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Derékba tört gazdaság

Helyzetkép vírusjárványban

Átadták az ifjúsági
parkot

Nagyon szép és kellemes környezetben tölthetik a szabadidejüket, a
sportot, a mozgást és friss levegőt
kedvelő marosludasiak, főként az ifjúság és a gyerekekek.

____________2.
Végzősként
járvány idején

Az idei nyolcadikosok, tizenkettedikesek kicsengetését szinte észrevétlenné teszi a koronavírus-járvány,
tömeges együttlétre ugyanis ezúttal
nem lesz lehetőség.

A 2020. januárban kirobbant, majd február végén Romániába is begyűrűző COVID–19-vírusjárvány felkészületlenül
érintette a hatóságokat. A fertőzöttek számának rohamos
növekedését követően volt, ahol azonnal, máshol fokozatosan leállt az élet, bezártak cégek, ipari egységek, felfüggesztettek köz- és magánszolgáltatásokat. Sokan a 2008-as
világgazdasági válsághoz hasonlítják ezt az időszakot, amely
annak idején egy kicsit átrendezte a makrogazdaságot. Múlt
hét elején a Marosvásárhely melletti ipari parkban jártunk,
ahol arról érdeklődtünk, hogy a parkot, illetve az ott levő cégeket miként érintette a járvány.

Vajda György

Bukarest nagyobb probléma, mint a COVID–19

A Maros Megyei Tanács tulajdonában levő ipari park 6 millió eurós
uniós támogatással – Phare-pályázattal – 45 hektáron jött létre. Mint ismeretes, a területet közművesítették, és 2900 – 35.000 négyzetméter közötti parcellákat adtak el vagy bérbe a befektetőknek. Jelenleg még 7,5
hektár szabad, egy cég működik, amely mintegy 1600 alkalmazottat foglalkoztat. Eddig a befektetett érték 70 millió euró körül van. Nagy István,
a park igazgatója elmondta, hogy 2019-ben több cég képviselője érdeklődött a park igazgatóságánál a befektetési lehetőségek iránt, illetve a
már meglévők is újabb területeket béreltek, vásároltak meg részlegfejlesztési, -bővítési céllal.
(Folytatás a 4. oldalon)

Megsokszorozódtak a segélykérések a járványhelyzetben

Sokan sodródtak az éhezés küszöbére

Példás összefogás történt a szükségállapot
idején Maros megyében, a civil szervezetek
munkatársai és önkéntesei erőiket egyesítve
próbáltak meg eleget tenni a megsokszorozódott kéréseknek, segíteni az időseknek, betegeknek, anyagi nehézségekkel küszködőknek.
Bár a szükségállapot lejártával a projekt hivatalosan lezárult, a civil szervezetek a továbbiakban is teszik a dolgukat, önzetlen
segítségükre óriási szükség van, hiszen mind
több a szociális probléma, sokan veszítették
el a munkahelyüket, és sodródtak az éhezés
küszöbére.

Menyhárt Borbála

Az összefogással – amelyhez a Solidaris Egyesület,
a Maros megyei Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat, a HIFA Románia Egyesület, a Gyulafehérvári
Caritas, az Alpha Transilvană Alapítvány, az Ügyes
Kezek Alapítvány és az Unitarcoop Alapítvány csatlakozott – a cél az volt, hogy mindenik szervezet a maga
tudásával, infrastruktúrájával, kapcsolataival, önkénteseivel járuljon hozzá mindazok megsegítéséhez, akik
a koronavírus-járvány miatt elrendelt megszorítások
nyomán nehéz helyzetbe kerültek.
Sajó Norbert, a Solidaris Egyesület, a Telefonos

Fotó: Nagy Tibor

Szeretetszolgálat vezetője szerint igen munkás időszakot tudnak maguk mögött, ugyanis az utóbbi másfél
hónap alatt annyi telefonhívást fogadtak, mint az előző
év egészében Marosvásárhelyen és Kolozsváron együttesen. A segélykérések száma tehát jelentősen megugrott, miközben az adományozók száma óriásit
csökkent. Mint mondta, a szükségállapot első időszakában soha nem tapasztalt igény mutatkozott a bevásárlásra, gyógyszerkiváltásra, a betelefonálók akkor
elsősorban arra kérték az önkénteseket, hogy az általuk
adott lista alapján, saját pénzükből vásároljanak be
nekik. Mostanra azonban nagyon sokan felélték az
amúgy is csekély tartalékaikat, munka nélkül maradtak, és élelmet kérnek, mivel nincsen pénzük arra, hogy
megvásárolják. Az elkövetkező időszakban sokaknak
kell majd szembenézniük az élelemhiánnyal, ezért a
civil szervezeteknek, egyházaknak, segítőknek erre
kell felkészülniük.
Egy másik nagy probléma az – mutatott rá Sajó Norbert –, hogy sok idős emberről egy másik idős gondoskodik, és a kijárási tilalom miatt egyik napról a másikra
nem tudták ellátni a gondjukra bízott személyt. Nagyon
sokan telefonáltak, hogy gondozó nélkül maradtak az
idősek, és a szükségállapot, a kijárási tilalom közepette
nagyon nehéz volt megoldást találni ezekre a segélykérésekre.
(Folytatás a 10. oldalon)

____________6.
Három hét az
1. liga folytatásáig

Június elsejétől az 1. ligás csapatok
megkezdhetik a csoportos edzéseket
és edzőmérkőzéseket, június 13-án
pedig tervbe vették a folytatáshoz az
első fordulót – közölte a Román Labdarúgó-szövetség elnöke a Pro Sport
című lapnak adott videointerjújában.

____________7.

Válságról válságra

Benedek István

Az utóbbi napok adatai alapján a vírus nálunk is kifulladóban van,
és ha ez a mifelénk megszokott módon, kaotikusan levezényelt lazítás
mellett is így marad, a mindennapok domináns témája egyre inkább a
gazdasági válság lesz. Nem sok jót vetít előre, hogy a kormány vaktában tapogatózik, életképesség nyomát csak nagyon halványan fedezhetni fel a lépéseiben.
Egy példa erre, hogy a kormányfő szerdán bejelentette, támogatni
fogják azokat a munkáltatókat, amelyek álláskeresőket alkalmaznak.
Hogy pontosan mennyivel, azt persze nem mondta, de ennél rosszabb,
hogy hamar kiderült, a valós helyzettel sincs tisztában. Ugyanis 350
ezer felbontott munkaszerződésről beszélt, ám a saját kormánya szaktárcájának pénteki adatai szerint több mint 400 ezer munkaszerződést
bontottak fel a szükségállapot bevezetése óta. Ez nem egy olyan árnyalatnyi különbség, ami felett kommunikációs hibára hivatkozva át
lehet siklani, hiszen ha csak a bejelentettek szerinti költségvonzatot
nézzük, minimálbér mellett számolva is közel milliárdos lesz a különbség. Ebből simán látható, hogy konkrétan kiszámított tervnek nyoma
nincs a kancellárián.
A munkaügyi adatokból az is jól látszik, hogy a legnagyobb pusztítást a szolgáltatások és a feldolgozóipar körében végezte eddig a
válság, csak a felbontott munkaszerződések számából ítélve több tízezer kiskereskedő és vállalkozás ajtajára került lakat. És ez nem olyan
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 38 perckor,
lenyugszik
20 óra 1 perckor.
Az év 146. napja,
hátravan 220 nap.

Ma ORBÁN, holnap FÜLÖP
és EVELIN napja.

Megyei hírek

IDŐJÁRÁS
Nagyobbrésztesősidő

Hőmérséklet:
max.260C
min.120C

Kölcsön előnyös feltételekkel

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára tagjainak és leendő tagjainak előnyös feltételekkel nyújt kölcsönt 12 vagy 24 hónapra, akár a kérvényezés napján, a
törvényeknek megfelelően. Az érdekelteket Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 36. szám alatti székhelyen hétfőtől péntekig 7-13 óra között várják. Érdeklődni a 0265/262-651-es
telefonszámon lehet. Az ügyfeleknek kötelező a védőmaszk viselése, és be kell tartani a távolságtartásra vonatkozó törvényes előírásokat – tájékoztatott az
igazgatótanács.

Nyolcmillió lejes beruházás Marosludason

Átadták az ifjúsági parkot

ram 2014–2020 közötti időszakra kiírt
keretéből pályázták meg.
A cél az volt, hogy a Maros töltése,
illetve közvetlenül a híd mellett levő
rendezetlen, kihasználatlan területet
olyan zöldövezetté alakítsák át, ahol a
városlakók kellemes környzetben tölthetik a szabadidejüket.
A felújított park 22.800 négyzetméteren fekszik, egy sportbázist és egy
szép játszóteret is magába foglal. A felnőttek, gyermekek, sőt a fogyatékkal
élők számára is használható fitneszfelszereléseket helyeztek el.
A park területén 1300 négyzetméteren járólappal burkolt járdákat és egy
Mezey Sarolta
540 méteres futósávot alakítottak ki. A
A park felújításához szükséges fi- park füves övezetében szabadtéri búnanszírozást a regionális operatív prog- torzatot, 40 padot, társalgóasztalokat
Nagyon szép és kellemes környezetben tölthetik a szabadidejüket, a sportot, a mozgást és
friss levegőt kedvelő marosludasiak, főként az ifjúság és a gyerekekek. Miután évtizedekig
elhanyagolt állapotban volt a
Maros partján levő park, idénre
sikerült befejezni a felújítását.
Az ifjúsági parkot május 19-én
adták át, mert a városlakók jelenléte nélkül ünnepélyesen felavatni nem lehetett – tájékoztatott Kis István, Marosludas
alpolgármestere.

helyeztek el. Ezenkívül öltözőket,
mosdókat és adminisztárciós épületrészt is kialakítottak. A park területén
a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas
40 tárolót biztosítanak.
A parkot saját öntözőberendezéssel
látták el, amivel aszályos időszakban a
gyepet folyamatosan öntözni lehet. A
kor követelményeihez igazodva – a régióban elsőként – a parkban wifiszolgáltatás is lesz.
A marosludasi önkormányzat a beruházást 8 millió lejből valósította
meg, amiből 7,7 millió lej a regionális
operatív program alapjaiból vissza
nem térítendő támogatás.
Az ifjúsági parkot a marosvásárhelyi AT Studio Kft. tervezte, a kivitelező
a Mapcom cég volt.

Megnyílt a Hadsereg téri piac

Megnyitották a marosvásárhelyi Hadsereg téri piacot,
amely naponta 8-18 óra között várja a vásárlókat. A piac
bejárata a Ialomiţa utcában, kijárata a Hadsereg téri kapunál van. Mind az eladóknak, mind a vásárlóknak maszkot
kell viselniük, az eladóknak a kesztyűviselés is kötelező.

Kezdődhet a Marosvásárhely –
Nyárádtő autópálya-szakasz építése

A Szállításügyi, Infrastruktúra-fejlesztési és Távközlési Minisztérium május 18-án kibocsátotta az építkezési engedélyt az A 3-as észak-erdélyi autópálya Nyárádtő –
Marosvásárhely közötti 9,2 kilométeres szakaszára. A szerződés aláírását követően júniusban nekiláthatnak a munkának, a tervek szerint 2021 decembere az átadási
határidő. A szóban forgó szakasz két részből áll: egy 4,7
kilométeres 2-2 sávos összekötő útból, amely Marosvásárhelyen, a Metro áruház és a Promenada Mall környéken
kezdődik, és egy 4,5 kilométeres, Nyárádtőig tartó szakaszból.

Újabb rágcsáló- és rovarirtás

Elkezdték Marosvásárhely köz- és magánterületein a rágcsáló- és rovarirtást. A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság
figyelmét, hogy a felhasználandó szer hatóanyaga a brodifacoum, illetve a cipermetrin és a diflubenzuron, amelyek
mérgezés szempontjából ártalmasnak és irritálónak minősülnek.

Ügyfélfogadás az útlevélosztályon

Újra fogadják az ügyfeleket a marosvásárhelyi útlevélosztályon. Maros megyében egyelőre csak a megyeszékhelyen lehet az elektronikus és egyszerű, ideiglenes útlevélért
kérelmet benyújtani online időpontfoglalást követően. Az
ügyfelek a www.pasapoarte.mai.gov.ro honlapon, valamint
a prefektúrák honlapján megtalálható munkaprogram szerint és a www.epasapoarte.ro platform révén kérhetnek időpontot az ügyintézésre. Az útlevélosztály munkarendje:
hétfőtől csütörtökig 8.30– 18.30, pénteken 8.30–16.30 óra
között. A panaszosokat hétfőtől péntekig 9–11 óra között
fogadják. A megyében lévő munkapontokon – Szászrégenben, Segesváron és Dicsőszentmártonban – szünetel az
ügyfélfogadás.

Nyolcvanlejes rablás – a tettesek
őrizetben

A szükségállapot felszámolását követően a megyei rendőrfelügyelőség egyre több olyan bűncselekményről tájékoztat, amelyet fiatalkorúak követtek el. Május 20-án a bándi
rendőrőrs munkatársai azonosítottak és rablás vádjával őrizetbe vettek egy 15 és egy 22 éves helybéli fiatalt. Május
18-án egy 48 éves bándi illetőségű férfit megtámadott két
fiatal, és 80 lejétől megfosztották. A rendőrök rövid időn
belül azonosítottak egy 15 és 22 éves helybéli fiatalt, akiket
a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. Május 20án elrendelték a tettesek 24 órás őrizetbe vételét, és a
Maros Megyei Rendőr-felügyelőség fogdájába szállították
őket. Az ügyet rablás vádjával vizsgálja a Marosvásárhelyi
Bírósági Ügyészség.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Online felvételi a Sapientián

Fotó: Căpuşan Sebastian

Nem kell beiratkozási díjat fizetni

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem véglegesítette az idei
felvételi lebonyolításának módját. Az
idén a beiratkozási időszak július 8-19.
között lesz. Mindent online fognak lebonyolítani, tehát a jelentkezőknek
nem kell utazniuk sem a beiratkozás,
sem a felvételi vizsga miatt.
A beiratkozási díjat ebben a tanévben eltörölték, és nincs semmiféle adminisztratív díj sem. Az online vizsgák
időpontját még nem határozták meg
minden szak esetében, de hamarosan
azt is közzéteszik.
A felvételivel kapcsolatos információk az egyetemi honlapon is szerepelnek,
és
ezeket
folyamatosan
aktualizálják.
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi
Karának különböző szakágain eltérők
a felvételi követelmények.
Öt szak esetében 100%-ban az érett-

ségi vizsga átlaga alapján veszik fel a
diákokat. Ezek a szakok: közegészségügyi szolgáltatások és politikák [40
(15/25/0) hely], kertészmérnöki [50
(15/30/5)], tájépítészet [40 (15/20/5)],
erdőmérnöki [30 (25/5/0)], agrármérnöki [30 (25/5/0)].
Öt szakon 50%-ban veszik figyelembe az érettségi átlagot.
A kommunikáció és közkapcsolatok
szakon [50 (15/25/10) hely] a felvételi
jegy 50 százalékát az érettségi átlaga,
a másik 50 százalékot az érettségi vizsgán magyar nyelv és irodalomból vagy
román nyelv és irodalomból szerzett
jegy teszi ki, ez utóbbi akkor, ha a diák
román tannyelvű középiskolában tanult.
Az informatika [(60 (25/25/10)],
számítástechnika [(45 (20/25/0)], automatizálás és alkalmazott informatika
[(40/20/20/0)], infokommunikációs

hálózatok és rendszerek (távközlés)
[40
(12/15/13)],
mechatronika
[50/25/25/0)] és gépészmérnöki [40
(15/25/0)] szakokon a felvételi jegy 50
százalékát az érettségi vizsga, 50 százalékét az érettségin matematikából,
fizikából vagy informatikából elért
legnagyobb jegy átlaga teszi ki.
A fordító és tolmács szakon [50
(20/0/30) hely] a felvételi jegy összetétele: 50 százalékban az érettségi
vizsga átlaga, 25 százalékban az érettségi vizsgán magyar nyelv és irodalomból elért jegy, 25 százalékban az
idegen nyelvi tanulmányok (angol,
német) legfrissebb vizsgaeredményével egyenértékű jegy.
A helyek számánál az első szám az
összes helyet jelenti, a második a tandíjmentes, a harmadik a költség-hozzájárulásos és az utolsó a teljes tandíjas
helyek számát jeleni. (b.)
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Sok a kórházi ágy, de kevés az orvos

Európai összehasonlításban viszonylag sok a kórházi ágy Romániában, de kevés az orvos, és
kevés pénzt fordítanak egészségügyre – derül ki az Erdélystat.ro
statisztikai portálon csütörtökön
közzétett elemzésből.

A portál az elérhető 2017-es, 2018-as
romániai és európai hivatalos statisztikák alapján készítette el elemzését,
amely a Románián és Erdélyen belüli regionális különbségekre is kitér.
Az elemzésből kiderül: Romániában
2018-ban 676 fekvőbeteg-ellátást biztosító intézmény működött, melyekben
138 606 kórházi ágy szolgálta ki a betegeket. Ez 7,1 kórházi ágyat jelent ezer
lakosra vetítve, amivel Románia az
EU-s tagállamok rangsorának első felében foglal helyet. Az Európai Unióban
2017-ben átlagosan öt kórházi ágy jutott
ezer lakosra. E mutató szerint Németország (8,0), Bulgária (7,5), Ausztria (7,4)
és Magyarország (7,0) előzte meg Romániát, míg a rangsort Dánia (2,6), az
Egyesült Királyság (2,5) és Svédország
(2,2) zárta.
Románián belül a fővárosi körzet
helyzete a legjobb, ahol 10,4 kórházi ágy
jut ezer lakosra, Erdély enyhén átlag feletti (7,4), Moldva (6,5) és Havasalföld
(6,1) pedig átlag alatti. Az erdélyi régiók
esetében a Maros és Kolozs megyét magába foglaló Közép-Erdély áll az első
helyen (8,9), de a kórházi ágyak relatív

számának tekintetében átlagon felüli a
székelyföldi ellátottság is (7,5).
A hivatalos adatokból azonban az is
kiderül, hogy a romániai kórházi ágyak
kihasználtsága meglehetősen alacsony,
mindössze 64 százalékos.
Míg az EU-ban 2017-ben átlagosan
3,64 gyakorló orvos jutott ezer lakosra,
Romániában ez az arány 2,93, és ezzel
az aránnyal Románia csak Lengyelországot (2,38) és az Egyesült Királyságot
(2,81) előzi meg. Magyarország is az
EU-átlag alatt szerepelt a rangsorban
ezer lakosonként 3,32 orvossal. Románián belül ebben a statisztikában is Bukarest és körzete vezet, és Erdély az
országos átlag fölött szerepel. Rendkívül
nagyok azonban az Erdélyen belüli regionális különbségek. Míg Közép-Erdélyben 4,4 orvos jut ezer lakosra, a
Bánságban pedig 3,6, a Partiumban csupán 2,2 és Székelyföldön mindössze 1,5.
A háziorvosok statisztikája is ugyanazokat a regionális különbségeket mutatja. Romániában egy háziorvosnak
átlagosan 1652 személyt kell ellátnia.
Erdélyben kicsivel jobb a helyzet: itt
1555 lakos jut egy háziorvosra, ám ez a
szám is nagyon különbözik az egyes régiókban. A Bánságban 1280, a Partiumban 1532, Közép-Erdélyben 1556,
Székelyföldön pedig átlagosan 1855 személy tartozik egy háziorvosi körzethez.
Az egészségügyi szakdolgozók (ápolók, asszisztensek, szülésznők, védőnők,

laboránsok, gyógytornászok stb.) statisztikájában Románia az európai középmezőnyben helyezkedik el, Románián belül
viszont Székelyföld az egyik legjobb
mutatókkal rendelkező régió. Országosan ezer lakosra 7,14 egészségügyi dolgozó jut, több, mint Magyarországon,
ahol ez a szám 6,76. Erdély ellátottsága
ezen a területen megegyezik az országos
átlaggal.
Az erdélyi regionális bontás azt jelzi,
hogy éppen azok a régiók, Székelyföld
(8,33) és Észak-Erdély (7,93) állnak a
legjobban az ezer lakosra jutó egészségügyi szakdolgozók rangsorában, ahol a
legnagyobb az orvoshiány. A mutató
Dél-Erdélyben (6,91) és a Partiumban
(6,45) a legrosszabb.
Az Erdélystat.ro tanulmánya arra is
kitér, hogy az Eurostat (2017-es) adatai
szerint az EU-ban Románia fordította a
bruttó hazai terméke (GDP) legkisebb
hányadát az egészségügyre. Míg az EU
tagállamai átlagosan a GDP-jük 9,9 százalékát költötték az egészségügyi kiadásokra, Magyarországon 6,9, Romániában pedig 5,2 százalékos volt ez az
arány. Az egy főre jutó egészségügyi kiadások rangsorában is Románia volt a
sereghajtó az EU-ban. Míg a lista élén
található országok, Svédország és Dánia
átlagosan 5206, illetve 5134 eurót költöttek egy-egy polgáruk egészségére, a
romániai összeg (494 euró) nem érte el
ennek az egytizedét. (MTI)

A feltételezett kár értéke több millió
euró – tette hozzá.
Bologa szerint az egészségügyi felszereléseket és gyógyszereket forgalmazó állami Unifarm vállalat is a
célpontok között van.
Korábban a sajtóban olyan hírek jelentek meg, hogy a romániai kórházak
inkább saját hatáskörben bonyolították
le a közbeszerzéseket, mert az állami
forgalmazónál nagyon magasak voltak
az árak, ezért a kórházak vezetői korrupcióra gyanakodtak.
A korrupcióellenes főügyész nem kívánt részleteket közölni a vizsgálatokról,
sem arról, hogy kik ellen irányulnak, reményét fejezte, hogy hamarosan olyan
szakaszba jutnak az eljárások, hogy a

közvélemény is tudomást szerezhet a
részletekről. Közölte: mind magánvállalatoknál, mind állami cégeknél folyamatban vannak a kihallgatások.
Korábban Raed Arafat belügyminiszteri államtitkár és Adrian Streinu-Cercel
infektológus főorvos, aki április végéig
vezette az egészségügyi minisztérium
koronavírus-járvánnyal foglalkozó tudományos tanácsadó testületét, felszólította
az ügyészeket, hogy amennyiben a járvány idején egyes bürokratikus szabályokat nem tartottak be a kórházak a
közbeszerzések során, ne vonjanak felelősségre ezért senkit, hiszen gyorsan kellett eljárni, emellett a megnövekedett
kereslet miatt a védőfelszerelések is sokkal drágábbak voltak. (MTI)

Gyanús közbeszerzéseket vizsgálnak

A korrupcióellenes ügyészség 33
aktában vizsgálódik a koronavírus-járvány idején lebonyolított
közbeszerzések miatt, amelyek
esetében felmerül a korrupció
gyanúja, miután bizonyos kórházak és más állami intézmények drágán szereztek be a járvány megfékezéséhez szükséges
orvosi eszközöket, védőfelszereléseket.

A vizsgálat indításáról Crin Bologa
korrupcióellenes főügyész számolt be
egy csütörtöki sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy az általa vezetett intézmény hivatalból indított vizsgálatot 29
ügyben, a sajtóban megjelent információk alapján.

Sürgősségi rendelet segélycsomagokról

Elfogadta csütörtöki ülésén a kormány a higiéniai gokat a rászoruló személyeket támogató operatív program ketermékekből és alapélelmiszerekből álló segélycso- retében vásárolta meg az uniós alapokért felelős minisztérium.
magok kiosztását szabályozó sürgősségi rendeletet.
A szociális dolgozók is kapnak egyszeri kockázati
1,2 millió rászoruló személy részesül az uniós alapótlékot
pokból megvásárolt csomagokból.

Marcel Boloş európai alapokért felelős miniszter szerint a
higiéniai termékekből álló csomagokat június 4-étől, az élelmiszercsomagokat pedig június 15-étől kezdik el kiosztani.
Az intézkedést nagyon várták már mind a jogosultak, mind az
élelmiszeripar képviselői – mondta a tárcavezető.
Hozzátette, az élelmiszercsomagokhoz összesen 35 ezer
tonna búzalisztet, több mint 10 ezer tonna marhahúskonzervet
és több mint 6 ezer tonna sertéshúskonzervet vásároltak meg.
„Ez jelentős mennyiségű termék, rendkívül hasznos ez most
a sütő- és élelmiszeripar számára” – hangsúlyozta.
A higiéniai termékeket és élelmiszereket tartalmazó csoma-

Az idősotthonokban és a fogyatékkal élő személyeket ellátó
otthonokban szolgálatot teljesítő szociális dolgozók is megkapják az egyszeri kockázati pótlékot. Az erről szóló sürgősségi rendeletet is csütörtöki ülésén fogadta el a kormány.
A kormányülést követő nyilatkozatában Marcel Boloş európai alapokért felelős miniszter rámutatott, a koronavírus elleni küzdelemben részt vevő egészségügyi alkalmazottakhoz
hasonlóan a mintegy 38 ezer szociális dolgozó is megkapja az
egyszeri, 1150 lejes kockázati pótlékot. Az intézkedés 45 millió lejes terhet ró a költségvetésre – tette hozzá a tárcavezető.
(Agerpres)

Lemondott hivataláról szerdán Ioan Buda, a határrendőrség vezetője, miután a bukaresti média a hatóságok szervezetlenségét tette felelőssé azért,
hogy a rendkívüli állapot feloldása óta több alkalommal is kilométeres gépkocsisorok és járványügyi
kockázatot jelentő tömegek torlódtak fel a nagylaki
határátkelőnél.

utasforgalom, miután május 14-én éjfélkor véget ért Romániában a koronavírus-járvány miatt elrendelt a rendkívüli állapot, és immár nem hatósági karanténba, hanem csak lakhelyi
elkülönítésbe küldik a külföldről érkezőket. A román határrendészet adatai szerint azóta 143 ezren lépték át a magyar–
román határt több mint 70 ezer járművel.
Az első napokban nemcsak a határátkelőnél összegyűlt több
kilométeres gépkocsisor utasai kényszerültek olykor nyolc
órát is meghaladó várakozásra: Nagylaknál gyalogosok százai
is összezsúfolódtak és órákon keresztül várakoztak, hogy átjussanak – az egészségügyi szűrés és nyilvántartásba vétel
miatt meghosszabbodott – határellenőrzésen.
A román médiában a hosszas várakozás miatt elégedetlen
autósok dudálásáról és a gyalogossorban tolongó, járványügyi
kockázatot jelentő tömeg spontán tüntetéséről készült felvételekkel szemléltették az országhatáron kialakult áldatlan állapotokat. (MTI)

Lemondott a határrendőrség vezetője

Az 56 éves magas rangú rendőr, aki kisebb-nagyobb megszakításokkal 2009 óta vezette a határrendőrséget, személyes
okokra hivatkozva jelentette be távozását, de a hírtelevíziók
tudni vélik, hogy a „nagylaki káosz” miatt kényszerült váratlanul megválni tisztségétől.
Ioan Buda egy évig belügyi államtitkár is volt, a román diaszpóra 2018 augusztusi, erőszakos tömegoszlatásba torkollott
bukaresti demonstrációja után pedig egy évig ő vezette a teljes
román rendőrséget.
A magyar–román határon május közepétől nőtt meg az

Ország – világ
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Egy hét után ismét több mint
kétszáz új fertőzés

Egy hét után vasárnap először haladta meg a kétszázat az újonnan igazolt koronavírus-fertőzések száma,
amit a média az óvintézkedések május 15-e utáni lazításával hozott összefüggésbe. Az utóbbi 24 órában
213 embernél mutatták ki a SARS-CoV-2 vírust, ami
csaknem 30 százalékkal haladja meg a napi megbetegedések utóbbi héten regisztrált átlagát. Romániában az eddigi 18.070 igazoltan koronavírus-fertőzött
közül 1179-en haltak meg, 11.399-et gyógyultnak
nyilvánítottak. Az országban április 29-én tetőzött a
járvány több mint 7700 nyilvántartott aktív esettel.
Számuk azóta 5500 alá csökkent. (MTI)

Sikeres oltóanyagban bíznak

Derűlátóan ítéli meg az új koronavírus elleni oltóanyag sikerességének esélyét az AstraZeneca
gyógyszeripari óriáscég vezérigazgatója. Pascal Soriot a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva kijelentette: a cég nagyon bízik
abban, hogy a már tesztelés alatt álló vakcina hatékonynak bizonyul. Az oltóanyagot az Oxfordi Egyetem tudósai fejlesztették ki. Az egyetem már meg is
állapodott az AstraZenecával a koronavírus-oltóanyag globális forgalmazásáról és gyártásáról arra
az esetre, ha a vakcina beválik. A brit–svéd gyógyszergyár vezérigazgatója a vasárnapi BBC-műsorban elmondta: a vállalat a brit kormánytól 100 millió
egységnyi oltóanyag gyártására kapott megrendelést, és ha a vakcina hatékonynak bizonyul, a szállítás szeptemberben megkezdődik. (MTI)

Utcán filmeztek medvebocsot

Medvebocsot filmeztek le szombatról vasárnapra virradóra Aranyosgyéresen. A Kolozs megyei katasztrófavédelem vasárnap arról tájékoztatott: az
aranyosgyéresi polgármesteri hivatal alkalmazottai
jelezték, hogy a George Coşbuc utcán szaladgáló
medvebocsot filmeztek le. Az állatot Aranyosegerbegyen többen is látták, később viszont már nem sikerült nyomára bukkanni. A katasztrófavédelem közölte,
hogy rendőr-járőrcsapatok indultak a medvebocs felkutatására, és a környékbeli vadgazdálkodási alapot
is tájékoztatták, de egyelőre nem sikerült megtalálni
az állatot. (Agerpres)

Könnygáz Hongkongban

Százak vonultak utcára vasárnap Hongkongban,
hogy tiltakozzanak a pekingi kormányzat által tervezett nemzetbiztonsági törvény ellen – tudósított internetes oldalán a South China Morning Post (SCMP)
című hongkongi lap. A különleges közigazgatási státusszal bíró város vásárlónegyedében tartott demonstráció feloszlatására a rendőrség több
alkalommal vetett be könnygázt. A demonstrációt két
nappal azt követően tartották a városban, hogy a
kínai parlament Pekingben zajló ülésszakán bemutatták a Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvénytervezetet, amely betiltaná a lázadást, az
elszakadási törekvések hangoztatását és a központi
kormányzat ellen irányuló, „felforgatónak” minősített
cselekményeket. A hongkongi kormányzat számára
pedig előírná, hogy új intézményeket hozzon létre a
szuverenitás védelme céljából, valamint engedélyezze a pekingi ügynökségeknek, hogy belátásuk
szerint járjanak el a városban. A törvénytervezetet
várhatóan május 28-án fogadja el a kínai parlament,
megkerülve a hongkongi törvényhozást. (MTI)

Válságról válságra

(Folytatás az 1. oldalról)
magasan képzett, mozgékony munkaerőt jelent, amelynek könnyű váltani vagy új lehetőséget találni. Több
mint világos, hogy a szükségállapot alatt leállított cégek
alkalmazottainak adott bérpótlék mellett legalább akkora szükség lett volna a vállalkozások számára is kézzelfogható támogatást nyújtani, és ezt nemcsak azért,
hogy a munkahelyek maradjanak meg, hanem azért is,
mert ezek a cégek és alkalmazottaik fizetik be az adókat,
amelyekből a – koronaválság hajnalán még hatalmi
játszmákkal szórakozó – politikai bagázs is hazaviszi a
fizetését.
Ha már a vállalkozói szféra hatékony támogatására
nem volt ész, és gyaníthatóan elég pénz sem, ez a tűzoltásra emlékeztető megoldás sem volna elvileg rossz,
csak ennyi még kevés. Az itthon utcára került négyszázezer mukavállaló mellett van még legalább ugyanennyi,
akit külföldről kergetett haza a koronaválság, és egyhamar nem tud majd visszamenni dolgozni. Az évekig
munkaerőhiánnyal küszködő román gazdaságnak most
talán mindennél jobban jönne egy új vállalkozások beindítását és cégek fejlesztését segítő okos és megfelelően
támogatott program. Ám az ötletbőség helyett krónikus
szómenésben szenvedő kormányfő már arról is szólt,
hogy a prioritás az állami bérek és nyugdíjak kifizetése,
ez azt jelenti, hogy gazdaságfejlesztésre nincs terv, de
ha lenne, sem áldoznának rá. Hiába szidják egymást
kölcsönösen, ebben az adófizetők számára igencsak
káros viszonyulásban konszenzus van a liberálisok és a
szocik között.
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Derékba tört gazdaság

(Folytatás az 1. oldalról)
Az érdeklődő külföldi beruházók elsősorban az ipari park kínálatát meghaladó nagyobb területet szerettek volna bérelni
és/vagy megvásárolni, ezért tárgyalásokat
folytattak a környékbeli polgármesteri hivatalokkal, hogy beazonosítsanak közművesítésre alkalmas területeket. Egy-egy ilyen
beruházás kivitelezése – aminek értéke meghaladhatja az 1 millió eurót – több hónapig
tart, és többszöri találkozó, egyeztetés eredménye. Rendezni kell a telkek jogi helyzetét,
be kell szerezni az engedélyeket, biztosítani
a megfelelő kapacitású közművesítést, és –
mivel közel a repülőtér –, be kell szerezni a
jóváhagyást a civil légügyi hatóságtól. És ez
a legnehezebb. Nincsenek szabályok, szakértők a hivatalban, és volt eset, amikor már az
utolsó fázisba került egy tárgyalás – a cég pályázott a fejlesztésre –, és a légügyi hatósági
tiltás miatt vissza kellett mondani a beruházást. Így úgy tűnik, hogy ami az alapításkor
előnynek számított – a meglévő repülőtér
(sz.m.: a tervek között szerepel egy teherszállítási, ún. cargo terminál létesítése is), a vasút
és az autópálya közelsége –, a bürokrácia
miatt inkább akadály, mintsem ösztönző.

valóban kevesebb jármű hagyta el a parkot.
Ez az időszak mintegy három hetet tartott, de
úgy tűnik, hogy a cégek fokozatosan visszaállnak a rendes kerékvágásba. Minden cégnél
bevezették a kötelező óvintézkedéseket: fertőtlenítőket szereltek fel, maszkot viselnek az
alkalmazottak, és a személyzet szállítását is
igyekeztek megfelelően rendezni. Beszélgetésünkig az ipari park területén senki nem
volt fertőzésgyanús.
– Egy kicsit a helyzet hasonlít a 2008-as
világválságra. Azt megelőzően is nagyon sok
cég érdeklődött a beruházás iránt, majd miután beütött a válság, sokan kénytelenek voltak lemondani a projektjeikről, mert nem
tudták finanszírozni a kivitelezést. Egyelőre
bizonytalan, hogy ez a kényszerleállás mikor
hat ki igazán a termelésre, a szolgáltatásra, a
vírusjárvány miatt átrendeződő piacra. Nagy
esély van viszont arra, hogy a járványt követően a gazdaságot helyi erőforrásokból állítsuk talpra. Van nyersanyagforrás, munkaerő,
hiszen a külföldi munkások közül sokan hazajöttek, van termelőkapacitás, érdeklődés a
helyi termékek iránt és vásárlóerő is. Ha
lenne autópálya, villamosított vasútvonal, és
a légügyi hatóság is segítene, akkor igazán
most lenne esély arra, hogy fejlődjünk. Csak
hagyjanak békén Bukarestből! – mondta többek között az igazgató.

Hadban állni bizonytalan helyzetben

Nagy István

Az igazgató szerint a több millió eurós beruházások esetén állami támogatásra van
szükség, ezért sok esetben nagyobb multinacionális cégek Bukarestben kezdik meg a tárgyalást a romániai befektetési lehetőségekről.
Ilyenkor a kormányon levő pártokat képviselők inkább a szavazatokat biztosító megyék
felé irányítják a vállalkozókat. Bár van lehetőség, Közép-Erdély, a Székelyföld többnyire
kimaradt az ajánlatokból. Többek között a
Bosch és a Decathlon érdeklődött nagyobb
felületű telephelyek iránt. A Bosch cég képviselőivel folytatott tárgyalások jól haladtak,
azt tervezték, hogy évi 8 millió mosógépet
gyártó részleget létesítenek, majd az árut vasúton juttatják el Németországba és a balti államokba. Végül azért mondták le a
beruházást, mert nincs villamosítva a Kocsárd–Marosvásárhely vasútvonal, és a mozdonycsere pénzben mérhető időveszteséget
okozott volna, ezért visszakoztak. Piskit választották, ahol tavaly 20 hektáros területet
néztek ki maguknak, aztán változott a gazdaságpolitikájuk, és úgy döntöttek, hogy a
cégen belül nem építenek új egységeket,
hanem átszervezik a meglévőket. Az itteni
ipari parknak azonban tiszta jelzés volt, hogy
hátrányt jelent a villamos vasútvonal hiánya.
Az ipari park területén működő cégek
közül kettő, az East European Trade Kft. és
az Atlas Sport Kft. gazdaságfejlesztési pályázatot nyert, mindkettő bővíti a telephelyeit.
Ez Euro Gaz 2018-tól folyamatosan bővül, az
ázsiai piacnak dolgozik, így van bőven megrendelés; az Allcolors Serv Kft. megvásárolta
a Mobexpert félig kész csarnokát és a hozzá
tartozó területet, ez már a harmadik létesítménye a parkban.
A vírusjárvánnyal kapcsolatosan az igazgató elmondta, csak a kijáraton ki és be
közlekedő tehergépkocsi-forgalomból saccolhatja meg, hogy mennyire csökkent a termelés. A szigorú katonai rendelet bevezetésekor

Az ipari parkban levő AKSD Románia Kft.
2009-ben jött létre Debrecenben, ahol háztartásihulladék-gazdálkodással foglalkoznak.
2010-ben alapította marosvásárhelyi leányvállalatát, amely egészségügyi hulladékok
megsemmisítésére szakosodott. A kft. kilenc
erdélyi megyében levő, kórházakat, magánklinikákat, háziorvosi, fogorvosi, állatorvosi rendelőket működtető intézménnyel,
céggel kötött szerződést a fertőzésveszélyes
hulladékok elszállítására és megsemmisítésére. A hulladékot magas hőfokon, nagy nyomással működő berendezéssel darálják meg
és fertőtlenítik.
Szathmári Kinga igazgató elmondta, hogy
a vírusjárvány előtt szép számban volt szerződésük az említett egészségügyi létesítményeket működtetőkkel, majd a szigorú
szabályok bevezetése után többnyire bezártak
a fogorvosi és más orvosi rendelők, és ez kiesést jelentett számukra. A szerződések
35%-át felfüggesztették, ami a bevétel szempontjából is nagyjából ilyen arányú csökkentést jelentett. A munkatársak egy részét
kényszerszabadságra küldték. Mivel a járványt megelőzően is folyamatos kapcsolatban álltak az említett megyék közegészségügyi igazgatóságaival, az intézményesített karanténok üzembe helyezését követően azonnal megkeresték őket, hogy az itt
keletkezett – fertőzöttnek nyilvánított – hulladékot cégük szállítsa el és semlegesítse.
– Bizonytalan helyzetben kellett alig egy
hét alatt felkészülnünk mind anyagilag, mind
a szükséges védőfelszereléssel való ellátás és
a fertőzött hulladék elszállításának módját illetően. Nem volt könnyű bevásárolni a fertőtlenítőszereket, maszkokat, védőruhákat.
Az anyacég is segített. Nekünk kell a hivatalos karanténhelyszínekről elszállítani mindenféle hulladékot. És a gépezetet is

megviselte a sokféle szemét. A folyamatot
szigorúan ellenőrzik a közegészségügyi hatóságok. Ez a szolgáltatás némiképpen kisegített, és május 15-étől újra szállítjuk a
korábban leállított egészségügyi szolgáltatóktól is a hulladékot – mondta a cégvezető, aki
hozzátette: mindenki félt a veszélyes, ismeretlen, láthatatlan vírustól. Volt, aki más
egészségi gondjaira hivatkozva nem vállalta
azt, hogy COVID–19-vírusgyanús hulladékokat szállítson, nem kényszerítettünk senkit,
és biztosítottuk a maximális védelmet. Szerencsére nem betegedtek meg a munkatársak.
Szathmári Kinga szerint ha nem vonul
végig egy újabb hullám, akkor esély van arra,
hogy júliusra helyreáll az élet. Ehhez azonban az kell, hogy mindenki fegyelmezetten
betartsa a szabályokat. Munkatársaik tapasztalata, hogy az általuk bejárt megyékben törvénytisztelőbbek az emberek, mint máshol,
és ez meg is látszik az utóbbi időszak statisztikai kimutatásaiban.

30%-kal csökkent az autóipari
megrendelések száma

A Sacons Kft.-nél majdnem az összes autómárkának gyártanak kipufogó- és katalizátorrendszerbe való alkatrészeket. Szász
Sándor cégvezető elmondta, hogy először
március 7-én telefonáltak az olaszországi
partnercégtől, hogy ne küldjenek alkatrészeket, aztán március 15-étől folyamatosan leálltak az autóipari cégek, így a Sacons
Kft.-nél is csökkenteni kellett a termelést.
Nem álltak le teljesen, mivel két kamionokat
gyártó németországi vállalatnál folyamatosan
dolgoztak, így volt ahova küldeni az alkatrészeket. A cégnél 114-en dolgoznak. Az alkalmazottak háromnegyedét küldték kényszerszabadságra, alig 10–14 ember maradt a termelőegységben. Áprilisban kapott a cég kisebb megrendeléseket, így egy-egy hétre
visszajöttek a munkások, hogy legyártsák a
termékeket. A szerelőüzemek megpróbáltak
készenléti készletet felhalmozni, ezért még
volt termelés a múlt hónapban. A leállást követően az autóipar nehezebben indul be. Például május 15-étől hozzáfogtak a Daciák
előállításához, de egyelőre csak karosszériát
gyártanak. Az alkatrészeket összeszerelő egységeknél még nem igazán dolgoznak. A Sacons cégnek a vírusjárvány komoly anyagi
veszteséget okozott. Míg azt megelőzően
60.000 – 70.000 euró volt a havi bevétel, jelenleg alig érik el a 20.000-et. Szász Sándor
szerint, ha nem lesz újabb járványhullám,
akkor megfelelő kapacitással csak szeptemberre indulhat újra a gépkocsigyártás, mivel
erre az időszakra kértek újabb alkatrészeket
a szerelőcégek. De nem lesz annyi megrendelés, mint ez év elején. Az autóiparban az év
végéig 30%-os visszaesést jósolnak.
A gyár területén azonnal bevezették az óvintézkedéseket, mindenki maszkot használ, a
munkapontok nincsenek egymáshoz közel, és
a szállítást is megoldották saját mikrobusszal,
a bejáratnál fertőtlenítenek. Fokozatosan állnak vissza a termelésben, így nem merül fel
az a gond, hogy telezsúfolják a személyszállító járműveiket.
– Nem engedhetjük meg magunknak, hogy
valami kellemetlen dolog történjen a cégnél.
Ha szép lassan is, de visszaállunk a termelésre, amennyiben nem leszünk képesek előállítani a megrendelt termékeinket, akkor
végünk van – mondta Szász Sándor.

Fejlesztés... a Bánságban

Szathmári Kinga

Az Allcolors Serv Kft. az egyike azon cégeknek, amelyek szerencsésen vészelték túl
a vírusjárvány okozta helyzetet. Nyárádi

Nyárádi László

László cégvezető, tulajdonos elmondta, hogy
az ipari festéssel foglalkozó kft. több száz
cégnek szolgáltat, így ha volt is olyan partnerük, amely leállt a termeléssel, mások teljes kapacitással dolgoztak, némiképpen ez
kiegyenlítette a megrendeléseket, így esély
van arra, hogy az idei esztendő pénzügyi
mérlegét a tavalyihoz hasonlóan zárják.
Ebben az ipari szolgáltatásban tavasszal van
a csúcsidény, így a szigorúan vett kéthetes időszak kivételével nem volt gond. A
cégnél 260-an dolgoznak, két hétre 38-an kerültek kényszerszabadságra, azonban a
cég május 5-étől teljes kapacitással dolgozik,
így mindenki visszatért munkahelyére.
Természetesen szigorúan betartották az óvintézkedéseket: a munkatársak maszkot viselnek, a munkaprogramot úgy osztották be, hogy váltáskor elkerüljék a zsúfoltságot, a bejáratnál nemcsak fertőtlenítenek,
hanem lábbelit is cserélnek, amúgy a munkafázisok nagy része automatizált, így
betartható a kötelező távolság a munkapontoknál.
Kérdésünkre Nyárádi László elmondta: cégüket kereste meg a Decathlon azzal, hogy
üzleteik számára a marosvásárhelyi telephelyen szereljenek össze kerékpárokat. Az üzleti terv szerint 2023-ig egymillió biciklit
kellett volna összeszerelni és elküldeni a
sporteszközöket forgalmazó cég központjába
Temesvárra. Kiszámították, hogy egy kerékpár szállítása Marosvásárhelytől Temesvárig
80 eurócentbe került volna, amit a cég kellett
volna álljon. Valóban a villamosított vonal hiánya volt a legnagyobb akadály, így úgy döntöttek, hogy inkább Temesváron létesítik a
szerelőüzemet. A jó hír, hogy ugyancsak az
Allcolors Serv Kft. működteti a bánságbeli
egységet. Mindemellett a cég Vásárhelyen is
fejleszt. Az idén mintegy 1 millió eurós beruházással csomagoló- és egy alumínium
profilszálanyag-előkezelő vonalat szerelnek
fel.
– Évek óta készül az erdélyi autópálya,
nincs villamosított vasútvonal, nem fejlődik
megfelelően a repülőtér (sz.m.: hozzánk
közel eső megyeszékhelyeken újakat építenek), 30 év alatt nem sikerült nagyobb befektetőt hozni megyénkbe. Olyan városok, mint
Nagyvárad, Nagyszeben, Kolozsvár, Brassó,
Temesvár, Arad, amelyek Marosvásárhelyhez
viszonyítva fejletlenebb iparral rendelkeztek,
jóval előttünk járnak. Egy régió csak úgy tud
fejlődni, ha értéket tud teremteni, termelőegységei, ipara van. Az alacsonyan fejlett vidékeken, ahol kevesebb a forrás, jobban lehet
manipulálni az embereket – hangsúlyozta
többek között Nyárádi László.
*
A beszélgetésekből egyértelműen kiderült,
hogy nem lesz könnyű kilábalni a vírusjárvány miatt kialakult nehéz gazdasági helyzetből. Ahol azonban a döntést hozók odafigyeltek arra, hogy megerősödjön a térség
gazdasági ereje, valószínű, hogy az emberek
sem érzik annyira a negatív hatásait, amelyek
– akaratuk ellenére – a makrogazdasági dimenziókból hozzánk is begyűrűznek. És
ahogy az óvintézkedések betartására ösztönző reklámokban hirdetik, valóban közös
összefogással lehet majd ezt a helyzetet is átvészelni, amint elhangzott: a helyi erőforrások előtérbe helyezésével, a rövid szolgáltatói láncok működtetésével, a hazai ipar
fejlesztésével, így kevésbé válunk függővé a
világgazdaság makroökonómiai mozgatórugóitól. Ez is a COVID–19-vírusjárvány egyik
tanulsága lehet.
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„Bekerültetek a szórásba”

– mondta szülém, amikor 1966-ban
Ceau elvtárs bevezette az abortusztörvényt. Ez azt jelentette, hogy
csak óvatosan udvarolgassunk, mert
gyorsan megfoganhat a baba… Akit
telibe kapott ’a decret’, az most
Nyugaton vendégmunkás, mert itthon átrendezték a tájat, bezárták a
gyárakat, s a szövetkezeti varrodák
sem működnek (ezért kell Ázsiából
hozatni a vacak vírusmaszkokat).
A csernobili takarítóbrigád sem
mondhatta azt 1986-ban, hogy nem
szívesen megy söprögetni; ők emígyen ’kerültek bele a szórásba’. Az
Emberi jogok egyetemes nyilatkozata szerint nekik is megvolt a
joguk az élethez – szabadsághoz,
biztonsághoz, oktatáshoz stb. –, de
az akkor kihirdetett szükségállapot
szerint menni kellett… Az élethez
való joguk ugyanvalóst ’megsérült’,
de nem volt kihez fellebbezni.
Ehhez hasonló eset történt Krúdy
idejében egy óbudai vendéglőben: a
prímás osztja a pénzt, a cimbalmos
kimarad: – Nekem nem jár? – Jár,
de nem jut.
Ezek szerint a cimbalmosnak is
rizikós állása van, akár a röntgenesnek. Lajoska 35 évig volt röntgenasszisztens, tizenöt éve nyugdíjas, s
korához képest jó erőben van. A főnökét 62 évesen kiszólították a sorból. Neki is járt volna annyi
esztendő, akár a nagyapjának, de
nem jutott.
Az erre adható választ a slágerszerző is tudja: „Az egyiknek sikerül, a másiknak nem.”

Globális córesz

A córesz jiddis eredetű, több jelentésű szó (= szegénység, nyomorúság; baj, szenvedés), azért
használom, mert nagyon illik a
mostani helyzetünkre.
„Ilyen még nem volt” – mondják
sokan, s ebben is igazuk is van. Bizonyos mértékig! A most élő embereknek szokatlan a csőstül érkező
baj, bánat, nyomorúság, pedig járványok, háborúk, csődök, katasztrófák, kijárási tilalmak voltak,
vannak és lesznek. Az életveszély
pedig állandóan a fejünk fölött
lebeg, csak már megszoktuk. Itt az
illusztráció: – Plébános úr, a járvány
azt jelenti, hogy egy-két napon
belül meg is halhatunk. – Igen, fiacskám, de ez eddig is így volt.
Én a bizonytalanságot tartom

Mörfi naplója (5.)
mértéken felülinek. Két oldalról
támad: az egyik a vírus ismeretlen
szokásai, a másik a hatalom rozoga
válaszai.
Az első abból adódik, hogy a
vírus láthatatlan, és nem ismerjük a
viselkedését. Ki sem lehet mutatni,
a tesztek időleges érvényűek és bizonytalanok, a gyógyszerekre pedig
még várni kell stb. Nem nyugtalankodom, mert tudom, hogy ez nem
napok vagy hetek alatt fog megoldódni. Megteszem a magamét: itthon ülök, s ha kimegyek a házból,
kerülöm a zsúfolt helyeket.
Szerencsém van, mert közel húsz
éve csupán egy méter a távolság az
ágyam és a munkahelyem között,
így reggel el sem késhetek. A hatóság által előírt ’kimenős’ órarendet
meg a többi előírást betartom, s
néha azon gondolkodom: miért
vannak különbségek a módszerek
és az államok között. Magyarországon négy órát adtak az öregeknek,
hogy bevásároljanak, nálunk csak
kettő volt. A magyaroknál morogtak
a boltosok, hogy az öregek csak turkálnak és számolgatják a garasaikat, alig van forgalom, le kellene
csökkenteni a nekik szánt vásárlási
időt. Bukarestben úgy gondolták,
hogy a két óra kevés, ezért megnövelték négy plusz háromra; 11–13
helyett 7–11 és 19–22. Az ám, csak
Gizike a harmadikról most nagy
bajban van: a bútorgyári kantin csak
11 után nyit, amikor neki már ajtón
belül kell lennie, s akkor ő miként
hozza el az ebédkéjét?
Az egyének sorsáért (is) felelős
hatalom – részben a vírus ismeretlensége, részben az agyagelefántot
idéző lassúsága miatt – nehezen
vette föl a sebességet, s a hozott intézkedések sem voltak a leggyümölcsözőbbek.
A Központi Féken Tartás (KFT)
kapkod és görcsöl, szervez és átszervez, az orvosok szentségelnek,
de azért megteszik azt, ami emberileg lehetséges.
Meg kell rendelni a védőfelszereléseket, ki kell feszíteni a szociális hálót, meg kell előzni a pánikot,
büntetni kell a rémhírterjesztőket –
sok ám a tennivaló!
(Jut eszembe – a negyven évvel
ezelőtti vicc így határozta meg: a
rémhírt az osztályellenség terjeszti,
a Párt Központi Bizottsága cáfolja,
majd a Nagy Nemzetgyűlés megszavazza. Aztán kiderült, hogy van-

Nesze neked, online oktatás!

nak irányított rémhírek is, ezeket a
diverziót mesteri szinten művelő állambiztonság szórta szét. A hetvenes évek vége felé terjedt el a hír:
pénzbeváltás közeleg. Mindenki
előszedte a lepedő alól a százasokat,
és rohant a boltokba, tartós fogyasztási cikkeket venni. Sikerült eladni
a felduzzadt készleteket, és megszűntek a sunnyogó vagyonok.
Ennyit akartak, nem többet.)
A KFT görcsei is oldódnak majd,
s reméljük, hogy azon is túl leszünk
egyszer. Azt látom, az intézkedések
egy része csak azt szolgálja, hogy
az adófizetők érezzék a törődést.
(Van olyan ország, ahol a Népéért
Aggódó Főintéző népszerűsége töretlenül nő, naponta egymillió ’lájk’
érkezik a honlapjára, a dolgozók
így fejezik ki a hálájukat.)
Ceau elvtárs idejében született az
alábbi vicc – az állandó stresszelés
fontosságáról –, de ma is érvényes.
Egy pasas autóstopra vár a kombinátnál, s a kezében lévő zsákot
időnként megrázza és megforgatja.
Egy másik megkérdezi: mire jó ez?
– Három tengerimalacot viszek, s
időnként átszervezem őket, hogy ne
legyen idejük kirágni a zsákot…
Azt csak a kórházak személyzete
tudná elmesélni, hogy az utóbbi két
hónapban hányszor kellett fejvesztett intézkedéseket végrehajtaniuk.
Holott! Városunkban két járványkórház is van, egymástól tisztes távolságban, ami – normális
körülmények között – elegendőnek
mutatkozott. (Mind a két kórház
megérett a lebontásra, mert az ilyen
öreg épületek minden porcikája át
van itatva mindenféle gonosz kórokozóval – mondják a szakértők, de
úgy lehet, mindig került valami fontosabb dolog, s ezek az építmények
csak az időnkénti átfestéssel maradtak…)
Ha pártunk és kormányunk előrelátóbb lett volna, és jobban odafigyel az influenzajárványra (meg a
többi, ’ismét divatba jött’ kórokozóra: kanyaró, tébécé), akkor két
évvel ezelőtt minden megyeközpontban felhúztak volna egy-két
darab százágyas járványkórházat.
Ez igen jót tett volna a közhangulatnak – és több gyógyult ember sétálna közöttünk. Talán tanultak a
mostani esetből, és elindítják ezeket
az építkezéseket, s a soron következő pandémiára már készen lesznek ezek a kórházak…

Avagy tényleg ez lenne a jövő?

Nagy-Bodó Szilárd

Néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy a diákok otthonról tanuljanak. Az meg pláne
sci-finek számított, hogy az egyetemisták számítógép előtt ülve, tanári felügyelet nélkül vizsgázzanak. Az pedig, ami az elmúlt két és
fél hónapban történt Romániában,
akár fantasy regény kategóriába is
sorolható lenne. Gondoljuk csak el,
ha valaki ezelőtt egy évvel azt
mondja nekünk, hogy a diákok online fognak tanulni és vizsgázni, elhittük volna? Én biztos nem, főleg
nem a romániai oktatási rendszerben. És tessék, itt van, megtörtént.
Online oktatás, online feleltetés,
felmérő és online vizsga. Nagyon
sok diák csak álmodozott erről.
Most megkapták. Akkor ez most
megfelelő?
Véleményem szerint nem. A legtöbb diák, akivel beszéltem – az is-

kolások és az egyetemisták egyaránt – visszasírják a hagyományos
tanítást, pedig nem is olyan rég az
volt a vágyuk, hogy másképp tanuljanak. Vagy mégsem? Minden diák
arra vágyik, hogy este későn
feküdjön le, eljárjon szórakozni, találkozzon a barátaival vagy egyéb
esti programokat csináljon. Ezek
után pedig nem könnyű feladat felkelni és iskolába menni, ott pedig
megfelelni minden tanárnak. Ezért
vágyakoztak szerintem a diákok
arra, hogy otthonról, online tanuljanak.
Azonban a forma változott, mert
tény, hogy nem kell iskolába
menni, de máshova sem lehet kimozdulni. Ezenkívül elmaradnak bizonyos iskolai programok, amelyeket a diákok is kimondottan kedveltek, elég ha csak
az osztálykirándulásokra gondolunk.
Most már a diákok visszakíván-

koznak a tanintézményekbe. Szülőktől is hallottam azt, hogy soha
nem gondolták volna, de megtörtént, hogy a gyerek iskolába akar
menni, elege van az digitális távoktatásból, újra közösségben akar
lenni, ez az egyik nagy negatívuma
az okoseszközök kijelzője előtt történő oktatásnak. Nincs közösség, és
ebből fakadóan nincs meg a kellő
hangulat sem.
A tanároknak is nehezebb, sokkal hosszabb időt vesz igénybe az
órákra való felkészülés, és még így
sem tudják olyan minőségben átadni a tananyagot, ahogyan azt az
iskolában lehetne, habár java részük mindent megtesz annak érdekében, hogy a diákok felkészülése
ne szenvedjen csorbát. Vannak
olyan tanárok, akik nem tudják
használni a digitális világ nyújtotta
lehetőségeket, vagy nem is akarják.
Vannak olyan oktatók, akikről a diákok nem is hallottak, amióta el-
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A dolgok tovább csordogálnak a
maguk medrében. A córesz mélysége országonként változik; a vigasz közismert: voltak ennél
rosszabb idők is. S ha minden a szokásos módon csordogál, akkor novemberben más bajok leselkednek
majd ránk.
A gazdasági szakértők pedig sötétben tapogatóznak. Azon vitatkoznak, hogy mekkora lesz a hanyatlás
mértéke… Megint az a fránya statisztika a maga százalékaival.
Felelős emberek mondásai és intézkedései igazolják, hogy elindultunk a lejtőn: a turizmusnak kampó,
a szállodáknak pedig megújulási tőkeinjekciót kell adni. S hogy Kuba
éhezik, mert nincs pénze külföldről
megvenni a kaját; hja, ha bukfencet
vetettek a földbe, abból nem lehet
paprikás krumplit főzni.
Egyet elfelejtenek ezek a profi siránkozók. A 30 évvel ezelőtti
gengszterváltás úgy földhöz vágta a
volt KGST-államokat, hogy közel
húsz év kellett a föltápászkodáshoz.
Tizenöt évig hígult a lej, csak 2005ben sikerült valahogy megállítani az
inflációt. S 2007-ig kellett várni
arra is, hogy személyi kártyával sétáljunk Európa nagyvárosaiban.
Lehet, hogy egy év múlva – miután összesítik és dollárban is ki
tudják fejezni a SARS-Co-2 kártételeit – az is kiderül, hogy a járvány
csak egy két hónapos kényszervakációval volt egyenértékű. Persze
az emberi áldozatokat nem lehet
pénzben kifejezni, csupán számokban. Viszonyításként két számot
tessék megjegyezni: 1100 közvetlen
áldozata volt a Ceau-rendszer bukásának, s Romániában – mostanában, naponta és átlagosan – 150
ember hal meg rákbetegségben
(Népújság, ápr. 23.). Ehhez képest
a Covid–19 negyvennapos összesített áldozatainak száma (ápr. 25-én)
nem éri el négy nap rákos átlagát.
De ez már ’véralgebra’, az pedig
egy ’nem szeretem műfaj’…
S az is igen elszomorító, hogy
nem találunk más összehasonlítási
módszert (vagy mértékegységet?) a
válság mélységének meghatározására, csak ezt a kettőt: a halottak
száma és a millió dollárok. A szélviharok kártételét is pénzben számolják. A minap Magyarországon
volt egy frontátvonulás, a biztosítótársaságok már másnap tudták,
hogy hány millió forintba kerül ez
nekik: elrepült tetőcserepek, összehuttyant kémények, kidöntött fák

alá szorult Lamborghinik és Ferrarik…
Vírus vonultával majd jön az
összegzés, kasszát csinálnak, s
mondanak egy-egy nagyon nagy
számot: ennyi áldozat, ekkor kártétel. De a két alapkérdés – mit főzzünk holnap? mi legyen a
gyermekből, ha kijárja az iskolát? –
nem változik.

kezdődött a kényszerszünet, és arra
is van precedens, hogy egyesek elküldik a házi feladatot, amit meg
kell csinálni, és kész. Nem is kérdés, hogy vannak olyan tanárok,
akik nem tudják megfelelőképpen
kezelni az online teret, és egyik
napról a másikra kellett volna megtanulják, hiszen március 10-én még
volt tanítás, de március 11-én már
nem. Nem lehet az elvárás, hogy
egy nap leforgása alatt minden kis
csínját-bínját elsajátítsák az online
oktatásnak, főleg egyedül, segítség
nélkül. De 2,5 hónap alatt valamit
csak lehetett volna tenni annak érdekében, hogy valamilyen szinten
tudjanak órát tartani. A diákok számára az sem ismeretlen, hogy megpróbálják megoldani a feladatokat,
de valahol elakadnak, és szeretnének segítséget, útmutatást kérni a
tanártól, ezért veszik a bátorságot,
írnak neki egy e-mailt, és megtörténik az, hogy választ nem kapnak,
sőt olyat is lehetett hallani, hogy
egyenesen letolást kaptak. Szerencsére a többség, akiknek jár a tisztelet, mindent megtesz a diákokért.
De itt is igaz az a mondás, hogy „A

jó hír nem hír”, és éppen ezért többet hallani azokról az oktatókról,
akik lényegében nem csinálnak
semmit. Reméljük, hogy inkább a
tiszteletre méltó tanárok fognak
előtérbe kerülni, akik a karantén
idején is mindent megtettek annak
érdekében, hogy a jövő generációja
minél több tudással legyen felvértezve.
Ezek fényében felmerül a kérdés: tényleg az online oktatásé-e a
jövő? Nem! Ebben a formában biztosan nem. Ez sem a tanároknak,
sem a diákoknak nem jó. Mindkét
fél hiányolja a közösséget és a hagyományos offline oktatást.
Természetesen a digitális távoktatást sem kell elengedni, hiszen
sok esetben hasznos lehet az offline
oktatás mellett. Úgy gondolom, nagyon jól ki tudná egészíteni egymást a két oktatási forma, ehhez
azonban szükséges az is, hogy a tanárokat is megtanítsák az eszközök
használatára, valamint az, hogy el
is fogadják ezt a formát. Ha a tanárok nem fogadják el, akkor soha
nem fog jól működni az online oktatás, még kiegészítőként sem.

Hatalmi ködösítés
és bocsánatkérés

1986-ban ilyenkor – április
végén, május elején – robbant a
csernobili atomerőmű reaktora. A
Szabad Európa Rádióból tudtuk
meg a tragikus hírt, mert a KGSTállamok kormányait Moszkva utasította: mit és mennyit szabad
közölni. Kapkodó központi utasítások, majd a városi folklór ’javaslatai’, két változatban: 1/a. szedjél
jódot, 1/b. ne szedjél; 2/a. forrásvizet igyál, 2/b. palackozott borvizet
vegyél, amit márciusban vagy korábban töltöttek. A Székely vértanúk forrásánál – a tűző napon –
kétórás sorokat álltak azok, akik a
forrásvízre szavaztak. Emlékezetem
szerint mi csapvizet ittunk, és lemondtunk a jódról. Bevált. Ionel
bácsi – a második emeletről – a forrásra járt, ő is megvan még. Ki
tudja, mi használt és mi volt káros?
Másik példa az elhallgatásra.
Éveken keresztül hitegettek azzal,
hogy a kombinátnak nevezett bűzgyár nem ereget ártalmas gázokat.
A nép morgolódott, de nem tehetett
semmit; kezdetben a Párt hitegetett,
a privatizálás után pedig az Új Tulajdonos. Ezek szerint mindegy,
hogy rubel vagy dollár: az érdek
nem a valuta nemétől függ.
1974–79 között a Kövesdombon
laktam, és akkoriban minden télen
összejött egy-egy köhögős időszak.
1979 őszén költöztünk a Felszegre,
azután már jobban működött a szuszogóm. Telt az idő, valamikor
2010 után jött egy levél Bukarestből
– ’violaszín pecsét alatt’ –, hogy a
marosvásárhelyi dolgozók két évvel
korábban mehetnek nyugdíjba.
Ugyan miért? Mert a kombinát
füstje nem rózsaillattal volt telített,
hanem mérges gázokkal. Ezért
ajánlott föl a hatalom két nyugdíjas
évet. Aki megérte és részesült belőle, az úgy ítélte meg: többet ért a
bocsánatkérésnél.
Mára ennyit, vigyázzanak magukra!
Marosvásárhely, 2020. április
30.
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Ha elmarad a buli...

Végzősként járvány idején

Szerkeszti:NagySzékelyIldikó

„mit kérhetnék nehezebbet...”

Székely Tímea művészete

„Ezt a verset, úgy érzem, muszáj
továbbítanom. Egy törékeny, szárnyait próbálgató diáklány írása, aki
másodjára veszíti el az Anyát” –
ezzel a Facebook-üzenettel ajánlotta figyelmembe kedves ismerősöm, Bálint Etelka magyar szakos
tanárnő Székely Tímea május első
vasárnapjára írt alkotását. Szerettem
volna megismerni a megható sorok
mögött rejlő tizenévest, és Timi nyitott volt a beszélgetésre.
– Mesélsz kicsit az életedről és
arról, mikor kezdtél el verseket írni?
– Sokáig nem vettem észre, mennyire szerencsés a helyzetem, hogy
Isten a legjobbat hozta ki belőle.
Hetedikes koromban kezdtem rájönni erre. A Marosszéki Kodály
Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar
tagjaként, a kórus és a karvezetők
segítségével jutottam erre a felismerésre. Akkortájt írtam az első versemet
is,
ami
voltaképpen
zongoratanulmányaimért született
meg, egy dallamra. Az első zongoratanárnőmnek ajándékoztam. Az
első szakasz még tisztán él bennem:
„Téli zúzmarán lépked / a gyönge
madárka, / Istenem, segítsd meg
őt / meleg hazával!”
– Neked kislányként mit jelentett
a haza, az otthon?
– Kétéves koromig a nagyma-

Székely Tímea

mám nevelt. Hirtelen hunyt el, és
én a nagybátyám családjához kerültem, ahol most is élek. Az
igazi szüleimről keveset tudok,
mindössze annyit, hogy nevelőapám húga a szülőanyám, aki
születésemtől magamra hagyott.
A nevelőanyám, akihez az Édes
véremmé tettél című verset
írtam, a közelmúltban szó nélkül
elhagyott minket. Most kettesben
élünk a nagybátyámmal, ő erős
támaszom. Korábban a szovátai
iskolába jártam, az idei tanévtől,
tizedik osztálytól különbözeti
vizsgával vettek fel a Művészeti
Líceumba,
színészmesterség
szakra.
– Milyen a művészetis diákélet?
– A Művészetiben levő emberekért, a diákokért meg a tanárokért,
illetve a hangulatért szeretem leginkább ezt az iskolát. Nehezen tudok
igazán kibontakozni, és a színészszakma segít ebben. Nem tartanék
sehol sem lelkileg, sem a tanulmányaim szempontjából jó néhány
ember nélkül, akiket Isten terelt az
életembe. Úgy érzem, a pedagógusoktól és a diákoktól is sokat tanultam, és ezért hálás vagyok. Bár
ebben az időszakban nehéz napokat
is megéltem, amikor megkérdőjeleztem önmagammal, illetve a világgal kapcsolatban szinte mindent,
amit csak el tudok képzelni.
– Mivel töltöd legszívesebben a
szabadidőd?
– Olvasok, zongorázom, festek,
művelődöm, a természetet meg
egyszerűen csodálom, sokszor az ad
bármiben is ihletet vagy motivációt.
A népzene, a néphagyomány is
közel áll a szívemhez, erről is örömmel tanulgatok.
– Hogyan látod a jövőt? Elképzelhető, hogy a színészet lesz a te
utad?
– Mivel a művészet összes formája mozgat, érdekel, mindenképpen a későbbiekben is hatalmas
teret szentelek ennek. A jövőt az
Úrra bízom, a terveim kicsinyek az
Övéihez képest.

Édes véremmé tettél
Május első vasárnapjára

Felneveltél szinte
ismeretlenként,
mit kérhetnék
nehezebbet,
számomra meg
kedvesebbet?

ellenben sosem
vettem teljesen észre,
ezért kérlek,
cselekedeteimért
meg ne vess!
mézesen
nevess ezen:
kedvesen szeretlek!
kedvem telne
figyelmem
Terád szentelnem,
teljes éltemben,
amint engeded Te,
teljes szívű,
melengető,
éltető erőm.

Izgatott nyüzsgés, osztályonként egyszínű lufik,
széksorok és virágok az iskolaudvaron, utolsó oszióra,
tapssal kísért oklevélosztás,
hajnalig tartó buli – tavaly
még ilyen forgatókönyv szerint zajlott a végzős diákok
búcsúztatása. Az idei nyolcadikosok, tizenkettedikesek
kicsengetését szinte észrevétlenné teszi a koronavírusjárvány, tömeges együttlétre
ugyanis ezúttal nem lesz lehetőség.

Hogyan élik meg a szokatlan
helyzetet az általános iskolából
ballagók, mennyire viseli meg az
osztályközösségeket, hogy a nyolc

Tavaly még ilyen volt a ballagás

– illetve az előkészítő osztályt is
beleszámítva kilenc – közös év
után búcsúünnep nélkül kell szétválniuk? – pár nyolcadikossal és
egy iskolapszichológussal kerestük
erre a választ.
Iza: Néha sírhatnékom támad,
amikor arra gondolok, hogy nekünk nem lesz igazi ballagási ünnepségünk. A korábbi években
mindig részt vettem a barátnőim,
ismerőseim kicsengetésén, meghatott az ünnepély, a szertartás, és
arra gondoltam, hogy majd az
enyém is ilyen szép lesz. Az osztállyal ez az utolsó évünk, rossz
érzés arra gondolni, hogy már nem
lesznek közös élményeink. Az internetes tanórákon, igaz, látjuk,
halljuk egymást, de az nem olyan
életszerű helyzet. Csak az vigasztal, hogy a bankettet később, amikor lehetőség lesz rá, meg fogjuk
tartani. A víkendtelepi vendéglőt
már jó ideje lefoglaltuk, úgyhogy
biztos, hogy nem marad el véglegesen a buli.
Szabi: Furcsa érzés, talán azért
is, mert ehhez hasonló helyzet még
nem fordult elő. De ez van, el kell

fogadni. Az online oktatást sem
volt könnyű megszokni, részben a
segítségünkre van, azonban nagyon eltér a hagyományos, kézzelfoghatóbb tanóráktól. Nem tudom,
lesz-e lehetőségünk kárpótolni magunkat az osztálytársaimmal az elmaradt ünnepségért, egy későbbi
búcsúbuliról legalábbis még nem
volt szó, a szülők viszont terveznek közös fotót a végzős diákokkal.
Tamás: Nem feltétlenül szomorít
el ez a helyzet, csak egy rossz érzés
fog el, amiért mi nem adhatjuk
meg az utánunk következőknek
azt, amit hetedikesen kaptunk az
akkori nyolcadikosoktól. Én
amúgy örülök, hogy vége. Talán

Fotó: Nagy Tibor (archív)

így, otthon maradva több időnk
van tanulni meg gyakorolni, beoszthatjuk magunknak az időnket,
és szabadabban dönthetünk arról,
mennyit is ér nekünk a jövőnk.
Ami a végzős bankettet illeti, most
csak online lenne erre lehetőség, de
ez elég furcsa lenne, és nem is volt
szó ilyesmiről. Őszintén szólva én
nem hiányolom az ilyesfajta búcsúztatást, és az utolsó osziórát
sem, amikor észrevétlenül leszünk

Derűnövelő

barátokból ellenségek, vetélytársak,
legalábbis addig, amíg ki nem
függesztik a felvételi eredményeket.
Kovács Emese iskolapszichológus: Egy életszakasz lezárásakor
fontos szerepük van az átmeneti rítusoknak, a lezárást, továbblépést
segítő ünnepeknek. A nyolcadik
osztályt elvégzők egy kicsit közelebb kerülnek a felnőttkorhoz. A
veszteség feldolgozásához, amit
számukra az osztály felbomlása jelenthet, szükségük lenne közösen
megélt, ünnepi pillanatokra. Nem
biztos, hogy ezek hiányát tudatosan átérzik, egy frusztráció viszont
maradhat bennük. Persze, azokat a
diákokat, akik nem érezték jól magukat egy bizonyos osztályközösségben, egyáltalán nem érinti
kelllemetlenül ez a helyzet, ők értékelik, hogy több idejük marad a
tanulásra, és örülnek, hogy konfliktusmentesen telnek a napjaik. A
többségnek azonban hiányzik a
megszokott közösség. Úgy gondolom, jó, ha az osztályfőnökök
megtalálják a módját annak, hogy
az osztálytársak ünnepélyes keretek között is elköszönhessenek
egymástól, akár a tulajdonképpeni
végzés idején, akár egy későbbi
időpontban. Az interneten erre is
számos ötlet kínálkozik. Készülhet
például online tabló vagy videós
összeállítás, amelyben a diákok elmondják, hogy mi volt jó és kevésbé jó számukra az elmúlt nyolc
évben. Egy ilyen anyagon közösen
lehet dolgozni, ez már önmagában
is felszabadító érzés lehet. Azt is
érdekes megoldásnak tartom, ha a
rendelkezésre álló okoseszközök
segítségével banketteznek a végzősök, a képernyők előtt, tehát valamilyen szinten együtt költik el az
ünnepi menüt. Természetesen a
bulit a járványügyi óvintézkedések
feloldása után is meg lehet tartani.
Véleményem szerint nem a forgatókönyvön van a lényeg, hanem
azon, hogy a búcsúünnep ne maradjon el végérvényesen.

oldd meg a problémáidat. Tinédzser vagyok, nem
terapeuta.
*
– Az én fiam rendkívüli gyerek – írja az apa Skypeüzenetben a tanárnak. – Tele van eredeti ötletekkel,
ugye, tanár úr?
– Ó, igen, különösen ami a helyesírást illeti – jön a
válasz.
*
Tanóra a Zoomon.
– Ha itt titokban mással foglalkoztok, és nem a feladattal, az osztály 90%-át megbuktatom – ígéri a
tanár.
Egy gazdátlan hang:
Kedves Matek!
– Nem is vagyunk annyian.
Tudom, nehéz, de vegyél egy számológépet, és

A kijárási tilalom feloldásának első napján
Marosvásárhely több pontján is találkoztunk
egymást öleléssel üdvözlő, vidám tizenévesekkel. Élettel teltek meg a terek, sétányok,
utcák. A bezártság két hónapja utáni vidámság – amit egyes fiataloknál az otthoni lazulásban készült színes frizurák, rastatincsek is
érzékeltetnek –, remélhetőeg az elkövetkezőkben is megmarad. Következzen itt némi
derűnövelő, a hamarosan véget érő tanév
emlékére:
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Három hét
az 1. liga folytatásáig

1139.

Szerkeszti:FarczádiAttila

Bálint Zsombor

Június elsejétől az 1. ligás csapatok megkezdhetik a csoportos edzéseket és edzőmérkőzéseket, június
13-án pedig tervbe vették a folytatáshoz az első fordulót – közölte a

Román Labdarúgó-szövetség elnöke a Pro Sport című lapnak adott
videointerjújában.
Răzvan Burleanu szerint ezt a
sportminisztériummal és az egészségügyi hatóságokkal tartott egyeztetések után jelentheti ki, noha a

A Román Labdarúgó-szövetség elnöke, Răzvan Burleanu szerint nem
támogatják egyetlen mérkőzés elhalasztását sem
Fotó: Pro Sport

1. Kolozsvári CFR
2. FCSB
3. Craiova
4. Astra
5. Botoșani
6. Medgyes

Felsőház
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2
1
2
1
2
1
2
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2
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0
0
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2-1
6-3
3-5
2-2
2-3
1-2

30
26
26
24
24
23

1. Viitorul
2. Sepsi OSK
3. Nagyszeben
4. Dinamo
5. Jászvásár
6. Clinceni
7. Târgoviște
8. Voluntari

kormány hivatalosan még semmilyen információval nem szolgált
ilyen tekintetben. Elmondta, módosítottak a szabályokon, így ötre növelték a lehetséges cserék és húszra
a nevezhető játékosok számát, jelenleg pedig készül az az egészségügyi protokollum, amely szerint
megrendezhetők lesznek a találkozók. Ehhez több nyugati bajnokságban elkészített mintát vettek alapul.
Azt biztosan állíthatja – mondta az
elnök –, hogy semmiképpen nem
támogatják egyetlen mérkőzésnek
sem az elhalasztását, még akkor
sem, ha esetleg kerül olyan játékos,
akinél kimutatják a koronavírus jelenlétét. „Minden lehetőséget megvizsgálunk – mondta Burleanu –, és
szabályzatba fektetjük a követendő
eljárást a legrosszabb forgatókönyv
esetében is.”
Arra a felvetésre, hogy a jászvásári klub sportorvosa felmondott,
mert úgy ítélte meg, hogy az előírások betartása fizikai lehetetlenség,
Burleanu azt mondta: nem a szövetség hozza a törvényeket, de köteles
azokat betartani. Ugyanez volt a véleménye azokkal a hangokkal kapcsolatban is, amelyek azt szeretnék,
hogy legalább korlátozott számú
(például bérletesek), a lelátón távolságot tartó szurkolót engedjenek be
a mérkőzésekre. „A nézőket nem a
szövetség tiltja ki a mérkőzésekről”
– mondta.
A labdarúgó 1. ligában a március
eleji félbeszakadásig a rájátszásból
két fordulót játszottak le, a befejezésig a felsőházban nyolc, az alsóházban 12 forduló maradt hátra. Az
UEFA legutóbbi állásfoglalása szerint a bajnokságokat július 20-áig
kell befejezni.
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További Eb-meccsekre pályázna az MLSZ

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) további Európa-bajnoki (Eb-) mérkőzésekre pályázna, amennyiben néhány házigazda
visszamondaná a rendezést a jövő évi torna
előtt. „Bőven lesznek jelentkezők a rendezést
lemondó városok helyett, de ha lehet pályázni
további meccsekre, akkor az MLSZ pályázni
fog” – mondta Csányi Sándor elnök pénteken,
az M4 Sportnak adott interjújában.
A kontinensviadalt idén június 12. és július
12. között rendezték volna
Budapesten, Londonban, Bakuban, Münchenben, Rómában,
Szentpéterváron, Amszterdamban, Bukarestben, Bilbaóban,
Dublinban, Glasgow-ban és
Koppenhágában. Az európai
szövetség (UEFA) március közepén úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt csak
jövőre, június 11-től július
11-ig tartja meg a tornát, ám a
hírek szerint anyagi okok
miatt több házigazda is a visszalépést
fontolgatja.
A
magyar fővárosban három
csoportmérkőzés és egy nyolcaddöntő lesz az eredeti tervek
szerint.

Az UEFA alelnökeként is tevékenykedő
Csányi Sándor közölte, június 17-én születik
döntés az Európa-bajnokságról, és az európai
kupasorozatok befejezéséről.
Hozzátette, jelenleg az a szándék, hogy a
csapatok a pályán fejezzék be a szezont a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is, és
mivel erre pillanatnyilag minden lehetőség
adott, reálisnak tartja, hogy augusztus végére
lezárul mindkét sorozat.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke

Bukaresti kormánygarancia az Eb-mérkőzések megrendezésére
A Román Labdarúgó-szövetség múlt héten megerősítette, hogy 2021-ben is kész az Ebházigazdai szerepkör betöltésére. A föderáció elküldte az UEFA-hoz a 24., egyben utolsó
garancialevelet, amelyben a román kormány jelezte, vállalja a vendéglátói szerepkörből rá
háruló feladatokat.
Mint ismeretes, a COVID-19 világjárvány arra kényszerítette az UEFA-t, hogy egy évvel
elhalassza a kontinentális bajnokságot, ezért a házigazda városoknak újra be kellett nyújtaniuk a garanciadokumentumokat, írták a hazai föderáció honlapján.
A Ludovic Orban vezette kabinet április 15-én 2021-re is érvényesnek nyilvánította a labdarúgó-Eb közérdekű státuszát és nemzeti jelentőségét.
Az eredeti terveknek megfelelően három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntős találkozót rendeznek majd Bukarestben.
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Folytatódhat
a spanyol futballbajnokság

Június 8-tól zárt kapuk mögött
elkezdődhetnek a mérkőzések a La
Ligában.
„Spanyolország megcselekedte,
amit kellett, és most új lehetőség
nyílik mindenki előtt. Eljött az idő,
hogy visszatérjünk a mindennapjainkhoz. Június 8-tól a La Liga
visszatér” – idézte Pedro Sanchez
miniszterelnök szombati nyilatkozatát az Infostart.
A labdarúgóliga elnöke, Javier
Tebas korábban úgy nyilatkozott,
hogy várhatóan június 12-én játszhatják a koronavírus okozta kényszerszünet
után
az
első
mérkőzéseket – például a Sevilla–
Betis városi derbit –, de hivatalosan
még nem közölték az újraindulás
pontos idejét. Az enyhítés már ezen
a héten elkezdődött, amikor a csapatok legfeljebb tízfős csoportokban elkezdhették az edzéseket.
Tebas, aki jelezte, a másodosztály küzdelmei is újraindulnak,
megköszönte minden érintett, a
klubok, a játékosok, az edzők
együttműködését, ugyanakkor figyelmeztetett: „Nem engedhetünk
az óvintézkedésekből, fontos az
egészségügyi rendszabályok követése, mert a járvány nem térhet
vissza.”
Spanyolországban március 12én függesztették fel a bajnoki küzdelmeket, és a játékosok csak
május elején kezdhették el az
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Fotó: EPA

Két újabb koronavírusteszt lett
pozitív a Premier League-ben
Két klub egy-egy tagjának
lett pozitív a koronavírustesztje
az újabb ellenőrzések során a
labdarúgó Premier League-ben.
Az angol csapatok kedd óta
edzhetnek kis csoportokban, az
újrakezdés előtt, múlt vasárnap
és hétfőn elvégzett vizsgálatok
során három klubból hat személynél mutatták ki a vírust,
így jelenleg nyolc pozitív esetnél tartanak. Az érintettek hét
napra házikaranténba kerültek.
Az angol bajnokságot, amely
eredetileg május 17-én zárult
volna, márciusban függesztették fel a világjárvány miatt, de
a brit kormány a hónap elején
megnyitotta a lehetőséget a
profi sport újraindulásához.
Zárt kapus mérkőzésekkel így a
PL is folytatódhat, a tervek szerint júniusban, a csapatoknak
még kilenc-tíz mérkőzésük van
hátra.

egyéni edzéseket, ha negatív lett a
koronavírustesztjük.
Öt futballistánál mutatták ki a
betegséget, mielőtt május 18-án újraindultak a csoportos edzések is.
A bajnokságból még 11 forduló
van hátra, a tabellát a Barcelona vezeti, de mindössze két pont az előnye az örök rivális Real Madrid
előtt.

Az Újpest és a ZTE sem kapott
klublicencet Magyarországon

A Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalosan csak a június 10-ei listában
(MLSZ) elsőfokú licencadó bizottsága tüntetheti fel az Újpest FC elfogadott lipénteki ülésén 17 csapatnak adta meg az cencét, amikor hiánypótlási eljárás kereelső, további 15 együttesnek pedig a má- tében technikailag a rendszer is ismét
sodosztályú klublicencet, a jelenleg élvo- engedélyezi a tesztmérkőzés adminisztránalbeli együttesek közül mindkét listáról lását.
hiányzik az Újpest FC és a Zalaegerszeg.
Az MLSZ infrastruktúra-szakértői a páAz MLSZ honlapjának közlése szerint lyát rendben találták, a hivatalos engehétfőtől június 2-ig van lehetőség a hi- délyt megadták az Újpest FC részére,
ányzó dokumentumok pótlására, illetve amely így az ősi rivális Ferencvárost
bizonyíthatják azt, hogy megfelelnek a május 27-én, szerdán 21 órai kezdettel
klublicenc szabályzatának.
(TV: M4 Sport) a Szusza-stadionban foAz elsőfokú licencadó bizottság legkö- gadja (az újjáindult magyar bajnokság és
zelebb várhatóan június 10-én találkozik, Magyar Kupa első mérkőzéseinek beszáamely üléssel az elsőfokú eljárás lezárul. molóiért lapozzanak – a szerk.). „Az ÚjUtána a kluboknak már nem lesz lehető- pest FC minden feltételnek eleget tett,
ségük a hiánypótlásra.
hogy megkapja az NB I-es tagsághoz
Az MLSZ kilenc csapatnak adta meg a szükséges licencet” – áll a közleményben.
nemzetközi klublicencet is.
A szövetség honlapján
megjelent lista szerint az Újpest FC első és másodosztályú licencet sem kapott, ám a
csapat honlapján megjelent
szombati közlemény szerint
„a 2020–2021-es futballidényre a klub megkapja a licencengedélyt, amelyről az
MLSZ biztosított bennünket”.
Magyarázatként a lila-fehérek hozzáfűzték, hogy a
Szusza Ferenc Stadion felújított centerpályájának – korábban áprilisra tervezett –
tesztmérkőzésére a koronavírus-járvány miatt csak egy Tanácstalan újpesti játékosok: nem lesz baj? A Szusza Ferenc Stadion
héttel ezelőtt került sor. Az felújított centerpályájának – korábban áprilisra tervezett – tesztmérkőMLSZ elektronikus rend- zését a koronavírus-járvány miatt csak egy héttel ezelőtt játszották,
szere azonban ezt megelő- ezért nem kapták meg eddig az engedélyt, de június 10-éig minden pazően technikailag lezárt, így pírral rendben lesznek, írták a klub közleményében Fotó: Újpest FC
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Előnyösebb helyzetben
a címvédő Fehérvár

A címvédő MOL Fehérvár FC 1-1-es döntetlent játszott a Mezőkövesd vendégeként a
labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének szombaton, zárt kapuk mögött játszott első mérkőzésén, így előnyösebb helyzetben várja a
visszavágót.
Lendületesen, ugyanakkor sok hibával csaptak bele a küzdelembe a játékosok, majd néhány perc elteltével úgy tűnt, inkább a
Fehérvár irányítja a játékot. A vendégcsapat
erőfeszítéseinek hamar meg is lett az eredménye, még negyedóra sem telt el, amikor egy
szabadrúgás után Pátkai érdekes mozdulattal,
szinte ülő helyzetből fejelt a hazaiak kapujába.
Ezután is a fehérváriak voltak veszélyesebbek,
de csak a félidő hajrájáig, amikor a kövesdiek
nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, ám
csak kapufáig jutottak.
A fordulás után kiegyenlítettnek tűnt a játék,
de a vendégek többször kerültek gólhelyzetbe,
ugyanakkor a legnagyobb lehetőség a hazaiak
előtt adódott. A folytatásban a Fehérvár valamelyest ráült az eredményre, miközben a Mezőkövesd egyre inkább erőre kapott, és
többször került Kovácsik kapuja elé.
A hajrában egy szöglet után a vendégek védelmi hibáját kihasználva sikerült egyenlíte-

niük a hazaiaknak, akiknek a keddi visszavágón mindenképp gólt kell majd szerezniük
Székesfehérváron, hogy legyen esélyük a döntőbe jutásra.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó Magyar Kupa, elődöntő, 1.
mérkőzés: Mezőkövesd Zsóry FC – MOL
Fehérvár FC 1-1 (0-1)
Mezőkövesd, zárt kapuk mögött, vezette
Farkas Á.
Gólszerzők: Pillár (80.), illetve Pátkai
(12.).
Sárga lap: Vadnai (20.), Berecz (61.), Pillár (62.), Neszterov (82.), illetve Fiola (28.),
Houri (84.).
Mezőkövesd: Szappanos – Farkas D.,
Karnyickij, Pillár, Vadnai – Cseri (81.
Vajda), Neszterov, Berecz Zs., Besirovic
(62. Pekár) – Zivzivadze (90+2. Takács T.),
Jurina (62. Nagy D.).
Fehérvár: Kovácsik – Fiola, Muszliu, Vinícius, Stopira – Pátkai, Houri (92. Elek) –
Bamgboye (69. Nego), Kovács (77. Hodzic), Petrjak (77. Nikolov) – Nikolics
(90+2. Futács).

A fehérvári Viszar Muszliu (b), Ianique dos Santos Tavares (b3) és Funsho Ibrahim Bamgboye (j), valamint a mezőkövesdi Pillár Róbert (b2) és Marin Jurina (b4). Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt.

Nem bírt egymással
az MTK és a Honvéd

A másodosztályból feljutott MTK gól
nélküli döntetlent játszott a vendég Budapest Honvéddal a labdarúgó Magyar
Kupa elődöntőjének első, szombati felvonásán. „Győzzetek értünk, veletek vagyunk!” – állt a hazai szurkolótábor
törzshelyénél kifeszített drapérián. Ezt leszámítva tipikus zárt kapus mérkőzés
volt, amelyen az edzők minden utasítása
tisztán hallható volt.
A találkozón a Honvéd hiába kezdett
agresszív letámadással, az MTK gyors
akciókkal rendre a vendégvédelem mögé
került, s előbb leshelyzet, majd Tujvel védése akadályozta meg a hazai vezetést. A
kispestiek később is pontatlanul és kissé
lassan futballoztak, labda nélküli játékban
is rendre le voltak maradva, így a kék-fehérek játszottak fölényben a 25. percben
elrendelt ivószünetig, de csak néhány ígéretes lövőhelyzetig jutottak. Az első komoly Honvéd-helyzetre több mint fél órát
kellett várni, majd a játékrész vége ismét
MTK-lehetőségeket hozott, azonban gól
nem született a szünetig.
A második félidő ott folytatódott, ahol
az első abbamaradt: az MTK támadott, a
Honvéd védekezett, ebben a felvonásban
viszont hamarabb kiszabadult a szorításból az élvonalbeli együttes, amely a kapufát is eltalálta Hidi révén, majd
Lanzafame lőtt veszélyes szabadrúgást.

Sigér duplájával fordított a Ferencváros a Debrecen ellen

A listavezető és címvédő Ferencváros 2-1re legyőzte a vendég Debrecent a labdarúgó
OTP Bank Liga első fordulójából elhalasztott és szombaton pótolt találkozóján, a magyar futballidény 70 napos, koronavírus miatti
kényszerszünetét
követő
első
tétmérkőzésén.
A meccset eredetileg augusztus elején rendezték volna, de a csapatok nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztották.
Az eddig megszokott beengedési procedúrával ellentétben a korlátozott létszámú újságírót már a stadionon kívül két helyen is megállították, míg a harmadik változást az jelentette, hogy a létesítmény sajtó számára
fenntartott részébe csak a testhőmérséklet ellenőrzését követően lehetett belépni.
A stadion környékén – korábbi zárt kapus
eseményekkel ellentétben – nem csoportosultak szurkolók, a lelátó játékoskijáróval szemközti oldalának hosszanti részét pedig szinte
teljes egészében fényképes „drukkerek” foglalták el.
A kezdés előtt elmaradt a szokásos bevo-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, az 1.
fordulóból elhalasztott mérkőzés: Ferencvárosi TC – Debreceni VSC 2-1
(2-1)
Budapest, Groupama Aréna, zárt
kapuk mögött, vezette: Pintér Cs.
Gólszerzők: Sigér (22., 42.), illetve
Bódi (13.).
Sárga lap: Zubkov (28.), Haratin
(36.), Botka (72.), illetve Pávkovics
(64.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics,
Blazic, Botka, Civic – Haratin, Sigér
(88. Somália) – Zubkov (60. Vécsei),
Isael (83. Skvarka), Nguen – Boli (83.
Szihnyevics).
Debrecen: Nagy S. – Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi – Tőzsér (77.
Milunovic) – Bódi, Haris (66. Kundrák), Varga K. (66. Csősz) – Adeniji
(46. Garba), Szécsi.

A szurkolók portréi az üres lelátó székein. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szerdán pótolják az Újpest elleni bajnokit
A címvédő Ferencváros növelte előnyét a
labdarúgó OTP Bank Liga tabelláján, mivel
az első fordulóból elhalasztott és szombaton
pótolt mérkőzésen aratott győzelmével.
A fővárosiak előnye így immár hat pont a
második helyezett MOL Fehérvár FC előtt.
A Ferencvárosnak van még egy elmaradt
meccse: az Újpest FC elleni, idegenbeli rangadót szerdán pótolják.
Ezt megelőzően legutóbb március 14-én
rendeztek mérkőzéseket a magyar élvonalban, amely azóta a koronavírus-járvány
miatt szünetelt.
OTP Bank Liga, 1. forduló: Ferencváros
– Debrecen 2-1; augusztus 3-án játszották:
Mezőkövesd Zsóry FC – Zalaegerszeg 1-0,
Újpest FC – Puskás Akadémia FC 1-3, Kisvárda Master Good – Paksi FC 1-0; augusztus 4-én játszották: MOL Fehérvár FC –
Kaposvári Rákóczi FC 4-2, Diósgyőri VTK
– Budapest Honvéd 2-1.

nulás, és a csapatok sem üdvözölték
egymást a hagyományos módon. A
mérkőzéshez az első pillanattól a
hangszórókból folyamatosan szóló
stadionalaphang biztosított némi atmoszférát.
A találkozón a Ferencváros azonnal magához ragadta a kezdeményezést, a visszahúzódó Debrecen sok
mozgással szűkítette a területet. Az
első nagyobb helyzet mégis a kontrákra építő vendégek előtt adódott –
Varga Kevin ziccerét Dibusz szögletre mentette –, majd a 13. percben
Bódi Ádám remek átlövésével megszerezte a vezetést a DVSC.
A Ferencváros nem roggyant
meg, és a 22. percben egyenlített:
Boli keresztlécről visszapattanó fejesét Sigér Dávid 8 méterről vágta a

Fotó: MTK Budapest

Az újabb ivószünetben az MTK hármas
cserét hajtott végre, ettől ismét megélénkült a játéka, de Tujvelnek nem akadt komoly védenivalója. Noha az MTK
irányított a hajrában is, a meccs ziccerét
a Honvéd hagyta ki, George ordító helyzetben, 10 méterről szemben a kapussal
telibe lőtte Vargát. A hazaiak kapufája
zárta le a második felvonás érdemi
részét, a döntés a keddi visszavágóra maradt, amelyet a Puskás Arénában tartanak.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó Magyar Kupa, elődöntő,
1. mérkőzés: MTK Budapest (NB II) –
Budapest Honvéd 0-0
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapuk mögött, vezette:
Erdős.
Sárga lap: Palincsár (82.), illetve
Lovric (56.), Gazdag (59.).
MTK Budapest: Varga B. – Fülöp N.,
Katona M., Varju, Pintér Á. – Mezei
(69. Bognár I.), Palincsár, Cseke – Lencse (69. Bíró), Schön (69. Gera), Prosser.
Budapest Honvéd: Tujvel – Mezgrani, Lovric, Niba, Uzoma – Nagy G.,
Hidi – Gazdag (76. Ugrai), Lanzafame
(90. Kesztyűs), Moutari (76. Kukoc) –
George.

A ferencvárosi Lovrencsics Gergő (b) és Varga Kevin, a
DVSC játékosa. Fotó: MTI/Illyés Tibor

vették az irányítást, de egyenlíteni nem tudtak.
A bajnokságban a Ferencváros pályaválasztóként immár ötven találkozó óta nem talált legyőzőre, ebben az időszakban a 39.
győzelmét aratta. Az FTC-nek a 2020-as
hazai mérkőzéseit illetően viszont megszakadt egy sorozata: öt összecsapást követően
először kapott gólt.

vendégek kapujába. A folytatásban kiegyenlítődött a mezőnyjáték, amely során sokáig
egyik kapu előtt sem adódott helyzet. A 41.
percben aztán Lovrencsics éles szögből leadott lövését védte Nagy Sándor, egy perccel
később viszont Sigér távoli bombája már átszállt a debreceni
kapus felett, így a szünetre a ha1. Ferencváros
zaiak – debreceni nevelésű közép2. Fehérvár FC
pályásuk
duplájával
–
3. Mezőkövesd
megfordították az állást.
4. Puskás AFC
Visszafogott iramú mezőnyjá5. Diósgyőr
tékot és sok technikai hibát hozott
6. Honvéd
a második felvonás eleje, a 63.
7. Kisvárda
percben aztán Isael villant, de ígé8. Debrecen
retes helyzetből leadott kapáslö9. Újpest
vése keresztben elsuhant a
10. Paks
vendégek kapuja előtt. Ezt köve11. ZTE
tően jobbára a hazaiak akarata ér12. Kaposvár
vényesült, a vendégek a hajrára
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A másodosztályt még nem zárták le

Bálint Zsombor

Befejezettnek nyilvánította hivatalosan a
Román Kézilabda-szövetség a felnőtt élvonalbeli
bajnokságokat. Az igazgatótanács azok után ült
össze, hogy az európai szövetség május végéig
kérte az európai kupákban indulók nevét.
Korábban mindenféle forgatókönyvet készítettek arról, hogy miként lehet befejezni a bajnokságot, kidolgoztak ilyen meg olyan versenynaptárt is, azonban mindezt most egyetlen tollvonással sutba dobták. Az európai kupaszereplés
kérdése így is komoly feszültségeket okozott, különösen a női mezőnyben, ahol a listavezető SCM
Rm. Vâlcea indulhat a Bajnokok Ligájában, noha
pontegyenlőséggel és egy mérkőzéssel többel
előzi meg a március elején megdermedt rangsorban a Bukaresti CSM-t. Utóbbi klub be is jelentette, hogy a nemzetközi sport-döntőbíróságon
támadja meg a szövetségi döntést.
Marosvásárhelyi szempontból azonban az a
legfontosabb, hogy a másodosztályt nem zárták
le. Sőt, olyan döntés született, amely most már a
hatóságok által bevezett korlátozások feloldásához köti a döntő torna lebonyolítási időpontját.
Ezt a határozat értelmében legkevesebb 30 nappal
azután rendezik meg a négy csoport két-két legjobbjával, hogy a csapatok lehetőséget kapnak az
edzések megkezdésére a termekben. Szintén fon-

tos döntés, hogy miután az élvonalból senki nem
esik ki, és a csapatok számát 16-ra növelik, az
eredeti két csapat helyett három juthat fel az A
osztályból, és törölték az osztályozó tornát, amelyet eredetileg a feljutási torna 3-4. helyzettje és
az élvonal 11-12. helyezettje vívott volna.
A mostani döntés nem tér ki a lebonyolítási
rendre, ezért feltételezzük, hogy a legutóbb elfogadott változat marad érvényben, amelyben egyenes kieséssel döntik el a feljutás kérdését. Ennek
megfelelően a Marosvásárhelyi CSM a Dacia Mioveni együttesével játszik majd az első körben. A
helyszínről szintén csak akkor döntenek, amikor
az időpont is kitűzhető lesz.
Amennyiben a tornát július vége után rendezik,
akkor kérdés, hogy milyen kereteket használhatnak a csapatok, hiszen a régi szerződések érvényüket veszítik, ugyanakkor arra nem tértek ki,
hogy az új igazolások bevethetők-e. Amint a marosvásárhely csapat szakmai igazgatója, Claudiu
Evi bevallotta a múlt héten, a csapat több játékosát igen nehéz lesz Marosvásárhelyen tartani a
következő bajnoki idénytől.
Az ifjúsági bajnokságok döntő tornáját szintén
megrendezik, ugyancsak 30 nappal a korlátozások feloldását követően. A női ifjúsági bajnokság döntő tornáján ugyancsak a Marosvásárhelyi CSM, a serdülő fiúknál a marosvásárhelyi
Szász Albert Sportlíceum csapata érdekelt.

Fotó: Nagy Tibor

A Forma–1 mezőnye támogatja
a zárt kapus futamokat

Egybecseng a versenyzők véleménye: inkább nézők nélkül versenyeznek, mint sehogy

A versenyzők érdekvédelmi szervezetének elnöke, Alexander Wurz szerint a mezőny minden pilótája
támogatja a zárt kapus futamokat, így
ugyanis sokkal hamarabb újraindulhat
a világbajnoki szezon, mintha az F1
arra várna, mikor fogadhat újra nézőket.
A koronavírus jelentette fenyegetés
miatt a szezon első versenyei –
amennyiben újraindulhat a bajnokság
– biztos, hogy zárt kapuk mögött zajlanak majd, a tömegrendezvényeket
ugyanis a legtöbb országban továbbra
is tiltják. A hangulat így messze elkerülhetetlenül elmarad majd a megszokottól, a versenyzők azonban
támogatják a zártkapus viadalokat.
Alexander Wurz szerint valamennyien
megértették, hogy a jelenlegi körülmények között nincs más lehetőség a versenyzésre, a szezont pedig már ők is
nagyon újra szeretnék indítani.
„Szerintem senki sem rajong a szel-

Hivatalos: vége a kosárlabdaidénynek, de nem teljesen

Bálint Zsombor

Hosszas kivárás után hivatalos
döntést hozott a Román Kosárlabda-szövetség a bajnoki idény berekesztéséről. Tulajdonképpen már
korábban tudták, hogy a felnőttbajnokságot nem tudják majd időben
befejezni, de kivártak az utolsó pillanatig, hogy a szerződéssel rendelkező játékosok legalább a
kényszerszabadságra járó támogatást megkapják.

Nyári liga a rájátszás helyett

A döntés értelmében, amelyet
múlt héten már lapunkban is ismertettünk, nem hirdettek bajnokot,
ami a női mezőnyben kisebb értetlenséget okozott, hiszen a tizenhárom csapat közül tíz arra szavazott,
hogy az alapszakasz eredményei
alapján Sepsiszentgyörgy kapja
meg a bajnoki címet. Az európai
szövetség javaslata is ez volt: ahol
lezárult az alapszakasz, ott lehet
bajnokot hirdetni, még akkor is, ha
a rájátszást már nem tudták megrendezni. A szövetségnél azonban úgy
vélték, hogy ha a férfiaknál, ahol
sokkal kiegyensúlyozottabb volt a
mezőny, nem lenne igazságos bajnokot hirdetni, akkor ezt a nőknél
se tegyék meg.
Némi kárpótlásul augusztusban
megrendezik a nyári ligát a felnőtt
csapatok számára, ebben a bajnokságban a részvétel fakultatív, és
csakis belföldi játékosokkal játszhatnak a csapatok. A rendezéssel

kapcsolatosan egyelőre semmiféle
információt nem közöltek.
Nem záródtak le azonban teljesen az ifjúsági bajnokságok: augusztusban, az eddigi eredmények
alapján a legjobb nyolc csapattal
korosztályonként döntő tornákat
játszanak. Annak a lehetősége is felmerült, hogy ezeket szabadtéri pályákon rendezzék, visszatérve a
sportág néhány évtizede teljesen elfeledett változatához, amennyiben
hosszú ideig nem lehet még használni az iskolák sporttermeit.
Ugyancsak megrendeznék az U10es és U12-es, azaz a mini- és gyerekkosárlabda-bajnokságokat,
amelyeket június végéről–július
elejéről augusztus végére–szeptember elejére halasztottak.

Szkeptikus
marosvásárhelyiek

A megyeszékhely egyetlen élvonalbeli sportklubját, a női csapatokat működtető Sirius-Mureșult nem
érte váratlanul a szövetségi döntés,
hiszen egy ideje folyamatosan
egyeztettek ezekről a föderációval
– mondta el Kiss István klubelnök,
azonban azt is közölte, nem minden
döntéssel értettek egyet.
A mini- és gyerekkosárlabda-bajnokságok lejátszása a nyár végén
teljességgel kivitelezhetetlen –
vélte, és kizárta annak a lehetőségét, hogy a klub csapatai részt vehessenek ezeken, noha eredetileg
lettek volnak induló csoportjaik.
Ezeket a gyerekcsoportokat a múlt

év végén toborozták, de márciusban
kénytelenek voltak felfüggeszteni a
tevékenységet. Olyan körülmények
között, hogy nem csak az iskolák
sporttermeit nem használhatják, de
az udvaraikra sem kapnak jelenleg
bebocsátást, nem tartotta lehetségesnek, hogy ismét kellő időben
összegyűlhessenek ezek a csapatok,
különösen a nyári vakációban.
Ami az ifjúsági bajnokságokat illeti, a klubnak az U13-ban van csoportja, amely az eddigi rangsorban
a 13-14. hely tájékán van. A gyerekek egyéni edzéstervet kaptak erre
az időszakra, és amennyiben a
döntő tornáról többen visszalépnek,
akár esélyt is kaphat a csapat a já-
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Fotó: XPB

lemfutamokért, sem én, sem a versenyzők, ugyanakkor egyikük sem mondta,
hogy nem akarna zárt kapuk előtt versenyezni, vagy, hogy rossz érzései vannak ezzel kapcsolatban – mondta
Wurz. – A zárt kapus futamokkal hamarabb visszatérhetünk, mintha arra
várnánk, hogy nézők előtt rendezhessünk versenyeket” – hangsúlyozta az
osztrák, majd kijelentette, az F1-nek
mindenképp újra kell indulnia, hiszen
sok más sporthoz hasonlóan a királykategória is rengeteg ember megélhetését biztosítja.
„A Forma–1 egy globális iparág –
jelezte. – Mint az összes kormány a világon, jelenleg mi is próbáljuk valahogy újraindítani az ipart, a gazdaságot, mert az emberek megélhetése
múlik rajta, családok sorsa és jelzálogok függnek tőle. Ugyanez a helyzet itt
a Forma–1-ben is” – zárta gondolatát a
Benetton, a McLaren és a Williams korábbi versenyzője.

tékra augusztusban, a döntő tornán,
azonban erre nem csak a rangsorban
elfoglalt hely miatt csekély az esély
– mondta a klubelnök –, aki szerint
csak az új iskolai év elején lehet
majd érdemben beszélni a felkészülés és a mérkőzések újjákezdéséről.

Nem világos, hogyan
tovább

A legnagyobb probléma a felnőttcsapattal van, miután márciusban
egyik napról a másikra jövedelem
nélkül maradtak. A játékosoknak
május végén lejár a szerződésük,
március elejétől pedig kényszerszabadságon vannak, de eddig csak a
márciusi fél hónapra kapták meg a
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kormánytól az ígért összeget. A
klub a maga részéről óvatosan költekezett az idény alatt, de a hirtelen
bekövetkező válság következtében
az utolsó hónap fizetéseivel még ma
is tartozik a játékosoknak, miután a
legtöbb szponzor felfüggesztette a
támogatási szerződést. Olyan korábbi támogató cégekről is tudomása van – mondta Kiss István –,
amelyek megszűntek a válság miatt.
Márpedig a kizárólag magánpénzekre támaszkodó csapat számára
ez a kegyelemdöfést jelentheti.
Egyelőre szinte biztosra vehető,
hogy az augusztusi nyári ligában
nem vesznek részt, és jövő idény
kapcsán is teljes a bizonytalanság.
Még a szövetség sem jelölte ki a beiratkozási határidőt, és a rendezés
mikéntjéről sem esett szó, hiszen a
közgyűlést is el kellett halasztani.
„Júliusig azonban mindenképpen le
kell tisztulnia a helyzetnek, és tudni
kell, hogy milyen támogatásra számíthatnak ahhoz, hogy felnőttcsapat induljon a következő bajnokságokban is. Játékosok lennének, tudjuk, hogy ki maradna, ki jönne Marosvásárhelyre, légiósokat pedig
ajánlanak eleget az ügynökségek, és
a két amerikai is jelezte, hogy szívesen visszajönne, azonban nem tudunk semmit ajánlani nekik addig,
amíg nincs miből” – mondta a klubvezető.
Hozzátette: folyamatosan tartja a
kapcsolatot a régi szponzorokkal,
amelyek kivárnak, és állandóan próbál újakat is felkutatni, egyelőre
azonban nem lehet tudni, hogy megmarad-e a felnőttcsapata a klubnak
a 2020–2021-es idényben is.
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Sokan sodródtak
az éhezés küszöbére
(Folytatás az 1. oldalról)

Minimálbérből szinte
lehetetlen tartalékolni

Csata Éva, a Hifa Románia
Egyesület igazgatója elmondta: a
Solidaris Egyesület kereste meg
őket a javaslattal, hogy a járvány
okozta krízishelyzetben fogjanak
össze a mindennapokban is segítő
munkát végző civil szervezetek.
Rendkívül szoros és sokrétű összefogás volt, hiszen rengeteg segélykérő telefonhívás érkezett, és a
gondokat esetleg egy adott szervezett nem tudta volna megoldani, ellenben a többiek erőforrásait,
kapcsolatait igénybe véve orvosolni
tudták a problémát.
– Szép időszak volt, ami az öszszetartozásról szólt – mutatott rá
Csata Éva, aki szerint érdekesen
alakult az emberek viselkedése a
járvány idején: az első három hétben hatalmas volt a pánik, utána következett egy dacoló hozzáállás,
elsősorban az idősek részéről,
mondván, úgyis kimennek, lesz ami
lesz. Két-három hét elteltével kezdett körvonalazódni egy igen égető
probléma, sokan munka nélkül maradtak, és nem voltak tartalékaik,
vagy éppen felélték azt a kevéskét,
ami volt. Ami nem csoda, hiszen, ha
valaki minimálbérből tartja fenn
magát, és tisztességesen fizeti a
számlákat, nincs amiből tartalékoljon – tette hozzá a Hifa igazgatója.
Megemelkedett a munkát keresők száma, ugyanakkor azon betegek, idősek száma is, aki mellé
gondozót kerestek, ezt a keresletet–
kínálatot próbálták meg összehangolni úgy, hogy az mindenkinek a
problémájára megoldást jelentsen.

Ugyanakkor nagyon sokan igényeltek orvosi segédeszközöket; míg a
szükségállapot beállta előtt tele volt
a szervezet raktára ilyen kellékekkel, a járvány beállta utáni két hétben teljesen kiürült a készlet, a
kórházi ágytól a mankókig mindenre óriási igény mutatkozott, hiszen otthon kellett ellátni a
betegeket. Csata Éva hangsúlyozta:
a fogyatékkal élők, akiket ők a mindennapokban felkarolnak, rendkívül fegyelmezetten vészelték át a
nehéz időszakot, és bár azt hitték,
tömegesen érkeznek majd a kétségbeesett telefonhívások, ehelyett inkább baráti beszélgetéseket folytattak. Mint mondta, évek óta működik egy projektje a Hifának, a
polgármesteri hivatal támogatásával több mint félszáz nehéz sorsú
családnak biztosítanak rendszeresen élelmiszercsomagot. Ez eddig is
életmentő volt az érintett családoknak, de jelen helyzetben létfontosságúvá vált. Ellenben volt arra is
példa, hogy amikor megkeresték a
családot, amelyről az anyagi helyzetüket ismerve tudták, hogy már az
éhezés határán állnak, ott azt mondták, vigyék inkább annak az élelmiszert, akinek nagyobb szüksége van
rá – jegyezte meg Csata Éva. Mint
mondta, a járványhelyzetből fakadó
megszorítások miatt többen kérték
a segítségüket különféle adminisztratív teendők terén is, például, hogy
elhunyt az idős szülőtől a külföldön
élő gyerekei végső búcsút vehessenek. Ezen esetekben jogi tanácsadással, valamint az adminisztratív
teendők intézésében is segítették a
nehéz helyzetben lévő családokat.

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. május 22-én kelt
302. számú rendelet
a Maros Megyei Tanács 2020. májusi nyilvános, soros ülésének az összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 2020/55. sz. törvény előírásaira, amely a COVID-19 világjárvány hatásainak megelőzését és leküzdését célzó intézkedésekről rendelkezik, továbbá a 2020/394. sz. kormányhatározattal bevezetett
vészhelyzeti állapotra, amelyet módosításokkal és kiegészítésekkel a 2020. május 20-i
5. sz. román parlamenti határozat engedélyezett, és amely a COVID-19 világjárvány hatásainak a megelőzését és leküzdését célozza, és a vészhelyzet idejére alkalmazandó
intézkedésekről rendelkezik,
mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják,
hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon az előírt egészségügyi szabályok betartásával,
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sz. sürgősségi kormányrendelet 178.
cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének
a) pontjával és a 135. cikkellyel, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának
előírásai alapján,
elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre 2020.
május 28-ra, 13.00 órától, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.
(2) A soros ülés napirendjének a tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.
3. cikkely Jelen rendeletet közlik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik
a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.
Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2020. 05. 22-i 302. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács május 28-i soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Maros megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására
vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a „Maros megye, Marosvásárhely municípium, Budai Nagy Antal
utca 24/A sz. alatti tulajdon és az utca közötti kerítés újraépítése” elnevezésű beruházás kivitelezéséhez a Lupşa Alexandrunak adott szomszédsági beleegyezésre vonatkozóan.
Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
3. Határozattervezet a Marosvásárhely municípium, 1918. December 1. út 24-26. sz.
alatti, a megye köztulajdonához tartozó ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet egy „Áthágási értesítő” jóváhagyásáról, amely a 2019.04.16-i 982.
sz. szerződés kötelezettségeivel kapcsolatos, amely Maros megye dicsőszentmártoni 5ös övezetében a köztisztasági szolgáltatás részét képező települési hulladékok összegyűjtésére és szállítására, valamint más hulladékkezelési eljárásokra vonatkozik.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet egy „Áthágási értesítő” jóváhagyásáról, amely a 2019.04.16-i 983.
sz. szerződés kötelezettségeivel kapcsolatos, amely Maros megye balavásári 6-os övezetében a köztisztasági szolgáltatás részét képező települési hulladékok összegyűjtésére
és szállítására, valamint más hulladékkezelési eljárásokra vonatkozik.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV egyes adminisztrátorai mandátumának a megújítására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV egy ideiglenes adminisztrátorának kinevezéséről.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV vezetőtanácsában
két, nem ügyvezető igazgatói állás, az auditáló bizottság tagjainak kinevezésére vonatkozó eljárás elkezdéséről.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet a Maros Megyei Ipari Park Rt. közgyűlésében a Maros Megyei Tanács
képviselőjének a kijelölésére vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet Maros megye 2020–2023-as gazdasági-katonai monográfiájának a
jóváhagyására vonatkozóan.
Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
11. Határozattervezet „A kerelőszentpáli övezeti hulladéklerakóhoz vezető bekötőút
kiszélesítése” elnevezésú beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszakigazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan.
Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
12. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK
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Hétfőtől nyitva a könyvtár

A Maros Megyei Könyvtár hétfőtől ismét fogadja
a közönséget – áll a lapunknak is eljuttatott közleményben. Az ügyfélfogadási program és a biztonsági
intézkedések a jelenleg elfogadott jogszabályokkal
állnak összhangban.
A könyvtár épületeibe való belépésre és a dokumentumokhoz való hozzáférésre is vonatkoznak az általános érvényű biztonsági szabályok.

Így a program egységes a könyvtár valamennyi
részlegén és kirendeltségén, azaz naponta 10-17.30
óra között fogadják az olvasókat, 14-15 óra között
pedig szünetet tartanak, mely alatt fertőtlenítik a helyiségeket.
Mindezekről részletek az olvasókhoz szóló alábbi
levélben olvashatók, valamint az intézmény Facebook-oldalán.

Mindannyiunkbiztonságaérdekébenmegkérjük,tartsákbeazalábbiszabályokat.
A könyvtárba való belépéskor testhőmérséklet-mérésre kerül sor. Akinél 37,3 fölötti értéket mutat a hőmérő, vagy érzékelhető tünetei vannak (köhögés, láz,
torokfájás, légúti problémák, általános elgyengülés),
nem engedhetjük be a könyvtárba. Megkérjük, térjen
vissza egy másik nap.
A könyvtár közterület, így a védőfelszerelés viselése kötelező. Helyesen viselt (az orrot és a szájat teljesen takaró) maszk nélkül, megkérjük, ne próbáljon
bejönni!
Használja a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítőszeres
lábtörlőt, valamint a kézfertőtlenítőt. Csak ezután veheti útját a kívánt részleg irányába.
Az épületben tartózkodó személyektől maradjon
minimum 2 méter távolságra.
Kérjük, tartsa be a könyvtár belterében a földön látható jelzéseket, amelyek a belépést és a közlekedést
szabályozzák.
Csak szükség esetén használja a liftet, egyszerre
csak egy személy. Adjon elsőbbséget a 65 év fölötti
személyeknek!
Ha barát, családtag, ismerős stb. kíséretében érkezik a könyvtárba, azt ajánljuk, hogy a kísérő személy
az épületen kívül várakozzon. Ellenkező esetben
ameddig ő az épületben tartózkodik, addig más olvasónak kell majd kint várnia, hogy elkerüljük a zsúfoltságot.
A könyvkölcsönző részlegekre nem lehet bemenni,
nézelődni, válogatni. A könyvtárosok átveszik a viszszahozott könyveket, és kiadják önnek azokat, amelyeket ki szeretne kölcsönözni (amennyiben a kívánt
példány nincs már kikölcsönözve vagy karanténban).

Legtöbb 5 könyv kölcsönözhető mindegyik részlegről, 2 hetes határidőre.
A március 12-ig kikölcsönzött könyvek május 25.
és június 25. között hozhatók vissza késedelmi díj nélkül.
Ebben az időszakban ezeknek a határidejét nem
lehet meghosszabbítani sem a helyszínen, sem telefonon.
Minden visszahozott könyv 5 napig karanténba
kerül.
A multimédia-eszközökhöz nincs hozzáférés.
Az olvasótermeket nem lehet tanulóhelyként használni. Csak a könyvállományhoz való hozzáférés céljából tartózkodhatnak olvasók az olvasóteremben,
maximum egy óráig, hogy lefényképezhessék a szükséges oldalakat, és maximum 2 könyvhöz férhetnek
hozzá.
Kedves olvasó! Amennyiben folyóiratokból, periodikából van szüksége információra, írja meg a
periodice@bjmures.ro címre a kívánt kiadvány címét,
számát, a cikk címét, a szerző nevét, a lelőhely adatait. 48 órán belül e-mailben, elektronikus formában
fogja megkapni a kért oldalakat. Azoknak a kéréseknek, amelyek nem tartalmazzák a pontos adatokat,
nem tudunk eleget tenni. Egy teljes gyűjtemény átkutatása sajnos nem tartozik a lehetőségeink közé, ezért
válasz nélkül fognak maradni.
Számítunk a türelmére, még akkor is, ha a megszokottnál lassabban fog működni a szolgáltatásunk.
Ezek a szabályok mind az ön, mind a könytárosok
biztonságát szolgálják.

Tisztelt olvasók!

Szeretettel

a könyvtár

A katolikus iskola története két és fél percben –
az Erdély TV gyártásában

Évszázados múlt, újraindulás, megpróbáltatás, újrakezdés és számtalan emlék – mindezeket tartalmazza a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai Líceum népszerűsítése céljából készült kisfilm.
„Az Erdélyi Magyar Televízió fontosnak tartja,
hogy segítsen a sok megpróbáltatás után újraindult,
élő és élni akaró iskola bemutatásában. Folyamatosan
jelen volt minden fontos pillanatban, s erkölcsi kötelességének tekintette, hogy amikor az iskola megkérte, hogy segítsen egy promóciós film
összeállításában, ezt vállalja. Köszönjük!” – írta
Tamási Zsolt iskolaigazgató az Erdély TV-nek küldött
levelében.
Az iskolának az elmúlt évek meghurcoltatásai után
sikerült újra talpra állnia, éppen elkezdte a 2020–
2021-es beiratkozáshoz szükséges népszerűsítést,

amikor a járványhelyzet miatt – a többi tanintézménynyel együtt – leállni kényszerült. Az oktatási minisztérium a napokban módosítja és egészíti ki a
beiratkozási naptárat, illetve teszi közzé a gyerekek
általános iskolába való felvételének módszertanát a
2020–2021-es tanévre.
Ez a kisfilm is hivatott arra, hogy a virtuális térben
segítsen felhívni a figyelmet, hogy van Marosvásárhelyen egy iskola, amely szeretettel várja azokat a diákokat, akik részesei akarnak lenni annak a
közösségnek, amelynek kitartása miatt létezik a II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum,
ahol mindenki otthonra talál, aki a minőségi oktatás
mellett a megélt közösségi élmény részese is akar
lenni.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / e r d e l y t v / v i deos/255484492226259/

Elfogadta csütörtöki ülésén a kormány azt a sürgősségi rendeletet, amelynek értelmében 2,3 millió
rászoruló személynek biztosítanak ingyenesen védőmaszkokat.
A kormányülés után Nelu Tătaru egészségügyi miniszter azt mondta, személyenként 50 védőmaszkot
osztanak majd ki két hónapra.
A következő hátrányos helyzetű csoportokba tartozók kaphatnak védőmaszkokat ingyen: a 2001/416-os
törvény alapján biztosított szociális segélyből részesülő családok tagjai; a 2010/277-es törvény alapján
biztosított családfenntartási pótlékban részesülő családok tagjai; a 704 lejnél kisebb összegű nyugdíjban részesülők; azok a rokkantsági kategóriákba besorolt személyek, akiknek kizárólag

szociális juttatásokból származik jövedelmük
(a 2006/448-as törvény 42-es és 58-as cikke alapján).
Az egyéni védőeszközöket az egészségügyi minisztérium szerzi be, és a megyei közegészségügyi igazgatóságokon keresztül juttatja el a helyi
hatóságokhoz. Ennek érdekében 230 millió lejjel egészítik ki a szaktárca költségvetését.
„A rendelet elfogadásától számított három napon
belül a helyi hatóságok el kell hogy küldjék a megyei
közegészségügyi igazgatóságoknak a jogosult személyek listáját, és amint megtörténik a beszerzés, az
igazgatóságoknak három napon belül továbbítaniuk
kell a maszkokat a helyi hatóságoknak” – mondta Tătaru. (Agerpres)

2,3 millió rászorulónak biztosítanak ingyenesen
védőmaszkot

11

Nemzeti értékké nyilvánították
a vallásszabadság törvényét

A Hungarikum Bizottság 2020.
május 21-én, a 25. jubileumi ülésén
hozott döntésével felvette a Magyar
Értéktárba a vallásszabadság törvényét, beemelve azt a kiemelkedő
nemzeti értékek sorába.
A vallásszabadság törvénye hungarikummá nyilvánításának folyamatát egyházunk kezdeményezte
2017-ben. Első lépésként az Erdélyi
Magyar Értéktár Bizottság 2017.
november 20-i ülésén erdélyi magyar értékké nyilvánította a törvényt. Ezt követően a Magyar
Unitárius Egyház és az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság közösen terjesztette fel a dokumentációt a
Hungarikum Bizottságnak.
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714, 0265/218321. (7505)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést, szigetelést, festést. Tel. 0757-186-299. (7481-I)
VÁLLALUNK tetőfedést, cserépforgatást, bármilyen kisebb javítást, festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát. Saját anyagunkkal dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény.
Tel. 0752-828-789, 0790-081-572.
(7469)

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló szeretettel gondolok testvéremre,
HORVÁTH ANDRÁSRA, a MIF
volt építésztechnikusára halálának 7. évfordulóján.
„Hiába minden, ó hiába!
Meghalt apa. S meghaltak
sorra mind.
De mindazok, akik csak vélem
éltek,
élnek ma is nehéz szívemben,
és elég egy könnyű rebbenés,
kezemre hogyha röpke lepke
száll,
vagy ág érinti vállamat,
ők adnak jelt, akiknek teste
már
meghitt mosolygás, illat vagy
virág,
s csak csontjaik szoronganak
lenn
a föld alatt.”
(Radnóti M.)
Nyugodjon békében!
Nővére, Kati. (7493-I)

Az erdélyi országgyűlés által
1568-ban elfogadott vallásszabadság törvénye Erdély és a magyarság
egyik legfontosabb szellemi kincse,
amely a világon először mondta ki
a gyülekezetek szabad, lelkiismeret
és hit szerinti lelkészválasztás jogát,
ami elejét vette az Európa-szerte
zajló vallásháborúknak. E törvény
kihirdetésétől számolja a Magyar
Unitárius Egyház intézményi létrejöttét.
A bizottság csütörtöki döntésével
megnyílt a lehetőség a vallásszabadság törvénye hngarikummá
nyilvánításához.
A Magyar Unitárius Egyház
sajtóosztálya
Szomorú szívvel, örök szeretettel emlékezünk KÁLMÁN
LÁSZLÓ angoltanárra halálának 8. évfordulóján. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerettei: Éva és
Margit. (7546)

Örök hiányát érezve, szeretetét és emlékét szívünkbe
zárva
emlékezünk
május
25-én a deményházi születésű
JÁNOSI
ÁRPÁDRA
halálának
3.
évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(7461-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett, jó apa, nagyapa, dédtata, testvér, rokon és jó szomszéd,

id. GYÖRGY FERENC

életének 79. évében rövid szen-

vedés után megpihent.

Temetése május 25-én, hétfőn 13

órakor lesz a maroskeresztúri re-

formátus temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk Járay Fekete
Katalinnak szeretett FIA elhunyta
alkalmából. A marosvásárhelyi
Magányosok Klubja. (-I)
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Hirdetőink figyelmébe!

Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakult
rendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettel
felhívjukhirdetőinkfigyelmét,hogy
hirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,
anepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.

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.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

MŰEMLÉKHOMLOKZATOK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres. Kedvező bérezés. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0790-360-725. (sz.-I)

ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz szakképzett PÉKET. Fizetés 3000 lej.
Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64745-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI 2-es POSTAHIVATAL
POSTAI KÉZBESÍTŐT alkalmaz.
Érdeklődni naponta 8-15 óra között a következő telefonszámokon:
0265-224-800, 0265-251-059, 0725-902-396. (sz.-I)

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.)

