a tervek szerint két csoportban fognak
konfirmálni, június 20-án a négy hetedikes, és au-
gusztus 1-jén a négy nyolcadikos diák.

Szeretnénk újraindítani az Országos Dávid Ferenc
Ifjúsági Egyesület helyi szervezetét, és figyelünk a
meglévő testvérkapcsolatok ápolására is. 

Fontosnak tartom az év eleji családlátogatásokat,
hogy megismerjük a papíron több mint 800 lelkes
gyülekezet tagjait, akik közül lehetséges, hogy sokan
már külföldön élnek. 

Hozzánk tartozik a 65 lelkes áldott kicsi fehéregy-
házi gyülekezet, ahol kéthetente tartunk istentisztele-
tet. Várjuk, hogy beinduljon a turistaidény, hiszen a
15 ágyas szálláshelyen 25 személyt tudnak fogadni –
számolt be Jenei László Csaba, az új unitárius lelkész.

Gál Ernő

A lelki építés 
Nyolc fiatal konfirmál az idén 

Ódon házak titka 
A rézművesmester

Segesvár ódon utcái sok érdekes titkot rejtenek. Egy különleges régi
szász házban él Nagy Vilmos rézművesmester, aki májusban lesz 90 éves.
Bár székely ezermester elődeire hivatkozva autodidakta módon sajátította
el a mesterséget, alkotásaiban, amelyekből erdélyi templomokban osztják
az úrvacsorát, bámulatra méltóan lényegíti át, az anyaghoz igazodva, a
népi motívumokat, s a kész mű olyan lesz, mintha középkori mesterek
keze nyomát viselné. 

Isten éltesse a hamarosan 90. évébe lépő mestert, akinek életpályáját
egy későbbi Harmónia mellékletünkben olvashatják. 
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Már kevesebb mint száz nap van csak hátra a XXXII.
nyári ötkarikás játékok rajtjáig. Rendkívüli olimpia lesz
az idei. Egyrészt ez – a jól ismert okok miatt – az egyet-
len, amelyet páratlan évben tartanak, öt évre az előzőtől
és hárommal a következő előtt, de az első is egyben,
amelyen nem vehetnek részt külföldi szurkolók a jár-
ványügyi korlátozások miatt. A sportbarátokat legfel-
jebb a tévés közvetítés kárpótolhatja.

Tokióban 33 sportág 339 versenyszámában hirdetnek
bajnokot, és a résztvevők száma (a korábbi ígérgetések
dacára, amelyek ezt 10 ezerben maximálták volna) 
mintegy 12 ezerre rúg. A legtöbb sportágban még nincs
lezárva a kvalifikáció, az azonban már most látszik,
hogy Magyarország 150 fősnél nagyobb küldöttséget
nevezhet, míg Románia résztvevőinek száma folyama-
tosan zsugorodik, és az érmes esélyek is sokkal kiseb-
bek, mint ahogy Londonig (2012) megszokhattuk.
Eddig Magyarország részéről 117 fő plusz öt tartalék
kvótája biztos, Románia 60 biztos indulót számlál.

33 sportágat említettük, ezek közül kizárhatjuk az
alábbiakat, amelyeken biztosan nem lesz sem román,
sem magyar érdekeltség: szinkronúszás, baseball, soft-
ball, golf, hétfős rögbi, sportmászás, hullámlovaglás,
gyeplabda, lovaglás, gördeszka, röplabda, strandröp-
labda. Noha a kvalifikáció még nem zárult le, szinte biz-
tosan ide sorolhatjuk még a következőket is: íjászat,
karate (a Romániában rendkívül népszerű és sikeres vál-
tozatok nem az olimpiai szövetség égisze alá tartoznak),
tollaslabda, tekvondó, triatlon, műugrás.

Ami a csapatjátékokat illeti, ezekben befejeződtek a
selejtezők. Magyarország a hagyományosan erős szak-
ágakban, férfi és női vízilabdában, valamint női kézi-
labdában lesz jelen, míg Románia két meglepetéscsa-
pattal indulhat: 1964 óta először vesz részt a román
labdarúgó-válogatott az olimpián, továbbá kvalifikált a
3x3-as női kosárlabdacsapat is.

Ami tehát az erdélyi magyar sportolók részvételét il-

leti, eddig van egy biztos (Szőcs Bernadette, asztalite-
nisz), egy szinte biztos (Miklós Andrea, atlétika 400 m)
résztvevő, és ketten, akik még reménykednek a májusi
kvalifikáción (Incze Kriszta, birkózás és Szőcs Hunor,
asztalitenisz). Számos sportágban ugyanakkor még nem
zárultak le a selejtezők, ezekről következő lapszáma-
inkban közlünk majd összefoglalókat.

S hogy mire számíthatnak a szurkolók? Magyaror-
szág legalább a riói 8 arany túlszárnyalását szeretné. Ám
ha nem is sikerül, az szinte biztos, hogy a pekingi mély-
pont („csupán” 3 arany) nem ismétlődhet meg, a 7-9
olimpiai bajnoki cím reális célkitűzés. Ugyanakkor Ro-
mániának a Rio de Janeiró-i szerény mérleg túlszárnya-
lása is sikernek számít majd, hiszen nem véletlen, hogy
Novák Eduárd sportminiszter országos sportstratégiát
akar az utóbbi 20-30 évben a sportot övező teljes káosz
és érdektelenség miatt. Van néhány sportoló, aki akár a
dobogó legfelső fokára is felállhat, de az sem zárható
ki, hogy Románia aranyérem nélkül marad Tokióban,
amire 1936 óta nem volt példa.

Tizenkét élklub bejelentette a
labdarúgó-Szuperliga létrehozását.
A hétfőre virradó éjjel kiadott köz-
lemény szerint a bajnokságot a „le-
hető leghamarabb” elindítják, és az
alapító klubok 3,5 milliárd eurót
kapnak „infrastrukturális beruhá-
zási terveik támogatására” és „a ko-
ronavírus-járvány hatásainak ellen-
súlyozására”.

A Szuperligát hat angol – Man-
chester United, Arsenal, Liverpool,
Tottenham, Chelsea, Manchester
City –, három olasz – Juventus, AC
Milan, Internazionale – és három
spanyol sztárklub – Real Madrid,
FC Barcelona, Atlético Madrid –
hozta létre, első számú vezetője
pedig Florentino Perez, a Real
Madrid elnöke lett.

A Szuperliga az UEFA-tól füg-

getlen sorozat lesz 20 csapattal. Ér-
dekesség, hogy német és francia
csapat nem csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez, így a BL két legutóbbi
döntőse, a Bayern München és a
Paris Saint-Germain sem.

Az Európai Labdarúgó Szövet-
ség (UEFA) vasárnap súlyos szank-
ciókat helyezett kilátásba azokkal a
klubokkal szemben, amelyek egy új
különálló sorozat, a Szuperliga lét-
rehozását tervezik.

A Szuperliga létrehozásáról szóló
döntés akkor született, amikor az
UEFA végrehajtó bizottsága éppen
a Bajnokok Ligája (BL) átalakítását
tervezi. Ez 2024-től léphet életbe,
és sokak szerint a nagy klubok ér-
dekeit szolgálja, illetve nehéz hely-
zetbe hozza a nemzeti bajnok-
ságokat.

Az UEFA – amelyet a nemzeti
szövetségek (mások mellett az
olasz, a spanyol és az angol szövet-
ség) is támogatnak a Szuperliga el-
leni fellépésben – vasárnap jelezte,
hogy az érintett csapatok arra szá-
míthatnak, hogy semmilyen nem-
zetközi és nemzeti sorozatban sem
vehetnek majd részt, azaz hazájuk
bajnokságában sem, ezenfelül pedig
a klubok játékosait eltilthatják a vá-
logatott szerepléstől.

Az európai szövetség „cinikus
tervnek” nevezte a Szuperliga 
ötletét, s önzéssel vádolja a kez-
deményező klubokat, amelyek 
vezetői csak saját hasznukkal tö-
rődnek, még a mostani, járvány 
sújtotta nehéz helyzetben is, a-
mikor szolidaritásra volna szük-
ség.

Tizenkét klub megállapodott 
a labdarúgó-Szuperliga létrehozásáról

A Red Bull holland versenyzője, Max Verstappen nyerte a vasár-
napi Forma–1-es Emilia Romagna Nagydíjat Imolában. A 23 éves
pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 11. futamgyő-
zelme.

Verstappen mögött a címvédő és hétszeres világbajnok brit Lewis
Hamilton (Mercedes) zárt másodikként, míg a dobogó harmadik fo-
kára az ugyancsak brit Lando Norris, a McLaren versenyzője állha-
tott fel.

A rajtot a félig nedves, félig száraz pályán a harmadik helyről in-
duló Verstappen valamivel jobban kapta el, mint az előle startoló csa-
pattársa, Sergio Pérez, valamint a pole pozíciót elfoglaló Hamilton.
Verstappen az első kanyarban agresszíven meg is előzte a brit cím-
védőt, akinek a versenyautója a küzdelemben kicsit megsérült. A biz-
tonsági autónak már az első körben a pályára kellett hajtania Nicholas
Latifi (Williams) balesete miatt, és a mezőny csak a 6. kör végén
folytathatta szabadon a versenyzést. Az újraindításnál Verstappen,
Hamilton, Charles Leclerc (Ferrari) volt a dobogós helyeken szágul-
dók sorrendje, Pérez a negyedik pozícióba csúszott vissza, ráadásul
10 másodperces időbüntetést is kapott, mert előzött, amikor még a
pályán volt a Safety Car.

Verstappen a 27. kör végén a bokszba hajtott száraz aszfaltra al-
kalmas gumikért, Hamilton pedig egy körrel később szintén így tett.
A címvédőnek nem sikerült visszajönnie holland riválisa elé, a kü-
lönbség kettejük között 5.5 másodperc volt. Hamilton üldözőbe vette
az élen álló Red Bull-pilótát, de az egyik lekörözésnél az aszfalt ned-
vesebb felületén megcsúszott, és lassú tempóval ugyan, de a gumi-
falban állt meg. Másodpercekkel később George Russell (Williams)
és Valtteri Bottas (Mercedes) ütközött a célegyenes végén, a látvá-
nyos baleset nyomán pedig rengeteg törmelék került a pályára. A ta-
karítás idejére piros zászlóval félbeszakították a futamot, de ezt
megelőzően Hamilton még be tudott hajtani a bokszba, kereket és
első vezetőszárnyat cseréltek az autóján, ugyanakkor visszaesett ki-
lencediknek.

A verseny több mint húszperces kényszerszünet után, a 34. körtől
kezdve folytatódhatott, az első három sorrendje Verstappen, Leclerc,
Norris volt. A mezőnyt a bokszutcából a biztonsági autó vezette fel,
a gördülő rajtnál pedig Norris megelőzte Leclerc-t, miközben Vers-
tappen megőrizte a vezető pozíciót.

A hajrában Verstappen sikerét már semmi nem veszélyeztette, míg
a nagy felzárkózást bemutató Hamilton az utolsó körökben Norrisz-
szal küzdött meg – sikeresen – a második helyért. Norris megismé-
telte eddigi legjobb teljesítményét, és pályafutása második dobogós
eredményét érte el az F1-ben.

A vb két hét múlva, Portugáliában folytatódik.

Verstappen nyert Imolában

Eredményjelző
Forma–1-es Emilia Romagna Nagydíj, Imola (63 kör, 309,049 km):
* pontszerzők: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 2:02:34.598
óra, 2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 22.000 másodperc hátrány,
3. Lando Norris (brit, McLaren) 23.702 mp h., 4. Charles Leclerc
(monacói, Ferrari) 25.579 mp h., 5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Fer-
rari) 27.036 mp h., 6. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 51.220
mp h., 7. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 51.909 mp h., 8. Pi-
erre Gasly (francia, Alpha Tauri) 52.818 mp h., 9. Kimi Räikkönen
(finn, Alfa Romeo) 1:04.773 perc h, 10. Esteban Ocon (francia, Al-
pine) 1:05.704 p h.
* leggyorsabb kör: Hamilton, 1:16.702 perc (60. kör)
* pole pozíció: Hamilton

Így alakul át a Bajnokok Ligája
A BL 2024-től újulhat meg. Az UEFA tervei szerint a jelenlegi 32 he-

lyett 36 gárda szerepelne a kontinens legrangosabb klubsorozatában, a
négycsapatos csoportokat pedig egy nagy tabella váltaná fel, így a je-
lenlegi hat helyett tíz találkozót játszhatna minden résztvevő különböző
ellenfelekkel. Az első nyolc automatikusan a nyolcaddöntőbe jutna, a
9-24. helyezettekre pedig rájátszás várna a 16 közé kerülésért.
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A Real Madrid elnöke, Florentino Perez az új sorozat elnöke     Fotó: MTI/EPA/EFE/Ballesteros

A japánok háromnegyede szerint nem időszerű a kijelölt időpontban megrendezni az ötkarikás játékokat (lásd keretes hírünket)    Fotó: MTI/EPA

A vb-pontversenyek állása
* versenyzők: 1. Hamilton 44 pont, 2. Verstappen 43, 3. Norris
27, 4. Leclerc 20, 5. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 16, 6. Sainz
14, 7. Ricciardo 14, 8. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 10, 9.
Stroll 7, 10. Gasly 4, 11. Räikkönen 2, 12. Cunoda Juki (japán,
Alpha Tauri) 2, 13. Ocon 1
* csapatok: 1. Mercedes 60 pont, 2. Red Bull 53, 3. McLaren 41,
4. Ferrari 34, 5. Aston Martin 7, 6. Alpha Tauri 6, 7. Alfa Romeo
2, 8. Alpine 1

A japánok majdnem háromnegyede 
nem tartaná meg

Az egyik legfrissebb felmérés szerint a japánok
72 százaléka a koronavírus-járvány újabb hullámától
való félelme miatt azt szeretné, ha törölnék az olim-
piát, vagy ismét módosítanák az időpontját (eredeti-
leg 2020. július 24-én lett volna a megnyitó, a
versenyek pedig a két nappal korábbi rajttól augusz-
tus 9-ig tartottak volna). A megkérdezettek 39,2 szá-
zaléka a törlés, míg 32,8 százaléka az újabb halasztás
mellett foglalt állást. Csupán 24 százalékuk gondolja
úgy, hogy idén nyáron kellene megrendezni az olim-
piát és a paralimpiát a japán fővárosban. A válasza-
dók 92,6 százaléka elismerte, hogy aggódik a vírus
újbóli megjelenése miatt, körülbelül 60 százalékuk
pedig azt mondta, nem elégedett az oltóanyagok be-
vezetésének ütemével.

Bálint Zsombor

Száz napon belül kezdődik 
a rendkívüli olimpia
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A templomtörténethez nyújtottak új információkat
Véget értek a gyulakutai ásatások

As elmúlt héten Gyulakután
befejesődtek asok a régésseti
ásatások, amelyeket kötele-
sően előírt a művelődési mi-
nisstérium a református
templomnál végsett felújítási
munkálatok során. A Maros
Megyei Múseum által végsett
feltárások három ssakassban
sajlottak: februárban Lássló
Keve régéss vesetésével meg-
nyitottak a templomban négy
sselvényt, majd Gál Ssilárd
régéss feltárta a Ssövérdi-
Bethlen-kriptát a templom
ssentélyréssében, as elmúlt
két hétben pedig a templom-
kertben végsett ásatásokat a
víselvesetés kialakítása előtt.
A legfrissebb eredményekről
és követkestetésekről Gál 
Szilárd ssámolt be a Népújság-
nak.

A legutóbbi ásatások során tizen-
két szelvényt nyitottak a templom-
kertben, ezekben egyrészt
antropikus (emberi tevékenységhez
köthető) elemeket, tárgyakat keres-
tek, másrészt azt szerették volna
megállapítani, hogy az 1331-ben
már létezett középkori templom és
tornyának építési kora milyen vi-
szonyban állnak egymással. Kide-
rült, hogy a torony egy időben épült
a templomhajóval, de a felső részét
és süvegét módosították a későbbi-
ekben. Azt is megállapították, hogy
a templomnak a jelenlegi kazettás
mennyezete előtt létezett egy késő
gótikus, bordás boltozatos mennye-
zete, amely mintegy három méterrel
alacsonyabban húzódott a mainál.
Ezt a falkutatások is jelezték, de a
templomtoronyban is találtak egy be-
falazott nyílást, amelyen az egykori
padlástérbe be lehetett jutni. Egyér-
telmű, hogy a 16. század végén a
templomon átalakításokat végeztek,
és nem csak a boltozatos mennyeze-
tet bontották el. Ebben az időben
támpillérekkel erősítették meg a
templomhajót. A meghosszabbított
szentély támpillérei korban meg-
egyeznek a kibővített szentély alapo-
zásával, „össze van szőve” a pillérek
alapjával. A templom déli oldalán
levő alacsony portikus (bejárat) is ké-
sőbb épült, ezt mutatja sekély alap-
zata és elváló alapja is.

Anomália nehezíti a korábbi,
Árpád-kori templom behatárolását:
László Keve talált néhány követ,
amely korábbi építkezésre, alapo-

zásra utal, talán egy fából készült
régebbi, kisebb templomra, de a
múlt héten Gál Szilárd egy újabb
szelvényt nyitott a templomban, a
szószék előtt, a diadalív alatt, azon-
ban nem talált ilyen jellegű bizonyí-
tékot. Rábukkant ugyan egy, az
előzőkhöz hasonló kőre, amely
azonban egy régi beavatkozás során
elmozdult, és másodlagos pozíció-
ban került napvilágra. Ebből arra
következtet a régész, hogy itt még
a 16-17. században is rendszeres te-
metkezések folytak, és ezek a bea-
vatkozások minden előző nyomot
megsemmisítettek. Ugyanebből az
okból nem tudják megállapítani az
egykori szentély záródásának vona-
lát sem: az alapozás mutatja, hogy
a korábbi szentély vonala meddig
haladt, hol fordult be, de nem doku-
mentálható, hogy egyenes vagy
sokszögzáródásról volt-e szó, hi-
szen azon a részen épült a 17. szá-
zadban a Szövérdi-Bethlen-kripta
is, ami ugyancsak minden addigi
emléket megsemmisített.

A falkutatások rámutattak arra,
hogy a mészrétegek alól előkerült
freskók a középkori templom épí-
tése során készültek, de a kutatások
eredményeit a templomszentély be-
határolásánál is hasznosítani tudták:
kiderült, hogy a korábbi szentély ki-
sebb és keskenyebb volt a jelenle-
ginél.
Szinte csak sírokat találtak

Érdekes módon, de egyelőre is-
meretlen okokból a bevett szokástól
eltérően Gyulakután a templom

nem domboldalon, magaslaton
épült, hanem a Küküllő árterén, egy
vizenyős, mocsaras területen, ame-
lyet az építés előtt feltöltöttek.

Éppen ezért a templom körül a ré-
gész semmilyen őskori kultúrához
(bronz-, vaskor stb.) köthető nyo-
mot nem talált, tehát ha ilyen létezik
is, azt a falutól északra húzódó ma-
gasabb dombokon kellene keresni.

Egyetlen ókori (feltehetően római)
elem került elő az egyik szelvény-
ből, egy kerámiaedény peremda-
rabja, de ez nem itteni

tevékenységre utal, hiszen a lelet
abból a földrétegből került elő,
amelyet a templomhely feltöltése-
kor használtak. A templomkertben
végzett ásatások szinte semmilyen
korábbi emberi tevékenységhez
köthető nyomot nem hoztak fel-
színre, csak a templomtorony
északi oldala mellett bukkantak egy
földbe mélyített, valószínűleg
Árpád-kori lakóház (gödör) nyoma-
ira, ahonnan edénytöredékek, állati
eredetű ételmaradék és egy szövő-
széknél használt hálónehezék buk-
kant elő.

Amint várható volt, a templom-
kertben a templom körüli temetőt
tárták fel. Mivel a mély, azaz két
méter alatti temetkezés nálunk csak
Mária Terézia rendelete nyomán, a
19. század elejétől kezdett elter-
jedni, értelemszerűen itt sekély sí-
roknak kellett volna lenni. A feltárt
sírok viszont mind jóval korábbiak,
a középkori, katolikus rítushoz köt-
hető nyugat–kelet tájolásúak, to-
vábbá mély fekvésűek, a töltésréteg
alattiak, azaz a sárga agyagrétegig
engedték le a holttesteket, amely
ugyancsak az eredetileg mocsaras
talajviszonyokra utal, illetve azt
mutatja, hogy az elhunytak a 14.
század előtt kerültek a földbe. Egy
pártával eltemetett lány sírjára is rá-
bukkantak, de semmilyen más tár-

gyat (például hajkarikát) nem talál-
tak mellette, amelyből meg tudnák
határozni ezeknek a temetkezések-
nek a pontosabb korát. Az Árpád-
kori lakóház (gödör) pontos korát
nehéz meghatározni. A középkori
templomnál régebbi, de az itt talált
kerámiaanyag széles kronológiai
besorolása miatt az alsó határát
nehéz felbecsülni. Ezért a kulcsfon-
tosságú rétegekből geológiai mintá-
kat (kötőanyag) és C14 (emberi
csontanyag) mintákat vettek.

A torony északi fala mellett egy
mészoltó gödör is előkerült: a két
világháború között volt itt egy püs-
pöki vizitáció, vélhetően azt meg-
előzően végeztek javítást a
templomnál, és akkor áshatták a
gödröt. Viszont a gödörben egy
újabb pártás lány koponyájára buk-
kant a régész, a maradvány másod-
lagos pozícióban volt, azaz a
mészoltó gödör ásásakor bukkantak
rá, de nem dobták el, hanem a gödör
egyik sarkában újra eltemették a ko-
ponyát. Az eredeti sír ugyancsak
mély fekvésű lehetett.

Megtaláltak egy második 
kriptát is

A második ásatási szakaszban, a
Szövérdi Gáspár János és Bethlen
Zsófia holttestét is befogadó kripta
feltárásával párhuzamosan egy má-
sodik, jóval kisebb kriptát is talált
Gál Szilárd. Erről eddig nem igazán
beszéltek a híradások, ugyanis egy
későbbi és jelentéktelenebb épít-
ményről van szó, amelynek nincs
régészeti jelentősége, ezért ki sem
bontották. A marosvásárhelyi Vár-
templomban találtak hasonló sírt,
valószínűleg a 18. század végéről
vagy a 19. század elejéről való. Egy
közel két méter hosszú és egy méter
széles sírkonstrukcióról van szó,
amelybe valószínűleg egy személyt
vagy egy család két-három tagját te-
mették el többpadmalyos szintezés-
sel. Téglafalai vannak, de nincs
bejárata, a holtteste(ke)t felülről en-
gedték be a kamrába. Azt, hogy sem
korban, sem rokonságban nem áll-
hatott közel az illető család a 17.
századi patrónusokkal, az is bizo-
nyítja, hogy ezt a sírkamrát nem a
Szövérdi-Bethlen-kripta mellett
vagy folytatásában, hanem annak
bejárata közelében, a szentély kö-
zépső részén alakították ki. A régé-
szek egyébként már a februári
ásatások kezdetén állították, hogy a
templom alatt több kripta is létezik.

Az Árpád-kori lakóház (gödör) északkeleti sarka 

Középkori temetkezési lelet a szentély déli fala alatt Fotók: Maros Megyei Múzeum

A Szövérdi-Bethlen-kripta bejárata és a később épült kisebb családi sírépítmény

Gligor Róbert László



Tavaly 51 százalékkal
nőtt a vezetékes 
internetforgalom

Tavaly 51 ssásalékkal nőtt a vesetékes in-
ternetforgalom a 2019-es évhes képest, a
növekedés négysser nagyobb volt, mint
2019-ben as előső évhes képest – kösölte
Eduard Lovin, a telekommunikációs ssak-
hatóság alelnöke. 

Elmondta, hogy a 2020-as évre vonatkozó előze-
tes jelentés szerint a vezetékes internetforgalom ta-
valy meghaladta a 10 ezer petabyte-ot. A vezetékes
internetkapcsolatok száma megkétszereződött a
vizsgált időszakban és elérte az 5,7 milliót (ebből 2
millió vidéken van), a forgalomnövekedés viszont
négyszer nagyobb volt, mint 2019-ben az előző
évhez mérten. Ez utóbbi látványos növekedésnek az
az oka, hogy a járvány miatt nagyon sokan otthonról
dolgoztak.

A lakosság számához viszonyítva a havi vezeté-
kes internetforgalom elérte a 44 GB-ot, ami azt je-
lenti, hogy átlagban egy lakos 1,5 GB vezetékes
internetet „fogyaszt” naponta. A mobilinternet-for-
galom szerényebben, 30 százalékkal nőtt 2020-ban
2019-hez képest, elérte az 1100 petabyte-ot, ami azt
jelenti, hogy a romániai internetforgalom 90 száza-
léka a vezetékes hálózatban generálódott. A romá-
niai polgárok havonta átlagban 4,9 GB
mobilinternetet fogyasztanak. A mobilinternet ese-
tében a növekedési ütem 44 százalékkal maradt el
a 2019-estől, aminek oka az, hogy a koronavírus-
járvány miatt bevezetett korlátozások következté-
ben tavaly a fogyasztók kevésbé voltak mobilisak,
így többnyire vezetékes internetet használták a mo-
bilinternet helyett.

A statisztikai adatokból az is kiderült, hogy a ve-
zetékes internetkapcsolatok száma tavaly három-
szor gyorsabban nőtt vidéken, mint a városokban,
hiszen a városokban 100 ezer új kapcsolatot létesí-
tettek, míg vidéken 300 ezret. Romániában a veze-
tékes internetkapcsolatok 80 százaléka lehetővé
teszi a 100 Mbs sávszélességet, ami nemcsak az Eu-
rópai Unióban, hanem a világon az egyik legna-
gyobb aránynak számít – mondta Eduard Lovin.
Tavaly év végén a vidéki vezetékes internetkapcso-
latok 65 százaléka biztosított 100 Mbs sávszélessé-
get. (MTI)

As év első három hónapjában csak-
nem 2500 új elektromos és hibrid
autót értékesítettek Romániában,
ami 65 ssásalékos növekedést jelent
2020 első negyedévéhes mérten –
derül ki a Gépkocsigyártók és Impor-
tőrök Egyesületének (APIA) adatai-
ból.

Az összes eladott új gépjármű számához
viszonyítva a környezetkímélők aránya 12,2
százalékra nőtt a tavaly január-márciusban
jegyzett 5,5 százalékról. 

A 2021 első három hónapjában eladott kör-
nyezetkímélő autók közül 1722 – azaz
58,6%-kal több, mint tavaly ugyanebben az
időszakban – full hibrid hajtású volt, 360
(132,3%-os növekedés tavalyhoz képest)
plug-in hibrid, a tisztán elektromos autók el-
adása pedig 52,2 százalékkal 414 darabra
nőtt.  A legkelendőbb elektromos autóknak a

Volkswagen modelljei bizonyultak, amelyek-
ből 123-at adtak el, ezt a Peugeot követi 47
darabbal, majd a BMW (40), a Renault (34),
a Hyundai (27), a Mini (24), a Nissan (20), a
Mazda (18), az Opel (14) és a Skoda (13) kö-
vetkezik a sorban.

A hibrid autók piacát továbbra is a Toyota
vezeti 1422 eladott járművel, a második he-
lyen a Hyundai áll 178 darabbal, majd a Ford
(44), a Lexus (36), a Honda (15), a Renault
(14), a Subaru (9), valamint a Kia és a Suzuki
(2-2 darab) jön.

A plug-in hibrid autók közül a Volvo
modelljeiből adtak el a legtöbbet január–
márciusban, 73 darabot, a további sorrend:
Mercedes Benz (70), BMW (59), Renault
(47), Mitsubishi (23), Ford (22), Porsche
(13), Skoda (8), Mini és Volkswagen (7-7
darab).  

Az APIA statisztikái szerint csak márci-

usban 827 új környezetkímélő járművet
adtak el Romániában, ami februárhoz vi-

szonyítva 0,60 százalékos növekedésnek
felel meg. (Agerpres)

Egyre több hibrid autót értékesítenek
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A hét végén leomlott Tacs régi református templomá-
nak tornya – kösölte honlapján as Erdélyi Református
Egyháskerület.

A 18. században épült, használaton kívüli templom tornya
szombaton késő este omlott össze, az esemény idején senki nem
tartózkodott a közelében.

A Beszterce megyei település református közössége 1691-ben
épített sövényfalú templomot, melyet 1711-ben kőtemplommá
alakított, majd 1800-ban újjáépített. A templom 1711-ben készült
kazettás mennyezetét a szakemberek különösen értékesnek tart-
ják.

A településen korábban szászok és magyarok éltek. Egymás
közelébe épült a száz evangélikus és a magyar református temp-
lom és parókia. Az instabil talaj miatt azonban mindkét templom
megrongálódott. A szász közösséget a második világháború után

kitelepítették a faluból, így a mintegy 200 lakosú település ma
magyar többségű.

A református egyház megvásárolta az evangélikus parókiát és
templomot, 2000 után mindkettőt újraépítette. Az evangélikus
templomnak csupán a tornya maradt meg az eredeti állapotában.
2005 óta immár az újraépített templomban tartják az istentiszte-
leteket.

Székely Szabolcs tacsi lelkipásztor elmondta: a gyüleke-
zettel együtt sajnálja a történteket, de megtették, amit lehe-
tett. Az orgonát és a harangokat még 2007-ben átszállították
az új templomba. Oda viszik át az 1905-ben készített szó-
székkoronát, a Mózes-széket és a papné padját is. Hozzátette:
jelenleg az új templom régi tornya is felújításra szorul, a
szükséges engedélyeket várják a munkálatok elkezdéséhez.
(MTI)

Leomlott Tacs református templomának tornya

Fotó: Kiss Gábor / MTI

Forrás: Wall-Street.ro

Forrás: PC Fórum 



Végső búcsút vettek ssombaton Fülöp edin-
burghi hercegtől. II. Erssébet királynő férje
életének ssásadik évében, múlt pénteken
hunyt el a windsori kastélyban.

A katonai tiszteletadással kísért búcsúszertartás
ugyancsak Windsorban, a brit királyi család legősibb
és legnagyobb rezidenciájának Szent György-kápol-
nájában volt.

A koronavírus-járvány megfékezését célzó brit kor-
mányzati rendelkezéseknek megfelelően a kápolná-
ban tartott szertartáson harmincan voltak jelen,
valamennyien a királyi család tagjai.

Fülöpnek az uralkodó néhai férjeként teljes körű ál-
lami temetés járt volna, de az edinburghi herceg maga
is többször is egyértelművé tette, hogy nem szeretne
nagyszabású szertartást, inkább családi jellegű, kisebb
katonai tiszteletadással kísért búcsúztatást részesítene
előnyben.

A szombati szertatás – ugyancsak a járvány meg-
fékezését célzó előírások miatt – nem volt nyilvános,
teljes egészében a windsori kastélyparkon belül zaj-
lott.

Fülöp herceg koporsóját egy átalakított, régi zöld
Land Rover szállította a windsori kastélytól a nem
messze lévő Szent György-kápolnához.

Ennek a járműnek a tervezésében az edinburghi
herceg személyesen is részt vett, és már évekkel ez-
előtt kifejezte azt a kívánságát, hogy ezen az autón
szeretné megtenni utolsó útját.

Fülöp a második világháborúban a brit királyi ha-
ditengerészet tisztjeként szolgált a földközi-tengeri és
a csendes-óceáni hadszínterek tűzvonalában, és élete
végéig tengernagyi rangot viselt. Koporsóját a szom-
bati búcsúszertartáson saját hercegi lobogója fedte, és

a koporsóra helyezték haditengerészeti tiszti sapkáját
és kardját.

A Land Rovert a kastélytól a Szent György-kápol-
náig vezető úton Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő
négy gyermeke, Károly trónörökös, Anna hercegnő,
András yorki herceg és Eduárd, Wessex grófja, az
unokák közül Vilmos herceg – Károly és a néhai
Diana hercegnő elsőszülött fia, az Egyesült Királyság
majdani uralkodója – és Vilmos öccse, Harry herceg
kísérte gyalogosan a kápolnához.

A Land Rover mögötti menetben jelen volt még
Peter Phillips, Anna hercegnő fia, az uralkodó legidő-
sebb unokája, valamint David Armstrong-Jones,
Snowdon grófja, II. Erzsébet királynő 2002-ben el-
hunyt húgának, Margit hercegnőnek a fia.

A királynő és a kápolnában összegyűlt családtagok
fekete maszkot viseltek, és eleget tettek az egymás kö-
zötti távolságtartásra vonatkozó előírásoknak.

A királynő – aki a jövő héten tölti be 95. életévét –
egyik udvarhölgye kíséretében a királyi család hiva-
talos autójával, egy Bentley-vel érkezett a szertartás
helyszínére és a kápolnában egyedül, a többi család-
tagtól távol foglalt helyet.

Fülöp koporsóját a búcsúszertartás után a kápolna
királyi sírboltjában helyezték el.

Az edinburghi herceg június 10-én töltötte volna be
századik életévét. Az angol-brit monarchia évezre-
des történetében ő volt a legidősebb uralkodói há-
zastárs, egyben a leghosszabb ideig „szolgáló”
uralkodói hitves. Fülöp és II. Erzsébet királynő ta-
valy novemberben ünnepelte 73. házassági évfordu-
lóját, és a herceg 69 évig volt uralkodói házastárs,
felesége ugyanis 1952-ben lépett az Egyesült Király-
ság trónjára. (MTI)
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Hetvenöt éve, 1946. április 21-én
hunyt el John Maynard Keynes angol
matematikus és kösgasdáss, a mo-
dern makroökonómia megteremtője,
a múlt ssásad egyik legnagyobb ha-
tású elméleti kösgasdássa. 

1883. június 5-én született Cambridge-ben.
Apja is neves elméleti közgazdász, anyja,
Florence Ada Brown író, szociális reformer,
Cambridge első női polgármestere volt. Key-
nes Etonban, majd a cambridge-i King’s Col-
lege-ban matematikát és humán
tudományokat tanult, disszertációját valószí-
nűségszámításból írta. 1905-től három évig
közszolgálatot vállalt, majd Cambridge-ben
tanított. Az első világháború idején a kincstár
alkalmazásában állt, a versailles-i békekon-
ferencián a brit delegáció tanácsadója volt.
Mivel a békeszerződéseket elfogadhatatlan-
nak tartotta, lemondott, A béke gazdasági kö-
vetkezményei című munkájában pedig
kifejtette, hogy a békefeltételek büntető jel-
legűek, szétzilálják a háború előtti kapcsola-
tokat, Európa fejlődési bázisát teszik tönkre.

Keynes visszatért a tanításhoz, de a tőzs-
dén is ügyletelt, és sikeres befektetéseivel ha-
talmas vagyonra tett szert. 1925-ben
feleségül vett egy orosz balerinát, 1936-ban
Cambridge-ben színházat alapított. Sokat
publikált, 1911 és 1945 között főszerkesztője
volt az Economic Journal című folyóiratnak.

1923-ban közzétett, Rövid értekezés a
pénzügyi reformról című művében a háború

utáni hiperinflációt elemezte, és kétségbe
vonta, hogy a monetáris politika automatiz-
musai képesek a pénz értékét stabilan tartani.
A Szovjetunióban tett útját követően, 1926-
ban adta ki A szabad verseny vége című
pamfletjét, amelyben élesen támadta a libe-
rális gazdaságpolitikai felfogást, és az állami
beavatkozás mellett érvelt. 1930-ban jelent
meg első összefoglaló gazdaságelméleti
műve, a kétkötetes Értekezés a pénzről. 

1936-ban adta ki gazdaságelméleti főmű-
vét A foglalkoztatás, a kamat és a pénz álta-
lános elmélete címmel, és ebben azt az
„általános esetet” vizsgálta, amely a gazda-

ságot minden helyzetben jellemzi. Keynes
szerint a piaci automatizmusok nem képesek
biztosítani a gazdaság egyensúlyát és a teljes
foglalkoztatottságot. Úgy vélte, hogy a
„kényszerű munkanélküliség” és a „részleges
foglalkoztatottság” mellett is kialakulhat
egyensúly kereslet és kínálat között. Kie-
melte a gazdaságot mozgósító beruházások
szerepét a megtakarításokkal szemben, köz-
ponti tényezőnek az összkeresletet, a befek-
tetők, a fogyasztók és a közületek együttes
kiadásait tartotta: ha ez alacsony, akkor a for-
galom és a munkahelyek száma csökken, ha
viszont elég nagy, akkor jól működik a gaz-
daság. 

Keynes szerint az állam válság idején fis-
kális eszközökkel (például infrastrukturális
beruházásokkal) mesterségesen is fenn tudja
tartani a hatékony keresletet, és ezzel közelí-
teni tudja a gazdaságot az egyensúlyhoz és
csökkenteni a munkanélküliséget. Úgy vélte,
hogy enyhe visszaesés idején a hitelek köny-
nyítése, a kamatcsökkentés a gyógymód, sú-
lyosabb válságnál közmunkákra vagy az
érintettek anyagi támogatására van szükség,
akár a költségvetési hiány árán is.

Vizsgálódásai makroökonómiai jellegűek
voltak, és bár a terminus technicus nem tőle
származik, lényegében tőle eredeztethető a
mikro- és a makroökonómia szisztematikus
megkülönböztetése: az első egy iparág vagy
vállalat elméletével foglalkozik, a második a
termelés és foglalkoztatás egészével. A há-

ború finanszírozása (1940) című művében a
magasabb adók mellett érvelt a háborús ter-
hek finanszírozására, tartva attól, hogy külön-
ben meglódul az infláció.

Az Egyesült Államokban Keynes elmélete
szolgált a nagy gazdasági válság idején a 
roosevelti New Deal alapjául, elgondolásait
a második világháború után a nyugati de-
mokráciák is sorra elfogadták. A világégés
után úgy vélekedett, hogy nem szabad tőkét
kivonni a legyőzött országokból, fékezni
kell a valutaleértékelések versenyét, és
közös alapra van szükség, amely segíti a
rossz fizetési mérleggel rendelkező államo-
kat. Fontos szerepet játszott az 1944. évi
Bretton Woods-i konferencián is, ahol lét-
rehozták a Világbankot és a Nemzetközi Va-
lutaalapot.

Keynest megválasztották a Királyi Köz-
gazdasági Társaság titkárává, az Ökonomet-
riai Társaság elnökévé, a nagy gazdasági
válság éveiben több elemző és tanácsadó tes-
tület tagja volt. 1941-ben kinevezték az angol
központi bank igazgatójává, 1942-ben bárói
rangot kapott.

A múlt század egyik legnagyobb hatású el-
méleti közgazdásza 1946. április 21-én, hat-
vankét éves korában hunyt el a
délkelet-angliai Firle-ben szívroham követ-
keztében. Nézeteinek egyik legnevesebb to-
vábbvivője a magyar születésű angol
közgazdász, Káldor Miklós (Lord Nicholas
Kaldor) volt. (MTI)

75 éve halt meg John Maynard Keynes angol közgazdász 

Végső búcsút vettek Fülöp
edinburghi hercegtől

Felelős állattartást elősegítő
ivartalanítási program indul

Magyarországon

Forrás: Wikipedia

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Forrás:  Origo

Félmilliárd forintos keretöss-
sseggel jelent meg pályásat
kutyák asonosító csippel való
ellátására, vessettség elleni
oltásra, valamint kutyák és
macskák ivartalanítására hét-
főn falvak önkormánysatai
ssámára – jelentette be as
etyek-botpusstai állatmenhe-
lyen a modern települések
fejlesstéséért felelős kor-
mánybistos.

Gyopáros Alpár elmondta, a Ma-
gyar falu programon belül meghir-
detett pályázaton egy-egy
önkormányzat legfeljebb másfél
millió forint támogatási összeget
igényelhet.

Az elegendő felkészülési idő biz-
tosítása érdekében a kiírásra két
hónap múlva lehet benyújtani az
első pályázatokat, majd az érintet-
teknek 30 napjuk van a beadott
anyag véglegesítésére. Az utolsó
benyújtási határidő július 18-a – is-
mertette a politikus.

Ovádi Péter, a nemzeti állatvé-
delmi program megújításáért és
végrehajtásáért felelős miniszteri
biztos elmondta, az állatvédelemről
indított internetes kérdőívre több
mint 262 ezer válasz érkezett, és a
véleményüket elmondók kiemelt
feladatként jelölték meg az ivarta-
lanítási program kiszélesítését, a fe-
lelős állattartásra való felhívást és a
civil szervezetek támogatását.

A miniszteri biztos hozzátette, a
támogatás célja, hogy az 5000 főnél
kisebb állandó lakosságú települé-
seknek segítséget nyújtson a nem
kívánt állatszaporulat mérséklésére.
A most meghirdetett 500 millió fo-
rintos keret 14 000 állat ivartalaní-
tására elegendő.

A pályázat keretében az önkor-
mányzat támogatást igényelhet,
hogy segítséget nyújtson a település
lakóinak kutyák és macskák állator-
vos által elvégzett ivartalanítására,
az állatok veszettség elleni védőol-
tására, valamint mikrocsippel való
megjelölésére. (MTI)



ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybe-
téteket bármilyen méretben. 1989.
December 22. utca 113. szám.
(22469)

SZÉP KÖRNYEZETBEN 22 ár telek-
könyvezett belterület eladó Nyárád-
szeredában. Érdeklődni a
0755-290-154-es telefonszámon.
(mp.-I)

ELADÓ Ileana varrógép, ifjúsági
bútor olcsón, 3 bicikli és több könyv
olcsón, valamint szőnyegek. Tel.
0771-443-554. (11557)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11581-I)

LAKÁS

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Irányár:
63.000 euró. Tel. 0744-966-747.
(11407-I)

SÜRGŐSEN eladó 3 szobás, felújí-
tott, modernül bebútorozott, II. osztá-
lyú tömbházlakás az Ady negyedben.
Irányár: 38.000 euró, alkudható. Tel.
0755-309-832. (11521-I)

KIADÓ garzonlakás igényeseknek.
Tel. 0751-254-203. (11529-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag és alumíniumredőnyöket, sza-
lagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)

VÁLLALOK garanciával tetőfedést,
ácsmunkát, cserépforgatást, szigetelést,
kisebb beltéri és kültéri javítást. Tel.
0750-602-043. (11465)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
fajansz-, grészia-, lamináltparkett-
lerakást, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (11527)

KOMOLY CÉG vállal tetőkészítést,
ácsmunkát, csatornakészítést, fém-
cserép szerelését. Idős embereknek
15% kedvezményt adunk. Tel. 0747-
816-052. (11540)

ENGEDÉLYEZETT személy, vállalok
javítást, festést, vakolást, járólap-,
padló-csempe-lerakást, manzárdké-
szítést, Bilka lemez, fémcserép sze-
relését. Tel. 0743-512-168. (11540)

MEGEMLÉKEZÉS

„Az igaz ember emlékezete ál-
dott.”
Fájó szívvel emlékezünk április
20-án KISS MÁRTONRA halálá-
nak 7. évfordulóján. Nyugodjon
békében! Emlékét őrzik szerettei.
(11438-I)

Ott pihensz, ahol már nem fáj
semmi, nyugalmadat nem za-
varja senki. Életed elszállt, mint
a virágillat, emléked ragyog, mint
a fényes csillag.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk drága
édesanyánkra, CSÁSZÁR 
EMMÁRA április 20-án, halálának
első évfordulóján. Emlékét szívé-
ben őrzi két fia, unokái és a roko-
nok. (11463-I)

Fájó szívvel emlékezünk április
20-án a marosvásárhelyi id.
KINDA ISTVÁNRA halálának 5.
évfordulóján. Emlékét szeretettel
őrzi fia és családja. (11550-I)

Szívünkben el nem múló fájda-
lommal gondolunk a nagyon sze-
retett édesapánkra, apósra,
testvérre és nagytatára, a maros-
keresztúri id. KÁDÁR LAJOSRA
halálának 10. évfordulóján.
Elhunyt szerettünknek, Urunk, Is-
tenünk, adjál csendes pihenést,
áldd meg az emlékező szíveket!
Akik Őt nagyon szerették, kegye-
lettel emlékeznek. (11548-I)

Mély fájdalommal, soha nem
múló szeretettel és a hiány le-
küzdhetetlen érzésével emlékez-
tünk a pókakeresztúri GÁBOR
MIKLÓSRA április 18-án, elmúlá-
sának 11. évfordulóján. 
A szomorúságot nem lehet leírni,
a gyászt és a bánatot csak belül
lehet érezni. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Felesége, fia, lánya és
családjuk. (11554)

Kegyelettel és tisztelettel emlé-
kezünk április 20-án OLTEAN 
JÁNOSRA halálának 17. évfordu-
lóján. Emléked szívünkben őriz-
zük. Lányaid: Melinda, Zsóka és
családja. Nyugodj békében,
Édesapánk! (11565)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
dédnagytata, após, rokon, jó
szomszéd és jó barát, 

id. SIMÓ ÁKOS
életének 85. évében 2021. április
18-án elhunyt. Temetése 2021.
április 20-án 13 órakor lesz, kato-
likus szertartás szerint, a maros-
vásárhelyi református teme-
tőben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Emlékét őrzi két fia, két unokája
és azok családja, valamint három
dédunokája. (11549-I)

Szívünk fájdalmával tudatjuk,
hogy a szeretett férj, testvér, 

id. DAKÓ LÁSZLÓ 
életének 75. évében eltávozott
szerettei köréből, hazatért Meg-
váltó Urához. Temetése április
21-én, szerdán 13 órakor lesz a
református temetőben. 
Emlékét őrzi és búcsúzik tőle fe-
lesége, Edit, testvére, Éva és
családja, ifj. Soós István és csa-
ládja. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (11556-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak osztály-
társunk, BODONI KÁROLY
halála alkalmából. A Papiu
Ilarian iskolában 1962-ben
végzett esti tagozatos XI. C
osztály. (11547-I)

Legdrágább barátunk, KISS
DÉNES elhunyta alkalmából
őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. Sok
évtizedes őszinte barátságának
és segítőkészségének emléke
örökre megmarad szívünkben.
Nyugalma legyen áldott!
Sándor Imre és fiai: Csaba és
Tibor. (11559)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik tiszteletüket
tették drága édesanyánk, KÁDÁR
ILDIKÓ (szül. Medgyessy)
temetésén. Emléke legyen áldott!
Fiai: Botond és Magor. (11545-I)

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik id.
MOLNÁR JÁNOS temetésén
részt vettek, mély fájdalmunkban
osztoztak és sírjára virágot
helyeztek. A gyászoló család.
(11546-I)

Köszönetünket tolmácsoljuk a
Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia, a Művészeti Szaklíceum
munkaközösségének és mind-
azoknak, akik MOLNÁR GÉZÁT
utolsó útjára elkísérték vagy
lélekben velünk voltak, gyá-
szunkban osztoztak. Köszönet a
sok ismerősnek és ismeret-
lennek is a segítőkészségért, a
részvétnyilvánításokért. Gyászo-
ló szerettei. (-I)     
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 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)

ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS FESTŐ, KŐMŰVES SZAKEMBERT
alkalmazok. Tel. 0758-954-729. (11504-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési
csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Ma-
rosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkársá-
gán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni.
További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Egyre jobban terjednek a ve-
gyileg össseállított kábító-
sserek as Európai Unióban,
as illegális kereskedelmükkel
foglalkosó bűnssövetkesetek
mintegy 30 milliárd euró pro-
fitra tessnek ssert évente –
hívta fel a figyelmet hétfőn
kössétett jelentésében as
unió büntető- és igasságügyi
együttműködési ügynök-
sége, as Eurojust.

A hágai székhelyű szervezet
elemzésében rámutatott, hogy az
elmúlt öt évben az ügynökség
által vizsgált drogkereskedelmi
ügyek száma megduplázódott. 
Az esetek egyharmadában metan-
fetamin, illetve más pszichoaktív
szerek hatóanyagainak kémiai
módosításával létrehozott új dro-
gok után nyomoztak a bűnüldöző
hatóságok.

Az Eurojust arra is rávilágított,
hogy a drogkereskedelemmel fog-
lalkozó bűnszervezetek gyakran
használnak jogi kiskapukat a szin-
tetikus kábítószerek kémiai össze-
tételével kapcsolatban. Ezen
pszichoaktív szerek összetevői
sokszor nem szerepelnek az uniós

tiltólistán, tehát legális úton hozzá-
férhetőek.

„Az ilyen szerekhez használt
vegyi anyagok összetételének
gyors megváltoztatásával vagy új
szintetikus anyagok létrehozásával
a gyártók kihasználják a jogi hiá-
nyosságokat, és így igyekeznek el-
kerülni a büntetőjogi felelősségre
vonást” – olvasható a jelentésben.

A szervezet felhívta továbbá a
figyelmet, hogy bűnözők a korona-
vírus-járvány idején fokozták a
darknet és a titkosított kommuni-
káció használatát, hogy jobban ér-
tékesíthessék szintetikus
kábítószereiket.

Az Eurojust további összehan-
golást szorgalmazott az EU tagál-
lamai között az ilyenfajta
szintetikus anyagok előállítására és
felhasználására vonatkozó törvé-
nyekről. Emellett jobb koordiná-
ciót javasolt a számítógépes
bűnözéssel kapcsolatos büntetőel-
járások terén, valamint a pénzbír-
ságok emelését, a bűnözői vagyon
elkobzását, illetve az EU-n kívüli
országokkal folytatott együttmű-
ködés javítását indítványozta.
(MTI)

Az EU-ban egyre jobban 
terjednek a szintetikus
anyagú kábítószerek

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel.  
Köszönetnyilvánítások: 
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából. Márton
Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült az
üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyította
férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy
visszakaphatta barátnőjét. Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a
depresszióból. Agneta Régenből hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből
köszöni, hogy megkerült elveszettnek hitt gyermeke.  
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA asszonyt,
aki 100%-osan garantálja a sikert. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801

• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928

• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 

- közönségszolgálat - 0265/208-888

- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

koporsók, kellékek, - 0745-606-215  

koszorúk - 0745-606-269 

és halottszállítás - 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 

állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 

Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


