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Egyelőre heti három alkalommal

Újraindult a budapesti repülőjárat

SZNT-válasz
Klaus Iohannisnak

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke az államelnök minapi
uszító megnyilatkozására reagálva kijelentette: „Mi pedig nem mondunk le
Székelyföld területi autonómiájáról,
minden rendelkezésünkre álló demokratikus eszközzel ezért fogunk küzdeni a jövőben is, itthon és a
nagyvilágban, és készen állunk a tervezet ötödik beterjesztésére”.

____________3.
Csütörtökön
ülésezett a Maros
Megyei Tanács

Mivel előre nem látható költségeket
kell beiktatni a megyei intézmények
működtetésére, ismét költségvetés-kiegészítésről döntött a Maros Megyei
Tanács áprilisi soros ülésén.

____________4.
Textilművészek
online kiállítása

A rendezvény gyökeret vert a városban, országossá vált, sőt olykor nemzetközi jelleget is öltött, a közönség és
a szakma az egyik legszebb és legrangosabb művészeti eseményként
tartja számon az Ariadnaet.

A WizzAir légitársaság május elsejétől
újraindította Marosvásárhely–Budapest
közötti járatait, derül ki a WizzAir honlapján közzétett járatinformációkból,
amiről Peti András, a repülőtér igazgatója is tájékoztatta a sajtót és az utasokat.

Mezey Sarolta

A budapesti járatokat május elején heti három
alkalommal – hétfőn, pénteken és vasárnap –,
majd a hónap második felében, május 18-ától
négy alkalommal – hétfőn, szerdán, pénteken és
vasárnap – iktatták be. A hétfői és pénteki járat
14.30 órakor, míg a szerdai és vasárnapi 11.55
órakor indul.
Júniustól visszatérnek a járvány előtti menetrendhez, amikor is az utasok számíthatnak a
napi járatokra.

Védőfelszerelések és performáns eszközök
a Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézetnek

Háromszázezer lej értékű adomány

Háromszázezer lej értékben
védőfelszereléseket, fertőtlenítőberendezéseket, valamint
korszerű egészségügyi felszereléseket adományozott a napokban a marosvásárhelyi
Szív-érrendszeri és Transzplantációs Sürgősségi Intézetnek a „Mentsétek meg a gyermekeket”
szervezet.
Romániában évente mintegy 450
gyerek esik át szívműtéten,
ezek közül 300-at az ezen a
téren az országos élvonalban
álló marosvásárhelyi intézetben végeznek el.

Menyhárt Borbála

A járvány elleni harcban létfontosságú felszerelésekkel érkezett a
napokban a „Mentsétek meg a gyermekeket” szervezet csapata a marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és

Transzplantációs Intézetbe. 204 ezer
lej értékben védőfelszerelést (egyebek mellett több mint hétezer maszkot, tízezer kesztyűt, több mint
hatezer védőköpenyt, valamint fertőtlenítőszereket) adományoztak.
Emellett mintegy negyvenezer lej
értékben két, a padló, illetve a különböző felületek tisztítására és hatékony fertőtlenítésére alkalmas
felmosóberendezést, valamint egy
gőz alapú, szintén fertőtlenítő funkciójú porszívógépet is vásároltak az
intézetnek. Ugyanakkor egy, a képalkotásban innovatívnak számító,
hordozható echográffal is gazdagodott az intézet felszereltsége, ez
utóbbi több mint 53 ezer lejbe került
– derült ki a szervezet beszámolójából.
Dr. Horaţiu Suciu, a szív-érsebészeti klinika vezetője nemrég a
„Mentsétek meg a gyermekeket”
szervezet segítségét kérte. Mivel a

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Május elsejére volt betervezve a londoni járat
újraindítása is, viszont a legutolsó katonai rendeletnek megfelelően a nagy-britanniai járatokat újabb 14 napra felfüggesztették. Ebbe az
országba május 15-ig nem lehet járatokat indítani. Ha addig újabb változás nem történik, a
WizzAir honlapján feltüntetettek szerint május
15-én repülhet újra az első járat Marosvásárhelyről. Ezt követően hétfőn, szerdán
és pénteken üzemelnek a londoni járatok.
(Folytatás a 4. oldalon)

jelenlegi helyzetben egyértelmű,
hogy mindenki a koronavírus-fertőzés megfékezésére fókuszál, viszont
jelenleg is születnek súlyos szívbántalmakkal csecsemők, akiknek esélyt
kell adni a túlélésre, ugyanakkor a
szívsebészeti sürgősségi eseteket is
el kell látni. Ehhez azonban szükség
van a páciensek, valamint az egészségügyi személyzet hatékony védelmére – hívta fel a figyelmet a
védőfelszerelés szükségességére
Suciu doktor. A klinika vezetője rámutatott, jelenleg nincs lehetőség
arra, hogy a veleszületett szívbántalmakkal diagnosztizált csecsemőket
külföldre vigyék a sebészeti beavatkozásra, mint ahogy arra sem, hogy
külföldi orvosokkal végezzék el a
műtéteket. Jelenleg ezeknek a gyerekeknek az egyedüli esélyt a
marosvásárhelyi
szív-érrendszeri
és
transzplantációs
(Folytatás a 4. oldalon)

____________7.
EURO 2020.
Romániának
jól jött az egyéves
halasztás

Terv szerint épülnek a stadionok a
labdarúgó-Európa-bajnokságra – idézi
az Agerpres hírügynökség a közigazgatási, fejlesztési és közmunkálatokért felelős miniszter csütörtöki
nyilatkozatát. Ion Ştefan szerint a Steaua-stadion 80 százalékban elkészült,
de jól halad a munka a Rapid és az
Arcul de Triumf pályákon is.

____________9.

Gyors bizonyítás

Benedek István

Eddig is lehetett sejteni az egykori szebeni polgármesterről, hogy
nem a sor elején állt, amikor az eszet osztották a teremtésnél, de
legutóbbi mutatványával ezt sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítania is. Nem utolsó teljesítmény az alapos munkával kampányoló figurától, hogy alig két perc alatt beássa magát a szemétdomb
mélyére, miközben akkora segítséget nyújt az ellenségeinek, hogy
azok lassan szobrot állíthatnának neki.
Már az is elég lett volna a lesújtó bizonyítványhoz, hogy egy precedens nélküli válsághelyzetben egy államelnök képes aktuálpolitikai csörtékre időt és energiát fecsérelni. Még akkor is, ha netán
igazat mondott volna, de emberünk a parlament egyik házán hallgatólagosan átment törvénytervezet kapcsán akkorát hazudott
ebben a rövid és velős nyilatkozatában, hogy a fekete márciusban
megvakított író szóhasználatával élve, neki lehet támaszkodni.
Miközben a kedvenc liberális pártjának a kormányra erőltetésével pont a szocdemek kezére játszik. Ha valóban ártani akart volna
az ellenségnek, akkor csak simán kellett volna hagynia őket tovább
kormányozni. Az utóbbi több mint három évet elnézve, a nagy mumusnak már sikerült eljátszania a választók bizalmának java részét,
és ha emellé még a mostani válsághelyzetet is nekik kellett volna
kezelniük, jó esélyük lehetett volna rá, hogy mire meg lehet tartani
a következő választásokat, kis párttá zsugorodjanak, amelyik
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 3 perckor,
lenyugszik
20 óra 36 perckor.
Az év 125. napja,
hátravan 241 nap.

Ma FLÓRIÁN és MÓNIKA,
holnap ADRIÁN és GYÖRGYI napja.

Megyei hírek

IDŐJÁRÁS
Záporvagyzivatar

Hőmérséklet:
max.150C
min.60C

Online beíratás óvodába
és előkészítő osztályba

Online, a minisztérium által kidolgozott program szerint
lehet beíratni a gyerekeket az óvodába és az előkészítő
osztályba – tájékoztatott a tanügyminisztérium. A gyermekek pszichoszomatikus értékelését a szülők/törvényes
gyámok felelősségnyilatkozata helyettesíti, amelyhez az illetékes óvoda vonatkozó okmányát kell csatolni.

Életet mentettek a járőrök
Pálosy Piroska

Öngyilkossági kísérlet Segesváron

Május 1-jén, pénteken Segesváron a helyi rendőrök
egy 63 éves nő öngyilkossági szándékát hiúsították
meg. A 112-es sürgősségi hívószámon azért riasztották
a rendőrséget, mert egy nő öngyilkossági kísérlet folytán a Nagy-Küküllőbe zuhant. A helyszínre érkezett
egy rendőrből és csendőrből álló járőrcsapat. A rendőrség munkatársa, Sergiu Ionescu és a csendőrség alkalmazottja, Constantinovici Adriana gondolkodás
nélkül kimentették a folyóból a dánosi asszonyt. Ezt
követően a mentőszolgálat az egészségügyi vizsgálatok elvégzése érdekében kórházba szállította a vízből
kimentett asszonyt – tájékoztatott a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség sajtóosztálya.
Fotó: Maros Megyei Rendőr-felügyelőség

Magyar nyelvű telefonos tudakozó

Május elsején a délutáni órákban a szászrégeni tűzoltókat egy
kigyulladt régeni ingatlan oltásához riasztották. Egy garázs és
raktárhelyiség tetőzete égett mintegy 30 négyzetméteren, és fennállt a veszély, hogy a lángok átterjednek két szomszéd lakóházra
is. Végül a tüzet sikerült eloltani anélkül, hogy átterjedt volna a
szomszédos ingatlanokra, és személyi sérülés sem történt.
A délutáni esőzés nyomán Náznánfalván öt családi ház udvarát
öntötte el a hirtelen lezúdult víz, ott is a marosvásárhelyi vészhelyzetisek segítségét kérték.
Az esti órákban pedig Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában egy kigyulladt kamion oltásához riasztották a tűzoltókat –
tájékoztatott a Maros Megyei Vészhelyzeti Felügyelőség szóvivője, Dan Petru Daniel. (pálosy)

Elmarad a marosvásárhelyiek
világtalálkozója

A június végére időzített Marosvásárhelyiek VIII. Világtalálkozója elmarad, a jövő évi, 2021-es világtalálkozó szervezésére koncentrálnak. Kérik a közönséget, hogy
fogadják megértéssel kényszerdöntésüket. Jövőre igyekeznek olyan programot összeállítani és előadókat elhívni
az eseményre, amivel kárpótolják a marosvásárhelyieket.

Folytatódnak a felvételi felkészítők

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
április és június között folytatja a felvételi felkészítőt magyar
nyelven biológiából és kémiából. Tekintettel a járványügyi
helyzetre, az oktatás online formában zajlik a Zoom platformon. Az oktatócsomagokat az első alkalom előtt legalább 48 órával meg kell vásárolni. További részletek az
egyetem https://www.umfst.ro/hu honlapján.

Telefonos tudakozót indított
a pénzügyi igazgatóság

A pénzügyi igazgatóság a járvány idejére új telefonos tudakozót indított. Az igazgatóság munkatársai az ANAF oldalán feltüntetett e-mail-címen, avagy telefonon is
elérhetők, de a telefonvonalak gyakran túlterheltek, ezért
döntöttek a call center létrehozásáról. A 031-403-91-60-as
telefonszámon hívható tudakozón elsősorban az igazgatóság munkakörébe tartozó általános, pénzügyi és számítástechnikai információk kérhetők hétfőtől péntekig 8.30 és
16.30 óra között. A telefonos tudakozóhoz hasonlóan írásban is kérhetők információk a www.anaf.ro honlapon, a
https://www.anaf.ro/asistpublic/ linken található a kitöltendő
típusnyomtatvány (formular de contact). Az ily módon megfogalmazott igénylések prioritást élveznek, e szolgáltatáshoz dokumentumokat is lehet csatolni, az iktatószám
automatikusan létrejön. Az érdeklődők továbbá a saját email-címükre is kérhetnek információkat a típusnyomtatványon keresztül, amely a virtuális magánszféra (Spatiul
Privat Virtual) szolgáltatásban is elérhető. A különböző illetékek kifizetése interneten, illetve a ghiseu.ro szolgáltatáson keresztül is lehetséges.

Rendelet a záróvizsgák tananyagáról

Megjelent a középiskolába készülők képességmérő vizsgájának, valamint az érettségi vizsga új tanterve. A tanügyminiszter rendelete értelmében a koronavírus-járványra
és a szükségállapotra való tekintettel az idei kisérettségi
és érettségi új programja a számonkérésre kerülő tananyagot csak a második félév elejéig tartalmazza. A rendelet a
megyei tanfelügyelőség honlapján – www.edums.ro – az
Anunţuri (közlemények) címszó alatt megtalálható.

Megnyílt a nagysármási hetipiac

Április 23-ától újra megnyílt a nagysármási hetipiac, amelyet a szükségállapot kihirdetésekor zártak be. A piac újranyitásával a lakosság friss, egészséges élelmiszerrel való
ellátását segíti a helyi önkormányzat. A piac csütörtök délelőttönként 8–12 óra között tart nyitva, és kizárólag helyi
termelők kínálhatják ott árujukat, amennyiben rendelkeznek termelői engedéllyel.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ingatlan, kamion oltása és áradás

Tűz és víz miatti riasztások

Az Erdélyi Magyar Szövetség a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos magyar nyelvű telefonos tudakozót működtet
a 0768-111-878-as számon, mivel az egészségügyi minisztérium országos tájékoztatója kizárólag román nyelvű. Az
EMSZ munkatársai minden korosztály hívására számítanak. A telefonvonal a Telekom Románia hálózatában működik, normál díjas hívással elérhető a nap 24 órájában,
illetve hétvégén is. Az EMSZ a járvánnyal kapcsolatban naponta többször frissülő tájékoztató közösségi oldalt is működtet: www.facebook.com/koronaviruserdely.

Fotó: ISU

Segesváron nyitva a virágpiac

Tóth Tivadar, Segesvár
alpolgármestere saját közösségi oldalán tájékoztatta
az érintetteket és az érdeklődőket, hogy a városi piacon
lehetőség
van
virágárusításra és -vásárlásra.
A következőket írta: A
segesvári katasztrófavédelmi bizottság 2020. április 24-i határozata alapján,
az említett dátumtól kezdődően, a piacon lehetőség
van virágok árusítására és
vásárlására, a következő
program szerint: hétfő,
kedd, csütörtök, péntek
8.00-18.00 óra között és
vasárnap 8.00-13.00 óra
között. (mózes)
Fotó: Tóth Tivadar

A Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház online kínálata

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának több előadása megtekinthető a színház YouTube-csatornáján. A különböző korosztályoknak szóló,
minden műfajt felölelő előadások közt olyan címek közül
válogathatnak a nézők, mint A kripli, Fekete Péter, Csárdáskirálynő, Chicago, Mágnás Miska, Hogyne, drágám!,
Bányavirág, Bányavakság, Túl a Maszat-hegyen, Tarelkin halála, Alkésztisz, Hazatérés Dániába, Hedda Gabler, A láthatatlan hóhér, Caligula, Szeget szeggel, Egy
lócsiszár virágvasárnapja, Olbrin Joachim csodálatos
utazása, Az üvegcipő, A Pál utcai fiúk, A kisfiú meg az
oroszlánok, A legyek ura, Stresszfaktor, Le Misantrophe
– Az új embergyűlölő, Az öreg hölgy látogatása, Rende-

zés. A színház YouTube-csatornája a következő linken:
https://www.youtube.com/user/TompaMiklosTarsulat,
Facebook-oldala pedig a www.facebook.com/tompamiklos címen érhető el.

Online mesedélután

A Gutenberg Kiadó és könyvesbolt csapata minden csütörtökön 17 órától online mesedélutánra hívja a gyerekeket. A programban a felolvasás mellett játék és
kézműveskedés szerepel.

Esti mesék az Ariel
közösségi oldalán

Az Ariel színház minden hétköznap délután Facebookoldalán esti mesével várja a gyermekeket és felnőtteket.
Mivel a honlapnak idéntől mobilverziója is van, a mesék
telefonról is elérhetők.
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Egy ország jövőjét nem lehet gyűlöletre építeni

SZNT-válasz Klaus Iohannisnak

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke az államelnök minapi uszító megnyilatkozására reagálva
kijelentette: „Mi pedig nem mondunk le Székelyföld
területi autonómiájáról, minden rendelkezésünkre
álló demokratikus eszközzel ezért fogunk küzdeni a
jövőben is, itthon és a nagyvilágban, és készen állunk a tervezet ötödik beterjesztésére”.

Az SZNT elnöke hangsúlyozta: „Klaus Iohannis, Románia
elnöke államférfihoz méltatlan hangnemben reagált Székelyföld autonómiastatútumának negyedik beterjesztésére. A Cotroceni-palotából elhangzó üzenet nyílt uszítás Románia
magyar nemzetiségű polgárai ellen, nyílt és oktalan uszítás a
szomszédos Magyarország ellen, sérti a két ország között
megkötött államközi szerződést.
Ellentétben az államelnök minősíthetetlen megnyilvánulásával, Székelyföld autonómiastatútuma építő jellegű törvénytervezet, amely maga mögött tudhatja a székely nép akaratát,

készségét a párbeszédre, törvénybe iktatása Székelyföld polgárainak teljes és tényleges jogegyenlőségét szavatolja. Érthetetlen az államfő – és a román politikai osztály – vehemens
reakciója, hiszen a tervezetet tizenhat éve ismerik, és az nem
tartalmaz olyan új elemet, amely indulatot szíthatna. Az indulat mögött csak a tehetetlenség áll, mivel a román hatóságok
nem képesek a koronavírus miatt kialakult válságot kezelni,
és képtelenek felismerni, hogy csakis az együttműködés lehet
a válságból való kilábalás egyetlen útja. Sem az államelnöknek, sem a román politikai pártoknak nincs elképzelése a jövőről. Pedig annyit illene tudniuk, hogy egy ország jövőjét
nem lehet gyűlöletre építeni. Mi pedig nem mondunk le Székelyföld területi autonómiájáról, minden rendelkezésünkre
álló demokratikus eszközzel ezért fogunk küzdeni a jövőben
is, itthon és a nagyvilágban, és készen állunk a tervezet ötödik
beterjesztésére” – olvasható az SZNT elnökének közleményében. (mózes)

Diszkriminatív tájékoztatás koronavírus-járvány idején is

A kormány csak román nyelven kommunikál
a járványról

Az RMDSZ háromszéki területi
szervezetének sajtóirodája közleményben számolt be arról, hogy
az Európa Tanács esélyegyenlőségi bizottságának április 29-i online ülésén Benkő Erika RMDSZ-es
képviselő, a bizottság alelnöke ismertette a román állam hozzáállását a nemzeti kisebbségek
anyanyelvén való tájékoztatásának teljes hiányáról a koronavírus-járvány ideje alatt.

Mózes Edith

Az ET esélyegyenlőségi
bizottsága jelentést készít

Az ülésen Benkő Erika kijelentette:
„A koronavírus-járvány idején hihetetlenül fontos, hogy az Európa Tanács árgus
szemekkel figyelje a tagállamok magatartását a különféle kisebbségi csoportokat illetően. A gyűlésen bemutattam a
bizottságnak azt az áldatlan helyzetet,
ami Romániában a járvánnyal kapcsolatos anyanyelvi tájékoztatást jellemzi,

vagyis annak teljes hiányát. Hangsúlyoztam, nagyon fontos, hogy az emberek
megértsék, a hatóságok milyen intézkedéseket hoznak a járvány megfékezése
érdekében, és ezért nagyon lényeges
volna, hogy az emberek anyanyelvén
közöljék”.
A képviselő utalt az Európa Tanács
ajánlására is, amelyben kiemelik, hogy
a hatóságok használják a regionális nyelveket a járvánnyal kapcsolatos kommunikációban. A bizottság elnöksége
nyitottan és elfogadóan viszonyult a felvetett témához, és az a döntés született,
hogy a bizottság átfogó jelentés készítését javasolja azzal kapcsolatosan, hogy
a sérülékeny csoportok, köztük a nemzeti és nyelvi kisebbségek, milyen problémákkal küzdenek a járvány idején.
Benkő Erika reményének adott hangot, hogy javaslatai alapján tételesen belefoglalják a jelentésbe, hogy a román
hatóságok egyáltalán nem tájékoztatták
a magyar lakosságot anyanyelvén a járvánnyal kapcsolatos nagyon fontos, olykor életeket mentő vagy a személyes

biztonságot nagyban érintő előírásokról,
óvintézkedésekről és tudnivalókról.
Egyébként április 28-án kérdést intézett
a témában Vela belügyminiszterhez is.

A koronavírus-járvány idején
az ET-tagállamok nagy része nem
tartja be a kisebbségek
anyanyelvhasználati jogait

Március 30-án az Európa Tanács is kiadott egy közleményt, amelyben a tanács
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek
Európai Chartája szakértő bizottsága
megállapította, hogy a koronavírus-járvány idején az ET-tagállamok nagy része
nem tartja be a chartában szereplő, kisebbségekre vonatkozó anyanyelvhasználati jogokat, sajnálatos, hogy a
kormányok hivatalos kommunikációja
csak az adott állam hivatalos
nyelvén/nyelvein zajlik. Az ET a magyar diákok oktatásból való kizárását
diszkriminációnak minősítette, mert szerintük az oktatási szaktárca járvány idején is köteles a kisebbségek oktatási és
nyelvi jogait biztosítani.

Olaszország megpróbál újraindulni

A gyárak, az autó-, a textil- és az építőipar, valamint a városi
tömegközlekedés újraindításával megkezdődik hétfőtől a járványhelyzet úgynevezett második szakasza Olaszországban,
majdnem 4,5 millió dolgozó ismételt munkába állásával, ám
a kijárási korlátozásokat még nem oldják fel teljesen.
A legnagyobb olasz napilap, a Corriere della Sera szerint
Olaszország megpróbál újraindulni a koronavírus-járvány február 20-ával kezdődött terjedését, tetőzését, valamint megfékezését követő hetek után.
Május 4-től újraindul az eddig leállított, „nem létfontosságú” termelés: megnyitnak a gyárak, újraindul az autó-, a textil- és az építőipar, valamint a divatágazat. A kereskedelemnek
május 18-ig, a vendéglátásnak júniusig kell várnia a kormányütemterv szerint. Hétfőtől viszont nyitva lesznek a már
újraindult könyvesboltok és csecsemőruházati üzletek. A
presszók, kávéházak és éttermek vendéget nem fogadhatnak,
de elvitelre árulhatnak ételt és italt.
Az újraindulás mintegy 4,5 millió olasz munkába állását jelenti a járványhelyzetben eddig otthon maradt 7,8 millió dolgozóból. Az ismételt munkába állás nem jelenti feltétlenül a
munkahelyre való bejárást: a négy és fél millió mintegy fele
távmunkában kezd hétfőtől.
A statisztikák szerint a gyárakban és építkezéseken újra dolgozók nagy része ötven év feletti, és a gócpontnak számító
északi tartományokban áll majd munkába. Ahol lehet, turnusokban végzik a munkát, a gyárakban biztosítani kell a legalább kétméteres távolság betartását. Az újra munkába lépők
több mint hetven százaléka férfi, mivel a nők továbbra is otthon maradnak a gyerekekkel a szeptemberig meghosszabbított
oktatási szünet miatt.
Hétfőtől enyhítik a kijárási korlátozásokat: továbbra is csak
indokolt esetben lehet utcára menni, tehát munkavégzés, élelmiszer- és gyógyszervásárlás, valamint egészségügyi indok
miatt. Ezzel egy időben engedélyezett lesz azonban a rokonlátogatás, valamint a szabadtéri sportolás, kocogás a lakóhelytől távolabbi helyszínen is.

Újranyitják a parkokat, kerteket, villákat, de a játszóterek
zárva maradnak. A városok és a tartományok közötti szabad
mozgás még nem engedélyezett. A templomok továbbra is
zárva maradnak, de engedélyezett a temetés maximum 15 fő
részvételével. Látogathatók a tartományon belüli temetők. A
misék bemutatását a tervek szerint pünkösdre engedélyezhetik.
A római kormány többoldalas útmutatása szerint továbbra
is tilosak a közösségi találkozók, rendezvények, hasonlóképpen baráti összejöveteleket sem lehet tartani.
A közösségi távolságtartás jegyében indul újra a városi tömegközlekedés is: a buszokon, metrón is kötelező a szájmaszk
és a kesztyű viselete, a buszon egyszerre csak húszan, a metrószerelvényen 120-an utazhatnak, minden második ülést szabadon hagyva.
Az egész országban egyszerre tervezett újraindulás ellenére
több tartomány máris önálló utat követ: Luca Zaia, az északi
Veneto kormányzója hétfőtől teljes nyitást hirdetett meg, csakúgy, mint a déli Campania és Calabria, hangsúlyozva, hogy a
tartományaikba kívülről érkezőket karanténba helyezik.
Szombaton tele voltak emberrel Róma – bezárt üzletekkel teli
– sétálóutcái, a nápolyi tengerparti sétányok és a milánói
metró is. A kötelező szájmaszkot nem viselte mindenki.
Az egészségügyi hatóságok kéthetente ellenőrzik a járványterjedés alakulását, és ha a fertőzés erősödik, ismét szigorítják
a korlátozásokat. Az országban a diagnosztizált fertőzöttek
száma túllépte a 207 ezret, a halálos áldozatoké a 28 ezret.
Semmi nem változik május 4-től, „csak munka miatt lehet
kimenni, káosz lesz a tömegközlekedésben, a családok továbbra is otthon maradnak a gyerekekkel, a kormánysegélyek
ígéretek maradtak” – írta a jobboldali Libero napilap.
A jobbközép Il Giornale úgy vélte, vége a karanténnak,
mostantól „olaszosan mindent szabad lesz”, miközben a családok fogyasztása az idén legalább nyolc százalékkal csökken,
a kereskedelem és vendéglátás forgalma pedig több mint
negyven százalékkal. (MTI)

Ország – világ
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Félezerhez közelít a fertőzöttek
száma a megyében

Május 3-ig 487 koronavírusos megbetegedést igazoltak vissza Maros megyében a közegészségügyi igazgatóság vasárnapi közlése szerint. Eddig 41 beteg
vesztette életét, 1186 személy tartózkodott hatósági
felügyelet alatti otthoni elkülönítésben, 437 személy
pedig intézményes karanténban. 45 személy volt kórházban koronavírus-fertőzés gyanújával, és eddig
185 személyt nyilvánítottak gyógyultnak a megyében.
A Stratégiai Kommunikációs Csoport vasárnapi adatai szerint a legutóbbi tájékoztatás óta 431 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, és
ezzel 13.163-ra nőtt a fertőzöttek száma. A fertőzöttek közül 4869-et gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kórházból. Jelenleg 255 beteget ápolnak az
intenzív osztályon. Ez idáig 780, koronavírussal diagnosztizált személy halt meg Romániában.

Márciusban 4,6 százalékra nőtt
a munkanélküliségi ráta

Márciusban 4,6 százalékra nőtt Romániában a koronavírus-járvány miatt a munkanélküliségi ráta az
előző havi 3,9 százalékról – közölte csütörtökön az
országos statisztikai intézet. Az állást kereső munkanélküliek száma a 15-74 évesek körében elérte a 410
ezret az előző hónapban jegyzett 352 ezerhez képest. Tavaly a harmadik hónapban 331 ezer álláskereső munkanélkülit tartottak számon. Így a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ajánlása alapján
készített piacmegfigyelés szerint a munkanélküliek
száma februárhoz mérten 16 százalékkal, 58 ezerrel
nőtt, míg tavaly márciushoz képest mintegy 24 százalékkal, 79 ezerrel emelkedett. A statisztikai intézet
közlése szerint a munkanélküliségi ráta kiszámolásánál nem vették figyelembe a koronavírus-járvány
idején felfüggesztett munkaszerződések számát, hiszen az érintett személyek jelenleg még rendelkeznek munkaviszonnyal, és elvileg visszatérhetnek
dolgozni, ezért őket nem tekintik munkanélkülieknek.
Eddig több mint 1 millió szerződést függesztettek fel
a korlátozások következtében történt gazdasági leállás miatt. (MTI)

A CNCD is vizsgálódik
Iohannis kijelentései miatt

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD)
a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat megkeresése alapján
vizsgálni kezdte Klaus Iohannis államfő szerda délben tett kijelentéseit – közölte Asztalos Csaba
CNCD-elnök a Mediafax hírügynökségnek nyilatkozva. Az államfő azzal kapcsolatban mondott televíziós beszédet, hogy a parlament alsóháza a
közelmúltban hallgatólagosan elfogadta Székelyföld
területi autonómiájának a törvénytervezetét, amelyet
a parlament két magyar képviselője, Kulcsár-Terza
József és Biró Zsolt nyújtott be tavaly decemberben
és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki. Iohannis kijelentette: a parlamentben a legnagyobb
erőt képviselő Szociáldemokrata Párt (PSD) „azért
harcol, hogy Erdélyt odaadja a magyaroknak”. Magyarul köszöntve a PSD elnökét, feltette a kérdést:
vajon mit ígért Orbán Viktor cserébe a megegyezésért? A Mikó Imre Szolgálat abszurditásnak tartotta,
hogy a 21. században egy európai ország elnöke
azzal riogatja az embereket, hogy az országban élő
egyik nemzeti közösség az ország szuverenitására
tör, miközben a valóságban ez a közösség nyelvi,
kulturális jogokat és reális decentralizációt kér.
(MTI)

Gyors bizonyítás

(Folytatás az 1. oldalról)
kényelmesen megugorja ugyan a parlamenti bejutási
küszöböt, de azontúl sok vizet nem zavar.
Szászunknak és liberálisainak semmi egyebet nem
kellett volna tenniük, mint páholyból egy kávé mellett
kényelmesen végignézni a szoci harakirit, aztán átvenni
a terepet, és kormányozni. Ehelyett viszont egy évvel a
parlamenti ciklus lejárta előtt engedték kimászni az ellenséget a csapdából, és önként másztak bele ugyanabba a – csődös gazdaságpolitikai mutatványok révén
jó mélyre vájt – kelepcébe. A víruskrízis előtti közvélemény-kutatásokban már kezdett látszani az eredménye
ennek az önkéntes csapdába mászásnak. Ha a szocdemek kormányzati tényező erejű párt maradnak a következő voksvadászat idejére, a pártszékházukba
beállíthatnak egy kis mellszobrot a megmentőjüknek.
Sárból gyúrva.
De a legnagyobb baj ezzel a nyilatkozattal és az emberrel is ott van, hogy a világnak ebben a szegletében
az ilyen suttyóknak áll a pálya, azért néz ki ez az ország
így, ahogy. Mert azt se feledjük el, hogy miként nézett
ki az a két legutóbbi elnökjelölti mezőny, amelyekben ez
a szánalmasan balek figura kétszer is a kisebbik rosszként nyert elnöki mandátumot.
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Átutalták a járvánnyal járó költségeket
és a repülőtér fejlesztéséről döntöttek

Csütörtökön ülésezett a Maros Megyei Tanács

Az elmúlt csütörtökön, április lást és étkezést a településükön mű30-án ismét online tartotta ködő szociális központok alkalmasoros ülését a Maros Megyei zottainak.
Tanács. A testület a legsürge- 6,3 millió lej veszélyességi
tőbb, halaszthatatlan dönté- pótlékra
seket hozta meg.

1,36 millió lej a szociális
igazgatóságnak

Mivel előre nem látható költségeket kell beiktatni a megyei intézmények működtetésére, ismét
költségvetés-kiegészítésről döntött
a Maros Megyei Tanács áprilisi
soros ülésén. Az önkormányzati testület 1,36 millió lejt utalt át a Maros
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak, amit a kormány tartalékalapjából irányítottak
át. A megszavazott összeget a gyermekvédelmi igazgatóság azoknak
az alkalmazottaknak a napi ellátására fordítja, akik szolgálati idejük
alatt nem mehetnek haza a családjukhoz. Olyan alkalmazottaknak,
egészségügyi személyzetnek, gondozóknak az ellátásáról van szó,
akik öregotthonokban, a fogyatékkal élő személyek elhelyezési központjaiban, családi típusú elhelyező
központokban vagy neuropszichiátriai rekuperációs és rehabilitációs
központokban dolgoznak. A megszavazott összegből 313 ezer lejt az
étkezésre, a fennmaradó összeget
pedig a szállásköltségek fedezésére
fordítanak. A pénzt a helyi önkormányzatoknak fogja átutalni a gyermekvédelmi igazgatóság, hiszen az
önkormányzatok biztosítanak szál-

A Maros Megyei Klinikai Kórház is részesült az állami költségvetés-kiegészítésből. Ez az összeg
6,34 millió lej, a veszélyességi pótlék kifizetésére fordítják. Azok az
egészségügyi dolgozók kapják, akik
koronavírusos betegeket ápolnak –
közölte a megyei tanács sajtóirodája.

Meghosszabbítják
a kifutópályát, megduplázzák
a check-in pultok számát

A megyei tanácsosok a csütörtöki
tanácsülésen jóváhagyták „A repülőtér korszerűsítése és az általános
szállítási mesterterv célkitűzéseinek
teljesítése” elnevezésű beruházás
műszaki-gazdasági mutatóit. A projekt része a kifutópálya meghoszszabbítása, a repülőgép-parkoló és
az utasterminál bővítése.
– Annak ellenére, hogy jelenleg
a koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzet kezelése a legfontosabb, úgy gondolom, folytatnunk
kell az infrastrukturális beruházásokat. A ma jóváhagyott határozat
lehetővé teszi, hogy elkezdjük előkészíteni azt a pályázatot, amellyel
európai uniós alapokat próbálunk
lehívni a marosvásárhelyi repülőtér fejlesztésére. A hivatalba lépésem óta a megyei tanács egyik

Online közvetítésben, ma este

legfontosabb célkitűzésének tartottam a repülőtér infrastruktúrájának fejlesztését. Az ott folyó
beruházások folytatása több szempontból is fontos, egyrészt a lakosság számára, hogy könnyebben
tudjanak eljutni különböző célállomásokra, másrészt a megye gazdasági fejlődésében a repülőtérnek
kulcsszerepe van – hangsúlyozta
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.
A tervek alapján a kifutópályát a
jelenlegi 2000 méterről 2580 méterre hosszabbítják meg, a repülőgép-parkoló platformot kibővítik,
hogy több nagy repülőgépet is tudjon fogadni, az utasterminál esetében pedig megduplázzák a check-in
pultok számát, hogy óránként akár
750 utast is lehessen majd fogadni.
A beruházások teljes értéke megközelítőleg 328 millió lej. A beruházásra a Nagy Infrastruktúra
Operatív Program 2. prioritási tengelyének 2.3. pontjára – A repülőterek fenntartható működtetésének
növelésére fog pályázni a reptér.

Elkezdik a kisajátításokat

Az ülésen döntöttek arról is,
hogy elkezdik azoknak a területeknek a kisajátítását, amelyekre szükség
van
a
repülőtér
korszerűsítéséhez, bővítéséhez. Az
összesen 57.124 m2 nagyságú terület tulajdonosainak kártalanítására
262.641 lejt hagyott jóvá az önkormányzati testület. (mezey)

Újraindult
a budapesti repülőjárat

(Folytatás az 1. oldalról)
Ami a németországi járatokat illeti, az első dortmundi utat május 20ra, míg a memmingeni járatot május 21-re tervezték be.
A légi utasforgalmat illetően a megfelelő óvintézkedéseket be kell
tartani. Azok is, akik nem piros övezetnek nyilvánított országokból érkeznek, 14 napra otthoni elkülönítésbe kell vonuljanak.
A koronavírus-járvány miatt kihirdetett szükségállapot idején a légitársaságoknak és a repülőtereknek is szigorú szabályaik vannak. A
WizzAir légitársaság ezeket teljesítette. Hasonlóképpen a marosvásárhelyi repülőtér is, ahol már január 23-ától nagyon szigorúan vettek minden előírást. Azóta is folyamatosan hozták meg az intézkedéseket,
elsősorban az utasok biztonságát szem előtt tartva. A távolságtartást
már a parkolóban tiszteletben kell tartani, különböző folyosókat létesítettek, a 2 méteres távolságtartási szakaszokat felfestették az útburkolatra, hogy a terminál előtt is betartsák az előírt biztonsági távolságot.
A repülőtéren kötelezően maszkot kell viselni, az utasok rendelkezésére
állnak a kézfertőtlenítők, a repülőtér munkatársai is védőruhát viselnek,
a check-in irodákat átlátszó biztonsági üveggel látták el.
Az utasfogadó terminálban a székek között hézagok vannak, hogy
meglegyen a 2 méteres távolság, ugyanígy a biztonsági szolgálatnál és
a határnál is biztosított a kötelező távolság.
Ami a repülőjegyek árát illeti, bárki tájékozódhat a honlapon. A
május 4-i járaton kívül a további jegyárak egyelőre nagyon alacsonyak,
tehát akinek feltétlenül el kell utazni vagy haza kell jönni Budapestről,
az nemhogy felárral, de nagyon előnyös áron megteheti.
Hogy a légitársaságok által alkalmazott árak hogyan alakulnak a közeljövőben, az kérdés, hiszen az utasok közötti távolságtartás miatt kevesebb utassal repülhetnek, ami bevételcsökkenéssel jár. Minden
légitársaság üzletpolitikájának megfelelően dönt a jegyárak alakulásáról.

Háromszázezer lej értékű
adomány
(Folytatás az 1. oldalról)

Az ördög próbája

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulata
újra egy műsoron lévő produkcióját
teszi elérhetővé meghatározott
időre. Amint azt a színház közleményében olvashatjuk, Radu Afrim Az
ördög próbája rendezése az elmúlt
évek egyik kiemelkedő szakmai és
közönségsikere. Az alkotócsapat
által írt szövegen és a színészek improvizációin alapuló előadás története a szocializmus világában
gyökerezik. A mára már omladozó
görcsszentmiklósi kultúrotthonban
egy sikeres üzletember szereplőválogatást szervez kisfia születésnapjára, jelentős pénzösszeget is
felajánl a legjobb műsorszám bemutatójának. Komikus, fura történések sorozata az előadás, tele
nosztalgiával és groteszk humorral,
amelyben folyamatosan visszaköszön a diktatúra.
„Nem akarom, hogy pejoratívan
hangozzon, de hát mégiscsak látványos társulati erődemonstráció a két
és egynegyed órás casting, ahol egy
tucat színész olajozott összjátékától
és a percenként robbanó humor-

bombáktól ámul a néző. Afrim a
színészeivel a Ceauşescu-rezsim
művházi díszletei között (ó, azok a
hámló falak, koszos ablakszemek,
semmibe tartó kábelek!) mondat el
egy mitikus történetet, egy mai népmesét próbatételekkel, versengéssel, váratlanul is várt befejezéssel”
– írja az előadásról Jászay Tamás
kritikus.
„A mű nem történetet mesél,
hanem összefolyó jelenetekből
építi ki a mondandót, eklektikában
gazdagon, csapongóan, szókimondóan. Igaz, e stílusgazdagság korántsem letisztult, sehova sem
beigazítható. De nem is kell annak
lennie, mert a számos szereplőtől
érkező ötlet és szövegtest gazdagsága által teljesen egyedivé válik –
egy diktatúrát idéző lepukkant
helyszínen az isten háta mögötti falucska mai »sztárjai« adnak elő egy
fergeteges paródiát napjaink értékítéleti, társadalmi, erkölcsi lenullázódásáról, miközben a környezet
szocreál hiperrealizmusában megjelenik a kísértet és a vámpír, kommunikál a patkány, lövöldöz a

mecénás és kukázik a tanárnő” –
írta kritikájában a produkcióról
Kaáli Nagy Botond.
Az előadás 2014-ben részt vett az
Országos Színházi Fesztiválon Bukarestben, ugyanebben az évben a
Pécsi Országos Színházi Találkozón
elnyerte a szakmai zsűri különdíját,
2015-ben pedig az UNITER a legjobb női mellékszereplő díjával jutalmazta
Berekméri
Katalin
színésznőt az előadásban nyújtott
alakításáért.
Az ördög próbája felvétele a társulat Facebook közösségi oldalán,
valamint
YouTube-csatornáján
május 4-én, hétfőn, ma délután 6
óra és éjfél közt lesz elérhető. A
színház felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy az előadás 14 éven
felülieknek ajánlott. A közvetítés
román felirattal lesz követhető.
A Tompa Miklós Társulat archív
előadás-felvételeit továbbra is a társulat YouTube-csatornáján követhetik az érdeklődők, ahová naponta
kerülnek
fel
új
videók:
https://www.youtube.com/user/Tom
paMiklosTarsulat. (Knb.)

klinikán dolgozó kiváló szakemberek jelentik. Ezért van szükség a védőfelszerelésre, az egészségügyi eszközökre, hogy biztonságos körülmények között tudják ellátni őket.

450 gyerekből 300-at Marosvásárhelyen műtenek

Romániában évente ezer körül van a szív-érrendszeri rendellenességgel világra jött csecsemők száma, akik a szakemberek szerint életük
első évében sebészeti beavatkozásra szorulnak. Ezeknek mintegy tíz
százaléka sürgősségi esetnek minősül, azaz már újszülöttkorban alá kell
vetni őket az életmentő beavatkozásnak. Romániában évente mintegy
450 gyerek esik át szívműtéten, ezek közül 300 beavatkozást a marosvásárhelyi intézetben végeznek el. Itt 2005 óta több mint 3600 gyereken
végeztek szívműtétet, közülük 500-an újszülöttkorban. Mivel a marosvásárhelyi intézet az országos élvonalban van a csecsemőkön elvégzett
komplex szívműtétek terén, az ország különböző részeiből nagyon sok
állapotos nő, akiknek a magzatánál a vizsgálatok szívrendellenességet
mutatnak ki, Marosvásárhelyre jön szülni, hogy az újszülött minél előbb
hozzáférjen a szükséges ellátáshoz a dr. Horaţiu Suciu vezette intézetben.

Több százezer euró gyűlt össze

A „Mentsétek meg a gyermekeket” szervezet a világjárvány idején
nagyszabású gyűjtést kezdeményezett, a cégektől, magánszemélyektől
érkező adományokból igyekeznek sürgősségi úton egészségügyi, valamint védőfelszereléseket juttatni a kórházaknak. Eddig a vállalkozói
szféra jóvoltából több mint 358 ezer eurót, további 91 ezer eurót pedig
magánszemélyek adományaiból sikerült összegyűjteniük. Tizenhét romániai kórháznak vásároltak védőfelszerelést, valamint egészségügyi
eszközöket mintegy négyszázezer euró értékben, és az elkövetkező időszakban további tizenegy intézmény következik.
A Maros megyei közösség is pozitívan reagált az egészségügyi személyzet támogatását célzó kezdeményezésre, megyénkben 91 ezer lejt
adományoztak cégek, jogi személyek, több mint kilencezret pedig magánszemélyek.
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Lepték el a kertet

2020. április 17.

Harag György-emlékév az MMA rendezésében
Együtt… Mattis Teutsch linóleummetszete

Kiadó gondozásában tavasszal két kötet is
megjelenik Harag György életéről és munkásságáról, és dokumentumfilm is készül
a színházi élet meghatározó alakjáról –
tette hozzá az MMA főtitkára. A vándorkiállítás több mint 40 tablón, mintegy 200
fotón keresztül mutatja be a rendező életművét. A kiállítás hét helyszínen lesz látható, ahol Harag György mély nyomot
hagyott maga után. Az első állomás Gyula
lesz, majd Szatmárnémeti, Marosvásárhely, Kolozsvár, Budapest és Szabadka
következik, az utolsó helyszín pedig Bukarest lesz jövő márciusban. Az Egy európai Kolozsváron – Harag György színháza
kétkötetes könyv. Az első kötetben a vándorkiállítás szöveg- és képanyaga, a második kötetben Harag György-írások,
interjúk, kritikák és publikációk szerepelnek. Az első kötetet Szatmárnémetiben
mutatják be, a második kötet bemutatója
Marosvásárhelyen lesz a Bernády
Házban.
Kucsera Tamás Gergely elmondta, hogy
az emlékévhez kötődően meghívásos pályázatot hirdetett az MMA középiskolás
színjátszó köröknek. A bírálóbizottság a
pályaművekből tíz előadást választott ki,
amelyeket a Gyulai Várszínház kamaratermében mutatnak be szakmai zsűri előtt. Az
A programsorozat keretében az egész első helyezett pénzjutalomban részesül és
életművet feltáró vándorkiállítást és diák- a nagyközönségnek is bemutathatja előszínjátszó szemlét szerveznek. Az MMA adását a Gyulai Várszínház idei összmű95 éve született, 35 esztendeje
hunyt el Harag György rendező, a
romániai és magyarországi színházművészet korszakos művésze,
akinek tiszteletére emlékévet szervez a Magyar Művészeti Akadémia.
Az összművészeti rendezvénysorozaton megidézik a kiváló erdélyi
színházi rendező életét és színháztörténeti jelentőségű munkásságát
– hangsúlyozta Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára az emlékévet
bemutató budapesti kora tavaszi
sajtótájékoztatón. Konkrét dátumokat is sorolt a tervezett eseményekről,
aztán
közbeszólt
a
világjárvány, amely minden nyilvános és már véglegesített rendezvényt leállított, így a Romániában
és
Magyarországon
elképzelt
könyvbemutatókat, más megnyilvánulásokat is. A szervezők nem
mondtak le végleg elképzeléseikről, csak a kényszerhelyzethez igazodva napolják el az emlékező
összejöveteleket. Az tehát, amit
Kucsera Tamás Gergely előrevetített, továbbra is érvényes, a rendezvények időpontját majd a
maguk idején ismertetjük.

A rendező a Harag-emlékév programfüzetének fedőlapján

vészeti fesztiválján. Az első három helyezett fellépési lehetőséget kap novemberben a Pesti Vigadó Sinkovits Imre
Színpadán a Harag György-vándorkiállítás budapesti megnyitójához kapcsolódva.
A főtitkár hangsúlyozta, hogy az MMA
portréfilmsorozatának keretében készülő
dokumentumfilmben a korabeli előadásfelvételek, archív anyagok mellett pályatársak visszaemlékezéseiből kaphatnak
képet a nézők a rendező munkamódszeréről, színházi mindennapjairól és emberségéről.
A sajtótájékoztatót követően folytatódtak az előkészületek, az emlékkötetek
megjelentek, de az ünnepi jelleggel Gyulán, Szatmárnémetiben, Marosvásárhelyen,
Kolozsváron,
Budapesten,
Szabadkán és Bukarestben megrendezésre
kerülő bemutatók és az életmű-kiállítás elnapolódott. A dokumentumfilm, Dala István és Hollós László munkája is később
kerül közönség elé. A Magyar Művészeti
Akadémia szervezte emlékév egyik igen
aktív munkatársa, a marosvásárhelyi származású Kovács Örs Levente jóvoltából
már a tartalmas, impozáns kivitelezésű
programfüzetet is láthattuk. Nyilván a folyamatban levő újraprogramálás miatt
lesznek benne változások, de érdemes néhány részletet belőle olvasóink elé tárnunk.
(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
„A mi művészetünk lényege: a
dramaturg gondolkodása, amelyet
a rendezői koncepció valósít meg a
színpadon úgy, hogy annak a színész szava ad életet” – írja 1961ben Harag György, s a leírtaknak
megfelelően kezdődik el az a tízéves – döntően marosvásárhelyi –
útkeresés, melynek végén egy
olyan színházi stílust találunk,
amely semmilyen izmushoz és
irányzathoz sem köthető, csakis
hozzá, Harag Györgyhöz. A mérföldkövet maga a rendező nevezi
meg egy 1973-as interjúban, s köti
össze Nagy István Az özönvíz előtt
című színművének marosvásárhelyi bemutatójával: „Az is meglehet,
hogy a Nagy István-darab előadásában tízévi vajúdás hozta meg
gyümölcsét. Valószínűleg tudománytalanul hangzik a válasz, de
— elnézést kérek a hasonlatért —
Nagy Imre is azt válaszolta volt,
mikor egy ízben afelől érdeklődtem, miért festette az eget lilára: —
Mert én ilyennek látom, fiam!” S
innen már egyenes út vezet a kortárs erdélyi magyar dráma Haragféle felkarolásához, színpadra
helyezéséhez.
Marosvásárhely
több Harag György számára, mint

Harag György-emlékév az MMA rendezésében

munkahely: otthont, családi fészket
is jelent, s egyben élete utolsó rendezésének helyszínét is.
1985 tavaszán már nagybetegen
rendezte Csehov Cseresznyéskertjét a Marosvásárhelyi Állami Színház román tagozatán, de a
bemutatót nem érhette meg. Az
utókornak is szóló üzenetét Firsz,
az öreg szolga kiáltja a darab
utolsó pillanatainak egyikén: „Én
itt maradok!”.
Az MMA In memoriam... portréfilmsorozatának keretében dokumentumfilm készül Harag György
életéről, munkásságáról. A filmben
a korabeli előadás-felvételek, archív anyagok mellett pályatársak
visszaemlékezéséből képet kaphatnak a rendező munkamódszeréről,
színházi mindennapjairól, emberségéről és arról a feltétel nélküli
baráti szeretetről, amely mindig kiegészítette színházi tevékenységét.
A film készítői, Dala István és Hollós László felkeresik azokat a határon túli helyszíneket, színházakat,
amelyek kiemelten jelentősek voltak munkája vagy magánélete
során. A riportokban felesége,
Harag Ilona, színészek, barátok,
kollégák idézik meg az együtt töltött idők hangulatát.

Mattis Teutsch János: Fiatalság

Bálint Károly – 85

Szívesen írja le az ember ezt a számot.
Szép kor. És még hány szép, alkotó év
ígérete! Akik ismerik a marosvásárhelyi
szobrászt, márpedig igen sokan ismerik,
tisztelik, percig sem gondolhattak arra,
hogy ez a fiatalosan aktív, tevékenyen
jövő-menő, a rendezvényeken élénk eszmecseréket folytató, véleményt mondó,
mesélő művész már a 85. életévét tölti.
Pontosabban töltötte április 29-én. Isten
éltesse sokáig! Legyen sok öröme az alkotásban, munkássága elismerésében.
Élőszóban, hátát barátságosan veregetve,
ezt a jókívánságot sajnos most nem közvetíthetem, a járványügyi megszorítások
nem teszik lehetővé. De talán pótolhatjuk
majd, amikor a Bernády Házban, a Kultúrpalotában is újraindíthatók az események. A legközelebbi alkalom az lett
volna, amikor a Barabás Miklós Céh
Maros megyei csoportjának május eleji
kiállítása nyílt volna meg. Az ünnepelt
mindig jelen volt szobraival, fémdomborításaival ezeken a közös bemutatkozásokon. Ez is elmarad, mint annyi más
rendezvény. Igyekszünk pótolni. Olyankor is, amikor valamelyik köztéri alkotása
mellett megyünk el, itthon, a megyében,
Székelyföldön, az anyaországban. Valamennyi kiérdemli a főhajtást. A hat évtized, amit eddig a pályán töltött, sok ilyen
értékes művel gazdagította közösségün-

Az MMA Kiadó gondozásában
2020 tavaszán megjelenő kétkötetes könyv elsődleges célja a Haragéletműnek
és
kapcsolódó
kritikának a korábban megjelent
műveknél teljesebb, részletesebb
bemutatása, ismertetése. Az első
kötetben az életmű-kiállítás szöveg- és képanyaga, a második kötetben pedig az életműhöz
kapcsolódó Harag György-írások,
interjúk, kritikák és publikációk
kerülnek kiadásra.
„... megkérdeztem Harag Györgyöt, hogy mit jelentett a négy hónapos munka a Komédia Színház
művészeivel – a rendezőnek. – Továbbképzést nekem is. Mert a rendező képzeletét is serkenti, ha
olyan színészekkel dolgozik
együtt, akik nemcsak a rájuk bízott
szerepet tartják fontosnak, hanem
a közös teljesítményt, az egész előadást, és ez nemcsak hozzáállásukon múlik, hanem a színpadi
tudásukon is” – Kacsír Mária.
Harag Györgyöt 1947-től szoros
kötelék fűzte a Kolozsvári Állami
Magyar Színházhoz. Már színiakadémista növendékként több szerepet játszott itt, majd 1975-től élete
végéig főrendezője és örökös tagja
a színháznak. Az egyetemes drá-

Székely János Caligula helytartója előadásának csapata (Gyulai Várszínház, 1978). Balról: Héjja
Sándor, Pataki László, Őze Lajos, Harag György, Hegedűs D. Géza, Verebes István, Lukács
Sándor, Györgyfalvay Péter
Fotó: Ilovszky Béla

mairodalom színpadra álmodása
mellett munkásságának óriási érdeme a kortárs magyar drámairodalom színrevitele – a korszak
legtehetségesebb magyar színészeivel. S Kolozsváron találkozik-ötvöződik Sütő András és Harag
György művészi életútja a tetralógia színpadra állításával. Az Egy
lócsiszár virágvasárnapja, a Káin
és Ábel, a Szuzai menyegző, a Csillag a máglyán máig ható színpadra
állítása mellett olyan kiváló műve-

Mattis Teutsch a Facebookon

Eredetiben is bőven láthatnánk a festő képeit múzeumokban, képtárakban Romániában és külföldön
is. A Maros Megyei Múzeum tavaly ősszel megnyitott rangos, hiánypótló kiállításán is egész sor Mattis
Teutsch János-festményt láthattak az érdeklődők az
Erdély festészete a két világháború között címmel
bemutatott gyűjteményben. A marosvásárhelyi Kultúrpalota második emeleti galériájának legbelső termében mindig hosszasabban marasztalták a
nézőket. Múlt időben kell beszélnünk, a járvány
miatt ez a tárlat is hamarabb eltűnt a közönség
szeme elől. Programálása szerint csak április végén
kellett volna zárulnia a tárlatnak. Akiknek nem sikerült kellő időben megnézni a válogatást, a későbbiekben talán azzal vigasztalódhatnak, hogy átfogó,
alapos katalógus megjelentetésén dolgoznak a múzeum szakemberei, munkatársai. Egyébként dicséretes, ahogy a képtár művészettörténészei
bekapcsolódtak a múzeumi képkollekció remekműveinek internetes népszerűsítésébe, ezzel is segítve
az otthonukban élő művészetkedvelők jó hangulatának fenntartását.
Sokfelé próbálkoztak ilyesmivel máshol is a ga-

ket, és ennél lényegesen több kisplasztikája szerzett örömöt a művészetkedvelőknek. Tanítványainak sokasága azt sem
felejti, milyen következetesen igyekezett
elmélyíteni a fiatalokban a kultúra- és művészetszeretetet.
Nem szintézis, nem pályaösszegző ez a
pár köszöntő gondolat. Biztatónak szánom
ebben a mindnyájunkat lehangoló, mindannyiunkat lelki, fizikai erőpróba elé állító
nehéz időszakban. Telefonon beszéltünk a
napokban. Arra panaszkodott, hogy a tiltások miatt nem tud kijárni szülőhelyére, Lőrincfalvára, ahol máskor ilyenkor már
javában kertészkedett, gondozta a családi
otthon körüli földet, gyümölcsfákat. Ott árválkodik a tágas, egyelőre fűtetlen műterem
is, ahova annyi felejthetetlen emlék köti.
Számos szobrát ott álmodta meg, mintázta,
faragta, simította, csiszolta a klasszikus
szépség bűvöletében. Ott élővé varázsolódnak az egykori baráti összejövetelek is, a
nagy viták, beszélgetések, szakmai eszmecserék az alkotótársakkal, akik közül többen már rég távoztak közülünk. Bizony
nem szégyen, ha ilyen múltidéző emlékezésekkor előkerül a nosztalgia. Ez is a 85
esztendő velejárója. Legyen benne része
még számos ünnep- és hétköznapon! És
egészsége is tegye lehetővé, hogy szeretteivel együtt felszabadultan örülhessen ezeknek az alkalmaknak! (nk)

ket láthatott itt a közönség, mint
Páskándi Géza Tornyot választok,
Bajor Andor Szürke délután, Csiki
László Öreg ház és Tomcsa Sándor
Műtét című színművei.
„Harag a gondolat és a látvány
egységét keresi. Csodálatos egyensúlyérzékkel vezeti át szerzőjét a
magasan kifeszített kötélen, biztonsági háló – az olcsóbb színpadi
eredmények hálója – nélkül. Elindulni ezen a kötélen sosem félek
vele” – Sütő András.

Bálint Károly: Álom, dombormű, 1974

lériások, muzeológusok. A Facebookon rendszeresek az ilyenszerű közlések, erről a Múzsában is szóltunk már. A napokban a budapesti MissionArt
Galéria tett fel a világhálós tárhelyére több Mattis
Teutsch-linóleummetszetet. Ezekből válogattunk
egyet mai mellékletünkbe. A MissionArt Galéria
egyébként évek óta elküldi szerkesztőségünknek is
a hírlevelét. Ebből idézzük az erdélyi művészet egykori kiválóságára vonatkozó gondolatokat.
„Jövőre lesz 20 éve, hogy a legnagyobb vállalkozásunkat, a Mattis Teutsch és a Der Blaue Reiter
című kiállításunkat megrendeztük az MNG-ben, és
a müncheni Haus der Kunstban és kiadtuk katalóguskönyvünket magyarul és angolul + németül a
partner kiadásában. Akkor úgy gondoltuk, hogy
Mattis Teutschból világhírű művészt »csinálhatunk«. Sajnos ez nem teljesen sikerült. Úgy gondolom, hogy valamire való avantgárd gyűjteményből
nem hiányozhatnak M.T. művei, aki nem tud tízmilliókért vásárolni festményt vagy szobrot, annak itt
a lehetőség, hogy ezekkel egyenértékű művészi erőfeszítés révén létrejövő nyomatokat tudhasson gyűjteményében néhány száz ezer forintért.”
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Ariadné leleménye

Textilművészek online kiállítása

Sok szó esett az ókori krétai királylány
bűvös gombolyagáról, a fonalról, amely kivezette szerelmét, a szörny Minótauroszt
megölő Thézeuszt a labirintusból. A legenda
évezredeken át megmaradt, jelképpé vált, a
hősnő és története számos alkotót megihletett, remekművek hosszú sorával gazdagította
az emberiség művészi, szellemi kincsestárát.
A marosvásárhelyi textilművészek a nevét
kölcsönözték huszonnégy évvel ezelőtt, amikor elhatározták, hogy évente ilyenkor tavaszszal nagy, közös kiállításon mutatják be friss
termésüket. A rendezvény gyökeret vert a városban, országossá vált, sőt olykor nemzetközi jelleget is öltött, a közönség és a szakma
az egyik legszebb és legrangosabb művészeti
eseményként tartja számon az Ariadnaet. A
textilművészek lelkesen készülnek rá, nemes
versengésben igyekeznek minél értékesebb,

Kozma Rozália: Dimenziók között

minél eredetibb munkákkal bizonyítani tehetségüket, kreativitásukat, igényességüket.
Mindig valami újat is keresve. A textilművészet ugyanis úgy ágyazódott a tradíciókba az
eltelt évszázadok folyamán, hogy időről időre
újítani is kívánt, művészeti kísérletezésekkel
próbált mindegyre fennebb lépni, gyarapodni. Ez jellemezte a Vásárhelyen felvirág-

Kolumbán Kántor Zita: Gloria Mundi

zott Ariadnae közel negyedszázadát is. A művésznők – mert szinte százszázalékban alkotónőkről beszélhetünk – dicséretes
következetességgel hasznosították az elődök
nyújtotta hagyományokat, de ugyancsak nagy
kedvvel figyeltek mindarra, ami tematikában,
hangvételben, anyaghasználatban, technikában a mai kor és a lehetséges jövő sajátja. A
két vetület egyensúlya, a textilművészek fantáziája, szépérzéke, érzékenysége, szellemi,
lelki nyitottsága akkor is emlékezetes, közönségvonzó kiállításokat eredményezett, amikor a szociális, gazdasági lét és a közhangulat
kedvezőtlenül befolyásolta a kiállító tevékenységet. Ez a lelkes csapat, amelyet a főszervező kurátor, Nagy Dalma mindig
mozgósítani tudott, az idén – akárcsak az
egész emberiség – eddig nem tapasztalt krízishelyzetben találta magát. Már akkor meg-

hirdették az Ariadnae XXIV. felhívását a
benevezésre, és kitűzték a határidőket, amikor a pandémiára és következményeire még
jóformán senki sem számított. Ismerjük a folyamatot, nem részletezzük, mint minden
nyilvános rendezvény, ez sem gyűjthette
egybe az érdeklődőket, az Art Nouveau Galériába tervezett tárlatot le kellett mondani. A
művészek
azonban
nem mondtak le a bemutatkozásról. Az alkotásaik elkészültek,
lefotózták, és virtuálisan viszik őket a nézők
elé.
Május 4-től, mától
május 29-ig a Facebookon lehet megnézni, megcsodálni a
60 alkotást. A mellékletünkben is közölt
plakát alján található a
tárhely, a honlap a benevezett 42 textilművész munkáival. A
legtöbb, 14 kiállító
marosvásárhelyi, de
mint általában, most is
népes a temesvári
részvétel, 12 művész
és egyetemi hallgató
textíliái láthatók az online kiállításon. Kolozsvár most kisebb
létszámban, öt művészszel
képviselteti
magát,
Nagyvárad
meg ezúttal egyáltalán
nem. A bemutatkozók

Puskai Sarolta: Korona idő II.
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között vannak még besztercei, sepsiszent- és jövő tavasszal ismét megszokott helyén, a
györgyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi, Kultúrpalotában, élőben tapsolhatunk a kiáldévai, suceavai, zsilvásárhelyi textilművé- lító művészeknek. (N.M.K. )
szek.
Huszonnegyedszer
is méltán számot tart
az elismerésre Ariadnae. Vagy Ariadné, a
magyar átírás szerint.
A számmisztika különben úgy tartja, hogy a
24 a szerelem, a pénz,
a kreativitás száma.
Ezen az online tárlaton
is tetten érhető az érzelem, ugyanúgy a kreativitás is. Pénzt aligha
hoznak a művészeknek
a munkák, annál több
örömet szerezhetnek a
nézőknek. És ez sem
semmi ebben a drámai
vagy tragikus időszakban, amikor mindenkire rátelepedett a
koronavírus, illetve
annak megannyi nyomorúsága.
Érthető,
hogy a kiállított textíliák nagy hányadát is
ez a mostani vészállapot ihlette. Érdekes,
hogy ezt is hányféle
módon lehet megközelíteni. Reméljük azonban, hogy ez az idei
virtuális
megoldás
egyszerinek bizonyul, A kiállítás plakátja

Csíky Szabó Ágnes: Helyzet
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Kozma Mária

Furfangos leány a bágyi Telekfalváról

(Részlet a szerző új könyvéből: Régiségek Homoród mentén.
Történelmi regék. 3. Csíkszereda, Gutenberg Kiadó)

Homoródszentpáltól nyugatra egy kopár, kétcsúcsos, bizarr alakú kopasz hegy magaslik ki, mely az egész vidéket
uralja, és mely messziről egy fekvő teve alakját ábrázolja.
Ez a bágyi várhegy.
Gaali Zoltán: Székely ősvárak

Krisztus után, valamikor az Úrnak 1660-as esztendei felé
Bágy, Ége, Dálya, Lókod, Patakfalva és Recsenyéd falvak
összefogtak, hogy várat építenének menedéknek és véderőnek a meg-megújuló török és tatár betörések ellen. Nem volt
véletlen a vár helyének kijelölése, tanakodni sem igen kellett
ezen, ott volt ősidők óta a bágyi magaslaton a megszokott őrhely s egy ősrégi földvár nyoma. Hat bástyát terveztek a várnak, mindenik külön-külön a hat falu építési kötelezettsége
és menedékhelye lesz. Mindegyik saját faluja irányába néz
majd, így belőlük megfigyelhetik az ellenség mozgását. A bágyiak jól tudták, hogy itt az ősi időkben is vár volt, úgy tartották, hogy Bágy székely vezér hatalmas kővára, amit
elpusztított az idő. A lókodiak továbbfűzték az emlékezetet:
szerintük egy kegyetlen várúré, Sándor úré volt e vár, ki alattvalóit, sok-sok embert ok nélkül halálra kínoztatott – kénoztatott – a kénosi hegyen, honnan Kénos falu neve is ered. Volt
néki egy igen szép, de rosszlelkű leánya, ki elcsábította a legényeket, csak azért, hogy legyen kit kínozniuk. Az Öregisten
is megsokallta a rengeteg gazságot, nagy égzengést és vihart
bocsátott a várra, a vihar fiai megsemmisítették a várat, apát
és leányát a ragadozó madarak elé dobták.
– Bárcsak megmaradt vóna az a régi vár! – sóhajtotta a
recsenyédi elöljáró. – Miért is kell ennyi gonosz dúló?!
– Ha tízszer dúlják, roncsolják, mi tízszer is felépítjük –
hallgattatták el a búlátót. – Nem a várat védjük, hanem vele
az életünköt.
– Igen! Igen! De azokat a régi várakat Bágyra is, Kustályra
is óriások építették – mondta a dályai férfiú. – Hogy tudnánk
azokkal versengeni? Mekkorák lehettek ezek az óriások, s
mekkorák a váraik, hát nézd meg a Kakasbarázdát, ami nekik
csak ösvény volt. Azon sétálgatott a kustályi óriás látogatóba
a testvéréhez Bágyra, s ha kedve szottyant, hát ellépdelt
Merke, Zeta, Firtos, Tartód, Rapsóné, Zsombor váraihoz –
sorolta a dályai –, vagy egészen Galambfalváig. Apóm azt
mesélte még legényke koromban, hogy a kustályi óriás jólelkű volt, nem bántotta az embereket. Kusalynak hívták.
Ennek is csak a leánya volt rosszféle, egyszer a kötényében
összegyűjtötte egész Homoród völgyéből a szántogató embereket, ekéstől, szekerestől, s felvitte a várba, hogy játszogasson velük. De az apja ráparancsolt, hogy vigye vissza
őket, mert az emberek nem játszani való bábuk.
– Kusaly akármilyen óriás volt, rég elporladt. S most nem
a regék ideje van – dörrentek rájuk a többiek. – Várat építünk
menedéknek. A kőlikak nem elegendők. Ha az ellenség letáborozik eléjük, a kőlikban éhen-szomjan halhatunk.
– Igazad van – bólogatott a lókodi. – Csak a minap történt,
hogy meg kellett gyújtani a lármafákat.
Meg kellett gyújtani, ki tudja, hányadszor, veszedelem híreléseként!
Futottak mindjárt a lármázó dobosok minden faluban, de
riasztottak mások is minden eszközzel, még a kisgyerekek is
kereplőket nyekergettek. A bágyiak Telekfalva felé futottak,
a tomafalviak is, Tomafalvának jó pár éve, hogy már csak a
helye s az emléke létezett, de az emberek magukat még tomafalvinak hívták, ha már Telekfalvára húzódtak is. A
Somos-erdő sziklaoldalába vésett kőlikak, védbarlangok felé
igyekezett mindenki, azokat külső mellvéddel is védték.
Holdtündér éppen csak szőni kezdte égi vásznát, de a lángok így is messzire ellátszottak, nappal inkább a füstöt kell
figyelni, hogy kanyarog az ég felé, a hegytetők hegytetőkről
ködben is jól látszanak, mert ilyenkor csak a völgyre terül rá
a tejfehér pára. Az az est tiszta, csendes éjt ígért, de az őrök
jól tudták, hogy ilyenkor kell a legéberebbnek lenni. Az őrszemek fenn a hegyen is hallották, hogyan lesz hangos a táj,
meggyújtották a következő szurkos szalmacsutkát is a lecsupaszított magas fenyőfa törzsén. A lármát Kustaly várától
kapták a Rika felől, szemhunyásnyi idő is alig telt el, látták,
hogy a derzsi Nagy-Őrhegyen is, és Székelyzsomboron a Farkasverem-tetőn is ég a lármafa.
– Jóságos Babba Mária, segíts meg münköt! – fohászkodott hangosan kiáltva az egyik őrszem, aki Csíkból került a
Homoród-víz terére, megszokták, hogy mindig Babba Máriát
hívja segélyül, tán még a templomban is hozzá imádkozik.
– Isten őrözzön meg minden anya tartottát a veszedelemtől
– mondta rá a másik.
Futottak az emberek, menekített ki mit tudott. A nagyobbacska gyermekek hátán a ványolt posztók, hisz éppen vitték
volna a vásárba, hogy eladják, nagy keletje volt a bágyi posztónak, csergének az országos vásárokon. Átalvetőbe gyorsan,
mi kéznél volt, ennivalót! Volt olyan, aki egy zsák diót kapott
fel, más a kenyeret. Jaj! A kenyér! Anélkül nem lehet élni!
Víz van legalább a barlang melletti lankán a Kőkútban, azt
még sohasem találta meg a sűrű somfák közt az ellenség.
A telekfalvi vénleány, Sári néhány reszketeg öregemberrel, gyenge vénasszonnyal a faluban maradt. Sári menekült
már elégszer kisgyermekkora óta, a múltkoriban is itthon maradt, aztán tettette magát, hogy eszement bolond, nevették és
nem bántották. Ebben bízott most is. Gyorsan körbejárta a
szomszéd házakat, összegyűjtött minden ehetőt, mit elbírt.
Édesvizet merített a kútból s minden edényt megtöltött vele,
azoknak is eldugta egy részét, ahová csak tudta, kertbe, ásott
gödörbe lapos kövek alá, ágak, limlomok közé. Szokása volt

az ellenségnek, hogy dögöt dobott a kútba, de még a küpükbe
s itatóvályúkba is. Mindennek a javát lehordta a pincébe, ami
a benti padlóból nyílt egy lappanccsal; aki külön nem kereste,
észre sem vette, de azért Sári ágakat hordott rá, nem sokat,
hogy ne legyen feltűnő. Arcát bekormozta, aztán leült a tornácra, fuszulykát kezdett szemelgetni egy kosárból. De inkább fülelt. Amikor lódobogást hallott, szomorú énekbe
kezdett, de csak olyan eszementen, mert igen kacarászott
közben. Tomafalvi volt, soha nem felejti el a napot, amikor
kisleányként a kőliktól visszatérve, a faluja helyén csak üszkös fadarabokat látott, még a hatalmas diófa is megperzselődött a kertben. Akkor költöztek a tomafalviak mind

Nagy Dalma: Részlet

Telekfalvára. Sári behunyt szemmel is eltalál a kőlyukig. Volt
úgy, hogy az éjszaka sötétjében vitt hírt, sós vízben áztatott
húst, almát s körtét is a kicsiknek, sajnos csak falatnyit mindenből. Olyan hangtalanul tudott lopózni a vaksötétben, hogy
még a sajátjai is csak akkor vették észre, amikor megszólalt.
Egyszer óvatlan vigyázatlanságból, mert éppen fogva tartotta
eszét-lelkét s tekintetét a teliholdból kukucskáló Holdtündér,
Sári rálépett egy alvó tatárra, aki a holdvilágban, amikor megpillantotta őt, azt hitte, hogy a vadleány, akivel ijesztgették
egymást a katonák még az este is a tűz körül, vagy az erdő
kóbor szelleme akarta megnyomni, akivel nem jó kikezdeni.
Sári bántatlanul továbbment, mire a tatár felocsúdott a meglepetésből, ő már egy közeli gödörben, a szúrós csipkebokrok
alatt lapult. A tatár is hallgatott, nem füttyentgetett figyelmeztetőül, azt is hihette, hogy csak álmodott, s ha költögetni
kezdi a társait, kinevetik, vagy éppen haragszanak, hogy a
semmiért riogatja őket. Az őrszem is mozdulatlanul álldogált
arrébb, a tábor széle felé. Hitte hát, hogy nem történt semmi.
Nincs az a vakmerő székely, s főleg nincs olyan asszonyi
állat, aki a hadi táboron keresztülgyalogol – gondolta, felnézett a szelíd Holdra, ami őt is elvarázsolta rögtön, álomba takargatta.
Sári bontogatta a zörgős fuszulykahüvelyeket, de inkább
fülelt. Amikor meghallotta egy ló nyerítését s a paták halk
hangját, éktelen sivítással énekelni kezdett, nagyokat kacagva
hozzá:
Kövecses út mellett páratlan gölice,
kinek e világon nem vót szöröncséje,
ahol én elmönyök, ott a fák is sírnak,
gyönge ágaikról levelek lehullnak.
Hulljatok, levelek, rejtsetek el ingöm,
mert az én édösöm mást szeret, nem ingöm,
szerethettél vóna, ha szép nem vótam is,
met én szerettelek, ha szép nem vótál is,
elférhettünk vóna ketten egy párnán is,
megélhettünk vóna még a kősziklán is.
Négy tatár érkezett vastag lábú hegyi lovakon. Szánakozva nézték Sárit, gondolták, olyan eszelős, megszállott ez,
hogy még a falu népe is itt hagyta prédának. Sárinak, mi tagadás, összeszorult a szíve, de kezdte elölről a dalt, ha lehet,
még sivítóbb hangon, s kacarászott közben. A lovasok láttán
sántikálva lejött a tornácról, vigyorgott rájuk, de távolabb bicegett a háztól, hogyha felgyújtják, hát ne égjen benne. Kosarát a csípőjén vitte, és közben megmarkolta köténye alatt a
hosszú kést. Hagyták, hadd menjen. Egyikük leugrott a lóról,
s benézett a házba, aztán intett, hogy menjenek, nincs itt
semmi. Még sokáig hallották Sári énekét, igyekeztek minél
távolabb ettől a rossz lélektől, ki rontást hozhat rájuk, de ha
bántják, még inkább bosszút áll. Csak a tizedik szomszéd
kertjében álltak meg, gyorsan diót ráztak egy földre terített
köpenyre, azt markolták a zsákjaikba, s eltrappoltak, ki a faluból.
Teltek az éjszakák és a nappalok. A hold is fogyni kezdett.
Sári tudta, hogy fogyatkozik a menekültek eledele is. Ő mindig csak a tornácon ült, nézte, hogy a látóhegyen szüntelen
égnek a lármafák. Kora hajnalban megkereste a faluban maradt egyik öregembert, vitt neki egy kis kenyeret, az öreg hálásan kezdte majszolni, nem éhezett, volt káposzta elég a
veteményesben, s alma és dió is. Tüzet nem mertek gyújtani,
nehogy a füst elárulja, hogy ha vékonyka is, de élet van a faluban, s odacsaljon portyázókat. Ő mondta, hogy hallja, ho-

gyan gyérülnek a lövedékek, a tatárok letáboroztak, van egy
török tiszt is velük, tudják, hogy a barlangok teli vannak menekültekkel, azt akarják, hogy fogyjon el a lőszerük, kiéheztetik őket, s az éhség majd előcsalogatja, s akkor ők
egyenként elfogják, viszik őket a rabságba. Az öreg látta,
hogy a falutól nem messze vonszoltak láncon egypár embert,
akiket a falvakban találtak, de nem tudta, hova valósiak voltak, s ő maga csak a sövény mögül leste.
Sári eldöntötte, hogy éjszaka felosonkodik a kőlyukhoz.
Szíve szerint vitt volna élelmet, amennyit csak elbír, de az
kockázatos lehetett, hiszen számolni kellett azzal is, hogy
akármilyen ügyes, elfoghatják, s teli tarisznyával nemigen
tettetheti magát sem eszelősnek, sem erdei kóbor léleknek.
Talált a pincében egy nyírfa kászuban vadmézet, azt elviszi.
Be jó lesz a gyermekecskéknek!
A székelyek éberen őrizték a külső mellvédet, észre is vették a leányt, fel is ismerték, gyorsan bébocsátották. Bizonyossá lett, hogy a több napi ostrom alatt elfogyott az élelem,
fogytán a lőszer is, már csak a kézi tusa marad, vesszen, akinek veszni kell, ki fognak rontani.
– Várjatok még egy-két napig, hátha fordul a sorsunk –
kérte őket a leány, mert közben fondorkodott valamin, csak
éppen sikerüljön.
Sári ahogy jött, úgy ment. Ágacska sem zörrent a nyomában. Igaz, a csizmáját is bocskorra cserélte. Jobb az a nesztelenséghez. Világosodott, amikor hazaért. Nekifogott
készülődni az eljövendő estére, éjszakára. Remélte, hogy
Holdtündér kegyes lesz hozzá, felhőket sző az égre csillagok
helyett. Kiválasztott a kertben egy jókora disznótököt, levágta
száráról, majd késével kivájta a belit, s nagy kerek szemeket,
vigyorgó szájat vágott a héjába. Retket hámozott, s ebből
fehér fogakat illesztett a szájba. A tökhéj immár könnyű volt,
átalvetőbe rakta. Egy vascsészébe degenyeget mért, egy fadobozba száraz taplógombát s tűzcsiholó követ tett. Elővette
a guzsalyt, aminek somfából faragott talpát sok évvel ezelőtt
a szeretőjétől kapta – vajon hol élt vagy halt ő a messzi idegenben ez idáig? –, de a rúdja még ennél is régibb volt, nem
is guzsalynak készült, gurucsáló ükapjának a csörgős botja
volt. Sári most kötélhurkot bogozott rá, úgy tekerte, mint a
székely vitézkötést, ugyanígy körbehurkolta a kapubálványt
is – bárcsak azt vihetné magával, de nem elég ahhoz az ő
ereje –, s közben varázsigéket mondikált, de hogy miféléket
és mi végre, azt csak ő tudta. Csak a végén mondta hangosan,
s ismételte, addig nézve a napba, míg csak feketének nem
látta azt:
– Kötél, hurok összekötődött, s vele a gonosz megkötődött.
Szendergett félálomban a tornácon késő estig, ölében az
elmaradhatatlan fuszulykás kosárral, közben egyetlen hangocska sem kerülte el a figyelmét, még a dió pottyanását is
észbe vette.
Amikor már úgy ítélte, hogy mindenki alszik a táborokban, csak az őrszemek vannak fenn, hátára vette az átalvetőt,
s kezében a guzsaly vékony, erős rúdjával, szép lassan elindult az Őrhegyre. Ott egy sötét, magas helyen a guzsalyt talpára állította, rajta a kenderrel s a hegyébe szúrt döbleccel
olyan volt, mint egy rémisztő bálványalak. Örvendezve nézte,
amikor a tökbe rakott vascsészében a degenyeg lángra lobbant, s világítani kezdett. Ő pedig elbújt a sűrű somfabokrok
árnyékába.
A tatárok tábora felbolydult, amikor az őrök, megpillantván ez óriási szörnyet, rémülten kiabálni kezdtek.
– Ki vagy te? Melyik világból jöttél? – kérdezték ijedten.
– Én – sipította a rémalak – a halál anyja vagyok. Kiáltok
kígyót, békát reátok. Megkötöm kezeteket, lábatokat, ha rögvest el nem futtok innen, megkötöm, hogy többet mozdulni
sem tudtok.
– Mondd meg igazából, ki vagy te – rivallt rá nagy bátran
egy török aga, ki vezetőjük volt, s aki úgy vélte, nem rém ez,
csak a székelyek cselvetése –, lejöhetsz onnan, s nem bántunk.
De bizony addigra már alig volt valaki a tatárok táborában,
aki bánthatta volna a „rémet”. Futottak gyalog s lóval, ki
ahogy tudott, úgyhogy az aga is jobbnak látta, ha nem vitézkedik, hanem elnyargal török testőreivel, amíg teheti.
– Az élet fonalát nyújtom és szaggatom kedvem szerint –
rikácsolt a villogó szemű szörny. – Ha rögtön nem távoztok,
életetek fonalát kezdem szaggatni, s ti mind elpusztultok.
De ezt nem várta meg az ostromló csapat, rémülten eltakarodott onnan, hírmondót sem hagyott maga után. Éppen
időben, mert a tök bizony fonnyadozott már a lángokádástól,
s korántsem volt olyan rémséges, mint előtte.
Hallott mindent a barlang népe is, s amikor a szörny jóízűen nevetni kezdett, mind előjöttek.
A következő években aztán Bágyon ki csendesen éldegélt,
ki az épülő várhoz hordta a köveket, ki kincset keresett. Sugdosott híre járt a környéken, hogy egy tatárrabságba került
székely rovásos deszkán hagyta örökül a rokonainak, hogy
veszedelemkor kincset rejtett el a templom kőfala alá. Tán
ugyanaz volt, aki a rovásos követ is véste, s beépítette a falba,
az az Orbán Bandó Benedek nevű. Addig-addig keresték a
kincset s áskáltak a falak körül, míg azok düledezni kezdtek,
de kincset nem találtak.
A bágyi vár megépült a környező települések őrszemének
s menedékének. A tatárokat azonban végképp elriasztotta a
rikácsoló „halál anyja”, elkerülték a környéket. A későbbi
századokban a vár köveit szép lassan elhordták, kellett az
épülő házakhoz a völgyben.
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Egy menedzser szerint nőni fog a légiósok
aránya a magyar labdarúgásban

1136.

EURO 2020. Romániának jól
jött az egyéves halasztás

Szerkeszti:FarczádiAttila

Terv szerint épülnek a stadionok
a labdarúgó-Európa-bajnokságra –
idézi az Agerpres hírügynökség a
közigazgatási, fejlesztési és közmunkálatokért felelős miniszter
csütörtöki nyilatkozatát. Ion Ştefan
szerint a Steaua-stadion 80 százalékban elkészült, de jól halad a
munka a Rapid és az Arcul de Triumf pályákon is.
Ezek mind a rendezvényt „kiszolgáló” létesítmények, amelyeken a Bukarestben meccsező
válogatottak edzéseiket rendezhetik
majd. Az Eb-mérkőzések helyszíne
a Nemzeti Aréna lesz.
Ion Ştefan csütörtökön találkozott az UEFA EURO 2020 romániai
projektmenedzserével, Florin Şari-

val, akit ismételten arról biztosított,
hogy a munkálatok időben elkészülnek, és a jövőre halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság romániai
mérkőzéseire jó körülmények között kerül sor (más kérdés, hogy ha
„rendes” időben tartották volna
meg a rendezvényt, akkor mit mutatott volna fel Románia – a szerk.).
A miniszter szerint a Steaua-stadionban 31.254 ülőhely lesz, a
munkálatok 80%-a elkészült, a projekt költségvetése megközelítőleg
393 millió lej. A 14.050 férőhelyes
Rapid-pálya 45%-ban épült meg,
összesen 164 millió lejbe kerül. Az
Arcul de Triumf stadion 70%-ban
van kész, a munkák értéke megközelítőleg 136 millió lej.

Legjobban az új Steaua-stadion építése halad: a Ghencea úton már 80 százalékban véglegesítették a munkálatokat. Fotó: CNI

esetében. Ez tulajdonképpen hátrány, a közeljövőben viszont előny
is lehet, hiszen fel fog értékelődni
azoknak a bajnokságoknak a szerepe, ahol kevesebb lesz a változtatás” – mondta.
Paunoch kifejezte reményét,
hogy Magyarországon nem lesz
nagy gazdasági hatása a világjárványnak a csapatok gazdasági lehetőségeire. „Így csapataink
tudnak olyan játékosokat igazolni,
hogy az hatással lesz a bajnokság
színvonalára, és összességében
ebből a válogatott is profitálhat” –
Az NB I-ben csak a Ferencvárosnak van értékelhető bevétele a jegyeladásból
vélekedett.
Fotó: Mol Fehérvár FC
„Ha a klubok erősíteni akarnak,
és nem tudnak a transzferért fiA koronavírus-járvány hatására nőni fog a szabadon igazolható légiósok száma a magyar élvonalbeli zetni, akkor kénytelenek lesznek külföldi játékosokat
labdarúgó-bajnokságban egy játékosmenedzser sze- szerződtetni” – hangsúlyozta Paunoch. A légióskorlátozás eltörlése nyomán arra számít, a következő átrint.
„A magyar piac különleges helyzetben van, hiszen igazolási időszakban húsznál is több szabadon
a klubok éves költségvetése nagymértékben függ a igazolható külföldi labdarúgó kerül a magyar élvoközponti támogatásoktól, így a központi szponzorok- nalba. Ingyen szerződtethető magyar játékosokkal
tól és a televíziós közvetítési jogok után járó pénzek- nem igazán számol, miután a minőségi hazai futbaltől. Ez abból a szempontból előnyt jelent, hogy ha listákat hosszú távú kontraktusok kötik a klubjaikhoz.
ezek nem változnak olyan nagyon,
mint ahogy esetleg Nyugat-Európában
történhet, úgy kevésbé fog negatívan
hatni a csapatokra” – fogalmazott
Paunoch Péter az M4 Sportnak.
A játékosügynök kifejtette: bár Nyugat-Európában magasak a televíziós
közvetítési díjak, és sok együttes mellett állnak komoly szponzorok, ugyanakkor nem elhanyagolható a meccsnapi
bevételek aránya. Példaként említette a
Borussia Dortmundot, amely minden
elmaradt hazai mérkőzésével közel hárommillió eurót veszít, márpedig egy
ilyen tétel döntően befolyásolja az
adott klub büdzséjét.
„Ilyenről Magyarországon nem beszélhetünk, legfeljebb a Ferencváros Paunoch Péter. Fotó: JochaPress

Lélegeztetőgépre kerül az európai futball?

Bálint Zsombor
Hollandia után Franciaország is
bejelentette, hogy szeptemberig betiltja a sporteseményeket a járványügyi helyzet miatt. A döntés annak
ellenére született, hogy a számok a
járvány fő hullámának csökkenését
mutatják, és a sportolók égnek a
vágytól, hogy ismét edzhessenek,
pályára léphessenek.
Márpedig, ha csak a labdarúgást
nézzük, Franciaország nem akármilyen bajnokság, hanem Európa vezető hat pontvadászatának egyike,
amelynek a példája könnyen ragadós lehet kontinentális szinten.
Nem mellékes, hogy maguk a franciák is – eléggé agresszíven – azt
szorgalmazzák, hogy egész Európa
állítsa le a bajnokságokat. Bár, ha
franciákat mondunk, inkább Emmanuel Macront kellene mondanunk,
aki az erős elnöki köztársasági hagyományok szellemében gyakorlatilag egyedül hozta meg ezt a
döntést, és most meggyőző kampányt folytat, hogy Németország,
Spanyolország, Olaszország is kövesse a példáját, kényszerhelyzetbe

hozva ezzel a kisebb bajnokságokat
és magát az UEFA-t is, amely a pályán való befejezést szorgalmazza.
A legkönnyebben meggyőzhető
partnereknek az olaszok tűnnek, bár
a római politikai káoszban, ahol a
járvány dühöngésének csökkenésével fordított arányban nő a politikai
viszály mértéke, egyelőre semmi
nem tűnik biztosnak. Vincenzo Spadafora sportminiszter szerint a francia példa Olaszországot is arra
kényszerítheti, hogy hasonló döntést hozzon. A Serie A húsz résztvevője közül azonban 18 a folytatást
szeretné, az egyik ellenző pedig a
biztos kiesőnek számító Brescia,
amely a bajnokság lezárásától a
bennmaradásban reménykedik.
Spanyolországban, ahol – más
országoktól eltérően – a La Liga vezetői folyamatosan kapcsolatban
álltak a sportminiszterrel és a miniszterelnökkel, pontosan tisztában
vannak a politikai vezetők is, hogy
mekkora társadalmi fontossága
lenne a labdarúgás újraindításának
a koronavírus elleni küzdelemben
kimerült országban. Holott Spanyolországban sem könnyebb az

Edzésen a Bayern München játékosai: ők elkezdték. Fotó: The Sun
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eredmények lezáratlanságáról, hi- totta a bajnoki cím megszerzésének
szen ez tényleg mellékes szál. Azért lehetőségétől vagy más célok elérémégis rengeteg vitát, sőt, akár pe- sétől. Márpedig mindenki számára
egészségügyi helyzet, mint Olasz- reskedést is eredményezhet, ha va- elfogadhatóan méltányos megoldást
országban, sőt! Május elejétől a klu- lamelyik klub méltánytalannak érzi csak az hozhat, ha a bajnokságokat
bok engedélyt kaptak az edzések a döntést, amely esetleg megfosz- a pályán fejezik be.
újrakezdésére, és a hónap végén a
bajnokság folytatását remélik.
Ausztráliában fejezhetik be az angol bajnokságot
Nem siet Emmanuel Macron
Ausztráliában
játszhatják le az angol labdarúgó Premier League
enyhén diktatorikus felszólításának
2019/2020-as
bajnoki
idényéből még hátralevő mérkőzéseket a The Sun
eleget tenni Angela Merkel német
kancellár sem, különösen, hogy Né- értesülése szerint. A londoni lap úgy tudja, a nyugat-ausztráliai Perth
metországban a központi kormány- lenne a színhely, ahol ideális az idő, minimális a koronavírussal fertőnak távolról sincs akkora hatalma, zöttek száma, nem mellesleg négy nagy stadion áll rendelkezésre a mamint az Élysée-palotának. A Bun- radék program lebonyolítására, s adott esetben a tévéközvetítéssel sem
desliga csapatai pedig már csütörtö- lesz gond.
A kétmilliós ausztrál város azután került képbe, hogy a PL-klubok
kön megkezdték tesztelni a
játékosokat annak érdekében, hogy pénteki videokonferenciáján közös álláspontra jutottak a felek: csak
megkezdhessék az edzéseket semleges pályákon lehet befejezni a bajnoki küzdelmeket.
Az angol bajnokság március 13-án szakadt félbe, és még 92 mérkőzés
a bajnokság lezárása reményévan
hátra. A klubok továbbra is eltökéltek abban, hogy a pályán alakulben.
A labdarúgó-bajnokságok folyta- jon ki a végső sorrend, de a folytatást csak akkor tartják elképzelhetőnek,
tása mellett – a nyilvánvaló jár- ha ez biztonságos – rögzítették a tanácskozáson.
Hivatalos döntés a folytatásról még nincs, az élvonalbeli kluboknál a
ványügyi kockázat ellenére – több
tervek
szerint május 11-től kezdődnek újra az edzések.
olyan érv is szól, amelyeket a francia kormányzat nem vett figyelembe. A már a római birodalom
Az olasz futballelnök a szezon folytatása mellett van
idején ismert Panem et circenses
Az
Olasz Labdarúgójelmondat szerint a lakosság lélektani állapotára gyakorolhat pozitív szövetség elnöke szót
hatást, hiszen a pszichológusok a emelt az ellen, hogy befemegmondhatói, hogy ez a többhetes jezettnek nyilvánítsák a
bajnokság
bezártság milyen súlyos nyomokat 2019/20-as
hagyott az emberek lelkiállapotá- küzdelmeit, ahogyan azt
ban. Másrészt olyan gazdasági kö- tették Hollandiában és
vetkezményei lehetnek egy totális Franciaországban. Egy
európai idénybefejezésnek, amit év- ilyen döntés Gabriele
tizedekig sem tudna kiheverni a Gravina szerint az olasz
labdarúgás halálát jelenkontinens focija.
Hogy csak Románia példáját em- tené – idézte a sportági
lítsük, a televíziós közvetítések jog- elöljáró szavait a Football
tulajdonosa közölte a profi ligával, Italia szakportál. A Serie Gabriele Gravina szerint a bajnokság idő előtti lezárása
hogy amennyiben nem fejezik be a A pontvadászatát március 700-800 millió eurós veszteséget okozna a futballjuknak
bajnokságot, nemcsak hogy vissza- elején állították le megha- Fotó: beIN Sports
követelik az előlegben kifizetett tározatlan időre a koronajogdíjakat, de kártérítést is követel- vírus-járvány miatt. Az újrakezdés ügyében még nem határoztak, a
nek majd. Itt mintegy hét és fél mil- hatóságok a múlt hét végén annyit engedélyeztek, hogy a futballcsapatok
lió eurós tételről van szó, ez május 18-tól ismét edzhetnek.
Gravina álláspontja az, hogy mihelyt lehet, játsszák le a szezonból
gyakorlatilag a részt vevő csapatok
többségének az azonnali csődjét je- még hátralevő mérkőzéseket. Az elnök anyagi szempontokat említve azt
lentené. Csak saccolni lehet, hogy a mondta, hogy a bajnokság idő előtti lezárása 700-800 millió eurós vesznagyobb bajnokságokban mekkora teséget okozna az olasz futballnak. „Ha üres lelátók előtt folytatjuk a
szezont, a kár 300 millió euró körül, ha nézőkkel menne tovább a bajösszegekről lenne szó.
És akkor nem is szóltunk a sport- nokság, akkor pedig 100-150 millió euró lenne” – jelentette ki Gravina.
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Tiltólistán a röplabdacsapat

sportklub égisze alá, az első idényben
pedig a másodosztályban, csakis fiatal
belföldi játékosokat használva, a feljutás
kapujáig jutottak.
Továbbra sem teljesen világos, hogy
miután a röplabdaszövetség leállította az
idényt, mi lesz a feljutó csapatokkal.
Egyes hírek szerint szeptemberben, közvetlenül az új idény kezdete előtt, mégis
megrendeznék a négycsapatos tornát,
amely a feljutásról dönt, és amelyre a
marosvásárhelyi klub is kvalifikált. Ez
azonban számos kérdést vet fel. Milyen
keretekkel játszhatnak a csapatok, használhatnak-e a nyáron hozott játékosokat?
Aztán pedig, ha sikerül a feljutás (vagy
játék nélkül beiratkozhat a klub az A1
osztályba), milyen keretet tud összeállítani a klub, ha továbbra sem igazolhat légiósokat?
Romániából egyébként több olyan
klub szerepel a CEV
tiltólistáján, amelyek
jelenleg nem működnek (a nőknél a
Konstancai
Volei
2004, a Szatmárnémeti CSM és a Karácsonkői Unic, a
férfiaknál a Konstancai Tomis és a Karánsebesi CS), illetve
a működő klubok
közül a Zilahi Volei
Municipal férficsapata. Április elején a
női bajnok Volei
Alba is megjelent a
tiltólistán, a hónap
A marosvásárhelyi együttes fiatal belföldi játékosokat használt az végéig azonban leidény során, és hatékony védekezéssel (no meg eredményes támadással) a feljutás kapujáig jutott. A jelek szerint a továbbiakban sem vették róla, miután a
tehetnek másként, rájuk kell majd alapozniuk a sportvezetőknek klub rendezte tartozásait.
Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor
Az Európai Röplabda-konföderáció
tiltólistáján található a marosvásárhelyi
Egyetemi Sportklub röplabdacsapata,
amely a játékosok iránti korábbi tartozásai miatt nem igazolhat külföldről röplabdázókat. A CSU Medicina 2018
augusztusában került fel a CEV nemzetközi átigazolásokat tiltó listájára, abban
az évben, amikor gyakorlatilag finanszírozás nélkül maradva, többnyire ifjúsági
játékosokat használva, szétesett az idény
során, és az utolsó helyen végzett a tíz
csapattal maradt bajnokságban.
Ezt követően a teljes keretet – és újabb
játékosokat is – a CSM vette át, és a CSU
tartozásai minden bizonnyal feledésbe
merültek. Csakhogy történt, ami történt
időközben a városi sportklubbal, és a
röplabdázók visszatértek az egyetemi

Viharos igazgatótanácsi ülés ígérkezik

Bálint Zsombor
Alig másfél héttel azután,
hogy felvázolt egy menetrendet az idény lezárására, május
4-én ismét ülésezik a Román
Kézilabda-szövetség igazgatótanácsa, hogy megvizsgálja a
lehetőségeket. Az utolsó döntés után két nappal az Európai
Kézilabda-szövetség a nemzetközi idény befejezéséről
döntött, ezzel mintegy megadva az alaphangot arra, hogy
az egyes nemzeti szövetségek
is így tegyenek. (Sok országban, többek között Magyarországon, ez már megtörtént.)
Az előző változathoz képest
úgy tűnik, a sportági föderáció
lemondott a tornák szervezésé- A képünkön támadó Marosvásárhelyi CSM-nek nem lenne jó, ha a norvég
Fotó: Nagy Tibor
ről, helyette figyelembe venné együttható szolgálna a különböző döntések alapjául
az eredeti pályaválasztói jogot, adott esetben Marosvásárhelyi CSM csak a hatodik. Az
pedig az ún. norvég együtthatót alkalmazná, együtthatós módszert ellenzők szerint méltányamely gyakorlatilag a lejátszott mérkőzések és talan, hogy nem azonos a mérkőzések száma,
vannak olyan csoportok, amelyekből visszalépmegszerzett pontok közötti arány.
Marosvásárhelyi szempontból a női A osz- tek csapatok, vagy vannak feljutási jog nélküli
tályra vonatkozó javaslatok tarthatnak számot ifiklubok, így távolról sem azonosak az összeérdeklődésre. Míg április 22-én az elődöntő tor- vetés feltételei.
Ami már biztosra vehető, hogy viharos ülés
nák eredeti kiírás szerinti megszervezése szerepelt (az alapszakasz hátramaradt részének ígérkezik, hiszen a testület tagjai közül többen
törlésével), az új javaslat szerint a csoportokból érdekelt klubok képviselői is, bár a többség nem
továbbjutó nyolc csapat kieséses rendszerben az ő kezükben van. Egy sajtóelemzés szerint a
játszana a feljutásért. Ebben az esetben a Maros- tagok közül négyen a folytatásban, négyen a bajvásárhelyi CSM ellenfele a negyeddöntőben a nokság lezárásában érdekeltek, így a döntés a
Dacia Mioveni lenne. A CSM szempontjából ez kluboknak nem elkötelezett többi tag szavazatálenne az optimista javaslat, ugyanis ha a norvég tól függ.
Éppen ezt kifogásolják az érdekelt klubok,
együtthatót veszik figyelembe, a feljutás esélyei
elúsztak a marosvásárhelyi csapat számára. Itt hogy olyanok dönthetnek helyettük, akiknek
csupán az a kérdés, hogy egy, két vagy három semmi sem elég drága, ezért követelik, hogy a
csapatot fogadnak be az élvonalba, az együttha- pontvadászatokban érdekelt 43 klub véleménye
tók alapján a Galaci CSU, a Dacia Mioveni és a legyen a meghatározó, ne a bukaresti irodákban
Konstancai Neptun van az első három helyen. A ülő bürokratáké.

Két zárt kapus Forma–1-es Magyar Nagydíj
a Hungaroringen?

A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint „eldöntött tényként kell kezelni”,
hogy ha lesz is az idén Forma–1-es Magyar
Nagydíj, azt csak zárt kapuk mögött lehet majd
megrendezni.
A Bild értesülése szerint ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt megtépázott Forma–1-es
idényben két futamra is sor kerülhet a Hungaroringen.
A mogyoródi versenypályát működtető cég
vezetője, Gyulay Zsolt az M1 aktuális csatornának azt nyilatkozta, hogy a világbajnokság irányítói jelenleg a július elejére tervezett Osztrák
Nagydíjat készítik elő, és nagy valószínűséggel
Magyarországon is arra kell készülni, amit
Spielbergben meghatároznak. A magyar kormány csütörtökön döntött arról, hogy augusztus
15-ig meghosszabbítja a tömegrendezvények tiltására vonatkozó határozatot.
„Naponta, kétnaponta egyeztetünk a kereskedelmi jogokat birtokló Liberty Mediával, de
minden futam esetében az az alaphelyzet, hogy
az adott ország kormányának döntéseihez kell
alkalmazkodni, a versenyhétvégék lebonyolítása
mindenhol attól függ, hogy ott milyen a járványhelyzet” – mondta Gyulay Zsolt.
Hozzátette, bízik abban, hogy Mogyoródon
lehet majd F1-es futamot rendezni, „de hogy

Fotó: AFP
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mikor és milyen körülmények között, az még
teljesen bizonytalan”.
Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta, napról
napra változik a helyzet, most úgy tűnik, hogy a
legjobb esetben Ausztriában kezdődhet el a világbajnoki sorozat július elején. „Az autó- és
motorsportért felelős kormánybiztos, Palkovics
László megerősítette, hogy a magyar kormány
is szeretné, ha lenne a Hungaroringen Forma–1es futam, de a rendezés protokollja kidolgozás
alatt van” – tette hozzá.
A Forma–1 71. idénye a koronavírus-járvány
miatt nem kezdődött el márciusban, és az eredetileg 22 futamosra tervezett sorozatból eddig tíz
viadal maradt el. Legutóbb a június végére tervezett Francia Nagydíjat törölték, a mostani tervek szerint Ausztria után Nagy-Britannia, majd
a Hungaroring következne. Az F1 kereskedelmi
jogait birtokló Liberty Media közleményben jelezte, „egyre biztosabb” abban a tekintetben,
hogy július elején Ausztriában elkezdődhet a
szezon. A Bild szerint ugyanakkor Spielbergben,
majd Silverstone-ban és a Hungaroringen is duplázna a mezőny, amely 14 helyszínen 17 futamon venne részt. A német lap már a lehetséges
dátumokat is tudni véli, ezek szerint augusztus
16-án, majd egy héttel később is a mogyoródi
pályán rendeznének versenyt, két osztrák és két
brit futam után.
„Egyelőre korai lenne
az egymás utáni két versenyről beszélni, mert
nem tartanak itt a tárgyalások. A pálya nyilván alkalmas egymás
utáni két verseny megrendezésére, ráadásul turisztikai és gazdasági
szempontból is sokat jelentene az országnak, ha
egymás után két hetet
töltenének nálunk a csapatok” – mondta az
MTI-nek Gyulay Zsolt,
hozzátéve: egyelőre továbbra is az eredetileg
kiírt augusztus 2-ai időpontra készülnek, más
dátumról nem kaptak értesítést.

Magyarországon újraindul a sportélet

Hétfőtől hatályba lépnek a sportrendezvényekkel és edzésekkel kapcsolatos
intézkedések Magyarországon: a rendelet értemében sportrendezvény nézők
nélkül, zárt körülmények között az ország egész területén megtartható, illetve
megengedett a sportegyesületek által
szervezett, valamint az amatőr sport, a
szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel – tájékoztatta a
sportért felelős államtitkár az MTI-t.
Szabó Tünde hozzátette, a rendelet
alapján mind a versenyrendszerben szervezett, mind pedig a versenyrendszeren
kívüli, tehát a szabadidős, illetve diáksport-rendezvények megtartása engedélyezett, amennyiben a szervezők
biztosítani tudják, hogy arra zárt körülmények között, zárt létesítményben vagy
nézők elől elzárható területen kerül sor,
és arra nézők nem léphetnek be. Ez alapján tehát azon közterületen megszervezett sportrendezvények – például az utcai
futóversenyek, kerékpárversenyek –
megtartása nem engedélyezett, ahol
nincs lehetőség a nézők kizárására.
Elmondta azt is, hogy a rendelet a
sportrendezvényeken való részvételt csu-

Fotó: Origo

pán a nézők számára tiltja meg, azokon
a sportrendezvény egyéb résztvevői, vagyis a sportolók mellett a sportszakemberek, így edzők, csapatvezetők,
mérkőzésvezetők, versenybírók, sportegészségügyi szakemberek, valamint a
doppingellenőrök, a biztonsági és a
sportlétesítmény működtetéséért felelős
szakmai személyzet, továbbá a sajtó képviselői ebben a minőségükben jelen lehetnek.
A magyar versenyrendszerek, bajnokságok, kupasorozatok újraindításáról,
azok kereteiről és formájáról az egyes országos sportági szakszövetségek jogosultak dönteni.
Az államtitkár kiemelte: mindeközben
figyelemmel kell lenniük a veszélyhelyzethez kapcsolódó, fennálló tilalmak és
korlátozások mellett a sportágak nemzetközi szövetsége által hozott döntések és
ajánlások betartására, továbbá az Országos Sportegészségügyi Intézet, valamint
a Nemzeti Népegészségügyi Központ
ajánlásaira, a sportlétesítmények működtetésére vonatkozó protokollokra, illetve
a sportlétesítmények tulajdonosai, üzemeltetői által előírtakra is.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ELVESZETT
Elvesztettem VAS BALÁZS PETRU
névre

szóló

fogyatékosbérletemet.

Semmisnek nyilvánítom. (-)

MINDENFÉLE

ÁGYHOZ KÖTÖTT BETEG mellé

keresünk betegápolót váltásba. Tel.
0745-368-122. (sz.-I)

VÁLLALUNK

cserépforgatást,

bármilyen

tetőfedést,
kisebb

javítást, festést, vakolást, szigetelést,
ácsmunkát.
dolgozunk.

Saját

anyagunkkal

Nyugdíjasoknak

18%

kedvezmény. Tel. 0756-485-242, 0790360-626. (7312)

A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de a lényed lényege ezerfelé
szóródva is köztünk maradt.

Mikor gyermekkoromban még a
templomba jártam,
Mindent, mindent, amit láttam,
nagyon megcsodáltam.
El-elnéztem, hogy az a sok áhítatos lélek
Hogyan mondja el imáját a jóságos égnek.

Nem tudtam én akkor még, hogy
miért is imádkoznak,
Mit éreznek, mit gondolnak, ha
valamit mondanak.
De most én is minden este
harangkonduláskor
Elimádkozom a neved: Édesanyám, egymás után százszor!

Fájó szívvel emlékezem utolsó földi utunkra, amit egy hideg
februári napon tettünk meg, én és Édesanyám – a marosszentgyörgyi születésű GAGYI MÁRIA. Születésnapját ezután
angyalként, angyalok közt ünnepli minden május 1-jén. Virágok köszöntötték jöttét 88 évvel ezelőtt a májusi hajnalon,
most virágözönnel búcsúzik tőle a tavasz. Nyugodj békében,
drága Édesanyám. Nagyon szeretlek, amíg élek, soha nem feledlek.
Bánatos lányod, Marika. (-)

IRODAI

telefonos

munkára

személyeket alkalmazunk. Munkaidő:
hétfőtől

Fényképes

péntekig

8-tól

önéletrajzokat

info@catalogafaceri.ro

kérünk. (7395)

16-ig.
az

e-mail-címre

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

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

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek.
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített epilepsziás
fiának, amikor már minden reménnyel felhagytak; Attila
Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét együtt lehet feleségével, hosszú
és szomorú távollét után; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az
impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből hálás, hogy
ismét sikeres az üzleti élete. Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után;
András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270- 381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel

emlékezünk

MAGYARI MIHÁLYRA halálának

9. évfordulóján. Emlékét, szerete-

tét szívemben őrzöm.
Nyugodjál békében!

Nevelt lánya, Lenke és családja.
(-I)

Mély fájdalommal emlékezünk
2015. május 4-ére
CSÁSZÁR
(szül.
BIRTALAN)
PIROSKA
halálának ötödik évfordulóján.
Sohasem szűnik meg lelkünk
gyásza érted.
Szerető családja. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

„Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok
Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.”
(Ézsaiás 41:10)
Mély fájdalommal, de Isten akaratának engedelmeskedve tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama, rokon és jó szomszéd,
özv. SZÁSZ ERZSÉBET
szül. Simonfi
marosvásárhelyi lakos, életének 78. évében, hosszas, de türelemmel viselt betegség után május 1-jén megpihent.
A gyermekét szerető édesanyát pótolni nem lehet. A mennyországban minden angyalt arra kérek, a már ott lakó édesanyákat nagyon-nagyon szeressétek.
Nyugodj békében, drága Édesanyánk, szívünk, lelkünk drága
KINCSE!
Temetése május 4-én 13 órakor lesz a remeteszegi temetőben
(a kényszerítő körülmények miatt szűk családi körben).
A gyászoló család. (-I)

12 NÉPÚJSÁG __________________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ 2020.május4.,hétfő
MAROS MEGYEI TANÁCS

Álláshirdetés

A Maros Megyei Tanács 2020. május 27-én versenyvizsgát tart, toborzás útján, a szakapparátusához tartozó Műszaki Igazgatóság – adminisztratív beavatkozási osztály keretében egy III. besorolású erdészeti szakmunkási állás betöltésére.
Általános részvételi feltételek:
Az állást az a személy töltheti be, aki megfelel a következő feltételeknek:
a) román állampolgár, az Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
b) rendelkezik románnyelv-tudással (írás és beszéd);
c) az életkora megfelel a törvényes előírásnak;
d) teljes cselekvőképessége birtokában van;
e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy az illetékes egészségügyi intézmény által kiállított bizonylattal tud igazolni;
f) teljesíti a tanulmányi, esetenként a szolgálati időre vonatkozó feltételeket vagy más sajátos követelményeket, a meghirdetett állás követelményei
szerint;
g) nem volt jogerősen elítélve emberiesség ellen elkövetett, az állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos bűncselekmény
miatt, illetve az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekmények szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenséget
eredményezne;
Sajátos feltételek:
A Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó Műszaki Igazgatóság – adminisztratív beavatkozási osztály keretében a III. besorolású erdészeti szakmunkási állás betöltésére szervezett versenyvizsgán való részvételhez a pályázónak meg kell felelnie az összes, alább felsorolt feltételeknek:
– középfokú és/vagy általános iskolai végzettség;
– oklevél vagy szakképesítési bizonyítvány az erdészet terén (motorfűrész-kezelő; csemeteültető és zöldterület-rendező munkás; erdővágó);
– legalább 3 éves munkahelyi régiség;
– legalább 3 éves szakmai gyakorlat;
– B kategóriás jogosítvány;
A versenyvizsga körülményei:
A versenyvizsga gyakorlati vizsgából és interjúból áll.
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén tartják az alábbi program szerint:
A gyakorlati vizsgára 2020. május 27-én 10 órától kerül sor a vizsgáztatóbizottság által meghatározott terv alapján, amely a következő értékelési kritériumokat foglalja magába:
a) alkalmazkodóképesség;
b) a nehéz helyzetek kezelésének képessége;
c) a gyakorlati követelmények teljesítésére való készség;
d) kommunikációs készség;
e) a gyakorlati próba költségvetési keretének megfelelő kezelése;
Az interjú a gyakorlati vizsgától számított legtöbb négy munkanapon belül lesz.
Az interjú pontos időpontját és helyét a gyakorlati vizsga eredményével egyidejűleg teszik közzé.
A versenyvizsgára jelentkezők a vizsgadossziét a tanács székhelyén nyújthatják be: Győzelem tér 1. szám, 63-as iroda, Marosvásárhely, Maros megye –
Lucia Felicia Cismaş, a humánerőforrás-részleg tanácsosa, tel.: 0265-263-211, 1236-os belső szám, fax: 0372-651-236, e-mail-cím:
cismas.lucia@cjmures.ro.
A beiratkozáshoz szükséges iratokat a jelen hirdetés megjelenésétől számított 10 munkanapon belül lehet benyújtani.
A próbák eredményét az adott próba lezárásától számított egy munkanapon belül kifüggesztik.
A dossziék kiválasztásakor, az írásbeli vizsga/gyakorlati próba és az interjú eredményének kifüggesztését követően az elégedetlen jelentkezők a dossziék
kiválasztásától, illetve az írásbeli vizsga/gyakorlati próba és az interjú eredmények kifüggesztésétől számítva egy munkanapon belül fellebbezhetnek.
Az írásbeli vizsga/gyakorlati próba vagy az interjú eredményét megfellebbezők esetében az azt vizsgáló bizottság csak a fellebbezési joggal élő jelentkezők dolgozatát vagy az interjú válaszainak a jegyzékét elemzi, legtöbb egy munkanappal a fellebbezési határidő lejárta után.
A fellebbezések eredményét az intézmény székhelyén, valamint a megyei tanács weboldalán teszik közzé, rögtön a fellebbezések megoldása után.
A végleges eredményeket a közintézmény székhelyén és weboldalán teszik közzé, a végső pontszámnak a megjelölésével, a „bejutott” vagy „elutasítva”
megjegyzéssel, legtöbb egy munkanapon belül, a 286/2011. sz. kormányhatározat 32. cikkelyének (2) bekezdése által előírt határidőnek megfelelően,
amely rendelet a közalapokból fizetett, közszférában megüresedett vagy ideiglenesen megüresedett szerződéses állások betöltésének az általános
elveire és a magasabb szakmai fokozatba vagy osztályba való előrelépés kritériumainak a meghatározására vonatkozik.
A jelentkezéshez az érdeklődőknek a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk:
a) beiratkozási kérvényt, a szervező közhatóság vagy közintézmény vezetőjének címezve;
b) a személyi igazolvány, vagy bármilyen más irat másolatát, ami a törvény szerint tanúsítja a személyazonosságot;
c) a végzettséget igazoló bizonyítványok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai
felkészültség szempontjából megfelel a követelményeknek;
d) a munkakönyv másolatát vagy esetenként azokat az igazolásokat, amelyek igazolják a munkahelyi régiséget, a szakmai gyakorlatot és/vagy a szakképzettségnek megfelelő régiséget;
e) a büntetlen előéletet bizonyító okiratot vagy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyből kitűnik, hogy nincs olyan büntetése, ami összeférhetetlenné tenné a megpályázott állással;
f) a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi igazolást, amely 6 hónapnál nem régebbi, és amellyel igazolja, hogy az
egészségi állapota megfelelő;
g) szakmai önéletrajzot.
A bizonylat, amellyel a jelentkező az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon kell tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó
elnevezését és tisztségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.
Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre nyilatkozik,
amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomót a büntetlen előéletét
bizonyító okirattal.
A b) – d) pontoknál előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni, a másolatok hitelességének bizonyítása végett.
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