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Békésen tiltakoztak a mentősök

Méltánytalannak érzik a veszélyességi pótlék odaítélésének feltételeit

Bölöni lehet
a Ferencváros
edzője

Amarosvásárhelyi szakember előrehaladott tárgyalásokat folytat az Üllői úti
klubbal, és szinte minden részletben
meg is egyeztek már, azaz közel van
a végleges megállapodás.

____________2.
Szeptember 27-én
rendezhetik meg
az önkormányzati
választásokat

Békésen, a távolságtartási szabályokat betartva országszerte tiltakoztak szerdán a mentőszolgálatok dolgozói. Elégedetlenségük oka, hogy miután a mindenkori döntéshozók
évek óta nem veszik figyelembe a kéréseiket, az utolsó csepp
a pohárban az volt, hogy bár a járvány idején végig az élvonalban dolgoztak, és mindannyian fokozottan ki voltak téve
a fertőzésveszélynek, az egészségügyi személyzetnek biztosított veszélyességi pótlék odaítélésekor méltánytalanul jártak el, hiszen a jelenlegi rendelkezések értelmében a 2500
lejes juttatást a mentőszolgálatok dolgozói közül csak azok
kapják meg, akik közvetlenül kapcsolatba kerültek, szállítottak koronavírus-fertőzötteket.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Ebben a nehéz időszakban a mentőszolgálat alkalmazottai oroszlánrészt vállalnak a koronavírusfertőzés-gyanús, valamint a bizonyítottan
fertőzött páciensek ellátásában, ugyanis ők azok, akik egy-egy riasztás
esetén kiszállnak a helyszínre, és kórházba szállítják azokat, akiknél felmerül a fertőzés gyanúja, ugyanakkor a fertőzötteket, akiknél a teszt nyomán beigazolódott a diagnózis, eljuttatják egyik kórházból a másikba. A
mentősök a járvány kitörése óta első vonalban teljesítenek szolgálatot,
mindannyian nap mint nap ki vannak téve a fertőzésveszélynek, ezért
úgy érzik, nem méltányos, hogy csak azoknak a kollégáiknak a munkáját
ismerik el, akiknek „szerencséjük volt” koronavírussal fertőzötteket szállítani.
Magyary Árpád, a Maros megyei mentőszolgálat szakszervezeti vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, tiltakozásuknak valójában több
(Folytatás a 2. oldalon)

Szeptember 27-én rendezhetik meg a
koronavírus-járvány miatt elhalasztott
önkormányzati választásokat, erről
elvi egyezség jött létre a kisebbségben kormányzó jobbközép PNL és a
legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező ellenzéki PSD között.

____________3.
Augusztus 20-án
avatjuk a Bethlenszobrot

A Bethlen Gábor-szobor, amennyiben
augusztus 20-án sikerül felavatni, egy
új kezdet szimbóluma lehet. Új időszámítás kezdődik a marosvásárhelyi emberek, románok és magyarok életében
egyaránt.

____________4.

A székely
és a Habsburg-zászló

Bodolai Gyöngyi

Feltehetően a túlteljesítés buzgalmából eredő rosszindulat vezérelte azt a 234 parlamenti képviselőt, akik június 10-én leszavazták
a törvénytervezetet, amely a romániai magyarság hivatalos ünnepnapjává nyilvánította volna március 15-ét.
Bár a romániai magyarság szándéka ellen irányult, valójában a
szabadság, egyenlőség, testvériség örök életű eszméire mondtak
nemet, amelyet az Európa tavaszának tartott forradalmi megmozdulás képviselői is zászlajukra tűztek, nem csupán csak az 1848-49es magyar forradalom és szabadságharc vezérei és harcosai. Ezzel
a szavazattal a román politikai „elit” képviselői, ha egyáltalán
annak lehet nevezni azokat, akik a parlamentben ülnek, olyan kórussá tömörültek, akik a Klaus Iohannis államfő által megadott, durván kisebbségellenes és nyilvánvaló valótlanságon alapuló hangot
akarják túlharsogni. „Nagyotmondásával” az elnök elérte a célját,
hogy az RMDSZ-szel ne akarjon egyetlen politikai alakulat sem
együttműködni, és államfőként a magyar nemzetiség ellen hangolta
a romániai közvéleményt. Ha az utóbbi időben leszavazott törvénytervezetekre gondolunk – Székelyföld autonómiája, a közigazgatási
törvény, a székely zászló kitűzésének megtiltása –, mindenképpen
igazat kell adnunk Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek, aki szerint
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 16 perckor.
Az év 164. napja,
hátravan 202 nap.

Ma VILLŐ, holnap ANETT
és ANTAL napja.
ANETT: az Anna francia becenevéből ered.
ANTAL: latin eredetű, a római
Antonius nemzetségnévből
származik, amelynek eredeti
jelentése ismeretlen.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 200C
min. 160C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. június 11.
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100 HUF

1 g ARANY

4,8358

4,2483

1,4043

236,6455

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Bolyai Nyári Akadémia

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a 28. Bolyai
Nyári Akadémiát a járványügyi óvintézkedések betartása
okán rendhagyó, online módon szervezi meg. A július 6–
26. közötti időszakban zajló szakmai programokat a tanulás jövője témakörben építették fel, és olyan pedagógiai
kérdésekre helyezik a hangsúlyt, amelyeket részben a
kényszerű távoktatás hozott felszínre. A tanulás jövője címmel három modulból álló, 35 órás online továbbképzési
programot kínálnak a pedagógusoknak. Jelentkezni csak
online lehet a pályázati adatlap pontos kitöltésével, mely
elérhető a www.rmpsz.ro oldalon. Iratkozni június 21-ig
lehet. Az elvégzett modulokról a résztvevők igazolást, bizonylatot kapnak.

Meghosszabbították a határidőt

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség
(APIA) közölte, hogy a vírusjárvány miatt június 15-ig meghosszabbította a földalapú támogatás benyújtásának határidejét. Június 2-áig az országban 746.625 gazda kért
területalapú támogatást összesen 7.277.670 hektár területre. Maros megyében június elejéig több mint 21 ezren
igényelték a támogatást, tavaly összesen 24.906 farmer élt
a lehetőséggel.

Rövid terápiás program
a Bonus Pastornál

A koronavírus-járvány miatti bezártság különösen próbára
tette a szenvedélybetegeket és családjukat, ezt bizonyítja,
hogy a sürgősségi állapot ideje alatt nagyon megugrott a
szenvedélybetegek és a visszaesők száma. A Bonus Pastor Alapítványnak a rendkívüli helyzet miatt elhalasztott tavaszi rövid terápiás programját július 13-24. között tartják
meg, lehetőséget nyújtva az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon. Helyszín: Szentkatolna, Rebeka Missziós
Központ. Jelentkezési határidő: július 10., marosvásárhelyieknek és a környékbelieknek az alábbi elérhetőségen:
Adorján Éva – tel. 0743-039-255.

Gyógyító és kapcsolódó játékok –
élő, online beszélgetés

A Nyitott Akadémia Facebook-oldalán június 16-án 18 órakor dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi adjunktus
és Kerekes Valéria pedagógus, egyetemi oktató élő online
beszélgetése követhető a gyógyító és kapcsolódó játékokról, a kényes nevelési helyzetek kezeléséről és a gyermekkori traumák feloldási lehetőségeiről dr. Aletha Solter
frissen megjelent könyve kapcsán.

Eltolták a határidőt

Akik 2019. évi jövedelmük 2, illetve 3,5 százalékát civil
szervezeteknek vagy egyházaknak szeretnék felajánlani,
június 30-áig tehetik meg. A 230-as számú nyilatkozat
nyomtatványa letölthető az ANAF honlapjáról, illetve a
pénzügyi hivatalokból igényelhető.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Békésen tiltakoztak a mentősök

(Folytatás az 1. oldalról)
oka is van. Az utóbbi években a mindenkori vezetők részéről csupán ígérgetésben volt részük, folyamatosan elnapolták kéréseik megoldását, mindezt pedig tetőzte a 2500 lejes
veszélyességi pótlék méltánytalan megítélése.
– Mi, mentősök, akik nap mint nap az ismeretlenbe megyünk, nem tudjuk, mikor, hol, milyen beteggel állunk
szemben, be kellett bizonyítsuk, hogy volt kontaktusunk,
szállítottunk igazoltan koronavírussal fertőzött beteget.
Csak azok a kollégák kapták meg a veszélyességi pótlékot,
akik ezt bizonyítani tudták. Úgy érezzük, ez diszkrimináció, hiszen mindenik kolléga ugyanannyit dolgozott,
ugyanúgy ki volt téve a fertőzésveszélynek – mutatott rá
az érdekképviselet vezetője. A másik méltánytalanság,
amire rávilágított, az, hogy holott már márciusban tombolt
a járvány, el kellett látni a fertőzötteket, a veszélyességi
pótlék csupán április 7-től jár, ugyanis ekkor jelent meg az
erre vonatkozó rendelkezés. – Nem számít, hogy mi volt
márciusban, holott az az időszak volt talán a legnehezebb,
felkészületlenül ért bennünket a járvány, nem tudtuk, mire
számítsunk, hiszen eddig még nem voltunk ilyen helyzetben. Ennek ellenére egyetlen hívást sem utasítottunk vissza,
mindvégig tettük a dolgunkat. A szerdai akció nem sztrájk
volt, nem állítottuk le a tevékenységünket, nem valaki ellen
szólt a tiltakozásunk, hanem fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy erre a pótlékra jogosultak vagyunk, és úgy méltányos, hogy minden kolléga részesüljön belőle –
hangsúlyozta.
A mentőszolgálatnál dolgozók elégedetlenségének
másik oka, hogy létezik egy évekkel ezelőtt benyújtott státustörvényük, amely 2016-ban átment a szenátuson, azóta
a képviselőháznál valamelyik fiókban hever. Mindemellett
a szükségállapot idejére az élvonalban dolgozóknak béremelést is kilátásba helyeztek, ami egyelőre ígéret maradt.
Több mint kétszáz mentős került kapcsolatba fertőzött beteggel
Magyary Árpádtól megtudtuk, hogy a Maros megyei

mentőszolgálat több mint kétszáz alkalmazottja jogosult a
veszélyességi pótlékra, ugyanis a járvány idején Maros
megye az országos élvonalban volt a megbetegedések számát illetően, így a mentőkocsikon dolgozó személyzet
közül sokan kerültek közvetlen kapcsolatba fertőzöttekkel.
– Teljesen beöltözve megyünk minden híváshoz, hogy
megelőzzük a fertőzést, hiszen ha nálunk egy kolléga megbetegszik, legalább három csoportot a négyből otthoni elkülönítésbe kell küldeni, mivel találkozik reggel az egyik,
este a másik csapattal, napközben pedig dolgozik a saját
csapatával. Ha egy kolléga is megfertőződne, az óriási érvágást jelentene a tevékenységünkre nézve. És ez csak az
operatív személyzet, emellett ott az irodai személyzet,
amely szintén kapcsolatba kerül a mentőkön dolgozókkal,
tehát ők is ki vannak téve a fertőzésveszélynek. Szerencsére a megyében eddig a mentőszolgálat egyetlen dolgozója sem fertőződött meg, holott teljes gőzzel, teljes
létszámmal dolgoztuk végig az elmúlt időszakot, senki nem
ment szabadságra, szabadnapra – jegyezte meg.
Több időbe telt egy-egy páciens ellátása
Érdeklődésünkre a szakszervezeti vezető kifejtette, a járvány idején a mentőszolgálathoz érkező riasztások száma
csökkent – sokan féltek az esetleges kórházi beutalástól –,
viszont az idő, ami alatt eleget tudtak tenni a kéréseknek,
nőtt. Először is amiatt, hogy amikor érkezik a riasztás, a
csapat magára kell öltse a védőfelszerelést. Ez az elején
hosszabb időt vett igénybe, most már rutinosabban megy.
Másodsorban, amikor elérnek a beteggel a kórház kapujába, meg kell várni, amíg elvégzik az epidemiológiai szűrést, és aszerint irányítják tovább a koronavírussal
fertőzötteket ellátó intézményekbe vagy más kórházi részlegekre. Majd miután visszatérnek a mentőállomásra, a biztonsági előírásoknak megfelelően le kell vetniük a
védőfelszerelést, fertőtleníteni kell a mentőautót, ami
mintegy negyven percet vesz igénybe. Ezt egy műszak alatt
annyiszor csinálják végig, ahány riasztás érkezik.

Bölöni lehet a Ferencváros edzője, ha Rebrov távozik

Bölöni László lehet a Ferencváros labdarúgócsapatának
edzője, ha Szerhij Rebrov elfogadja a Fenerbahce ajánlatát,
és távozik az idény végén a magyar bajnoktól.
A Gazeta Sporturilor című lap szerint a marosvásárhelyi
szakember előrehaladott tárgyalásokat folytat az Üllői úti
klubbal, és szinte minden részletben meg is egyeztek már,
azaz közel van a végleges megállapodás.
Bölöni legutóbb Antwerpenben edzősködött, innen az
idény zárultával távozott, mert úgy látta, hogy nincs lehetőség az előrelépésre.
Szerhij Rebrov 2018 óta a Ferencváros edzője, az ukrán
szakembert még egy évig kötné szerződés az Üllői útiakhoz,
és a Paks elleni, szerda esti bajnoki mérkőzés előtt az M4
Sport élő adásában cáfolta, hogy távozni készül.
Fotó: Index

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 3. fordulójának
televíziós közvetítési rendje
Június 12., péntek:
* 20.00 óra: CSU Craiova – FC Botoşani (felsőház)
Június 13., szombat:
* 14.30 óra: FC Voluntari – Academica Clinceni (alsóház)
* 17.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Nagyszebeni Hermannstadt (alsóház)
* 20.00 óra: Bukaresti Dinamo – Chindia Târgovişte (alsóház)
Június 14., vasárnap:
* 17.00 óra: Konstancai Viitorul – Jászvásári CSM Politehnica (alsóház)
* 20.00 óra: Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB (felsőház)
Június 15., hétfő:
* 20.00 óra: Gyurgyevói Astra – Medgyesi Gaz Metan (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom
Sport és a Look Sport/Plus.

RENDEZVÉNYEK

Sütő Andrásra emlékeznek

A marosvásárhelyi Sütő András Baráti Egyesület, az országos EMKE és a kolozsvári magyar főkonzulátus Pusztakamaráson június 17-én 16 órai kezdettel, Sütő András
születésnapja alkalmából ünnepséget szervez. A rendezvényt a járványügyi rendelkezések betartásával tartják
meg.

Warrenné mestersége –
október 26-án

Maia Morgenstern főszereplésével az eredetileg május
28-ára tervezett, majd június 13-ára halasztott Warrenné

A magyar labdarúgó NB I 29. fordulójának
televíziós közvetítési rendje
Június 12., péntek:
* 21.00 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd
Június 13., szombat:
* 17.55 óra: Ferencvárosi TC – Kisvárda
Master Good
* 20.00 óra: Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC
* 22.05 óra: ZTE FC – Paksi FC
Június 14., vasárnap:
* 20.00 óra: Kaposvári Rákóczi FC – Diósgyőri VTK
* 22.05 óra: MOL Fehérvár FC – Újpest FC
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti az
M4 Sport televízió.

mestersége (Profesiunea doamnei Warren) című előadást október 26-ára ütemezték be. A Kultúrpalotába
megváltott jegyek érvényesek maradnak.

Látogatás a mezőmadarasi
levendulamezőre

Az idei kedvezőtlen időjárás miatt később virágzik a levendula, mint az előző években. Ezért a mezőmadarasi
levendulamező tulajdonosai úgy döntöttek, elhalasztják a
látogatásra kijelölt időpontot a várható virágzás kezdetére. Eszerint június 20. és július 12-e között naponta 10től 20 óráig teszik lehetővé az érdeklődők látogatását,
akiknek levendulaalapú termékeket is kínálnak. A szervezők a járványügyi előírások betartását is szem előtt tartják, fertőtlenítőt, kézmosási lehetőséget biztosítanak a
látogatóknak.

2020. június 12., péntek ________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Ismét 200 fölé ugrott
az egy nap alatt jegyzett új fertőzések száma

Ismét 200 fölé ugrott Romániában az egy nap alatt
jegyzett új koronavírusos fertőzések száma – derült
ki a stratégiai kommunikációs törzs által csütörtök
kora délután közzétett adatokból.

Az adatsor szerint az elmúlt 24 órában 237 megbetegedést
jegyeztek, ami 30 százalékkal magasabb érték, mint az elmúlt
egy hónap átlaga. Ráadásul nem egyedi kilengésről van szó,
mert a szerdai érték is magasabb volt a korábbi 30 nap átlagánál.
A legfrissebb hivatalos adatok szerint a vírus február 26-i
megjelenése óta 21 182-en fertőződtek meg az országban. Közülük 15 283-an (a fertőzöttek 72 százaléka) meggyógyultak,
1369-en (a fertőzöttek hat százaléka) pedig meghaltak. Jelenleg 4530 fertőzött személyt ápolnak a kórházakban, közülük
153-at intenzív osztályon.
A kór megjelenése óta több mint félmillió (531 619) tesztet

végeztek. Az elmúlt két napban ismét százezer fölé ugrott
azoknak a száma, akik hatósági karanténban vagy lakhelyi elkülönítésben töltik a kór lappangási idejét. A napi elhalálozások száma immár két hete tíz körül stabilizálódott.
Romániában társadalmi nyomás mutatkozik a járványügyi
korlátozások feloldására, a jobboldali kisebbségi kormány
azonban csak lassan és apró lépésekkel kívánja lazítani a korlátozások körét. Klaus Iohannis államfő kedden azt jelentette
be, hogy a kormány meghosszabbítaná a járvány miatt kihirdetett, jövő héten lejáró veszélyhelyzetet. A parlamenti többséget adó baloldal azonban nem tartja szükségesnek a
hosszabbítást.
A belügyminisztérium sürgősségi helyzetekért felelő államtitkára, Raed Arafat egy televíziós interjúban korainak nevezte
a lazítást, és fokozottnak mondta annak kockázatát, hogy Romániában ismét emelkedni kezd az aktív esetek száma. (MTI)

Szeptember 27-én rendezhetik meg
az önkormányzati választásokat

Szeptember 27-én rendezhetik meg a koronavírusjárvány miatt elhalasztott önkormányzati választásokat – a Mediafax hírügynökség értesülése szerint
erről elvi egyezség jött létre a kisebbségben kormányzó jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) és
a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) között.

A két nagy párt csütörtökön közösen terjesztett be törvénytervezetet arról, hogy november elsejéig hosszabbítanák meg
a polgármesterek és önkormányzati képviselők júniusban lejáró mandátumát. A jogszabály tervezete szerint a helyhatósági
választások időpontjáról a parlamentnek kell majd sarkalatos
törvényben döntenie legalább 60 nappal a voksolás előtt.
A parlamentnek és az államfőnek még tíz nap áll rendelkezésére, hogy felszámolja azt a joghézagot, amely az alkotmánybíróság múlt heti döntése nyomán keletkezett. A taláros
testület alaptörvénybe ütközőnek minősítette, és hatályon
kívül helyezte azokat a jogszabályokat, amelyekkel a kormány, illetve a parlament a koronavírus-járvány miatt meghosszabbította az önkormányzati tisztségviselők június 21-én
lejáró mandátumát.

Azzal minden párt egyetértett, hogy a járvány miatt el kell
halasztani a választásokat, de vita alakult ki arról, hogy menynyivel. A PSD azt akarta elérni, hogy ne a jobbközép kormány,
hanem a parlament baloldali többsége dönthessen az elhalasztott önkormányzati választások időpontjáról. Eddig úgy tűnt,
hogy az ellenzéki PSD minél későbbi, a népszerűtlen kormányzati intézkedések miatt leszálló ágba került PNL pedig
minél korábbi időpontban érdekelt. Sajtóértesülések szerint
most már a PSD is hajlandó elfogadni a korábbi, szeptemberi
dátumot.
A szociáldemokraták egy része az év végén esedékes parlamenti választásokig akarta kitolni az önkormányzati voksolást is, hogy a párt – újraválasztásukban érdekelt –
polgármestereinek mozgósító erejét a parlamenti helyekért
folytatott küzdelemben is kamatoztassák. Az Adevărul című
lap értesülése szerint velük szemben – a koronavírus-járvány
idején több kezdeményezéssel reflektorfénybe került – Gabriela Firea bukaresti főpolgármester álláspontja kerekedett
felül, aki mostani médiaszerepléseit minél hamarabb szeretné
szavazatokra váltani. (MTI)

Népügyvédi vizsgálat
a fertőzöttek kezelése kapcsán

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter „sebészi minőségében”
Az alapvető jogok biztosa vizsgálatot indított a koronavírussal fertőzöttek ápolására szakosodott kór- érthetetlennek nevezte, hogyan minősülhet a kórház börtönházakban, hogy kiderítse: nem kínozzák-e a nek és az ott alkalmazott kezelés kínzásnak, miért kell a járbetegeket.
vány elleni harc első vonalában küzdő, életeket mentő

Renate Weber ombudsman – hivatalos megnevezés szerint
a nép ügyvédje – csütörtökön kiadott közleményében az ENSZ
kínzás elleni bizottságának meghatározására hivatkozott,
amely szerint minden olyan hely, ahol egy embert akarata ellenére karanténban tartanak, fogdának minősül. Szerinte a jelen
helyzetben tekintettel kell lenni arra, hogy a „Covid-kórházakat” a beutaltak csak a hatóságok engedélyével hagyhatják el,
és tünetmentes fertőzötteket is megfigyelés alatt tartanak bennük, a beutalás megtagadásának lehetősége nélkül.
Az embertelen, megalázó bánásmód megelőzését célzó törvényes felhatalmazására hivatkozva az ombudsman körlevélben kért tájékoztatást az érintett kórházaktól az általuk
alkalmazott eljárásokról, ugyanakkor az egészségügyi intézményeknek a beutaltak tudomására kell hozniuk, hogy a nép
ügyvédje honlapján online kérdőívet tölthetnek ki emberi jogaik érvényesítéséről.

egészségügyi alkalmazottaknak ezt a vizsgálódást elviselniük.
Kormányzati tisztségviselőként azonban tájékozódni fog,
hogy a hatályos jogszabályok alapján megalapozott-e az ombudsman vizsgálata – tette hozzá a tárcavezető.
Nemrég az ombudsman óvásának helyt adva helyezte hatályon kívül az alkotmánybíróság azt a sürgősségi kormányrendeletet, amelynek alapján hatalmas bírságokkal sújtották a
kijárási tilalom megszegőit a koronavírus-járvány miatt bevezetett rendkívüli állapot idején.
Renate Weber a – rendkívüli állapotot május közepén felváltó – veszélyhelyzetről szóló jogszabály ellen is alkotmányossági óvást emelt. Keresete nyomán a taláros testület
értelmező határozatában leszögezte: a veszélyhelyzet idején
a polgárok szabadságjogait csak a parlament korlátozhatja, a
kormány ezt nem teheti meg. (MTI)

Az erdélyi lótenyésztést segítő program indult

Elindult az erdélyi lótenyésztést segítő program, gyesi félvér kerül, míg Gyergyóremetén a Bábolnai Nemzeti
amelynek keretében az agrárminiszter négy mént Ménesbirtokon tenyésztett angol telivér ad új lendületet az eradott át csütörtökön a hortobágyi mátai majorban. délyi lótenyésztésnek – sorolta az agrárminiszter.
Nagy István hozzátette: a felajánlott mének fedeztetésre is
A méneket erdélyi gazdákhoz szállítják.

Nagy István kiemelte: a kormány számára kiemelten fontos, hogy a Kárpát-medence hagyományaira építve a magyar
lótenyésztés ismét a világ élvonalába kerüljön, ennek jegyében tartozik az agrártárcához hét nemzeti ménes.
A szakemberek ezekből választottak ki „négy hibátlan,
megnyerő küllemű mént”, amelyek kihelyezésével „segítjük
az erdélyi lótenyésztést, lótartást, a mezőgazdaság fellendítését” – mondta Nagy István.
A lovak két Kolozs megyei fogadóállomásra és két Hargita
megyei tartóhoz kerülnek: Tordára az Őrségi Nemzeti Parkból
egy hidegvérű muraközi, Magyarfenesre a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. méneséből egy
nóniusz, Gyergyószárhegyre a Bükki Nemzeti Park méneséből egy szintén védett, őshonos magyar lófajta, egy mezőhe-

használhatóak amellett, hogy népszerűsítik a magyar őshonos
fajtákat és az angol telivért, amely több magyar lófajta kialakításában vett részt.
A tárcavezető elmondta: figyelemmel kísérik, hogy a kísérleti jelleggel kihelyezett mének közül melyik fajta, milyen hatást gyakorol az erdélyi heterogén ménállományra küllemi
tulajdonságokban, munka- vagy sportteljesítményben.
Az eredményeket időről-időre szakemberek értékelik, és
döntenek arról, hogy a mének maradjanak-e Erdélyben, vagy
térjenek vissza eredeti, magyarországi ménesükbe – jegyezte
meg.
A rendezvény végén Nagy István számadó oklevelet adott
át hortobágyi pásztoroknak, gulyásoknak és csikósoknak, akik
beszámoltak a múlt év szaporulatáról. (MTI)

Ország – világ
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Árvízriasztás 16 folyó vízgyűjtő
medencéjére

Péntek délutánig érvényes elsőfokú árvízriasztást
adtak ki csütörtökön a hidrológusok, amely 16 folyó
vízgyűjtő medencéjét érinti az ország 20 megyéjében. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) tájékoztatása szerint nagy hozamú víz
árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, nő a
folyóvizek szintje, a vízállás meghaladhatja a figyelmeztető szintet a következő folyók vízgyűjtő medencéjében: Visó, Iza, Túr (Máramaros és Szatmár
megye), Nagy-Szamos felső folyása, valamint középső és alsó folyásának mellékfolyói (BeszterceNaszód megye), Lápos felső folyása, valamint
középső és alsó folyásának mellékfolyói (Máramaros
megye), Szamos mellékfolyói (Kolozs, Szilágy, Máramaros és Szatmár megye), Kraszna felső folyása, középső és alsó folyásának mellékfolyói (Szilágy és
Szatmár megye), Maros felső folyása és mellékfolyói
(Hargita, Maros és Beszterce-Naszód megye), NagyKüküllő felső folyása, illetve középső és alsó folyásának mellékfolyói, Kis-Küküllő felső folyása, illetve
középső és alsó folyásának mellékfolyói (Hargita,
Maros, Szeben és Fehér megye). A figyelmeztetés további folyókra is érvényes országszerte. (Agerpres)

Feltételekkel szavazza meg
a PSD a veszélyhelyzet
meghosszabbítását

A szociáldemokrata párti törvényhozók nem fogják
ellenezni a veszélyhelyzet meghosszabbítását, ha a
parlament kap egy tanulmányt a kormánytól, amely
igazolja, hogy az intézkedésekre valóban szükség
van, és nem csak az áttekinthetetlen közbeszerzéseket szolgálja – jelentette ki csütörtökön Robert Cazanciuc, a PSD szenátora. Cazanciuc a
Szociáldemokrata Párt állandó bizottsági ülését követően úgy nyilatkozott: ha a kormány bemutat egy
tanulmányt „például arról, hogy miért kell maszkokat
viselni”, akkor pártja nem fogja ellenezni a veszélyhelyzet meghosszabbítását. A rendkívüli állapot
egyetlen formáját sem szabad azonban az „átláthatatlan közbeszerzések” kedvéért fenntartani, vagy
azért, hogy bizonyos funkciókból politikai alapon cseréljék le a vezetőket – vélekedett a szociáldemokrata
törvényhozó. Arra is figyelmeztetett: amennyiben a
veszélyhelyzet meghosszabbítása jogkorlátozással
jár, ezt törvénytervezetbe kell foglalni. (Agerpres)

Az EB felkérte a tagállamokat
belső határaik megnyitására

Az Európai Bizottság csütörtökön felkérte az európai
uniós tagállamok kormányait, hogy jövő hétfőtől kivétel nélkül oldják fel a koronavírus-járvány miatt bevezetett határzárakat az EU-n belül. A brüsszeli
testület július elsejétől javasolja az unión kívüli országokból az EU-ba érkezőkre vonatkozó utazási korlátozások részleges és fokozatos megszüntetését.
Ylva Johansson belügyekért felelős uniós biztos
brüsszeli sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az
unión kívüli országok közül többnek az egészségügyi
helyzete továbbra sem stabil, így a bizottság ebben
a szakaszban nem javasolja az utazási korlátozások
teljes megszüntetését. Nyomatékosította, hogy az
utazási korlátozások feloldásának mindenképpen fokozatosan kell megtörténnie, és a folyamatnak uniós
szinten összehangoltnak kell lennie. (MTI)

A székely és a Habsburg-zászló

(Folytatás az 1. oldalról)
a rendszerváltás előtti és az azt követő 1990 márciusának
szelei fújnak a román parlamentben, amikor a kisebbségeket érintő hátrányos megkülönböztetés és az asszimiláció politikája a tét továbbra is.
Míg a román többség nemzeti ünneppé nyilvánította
december elsejét, és megszavazta, hogy ünnepnap legyen
június 4-e, a trianoni békediktátum napja is, a romániai
magyarságtól megtagadta, hogy az összmagyarság legszentebb ünnepén, amely minden magyar lelkében ott él,
méltó módon, a rendfenntartó erők túlkapásaitól mentesen, a szabadság szellemében lehessen megemlékezni
egy szabadnap keretében, amelyet a helyi költségvetésből is finanszírozni lehet.
Bár úgy gondolták, hogy az államelnöknél nem tehetik
alább a mércét, a képviselők egyvalamiről megfeledkeztek. Arról, hogy minél jobban próbálnak eltussolni valamit, annál vonzóbbá, fontosabbá teszik azt. S ha az
utóbbi években helyenként megfogyatkozott a nemzeti
emlékhelyeinknél ünneplők sora, a szándékos rosszindulat, már kivívott jogaink megnyirbálása talán felébreszt,
és jobban összekovácsol bennünket.
Bár egy korábbi jegyzetben a történtekkel kapcsolatosan egyetlen józan hangra hivatkoztam a romániai médiában, kiderült, hogy akár a tűt a szénakazalban, találni
még olyan szerzőket, véleményformálókat, akik kilógnak
a sorból. Így például Mircea Dinescu, aki a Caţavencu
hasábjain írt maró gúnnyal az államfő kijelentéséről,
vagy Sabina Fati, a Szabad Európa Rádió tudósítója, aki
a betiltott székely zászlóval kapcsolatosan megjegyzi,
hogy a gyulafehérvári váron szabadon loboghat a Habsburgok zászlaja.
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Augusztus 20-án avatjuk a Bethlen-szobrot

Nekünk, marosvásárhelyieknek volt egy álmunk: álljon
szobor Bethlen Gábor emlékére, akinek városunk mai
nevét és a szabad királyi városi rangot köszönheti. Ezért
kezdeményeztem öt évvel ezelőtt a szoborállítást. Mára,
úgy tűnik, minden bürokratikus akadály elhárult. Augusztus 20-át, politikai és vallási
hovatartozástól függetlenül,
évek óta méltóságteljesen ünneplik a helyiek. Ezúttal pedig
nemcsak az államalapítást, de
a fejedelmet is együtt ünnepelhetjük, mondja Soós Zoltán
polgármesterjelölt.

Jakab Orsolya

– Mire számíthatunk, és minek
árán sikerülhet felállítani a szobrot?
– A Bethlen Gábor-szobor,
amennyiben augusztus 20-án sikerül
felavatni, egy új kezdet szimbóluma
lehet. Új időszámítás kezdődik a marosvásárhelyi emberek, románok és
magyarok életében egyaránt. Meg
fogjuk nyerni a választásokat, és
ugyanúgy, ahogy a nagy fejedelem
idején rohamosan fejlődésnek indult
Marosvásárhely, rohamléptekkel fogunk neki városunk felzárkóztatásának.
– Sokan azt mondják, bármi is
történik Vásárhelyen, valaminek

az árán történik. Alku tárgya. Ez
is alku tárgya lesz?
– Látom az újságcímeket, hallom
az embereket, de nem az foglalkoztat, hogy volt-e alku a szobor felállítása kapcsán. Ha volt is, ezt az
időszakot lezárjuk, nem térhet vissza
többé. Soha többé nem fordulhat elő,
hogy Marosvásárhelyen alárendeltségi politizálást folytasson a magyar
közösség, vagy annak képviselői.
Sem az RMDSZ egyes tanácsosai,
sem a szervezet irányítói nem lehetnek kiszolgálói Floreának és Maiornak vagy másmilyen külső
érdekeknek. A politikai tárgyalásoknak van helye, de az egyezségek
nem zárt ajtók mögött kell szülessenek, hanem az emberek szeme láttára és füle hallattára. Legyen
átláthatóság.
– Tanácsi határozat is volt a
Bethlen-szobor felállításáról…
– Igen, több határozat is született.
2016-ban én is kezdeményeztem
egyet, mert akkor volt aktuális Marosvásárhely 400 éves királyi városi
címe kapcsán. De ami jár, amit törvény ír elő, amire tanácsi határozat
van, arról nem vitázunk és nem alkudozunk. Ha tartozunk valakinek,
kifizetjük. Ha feladatot vállaltunk
valami kapcsán, elvégezzük. Ez elvi
kérdés. Ha legalább ennyit betartottak volna az elmúlt két évtizedben,
nem itt tartanánk. De nem tartották
be. Uraskodtak, hogy ne mondjam,
uralkodtak, és azzal hencegtek, hogy

a golyóstoll az ő kezükben van.
Húsz éven át Floreának, Maiornak
és azoknak volt jó, akik őket kiszolgálták. Ennek véget kell vetni. Magunkkal kell kezdeni. Száműzni kell
azt a gondolatot, hogy ő az úr ebben
a városban, és ezért gazsulálni kell
neki.
– Sokan szkeptikusak, kiábrándultak. Hogyan lehet meggyőzni
20 év után a marosvásárhelyieket arról, hogy lesz változás?
– Megértem őket, hiszen túl sok
kudarcunk volt ebben az időszakban. Ezért próbálok nagyon világosan beszélni. Azokat is be lehet vonni
a közösségi munkába és a szervezet
építésébe, akiket eddig nem tudtunk
elérni. A világban tanuló és dolgozó
marosvásárhelyieket be kell vonni a
szülővárosuk jövőjének alakításába.
El kell felejteni azt a szemléletet,
hogy gyűléseket tartunk a pártirodákban, s akik oda nem jönnek el,
azoknak a véleménye nem számít.
Mindenkire szükség van. Régiekre
és újakra, megfáradtakra és tenni
akarókra, feltétel nélkül támogatókra
és hangos kritikusokra egyaránt. Polgármesterként fel fogom számolni az
érdekösszefonódásokat. Egyetlen
érdek van: a marosvásárhelyi emberek is élhessenek ugyanolyan jól,
mint a nagyváradiak, az aradiak vagy
brassóiak. Román és magyar egyaránt belátta, hogy elég volt Floreából. Szabadulni akar mindenki. Ezen
dolgozunk.

egy enyhe növekedést mutatott máKutatás a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásáról indexe
jusban, és a mobilitási mutatók is pozitív

Túl a válság csúcsán

Mint arról már lapunkban is beszámoltunk, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaságés
Gazdálkodástudományi Karának magyar
tagozatos oktatói és kutatói COVID–19:
Romanian Economic Impact Monitor címmel kutatási projektet indítottak, amely
valós idejű képet kíván nyújtani a koronavírus-járvány romániai gazdaságra gyakorolt hatásáról, valamint az ország
gazdasági perspektíváival kapcsolatos előrejelzéseket és elemzéseket tesz közzé. A
projekt eredményeit az econ.ubbcluj.ro/coronavirus portálon lehet figyelemmel követni, ahol a kutatók naponta aktualizált,
interaktív infografikák segítségével illusztrálják az ország gazdasági helyzetének alakulását. Június 5-e volt a 100. nap az első
regisztrált koronavírusos megbetegedés
óta Romániában. A kutatócsoport erről az
időszakról egy elemzést tett közzé kedden,
amely szerint a járvány több tekintetben is
igen súlyosan érintette a gazdaságot, ám
adataik szerint a válsághelyzet már túljutott a csúcsán.
A kutatási projekt eredményeit a
COVID–19 RoEIM (econ.ubbcluj.ro/coronavirus) online platformon lehet követni,
míg a részletesebb elemzéseket a kutatócsoport a projekt Facebook-oldalán
(www.facebook.com/covid19.roeim) folyamatosan teszi közzé.

A járványnak az első 100 napján összesen 20.103 koronavírus-fertőzéses esetet
regisztráltak, melyből 14.145 személy
meggyógyult, 1308 pedig elhunyt.
Általános gazdasági helyzet
A gazdaság általános alakulását illetően,
március második felétől a járvány erőteljesen éreztette hatását a román gazdaságra.
Következésképpen a gazdaság éves növekedési üteme jelentősen visszaesett, a 2019
negyedik negyedévében tapasztalt 4,3%ról 2,4%-ra 2020 első negyedévében. A
havi közlésű statisztikai adatok alapján készített becslések szerint az ország gazdasága kiemelkedő teljesítményt nyújtott a
2020-as év első két hónapjában, a januárban és februárban mutatott teljesítményt
azonban a járvány kitörése márciusban
már felemésztette.
2020 második negyedévére a kutatócsoport iparági szintű elemzései két számjegyű GDP-csökkenést mutatnak az első
negyedévhez viszonyítva (-14,6%), ami az
utóbbi évtizedek legerőteljesebb gazdasági
visszaesése.
Ám mindemellett fontos megemlíteni
azt is, hogy úgy tűnik, a hatóságok májusi
fokozatos korlátozásfeloldásai következtében a gazdaság túljutott a válsághelyzet
csúcsán. Ezzel összhangban, az áprilisi
hónap negatív rekordjai után, javulnak a
kilátások: a vállalkozók gazdasági bizalmi

Illusztráció

tendenciát regisztráltak az utóbbi időben.
A koronavírus-járvány első 100 napja
alatt egymillió alkalmazott (az összes
munkaerő 15%-a) időszakosan vagy véglegesen elvesztette a munkáját.
A kormány összesen 3,02 milliárd lejt (a
GDP kb. 1,5%-a) költött mindeddig a vállalkozásokat és az alkalmazottakat segítő
intézkedésekre.
A pénzügyi piacok alakulása
A járványhelyzet első heteinek drámai,
akár 20%-ot is elérő csökkenései után a
főbb pénzügyi mutatók fokozatos és folytonos javulást mutattak, aminek eredményeképpen 100 nappal az első
koronavírusos eset után a bukaresti tőzsde
BET-indexe „csak” 7,7%-os kumulált viszszaesést jelez.
A bankközi kamatláb (ROBOR) és az
állampapírok hozamkülönbözeteinek alakulása, a március második felében tapasztalt csúcsok után, a romániai pénzügyi
piacok likviditásának, volatilitásának és a
piaci várakozásoknak a stabilizálódását
mutatja.
A lej árfolyamának leértékelődése az
euróval szemben nem volt drámai
(0,73%), többek között a Román Nemzeti
Bank határozott és időben meghozott intézkedéseinek köszönhetően.
Összehasonlítva az adatokat a 20082009-es válság hasonló időszakával, megállapítható, hogy habár a piacok reakciója
és a pénzügyi feszültségek hasonlóak voltak, a jelenlegi válsághelyzetben a kilábalás gyorsabbnak és egyenletesebbnek
tűnik.
A vállalati szektor helyzete
Az 50 legnagyobb romániai vállalat (üzleti forgalom alapján) számos intézkedést
hozott a COVID–19 terjedésének megelőzésére. A higiéniai és preventív intézkedések mellett kiemelkedő ezen vállalatok
társadalmi felelősségvállalása is: az 50-es
toplistából 26 vállalat jelentős adományokkal támogatta a járványellenes küzdelmet
az országban.
Románia legnagyobb vállalata, a Dacia
45 napra függesztette fel termelési tevékenységét a járvány ideje alatt, május 5-én
indította újra. Az európai autópiac csökkenő kereslete miatt azonban a Renault
csoport felfüggesztette a mioveni-i üzem
tervezett fejlesztési beruházásait, és a
Dacia az újraindulás ellenére is további
1100 alkalmazottat küldött el technikai
munkanélküliségre a június 2–30. közötti
időszakra. (közlemény)

Nem kell Bukarestre
várni az uniós alapok
felhasználásához

Döntő kamaraként fogadta el a képviselőház
szerdán azt a törvénytervezetet, amely közelebb
viszi az önkormányzatokhoz és az állampolgárokhoz az európai uniós alapok lehívásának és felhasználásának feltételeit – írta az RMDSZ
hírlevele Benedek Zakariásra, a szövetség frakcióvezetőjére hivatkozva. A képviselő elmondta, ez
a törvénytervezet gyakorlatilag decentralizálja az
adminisztratív teendők egy részét, és így nem Bukarestet, hanem a regionális fejlesztési ügynökségeket és önkormányzatokat ruházzák fel további
hatáskörökkel. „Ez a törvény lehetőséget nyújt
arra, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek, az
önkormányzatok vagy például a vasúthálózat regionális részlegei le tudjanak hívni európai uniós
alapokat, és ezeket a folyamatokat ellenőrizni és
menedzselni tudják” – fogalmazott a képviselő. A
törvény az államelnöki kihirdetést követően lép
érvénybe. (közlemény)

Mesés-zenés
műsorokat kínál
a hét végén
az Erdély TV

Az Erdélyi Magyar Televízióban június 13-án,
szombaton a SzínHázban 10 órától a Puck Bábszínház előadásában a Kolozsvári meséket, majd
este 8 órától William Shakespeare Mértéket mértékkel című előadását követhetik a nézők.
Vasárnap 10:30-tól a csíksomlyói kegytemplomban tartott szentmisét élőben közvetíti az Erdély TV. 13:30-tól az Üzenet szeretettel műsor
vendégei Regián Melinda, a csíkrákosi Gerendely
férfikórus vezetője és Harcsa Veronika, magyarországi dzsesszénekesnő. A 17 órától kezdődő
Pszichotrillákban Badics Petra és dr. Kádár Annamária arról beszélgetnek, mi lehet az oka annak,
hogy egyre több 11–15 év közötti európai gyerek
küzd mentális problémákkal. A 17:30-tól kezdődő
Hitéletben Márk Elemér holokauszttúlélő történetével ismerkedhetnek meg a nézők. Este 8 órától
a SzínHázban a Kolozsvári Állami Magyar Operában készült Csak tiszta forrásból című előadás
1. részének felvételét tekinthetik meg a nézők.
Jó szórakozást kívánunk! (közlemény)
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A haranglábi unitárius templom orgonájának története

Márk Attila

Harangláb Mikefalva község része Maros
megyében.
A pápai tizedjegyzékben Haranglas alakban
jelenik meg. 1332-ben plébániatemploma volt,
Mihály nevű papja 15 dénárt fizetett. A településről Buzogány Kálmán egykori haranglábi
lelkész 1921-ben ezt a szóbeli hagyományt
jegyezte fel: „[…] A mostani Harangláb község kezdetben nem itt épült hanem az úgynevezett »Désfalvi« réten és a mostani
Harangláb helyén hatalmas erdők voltak. A tatárjárás idejében, az emberek a tatárok elől az
erdőbe menekültek, magukkal hozván harangjukat, elhelyezték azt két egymás mellett levő
fára – oda ahol most tornyok áll – és azzal hívták össze az erdőben elszéledt embereket isteni
tiszteletre – később ide építették fából templomukat és iskolájukat.”
A középkori templom ma már nincs meg:
1879-ben Gálfalvi István lelkész egyházközségi monográfiájában így ír róla: „Öreg falzatának erős és egészséges (még most is) ép
lábait büszke önérzettel mutogatja meglátogatóinak. S a szikla nagyságú köveket, melyeket
még a Gothusok művészi kezik forrasztának
egymáshoz, fa és oltott mésszel, s alkották egy
nagy templommá.”
Feljegyezte, hogy a templom két padjába az
1579-es és 1600-as évszám volt bevésve. A
templom több egyházi zsinat színhelye volt:
1660-ban, 1678-ban, majd 1707-ben.
Az 1803-as püspöki vizitáció jegyzőkönyvében az orgonák előtt használt éneklőpulpitus
leírását is megtaláljuk: „[…] Napkelet felől
való végiben a’ Templomnak egy kövekből készült Éneklő Kar, feljárója a’ Templomból egy
kőre helyeztetett széles Deszka Padimentuma
a’ Karnak föld, ebben négy Templombeli ülő
székek, frontispiciumán a’ Karnak vagyon fejér
deszkából valo Pulpitus.”
Értékes adományról tanúskodnak az iratok:
„[…] 1714-ben valamelyik unitárius nő az
éneklő székre szép takarót vart a következő felirattal: Isten dicsőségére készíttetett e kendő a
haranglábi unitárius eccla éneklő székére.” A
fenn említett püspöki vizitációs jegyzőkönyv
részletesen ír a kendőről: „Jo széles Lengyolts
és a végein varrott, egyforma virágokkal diszittetett kendő, melyt két végén hasonló színű
Selyemmel formált betükből ezen Írás találtatik: Az Haranglábi Unitaria Ecc. Templomára
az Éneklő Székre Ao. 1714. Isten Ditsőségére
készíttetett kendő.” A templomi szolgálatokra
használt nagyon régi Passió az 1848-as forradalmi harcok áldozatává vált – tudjuk meg az
egyházközség írott forrásaiból.

Az orgonaépítés gondolata, úgy tűnik, a
’30-as évek elején született meg. Egy 1832-es
évben tett orgonaalap-adomány jelentősen
hozzájárult a terv véghezviteléhez: „V. […] az
Eccla Levelei híjjánosság nélkül vannak, azon
meg jegyzéssel, hogy a Levelekhez járul néhai
T. Szt. Györgyi János Urnak 300 R. forintokrol
v.v. Contractusban tett legatuma, mellyet vallásos buzgóságból ezen Ecclaban építtendő
orgona költségére legált.”
Egy új karzatot építettek, a
szükséges 4 tutajfáért 14 magyar
forintot és 40 dénárt fizettek.
A Magyar Unitárius Egyház kolozsvári Gyűjtőlevéltárában megtaláltuk az orgona építésekor
fizetett első részlet elismervényét:
„Qvétantia!
100. az az Száz renes forintokrol
váltoba, A másikat Az Harang
Lábi Nemes Megye az Mekszegédet orgona ért az odavalo Lakos és
Polgár on által az mái napon kezemhez mind az iffiab Goosz János
Orgona tsinalo urnak az Édes Attyának átal ada, másikat bizonitok
írásommal Seges Vára Die 9-dik
Márty 1832.
Id est res..... 100x[?]s valtoba.
Seges vári
Gooss János
Oltár Sináló Mester Ember
Ezen kivül instálok minel hamaráb mék 100 forintokott mek szerezni mert Csak igj het Mét kildet
az Fiam Csikból Levelet és Tutositotta hogj az Orgonain már sokat
Dolgozot és 200 Forinttakra igen
Nagion Szüksége Lénie, és kért ingemet reáia, hogj ne Saináiak oda
fáradni, hogj az Eklészia Saináianak 200 forintot adni, mert az
Onra és Bérre és Legénre igen Sok
pénzt kell, mert akor gio Szivel
Terminusra el keziteni.
Giol volna ha az Hordo uttan küldnének és
Akor mék 100 forintot kildnének: evel maradok isméredlensékből az Nemes megjenek igaz
szolgaia […]” Ugyanitt egy német nyelvű elismervényt is találtunk.
Az 1833-as számadási jegyzőkönyv megörökítette az eklézsia orgonához kötődő pénzbeszerzési erőfeszítéseit: a hívek gabonát
(búzát és törökbúzát) adományoztak, az orgonakészítőnek adtak 10 véka (vasrostával megrostált) búzát, a többit értékesítve, a karzathoz
szükséges 60 szál deszkát vásárolták meg. A
pénzadományozók nevét és az adomány értékét különlistán tüntették fel. Ezen adományok
mellett az egyházközség a fungens
paptól, Fodor Zsigmond lelkésztől100
rénes forintot kölcsönzött. Az orgonára
tett adományok összértéke 895 forint
42 dénár volt, az eklézsia „vendég jövedelmei” 386 forint 40½ dénár, a
végérték 1282 forint 22½ dénár.
A számadási jegyzőkönyv a kiadásokról is beszámol: ezek szerint az
egyházközség 800 rénes forintot fizetett az orgona árába; Kots Ferencz, az
orgonista szállításáért, illetve egy segesvári útjáért összesen 14 magyar forint 20 dénárt kapott. Goosz János
követének napidíja 1,27 magyar forint
volt. A mester ezenfelül még kapott 4
kupa vajat. Más költségekről is olvashatunk: „8. Néhai Szt. Györgyi János
által legalt 300 Rf. felvételére tett költség összesen 94, 35 mf./ 24. Az orgonistának tíz veder Borért fizetett contr.
szerint 20 mf.”

Az elkészült orgonát a gógánváraljai mester
próbálta ki, 2 forint 30 dénárt kapott a szolgálatért. A számadás végén tett megjegyzésekben
olvashatjuk: „V. A Templom nem tsak jó állapotban vagyon, hanem privat oblatumokból
készíttetett egy jó ízlésü Orgonával és hasonlo
chorussal díszíttetett.”
Az ötregiszteres, mechanikus orgona rokokó ornamentikával díszített billentyűzete az

orgona hátuljába beépítve készült. Orgonafelmérő utunkon Enyedi Pál, a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára megállapította az orgona
amúgy jelöletlen regisztereit. Ezek: principál
4’, oktáv 2’, quint 1 1/3, flauta minor 4’, flauta
major 8’.
Az 1847. november 24-én Haranglábon járt
püspöki vizitáció jegyzőkönyvében röviden
említik az orgonát: „Keleti részében kőből készített karzat, Nyugati végében Uj karzat kéken
festve azon Öt Mutatios Ujj Orgona melly
1833 köz költségen készíttetett.” Hermann
Binder orgonaszakértő szerint a haranglábi
Goosz-orgona egyike a mester négy számontartott munkájának.
A hangszer elkészülte után Göncz Bálint
mesterrel gondok voltak, az esperesi vizsgálat
alkalmával panaszt fogalmaztak meg ellene:
„[…] Orgonálásban nem tökélletes melly
miatt a mostan nagy költséggel készíttetett orgonát méltán féltheti a romlástól, […] maga
tökéletesíttése ajjanltatott.” A mester, „…a
Templom kultsát letéve azon declaratiojaval a
visitatio asztalára: hogy többé sem énekelni
sem orgonálni nem fog”. Az egyházközség
kurátora a mester elmozdítását kérte, ami a következő évben meg is történt: Sipos Dávid érkezett helyébe.
1836-ban az orgonáló mester bérét kiegészítik: „I. az orgonálásért az O mesternek
eddig fabére 2 szekér fával jobbitassék.”
A hangszert először 1874-ben takarították
és hangolták 10 forintért. Nem tudjuk, ki végezte a munkát. 1883-ban a gondnokcsere alkalmával készített átadási jegyzőkönyvben ez
áll: „Az orgona takarítást vár – különben jó –
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a levegő láda ígazítást vár.” Az 1898. november 28-án tartott keblitanácsi gyűlésen a meglévő harangláb helyett torony építését
javasolták, a lelkész a karzat és orgona áthelyezését indítványozta: „Előnyösnek tartaná[…] ha az orgona és karzat helyére
emeltetnék a torony, az orgona p[e]d[ig] áthelyeztetnék a templom keleti részére.” Az elfogadott tervet a következő évben elvetették,
helyette egy új templom építésén gondolkodtak: a tervek szerint az orgonát lebontották
volna, és a templom túlsó felében építtették
volna újra. Mindezek ellenére az orgona mindaddig a helyén maradt,
amíg a munkálatok megkezdődtek:
„Az Esperes ur meghagyása az orgona leszedésére az határoztatott,
hogy a leszedése mind addig maradjon sértetlen a mérnök eljöveteléig a
mely alkalomkor a mérnök ur véleményét kikérjük.” A behirdetett templomépítés érdekében 1900-ban a
belügyminisztérium háromhavi gyűjtést engedélyezett, amit sok huzavona
után Szentgyörgyi Zsigmond végzett
el, június 9-én 42 korona gyűjtéséről
számolt be a keblitanácsnak. Az új
templomban az orgonát az új helyre
építették fel, a karzattal együtt. A
munkálatokról semmit nem árulnak
el az iratok, az orgonakészítő nevét
sem tudjuk, csak annyit, hogy elkészülte után egy helybeli asztalos,
Czirmai Mihály vállalta, hogy az orgonát lefesti, ugyanakkor megígérte,
hogy a fúvóját megirházza.
Az első világháborúban a haranglábi orgona homlokzati sípjait elrekvirálták,
a
kártérítés
körül
bonyadalmak voltak: „VIII. Szentgyörgyi Zsigmond közgyűlési tag előadja, hogy az orgona sipok
rekviráltattak, azok kártérítéséről az
egyházközség tagjai mit sem tudnak.
Kéri volt lelkésztől e tárgyban felvilágosítást kérjenek, vizsgálószék utasítja beszolgáló lelkészt, hogy e
tárgyban Szász Dénes, bözödi
a[tyánk]fiát keresse meg.” Szász Dénes lelkész 1917-ben helytelen adatokat küldött fel
Kolozsvárra az orgonával kapcsolatban, valószínűleg ennek megmentése érdekében: „készítés idejére adat nincs. Szájhagyomány
szerint az elvitt haranggal egykoru, az pedig
1782-ből való.” Amint látható, így sem tudták
az orgonát felmenteni a rekvirálás alól.
Amennyire jól dokumentált az orgona 19.
századi története, annyira hiányos és szegényes a 20. századi. 1926-ban, a püspöki vizitáció alkalmával megjegyezték: „Templomban
az orgona, templom tetőzet nagyobb javításra
szorul[…].” Erre 1938-ban kerülhetett sor,
amikor az egyházközség Aranykönyve szerint
jelentős adományok érkeztek orgonajavításra,
a javítás konkrét megvalósításáról viszont
nincs semmilyen adatunk. Az 1988-as orgonafelmérő körív szerint az orgona már használhatatlan volt. 1998-ban volt egy javítási
kísérlet, amikor az orgona megjavítását a néhai
brassói kántor és orgonajavító Pálfi Domokosra szerették volna rábízni, ez azonban meghiúsult.
Orgonafelmérő utunk alkalmával a hangszer rossz állapotban volt: a homlokzatsípok
hiányoztak, a gazdag rokokó ornamentika darabjai az orgonaházba voltak berakva, a billentyűzet egy része ugyancsak oda volt
bedobálva, a fúvók egyike leszakadt, a másik
pedig lyukas volt. Az orgonaszekrényben
főleg a kis fémsípok egy része hiányzott, a fasípok szinte fele szétesve hevert. A hangszerben jelentős volt a szúártalom, és maga az
orgona használhatatlan.
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A természet kalendáriuma (CDXIV.)

Kiss Székely Zoltán

Flanders mezején pipacsok nőnek
Keresztjei közt egy temetőnek
Ez jelöli a mi helyünket; s bár fenn az égen
Még bátran szól a pacsirta ének (…)

Pipacsos rét – valahol a Kárpát-medencében. Valahol Európában. Bizonnyal voltak
ilyen rétek 1914 júniusában is. Szarajevóban
is. 1915-ben már John McCrae kanadai tiszt
versben örökítette meg a katonahősök emlékvirágát, holland nevén puffancsrózsát, a klaproost.
Tavaszlott éltem bimbója,
De titkon rágván hernyója,
Korán hervadásra dűlt.
Hernyóm, kiben gyönyörködtem,
Pillangóvá vált előttem
S frissebb rózsákra repűlt.

Impromptu egy cseresznyefa-levelet rágó
hernyóra. Csokonai Vitéz Mihály zizzenete
már nyárba varázsol minket. Ahol élők élik
életüket. Szabad világ – a tudatlanok, etikát
nem ismerők világa ez. Elfogadjuk vagy sem:
a természeti lét minden rezzenése a létért való
küzdelem színtere. Csak az ember számára
tragikus, avagy komikus. Az ember világa
nem ilyen. Azt mondják, erkölcsös.
E hét végén pontot tehetünk e furcsa tanév
végére. Élményekben gazdag nyár érkezik.
Legyünk azon, hogy – megfogadva Csokonai
intelmét – valóban ilyen legyen az Oskolai
vacatio!

Hát múzsák? heverve tőltitek a nyarat?
Hiszen aki mint vet, tudjátok, úgy arat.
Hát néktek, míg másnak fáradoz két karja,
Kényes testeteket lágy lepel takarja?
Hát míg Márs vitézi a vérengző hadnak
Halálos mezején a vérbe izzadnak
S a füstből eredett éjjelt hozó ködnek
Közepén egymással izzadva küszködnek,
Vagy míg Palinurus a zajos tengeri
Habok közt a kórmányt két kézzel tekeri,
És míg a nemzetek kividorúlt s deli
Egének oszlopát ősz Atlás emeli,
Addig az álomra ingerlő pázsitnak
Zőldellő bársonyán a múzsák ásítnak?
Szégyen, barátaim, Flórával suttogva
Ekkor az árnyékon járni kézen fogva.
Izzadságot kéne inkább csepegtetni,
Hogysem, mint piperés rózsát csipegetni.
Ha így vettek és így tőltitek a nyarat,
Ősszel két kezetek csak harasztot arat.

Erdély mezőin most is pipacsok nőnek

Egy kicsit ennek szellemében ez alkalommal a természettudományok történetének ösvényeire vezet utunk.
292 évvel ezelőtt, 1728. június 12-én született a magyar nyelvű tudományos ismeretterjesztő irodalom úttörője, Molnár János.
Fontosnak tartotta a világi tudományok nemzeti nyelven való bemutatását is. Legnagyobb
teljesítménye egy magyar nyelvű fizikakönyv
1777-ből: A természetiekről Newton tanítványainak nyomdoka szerint. Bizonyítani
akarta, hogy amit az iskolában latinul tanulnak, „arra szert lehet tenni a deák nyelv nélkül is”. Az állat-, növény- és ásványtant
viszont latin nyelvű tanító költeményben foglalta össze. Kora egyik legkiválóbb pedagógusaként tartjuk számon.
Június 15-én, 1874-ben látta meg a napvilágot Böckh Hugó geológus. Schmidt Sándor
mellett, 1900-tól a selmecbányai bányászati
akadémia tanára. 1915-ben javaslatára kezdődtek meg a magyarországi kőolajkutatások. Ez volt az első eset, amikor
Eötvös-ingával sikerült kimutatni rejtett kőolajszerkezetet. Trianon után az Anglo-Persian Oil Comp. tanácsadója lett. Ennek
megbízásából 1923–26-ban és 1928–29-ben
a perzsiai olajkutatásokat vezette, az Eötvösinga segítségével hatalmas olajmezőket tárt
fel. 1929-től haláláig a Földtani Intézet igazgatója volt.
Ugyancsak június 15-én született Bacsák
György Pozsonyban, 1870-ben. Jogot végzett,
majd a budapesti és müncheni festőakadémián tanult. 1891-től a budapesti Művészeti
Szalon tárlatainak állandó résztvevője. Hoszszú életet élt: közel száz évet; ennek első felét
jószágkormányzóként töltötte. Trianon után,
miután munkája mellett autodidakta módon
képezte magát a régészet, geográfia, geológia, csillagászat és matematika terén, élete
második fél évszázadát az égi mechanika és
a jégkorszak kialakulása közötti összefüggés
kutatásának szentelte. Tudományos munkájának eredményeit 70 éves korában kezdte
publikálni, és 85. életévében, 1954-ben A pliocén és pleisztocén az égi mechanika megvilágításában című, eredetileg kandidátusi
értekezésnek benyújtott munkájára ítélte meg
számára az akadémia a föld- és ásványtani tudományok doktora címet. Élete során összesen hat tudományos dolgozata jelent meg,
melyekben megfejtette az elmúlt hatszázezer
év alatt lezajlott eljegesedési folyamat okait,
mechanizmusát.
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Gyümölcsében ott az erdő édeskedvű kesernyéje

Két és fél évszázadnyi idővel ezelőtt, 1754.
június 16-án született Zách Ferenc Xavér
csillagász és térképész. A bécsi katonai akadémián tanult, és katonatisztként vett részt az
osztrák birodalom feltérképezése céljából
végzett földrajzi hosszúságmérésekben.
1783-ban Londonba került, Brühl grófnak, a
szász választófejedelem londoni nagykövetének szolgálatába. A gróf amatőr csillagász
volt; az ő révén került kapcsolatba Zách a
Royal Society elnökével, és
vett részt az akkoriban felfedezett Uránusz bolygó rendszeres
megfigyeléseiben. Zách szervezte 1798-ban az első nemzetközi csillagásztalálkozót, majd
két év múlva megindította a
világ első csillagászati folyóiratát Monatliche Correspondenz
zur Beförderung Erd- und
Himmels-Kunde
címmel.
1804-ben Genovába ment; itt
adta ki a csillagászati folyóirat
francia nyelvű változatát. Ezután Párizsba költözött, ott
1832-ben a kolera áldozata lett.
Emlékét egy Hold-kráter őrzi
az égitest Földről látható oldalán.
Június 22-én emlékezzünk
meg a neves rovartanászról,
Frivaldszky Jánosról. E napon
született 1822-ben. 1848-ban
megszerezte a mérnöki oklevelet, de gyakorlatot nem folytatott. 1852-ben az MNM
Állattárában kezdett dolgozni.
Fáradhatatlan gyűjtőmunkájának eredményeként igen sok
ízeltlábú fajjal gazdagodott az
állattár gyűjteménye. Több rovarfajt róla neveztek el. Ő volt
a magyarországi barlangok első
kutatója, ugyancsak ő készítette
az első madár-összefoglalót is.
Június 18-án lesz 305 éve,
hogy 1715-ben megszületett a
debreceni református kollégium

egyik legkiemelkedőbb tanára, Maróthi
György. A felvilágosodás képviselője, a híres
Kántus énekkar alapítója. Külföldi tanulmányai után hazatérve, 1738-ban Debrecenben
az ékesszólás, a történelem és a matézis tanárává választották meg. A reál tantárgyak tanításához előadótermet és külföldi útjáról
hozott kísérleti eszközökkel berendezett szertárat hozott létre; főként a csillagászati műszerek voltak jelentősek. 1739–40-ben –
éppen a nagy pestisjárvány idején – alapította
négyszólamú énekkarát, a máig működő,
híres Kántust. 1741-ben elkészítette a felvilágosodás nevelési törekvéseit megvalósító
Idea és Opiniones című tanügyi tervezetét,
amely az egész XVIII. század folyamán megszabta a kollégium tanítási rendjét. 1739-ben
megjelent Arithmeticája ugyancsak a „század tankönyve” lett a számtan tantárgyban,
egyszersmind megvalósítva a magyar nyelvű
oktatás gondolatát.
Visszatérve a természetbe, az etika nélküli
világba, csak rezignáltan megállapítjuk, hogy
már
A bozótból ki-kilesve
piroslik a vadcseresznye.
Rigók, szajkók örömére
érik lassan feketére;
s hálából az ingyen-gazdák
szertehordják apró magvát.
A tavaszi fagyokat se
sínyli meg a vadcseresznye.
Később nyílik, mint a kerti,
nem kell óvni, dédelgetni.
Virágjából a vadméhek
gyűjtenek maguknak mézet.
Csemetéjét ha beoltják,
akkor se felejti múltját.
Gyümölcsében ott az erdő
ínyed alatt is fölsejlő,
féltve őrzött, ezerféle
édeskedvű kesernyéje.

Kányádi Sándor eme édeskeserű Vadcseresznyéjével búcsúzom e mai alkalommal.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, június közepén
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3. Utazás Normandiában és Bretagne-ban

Chateau-Gaillard, Oroszlánszívű Richárd vára

Veress László

várományosává lépett elő. Apja legkisebbik
fiát, Jánost támogatta Richárd ellenében, aki
ismét fellázadt, de ezúttal a francia királlyal
lépett szövetségre, és a csatamezőn döntő vereséget mért apjára, aki néhány nappal később meghalt. Richárd 1189. július 5-én
Anglia királya, Normandia és Aquitánia hercege lett.
Korábbi fogadalma szerint egyik első uralkodói tetteként keresztes hadjáratot indított a
szaracénok (arabok) kezére került Jeruzsálem
visszavételére. A francia királlyal közösen
(akivel más ügyekben ellenségek voltak)
1190 nyarán kelt útra. A Szentföldre tartva,
előbb szicíliai ügyeit rendezte, ahol akkor
még normann király uralkodott. Onnan
menyasszonyával utazott tovább, külön hajóval, de az asszony hajói közül kettő is hajótörést szenvedett Ciprus közelében, ezért ő
Cipruson kikötött, ahol az ottani király bebör-

Givernyt elhagyva, alig félóra alatt, húsz
kilométer megtétele után 823 évet repülünk
vissza a történelemben, persze az utóbbi utazást csak gondolatban tesszük meg.
A Szajna folyó kanyarulata fölé 90 méterrel, a két focipálya nagyságú fennsíkra épült
vár romjaiban is impozáns látvány. A hely Párizstól 100, Rouentól 40 kilométerre, fontos
kereskedelmi útvonalak mentén fekszik,
amelyek közül legfontosabb maga a Szajna
volt több száz éven keresztül, a vasút felfedezéséig.
A Chateau-Gaillard (sátógájár) várat
Oroszlánszívű Richárd mint angol király építtette a kor legmodernebb és legköltségesebb
erődítményeként, rekordidő alatt, 1196–1198
között. A falakat olyan gyorsan húzták fel,
hogy a habarcsnak nem volt ideje megkötni.
A vár egyszerre szolgált volna
a franciák elleni védekezésre,
és jó kiindulópont lehetett
volna Richárd eltervezett későbbi hadjárataihoz. A gaillard szó előfedélzetet jelent
magyarul, ami a hajók elejét
védte mindenféle veszélytől,
a vár rendeltetésére utal. Valószínű, Richárd szentföldi tapasztalatai alapján alakították
ki támfalait, lakótornyát.
A „hit hős védelmezőjét”, I.
Plantagenet (kiejtése: Plantázsöné) Richárd angol királyt
Oroszlánszívűként emlegették
már a trónra lépése előtt.
Egyike azon kevés angol koronás főknek, akiket nem
„sorszámuk”, hanem a ráragasztott jelző alapján emlegetnek napjainkban is. Alakja
számtalan regényben és filmben bukkan fel, közismertek
például az Ivanhoe és a Robin
Hood. Lovas szobra a londoni
parlament épülete előtt áll.
Nyolcszázhatvankét éve,
1157. szeptember 8-án született az angol és a világtörténelem nagy alakja, a későbbi
angol király és normand herceg, aki csaknem tízéves uralkodását
szinte
végig
hadakozással töltötte, és alig
fél évig tartózkodott angol
földön. Apja, II. Henrik angol
király és édesanyja, Aquitá- Chateau-Gaillard madártávlatból
niai Eleonóra örököseként uralma alatt tar- tönözte. Oroszlánszívű Richárd visszafordult,
totta Angliát és fél Franciaországot is. Közel néhány hét alatt meghódította Ciprust. Ezután
kétméteres magasságával, de műveltségével, az asszony elkísérte a hadjáratra, ahonnan
háborúskodásban való jártasságával is kie- aztán nehezen vergődött haza, majd Franciamelkedett kortársai közül.
országban, Le Mans-ban élt, mint az egyedüli
Richárd Franciaországban, anyja birtokain angol királyné, aki soha nem lépett angol
nőtt fel, Aquitánia hercegeként. Tizenhét éve- földre.
sen saját apja ellen hadakozott, sikertelenül.
Richárd a Szentföldön több csata után
Királynak kijelölt bátyjával is hadakozott, aki megközelítette Jeruzsálemet, de bevenni nem
a hadjárat közben meghalt, így Richárd a trón tudta. 1192-ben békét kötött Szaladin szultán-

Mészkő sziklák a Szajna partján

15

nal, az egyezség biztosította, hogy keresztény
zarándokok
szabad utat kapjanak a
szent helyekre.
A visszaúton hajótörést szenvedett Velence partjainál, innen
szárazföldön utazott
tovább. Bécs közelében ellensége, Lipót
osztrák herceg fogságába került, aki átadta
a német-római császárnak. Szabadon bocsátásáért az angol Oroszlánszívű Richárd
kincstár éves bevételének háromszorosát kel- Normandiába utazott, mert az esős, ködös Allett kifizetni a császárnak. Édesanyja, az biont nem kedvelte, aztán azt tette, amihez éranyakirályné mindent megtett a váltság kifi- tett: háborúzott.
Büszkeségét, Chateau-Gaillard várát még
zetése érdekében, megnövelte az adókat, még
láthatta teljes pompájában. Itt érte vállán az
a nyílvessző is, amely 42 évesen a halálát okozta. A seb
nem volt halálos, de elmérgesedett. A nyílvesszőt kilövő
fiatalembert elfogták, de az
oroszlánszívű megbocsátott
neki halálos ágyán. Halála
után az íjászt a király lovagjai
élve megnyúzták, majd felakasztották, a korabeli krónikások szerint. Richárd sírja
egy Loire völgyi apátságban
van, de szívét végrendelete
szerint kedvenc városa, a roueni katedrális őrzi.
A vár 1203–1204 között
nagy csaták helyszíne volt a
francia és az angol király seregei között, de a későbbiekben inkább börtönként
szolgált mint hadszíntérként.
Itt tartották fogva a 14. században tragikus sorsú királynőiket (közülük egyet itt
meg is fojtottak), főúri ellenfeleiket és a bűnözőket a
francia királyok. A 100 éves
háborúban többször is gazdát cserélt. A 17. század elején leromboltatták, köveit
építkezésekhez elhordták.
Szerencsére 1862 óta
nemzeti emlékhely ChateauGaillard vára, amelynek
megálmodója, Oroszlánszívű
Richárd neve minden történelmet szerető ember szívét
erősebb dobogásra serkenti.
Innen továbbutazva, alkonyatkor Rouenba,
a templomok kincseit is lefoglalták. 1194 februárjában, a kincs megérkezése után Richár- Szajna melletti szálláshelyünkre érkeztünk. A
dot szabadon bocsátották, ekkor írta híres szállodában nem biztosítottak vacsorát, ezért
levelét a francia király az ideiglenesen trónon szobánk elfoglalása után beutaztunk Felsőülő angol királyhoz, aki Richárd távollétében Normandia fővárosának központjába, ahol
egy több száz éve működő étteremben vacsouralkodott, hogy „az ördög elszabadult”.
ráztunk,
ezt követően nem tudtunk betelni a
Oroszlánszívű Richárd Angliába hazatérve
gyönyörű
éjszakai Rouennal. Hosszú séta
másodszor is megkoronáztatta magát, a távollétében ellene fordulóknak nagylelkűen meg- után, késő éjszaka értünk vissza a szállodába.
(Folytatjuk)
bocsátott, majd egy hónap múlva

Chateau-Gaillard

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VÍZSZINTES: 1. Nobel-díjas belga immunológus, 150 éve született (Jules JeanBaptiste). 6. Flamand író, februárban 100 éve született (Piet van). 9. Ramiz… (albán
politikus) 10. Riadó. 12. Róm. kat. püspök, egyházi író, 200 éve született (János). 17.
Félretett kártya. 19. A rádium vegyjele. 20. Erős, határozott (német). 21. Üvegcse. 22. Az
összeadás szava. 22. Amerikai forgópisztoly. 24. Te és én. 25. Te és ő. 26. E nap. 27.
Hárfa, de ár nélkül! 28. Csúz. 30. Bő nyakú edény (folyadéknak). 32. Mozogni kezd! 33.
… Lagerlöf (svéd írónő). 34. Harap. 35. Fél tíz! 37. … Ekberg (színésznő). 39.
Erodálódik. 42. Francia író (Emile). 44. Perszereplő. 45. Övcsat fele! 47. Katalán író. 49.
Szakrális. 51. Nobel-díjas vegyész (György). 52. Amerikai író, 150 éve hunyt el
(William Gilmore). 53. Huszártábornok, júliusban 200 éve halt meg (Gábor).
FÜGGŐLEGES: 1. Az egyik oldal. 2. Eblak. 3. Rendező (Dino). 4. Indián nép. 5.
Scarlett O’Hara birtoka. 6. Mény női énekhang. 7. A szarka farka! 8. Felénk. 11. Tanár,
statisztikus, 250 éve született (Pál). 13. Hallócső. 14. … Galaction, román író. 15. Kárt
okoz. 16. Lakatlan! 18. Arab férfinév. 20. Levéltáros, történész, író, 100 éve hunyt el
(Lajos). 21. Rijeka régi neve. 22. Ember (angol). 24. … Ferrer (filmsztár). 26. Cseremisz.
28. Madridi sportklub. 29. Habarcs. 30. Udvari bejárat. 31. A szépnem. 33. Német író
(Theodor). 34. … Cristo, Dumas-hős. 36. Festő, 100 éve halt meg (Gyula). 38. Erő rejlik
benne. 40. Német filozófus (Immanuel). 41. Német város. 43. Hamu (angol). 46. A perrendtartás egyik eleme. 48. Kínai hosszmérték. 50. Zene, tiltás nélkül! 51. Oersted (röv.)
L.N.J.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy 1913-ban alapított
milánói divatház nevét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.
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A NÉPKÖLTÉS
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 25-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

uq

q

című pályázat nyertesei:
Feier Ilona,
Szászrégen, Duzilor u.
Borda János,
Marosvásárhely, Moldovei u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
LÁNYOMNAK MONDOM,
MENYEM ÉRTSEN BELŐLE
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Bertolt Brecht aforizmája
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Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Megfejtés
a június 5-i számból:

Ikrek:
Nina Ricci

Skandi:
…mint tanulni. Megtanulni,
hogy mit érdemes tanítani, és
mit kell elfelejteni.

KOBAK KÖNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Kutyafajta – Formátlan, torz. 7. Kettőzve édességféleség – Perecdarab! 8. Erjesztett takarmány – Ölt, fércel. 9. Hazai terepjáró – Telep közepe! 11. Tolsztoj
személyneve – Mauna…, hawaii vulkán. 12. Kisebb kenyér – Faházikó, barakk. 14. Üres
kas! – Vatikáni és osztrák gépkocsijelzés. 15. Gyógyintézet – Kupa, kehely. 18. Zajlik a
jég – Fukar nép. 19. Elárusítópult – Keleti piac. 22. Szibériai folyó – Zokogni kezd! 23.
Dal – Ökör lesz belőle. 25. Kambodzsai, kubai és luxemburgi autójelzés – Vonal vége!
27. Mely személyek – Légnemű anyag. 28. Lopakodik – Táblakép. 30. Keservesen sír –
A vanádium és az oxigén vegyjele. 31. Szakosztály – Papírlámpás.
FÜGGŐLEGES: 1. Nemzetközi kőolajszövetség – Méretre vág. 2. Élénk szín – Múlik,
időben halad. 3. Védelmez – A nitrogén és a kén vegyjele. 4. Római számok, összegük
ötvenkettő – Malom bejárata! 5. Virgonc, dinamikus – Díszes selyemszövet. 6. Népi
hosszmérték – Nemes katona. 10. Német-lengyel határfolyó – Elbeszélő költemény. 13.
Forgószél – Tapint. 16. Csónak – Kampó. 17. Elviharzik, inal – Kemény gumi. 20.
Pocsolya – Manilakender. 21. Relaxál, pihen – Családtag, hozzátartozó. 24. Patikai asztal
– Szint. 26. Csüng – Kacat. 29. Angol tagadószó – Csendes nép!
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Rekordmértékben csökkent a G20-csoport gazdasági teljesítménye
az első negyedévben

Az új koronavírus-járvány féken tartását célzó intézkedések következtében példátlan mértékben csökkent a
világ 19 legnagyobb gazdaságát és az
Európai Uniót tömörítő G20-csoport
hazai összterméke (GDP) az első negyedévben.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) csütörtökön közzétett
jelentése szerint január-márciusban az előző
negyedévhez képest 3,4 százalékkal esett
vissza a gazdaság teljesítménye a világgazdasági szintű GDP-érték több mint 80 százalékát előállító csoportban.
Ez az adatok rögzítésének kezdete, 1998
óta a legerősebb csökkenés. Még a pénzügyi

világválság csúcsán, 2009 első negyedévében
is sokkal jobb volt a helyzet, akkor csak 1,5
százalékkal esett vissza a G20-ak gazdasági
teljesítménye.
A csoport tagjai közül azok az országok
szenvedték el a legnagyobb veszteségeket,
amelyek legelőször vezették be a járvány
gyors terjedését fékező, ámde a gazdaságot
megbénító szigorú intézkedéseket. Így Kínában 9,8 százalékkal, Franciaországban és
Olaszországban pedig 5,3-5,3 százalékkal
csökkent a GDP.
Az Európai Unió egészében 3,2 százalékra
rúgott a visszaesés üteme, ezen belül az euróövezetben 3,6 százalékos csökkenést mértek.

A Plasmaterm Rt.

Az előző negyedévhez képest meredeken
csökkent a gazdaság teljesítménye Németországban (-2,2 százalék), Kanadában (-2,1
százalék) és az Egyesült Királyságban (-2,0
százalék).
Brazíliában 1,5 százalékos, az Egyesült
Államokban és Dél-Koreában 1,3-1,3 százalékos, Mexikóban pedig 1,2 százalékos viszszaesést mértek.
Kevésbé volt erős a GDP csökkenésének
üteme Indonéziában (-0,7 százalék), Japánban (-0,6 százalék) és Ausztráliában (-0,3
százalék).
Növekedést csak két ország tudott elérni:
India 0,7 százalékosat, Törökország 0,6 százalékosat.
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Éves összevetésben a G20-csoport gazdasági teljesítménye 1,5 százalékkal esett vissza
az első negyedévben. A legerősebb növekedést Törökország érte el 4,4 százalékkal, a
legnagyobb csökkenést pedig Kína 6,8 százalékkal.
A tavalyi első negyedévben a G20-csoport
gazdasága éves szinten 3,0 százalékkal, az
előző három hónaphoz képest pedig 0,8 százalékkal nőtt, míg a tavalyi utolsó negyedévben 2,8 százalékra, illetve 0,6 százalékra
rúgott a GDP-növekedés üteme.
A 37 tagállamot tömörítő OECD gazdasága negyedéves összehasonlításban 1,8 százalékkal, éves szinten pedig 0,8 százalékkal
zsugorodott idén január-márciusban. (MTI)

alkalmaz
vegyészmérnököt/laboránst

Követelmények:
• Közép- vagy felsőfokú végzettség;
• Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése;
• Számítógép-kezelés;
• Precíz munkavégzés és csapatmunkára való alkalmasság.

Felelősségek:
• A gyártástechnológiai folyamat és nyersanyagok vizsgálata;
• Technológiai anyagok készítése és ellenőrzése.
A jelentkező személyt
a munkahelyen betanítjuk az elvégzendő feladatokra.

(Fizetett hirdetés)

Érdeklődni
naponta a következő telefonszámon:
0732-673-443.
Az önéletrajzokat
a secretariat@plasmaterm.ro címre küldhetik.
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Trump a jövő héttől ismét kampányol

Donald Trump a jövő héttől
ismét kampánykörúton lesz.
Ezt az amerikai elnök szerdán közölte újságírókkal.

Az elnök a koronavírus-járvány
óta nem vett részt egyetlen kampányrendezvényen sem, bár a sajtóbeszélgetéseket és értekezleteket
a Fehér Házban nem függesztette
fel, és a járvánnyal kapcsolatos teendők okán ellátogatott több városba
is.
Trump
szerdán
bejelentette, hogy három hónap
után az első kampánygyűlést a jövő
pénteken tartja meg az oklahomai
Tulsában. Majd – mint mondta –
Texasban, Floridában, Arizonában,
és Észak-Karolinában tervez kampányrendezvényeket. Az utóbbi
három tagállamot úgynevezett ingadozó, vagy csatatér-államokként
tartják számon, vagyis a választók
nem egyértelműen elkötelezettek
egyik, vagy másik párt mellett,
hanem többnyire a pillanatnyi helyzet szerint voksolnak. Bár Texas
hagyományosan
republikánus
állam, de felmérések szerint az idén
novemberben ott is szoros lesz a
verseny Trump és Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje között. Ennek okát elemzők a
koronavírus-járvány miatti gazdasági recesszióban és az afroameri-
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kai George Floyd rendőri erőszak
miatti halála okán kirobbant tüntetéssorozatban látják. Az elnök nem
tért ki arra, hogy miért éppen Oklahomában lesz az első kampánygyűlés, de dicsérő szavakkal szólt
arról, hogy Oklahoma „nagyszerű
munkát végzett” a járvány megfékezésében.
Mitt Romney, Utah állam republikánus szenátora – aki Trump
egyik rendszeres bírálója – szerdán
a szenátusban újságíróknak a novemberi választási esélyeket latolgatta.
Kifejtette,
hogy
a
republikánusok várhatóan megőrzik szenátusi többségüket, és többször is hangsúlyozta, hogy Donald
Trump elnököt újraválasztják.
„Már régóta azt jósolom, hogy az
elnököt újraválasztják, és változatlanul ez a meggyőződésem”.
Romney és Trump személyes viszonyát elemzők „összetettnek” minősítik. A 2012-es elnökválasztáson
Romney volt a republikánusok elnökjelöltje, és büszkén mutatta be
Trumpot, mint barátját és az ország
egyik legtekintélyesebb üzletemberét. Trump akkor támogatásáról biztosította az elnökjelöltségét. Majd
2016-ban, amikor Trump volt a Republikánus Párt elnökjelöltje, Romney először támogatta, majd bírálta

Trumpot, elnökké választása után
pedig Trump azzal kecsegtette őt,
hogy külügyminiszter lesz, de végül
semmilyen posztot nem kapott.
Romney azóta rendszeresen bírálja
az elnököt. Trump pedig rajta gúnyolódott, amikor a héten a szenátor a Black Lives Matter (Fekete
életek számítanak) mozgalom aktivistáival együtt vonult a washingtoni tüntetésen. A The New York
Times című lap „meg nem nevezett
forrásokra” hivatkozva arról írt a
héten, hogy Romney valószínűleg
nem szavaz Trumpra novemberben.
Romney nem kommentálta a lapinformációt. A liberális lap egyébként
ugyanezt állította George W. Bush
volt elnökről is, ám Bush a szóvivője útján nagyon határozottan cáfolta ezt.
A Gallup közvéleménykutató
szerdán közzétett felmérése szerint
Donald Trump támogatottsága a
múlt hónapban mért 49 százalékosról 39 százalékosra csökkent,
amióta a május 25-én Minneapolisban egy erőszakos rendőri intézkedés
miatt
meghalt
az
afroamerikai George Floyd és
ennek nyomán nem egyszer erőszakba torkolló tüntetéssorozat
árasztotta el az Egyesült Államokat. (MTI)

révén megszüntetik az ideiglenesen visszaállított ellenőrzést Németország
schengeni
belső
határszakaszain, és feloldják az
EU-s és a schengeni társországok,
valamint az Egyesült Királyság állampolgáraira vonatkozó beutazási
korlátozásokat, a világ többi bő
160 országára vonatkozó korlátozásokat viszont érvényben hagyják.
A járvány miatt márciusban teljes tilalmat rendeltek el a külföldi
mezőgazdasági idénymunkások
beutazására. Az ágazat munkaerőigénye rövidesen irányváltást
kényszerített ki, így bevezették,
hogy a termelők felfogadhatnak
áprilisban 40 ezer, májusban pedig
további 40 ezer külföldi munkást,
akik csak csoportosan, és kizárólag
repülővel utazhatnak be Németországba, és ugyanígy távozhatnak.
Ez a korlátozás június közepétől

megszűnik, de a többi járványügyi
szabály megmarad. Például továbbra is legfeljebb 20 emberből
álló csoportokba kell osztani a
munkásokat, és a fertőzésveszély
minimalizálásáért meg kell szervezni, hogy a csoporttagok együtt
dolgozzanak, együtt töltsék a szabadidejüket, és tartsanak legalább
másfél méter távolságot más csoportok tagjaitól.
A német mezőgazdaság erősen
támaszkodik a külföldi – többnyire
lengyel, román, bolgár – idénymunkásokra. A március 20-án elrendelt beutazási tilalom után csak
20 ezren maradtak az országban.
Az áprilisban elindított programmal a remélt 80 ezer helyett 38
ezer főt sikerült toborozni. A munkaerőhiány felverte egy sor szezonális termény árát, drágult például
a Németországban igen népszerű
spárga. (MTI)

Lazítják a mezőgazdasági idénymunkások
beutazási korlátozásait Németországban

Lazítják a mezőgazdasági
idénymunkásokra vonatkozó
beutazási korlátozásokat Németországban, a kormány
szerdai döntése szerint az
európai uniós (EU-s) társországokból ismét szabadon
érkezhetnek munkavállalók.

A június 16-tól érvényes szabály
szerint az EU-tagországokból és a
schengeni övezet nem EU-tagállamaiból ugyanúgy szabadon beutazhatnak mezőgazdasági idénymunkások, mint az adott ország
bármely más állampolgára. Az
EU-n, illetve a schengeni övezeten
kívüli térség országait tekintve
nincs változás.
Az idénymunkásokról szóló előírásokat így hozzáigazítják az általános utazási és határigazgatási
előírásokhoz, amelyeket ugyancsak június közepétől változtatnak;
a koronavírus-járvány enyhülése

Nem közeledünk
az euró bevezetéséhez

Az EKB kétévente teszi közzé
ezt a jelentést, amelyben értékeli az
euróövezeten kívüli EU-tagállamok
– Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Svédország –
által elért haladást az euróbevezetéshez való közeledés terén.
Ezúttal megnehezítette az értékelést az új koronavírus által okozott
világjárvány. Az EKB jelezte, hogy
tekintettel a felhasznált adatok
gyűjtésének záró dátumaira, a járványnak a konvergenciapályára
gyakorolt hatását teljes körűen csak
a következő, 2022-ben esedékes jelentésben lehet majd elemezni.
Friss jelentésében az EKB rámutatott, hogy a hét ország euróövezethez
való
gazdasági
konvergenciájában 2018 óta elért
eredmények vegyesek. A világjárvány előtt a gazdaságok erőteljes
ütemben bővültek, a legtöbb országban sikerült eredményeket elérni a fiskális egyensúlyi problémák
kezelésében.
Bulgária és Horvátország több
olyan gazdaságpolitikai kötelezettséget vállalt, amelyek jelentős lépésnek tekinthetőek afelé, hogy a
két ország a közeljövőben csatlakozzon az euróövezet „előszobájának”
tekintett
ERM-II
árfolyam-mechanizmushoz. A hét
ország közül jelenleg egyik sem
tagja az ERM-II rendszernek, Bulgária és Horvátország 2018-ban, illetve 2019-ben hivatalosan is
jelentkezett a mechanizmusba való
felvételre.
Ami az árstabilitási kritériumot
illeti, a legtöbb vizsgált ország rontott a követelményeknek való meg-

felelésben. A Bulgáriában, Lengyelországban, Romániában, Csehországban és Magyarországon mért
inflációs ráta jóval meghaladja
ugyanis az 1,8 százalékos referenciaértéket, míg Svédországban kisebb, Horvátországban pedig jóval
kisebb volt. A következő években
az infláció a legtöbb vizsgált országban várhatóan visszaesik.
Tavaly egy kivétellel az összes
vizsgált országban a 3 százalékos
referenciaértéken belüli államháztartási fiskális egyenlegről számoltak be. Romániával szemben 2020
áprilisában elindult a túlzott hiány
esetén követendő eljárás. Horvátországban és Magyarországon az
adósságmutató meghaladja a GDP
60 százalékában meghatározott küszöbértéket, de a mutató 2019 végéig csökkenő pályát követett.
Várhatóan a hiány- és az adósságmutató egyaránt megemelkedik
mind a hét országban, úgy a gazdasági teljesítmény markáns lassulása,
mint a világjárvány miatt tett fiskális válaszlépések következtében.
A hosszú lejáratú kamatlábak
konvergenciáját illetően a hét vizsgált ország közül csak Romániában
mértek a 2,9 százalékos referenciaérték fölötti kamatot. A legalacsonyabb hosszú távú kamatlábakat
Bulgáriában és Svédországban tapasztalták.
A konvergencia időbeli fenntarthatóságának szempontjából továbbra is fontos tényező az
intézményi környezet szilárdsága.
Az intézmények és a kormányzás
minősége a vizsgált országokban
Svédország kivételével viszonylag
gyenge, különösen Bulgáriában,
Romániában, Horvátországban és
Magyarországon. Ez kockázatokat
jelenthet a gazdaság rugalmasságára és a konvergencia fenntarthatóságára nézve.
Összességében egyik vizsgált ország jogi keretrendszere sem egyeztethető össze maradéktalanul az
euró átvételéhez előírt valamennyi
követelménnyel – állapította meg
az EKB. (MTI)

Moszkva kedden oldotta fel kötelező házi önizoláció és a digitális
forgalmi engedélyhez kötött járműhasználat rendszerét. Megszűnt a
váltott beosztás szerinti sétarend is,
megnyithatnak a fodrászüzletek és
a szépségszalonok, valamint a munkaközvetítő irodák, a fotó-, a filmés a hangrögzítő stúdiók, továbbá
az állatorvosi rendelők is. Ismét
próbálhatnak a zenekarok, a színházak és a cirkuszok. Visszatérhettek
a működéshez a társadalmi szervezetek, újraindult az autómegosztási
szolgáltatás, és ismét látogathatóvá
váltak a temetők.
A nyitás következő fázisában,
jövő kedden megnyitják kapuikat
az előzetesen bejelentkező látogatók előtt a múzeumok és a kiállítások, valamint a könyvtárak. A
fogorvosok újrakezdhetik a nem
sürgősségi kezeléseket. Megnyitnak
a kölcsönzők, az ingatlanközvetitő,
reklám-, tanácsadói és egyéb szolgáltatói irodák.
Június 23-tól ismét látogathatók
lesznek az edzőtermek és az uszodák, újraindulnak a kirándulóhajók,
és megnyitnak az óvodák. Ettől a
naptól kezdve lehet majd a gyereke-

ket a játszótérre kivinni és a köztéri
padokra leülni.
Az éttermek két ütemben nyitnak
majd: június 16-tól a teraszokra
lehet kiülni, egy héttel később már
a belső helyiségekben is kiszolgálják a vendégeket. A védőkesztyű és
a szájmaszk viselete továbbra is kötelező marad a séták, a nyilvános
helyek látogatása alkalmából és a
közösségi közlekedési eszközökön.
A Meduza ellenzéki hírportál
szerdán egy, a Kremlhez közeli forrásra hivatkozva azt írta, hogy
Szobjanyin polgármester Putyin
elnök utasítására, kettejük hétvégén
megtartott találkozója után hozta
előbbre a későbbre tervezett nyitást.
Ennek célja a hangulat javítása
annak érdekében, hogy minél többen vegyenek részt és voksoljanak
támogatólag az orosz alkotmány
módosításáról a július 1-re kitűzött
országos szavazáson.
A megváltoztatott alaptörvény
„lenullázza” a 67 éves hivatalban
lévő elnök eddig letöltött államfői
mandátumait, amivel megnyitja
számára az utat, hogy a 2024-ben és
a 2030-ban esedékes elnökválasztáson is jelöltethesse magát. (MTI)

Az euró bevezetésére európai
uniós tagságuk okán kötelezett hét ország egyike sem
felel meg valamennyi belépési feltételnek, egyesek
pedig még távolodhatnak is a
rég lefektetett szabályoktól –
állapította meg az Európai
Központi Bank (EKB) szerdán
közzétett 2020. évi konvergenciajelentésében.

Civileken is teszteli vakcináját az orosz hadsereg

Civil önkéntesek felkészítését
is elkezdte a Covid-19 elleni
vakcina klinikai tesztelésére
az orosz hadsereg – közölte
szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint az első ötvenfős,
katonákból álló önkéntescsoport június 4. és 9. között kezdte meg a
tesztelést megelőző kéthetes kórházi karantént. Kedden a civil önkénteseket is elhelyezték a Nyikolaj
Burdenko katonai klinikán.
Szergej Sojgu védelmi miniszter
május 26-án azt ígérte Vlagyimir
Putyin elnöknek, hogy a vakcina
klinikai tesztelése július végére
zárul le. Az oltóanyag kidolgozásában a tárca 48. központi kutatóintézetének szakemberei vettek részt.
Oroszországban hét kutatóközpont foglalkozik a Covid-19 elleni
vakcina kifejlesztésével. Hat szérumon a novoszibirszki Vektor, kettőn
a Biocard dolgozik.
Május 22-én vált ismertté, hogy
a katonai kutatókkal együttműködő
Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) munkatársai
elsőként és nem hivatalosan önma-

gukon próbálták ki az ott kifejlesztett vektorvakcinát. A központ igazgatója, Alekszandr Gincburg
akadémikus sikeresnek nevezte a
kísérletet, az oltások nem jártak
káros mellékhatással.
Oroszországban az elmúlt napon
8404-gyel 493 657-ra emelkedett az
igazolt Covid-19-fertőzöttek száma
a szerdán közölt hivatalos adatok
szerint. Ez 1,7 százalékos napi növekményt jelent. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 34,8 százaléka
tünetmentes. Az aktív esetek száma
2198-cal 234 516-ra csökkent. A
halálozások száma 216-tal 6358-ra,
a gyógyulásoké pedig 10 358-cal
252 783-ra nőtt.
Moszkvában a diagnosztizált fertőzések száma 1195-tel – a növekmény április 11. óta nem volt ilyen
alacsony – 199 789-re, a halottaké
56-tal 3085-re, a gyógyultaké pedig
2796-tal 113 533-ra emelkedett.
Az országban a járvány kezdete
óta több mint 13,5 millió, az elmúlt
nap folyamán pedig 238 600 laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 320
590 embert tartanak megfigyelés
alatt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a CNN-nek nyilatkozva az
orosz egészségügyi rendszer hatékonyságával magyarázta az alacsony halálozási rátát, az igazolt
fertőzöttek számának nagyságát
pedig a kiterjedt teszteléssel.
Az Eho Moszkvi ellenzéki hangvételű rádió szerdán a fővárosi
anyakönyvi adatokra hivatkozva azt
jelentette, hogy Moszkvában májusban csaknem 57 százalékkal volt
magasabb a halálozások száma az
előző három év átlagánál. Legutóbb
2010 augusztusában járt 15 700
körül a halálozások száma, amikor
néhány napig szokatlanul meleg
volt és a város levegőminőségét tőzegtüzek is rontották.
Szergej Szobjanyin polgármester
szerdán elismerte, hogy az 5260 fős
május havi többletnövekmény 92
százalékában a halál részben vagy
egészében a járvány miatt következett be. Mint mondta, a Covid-19
májusban 2700 esetben volt a fő halálok a fővárosban. Előrejelzése
szerint egyebként a járványhelyzet
javulása következtében júniusban
jelentősen alacsonyabb lesz a halálozások száma.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64799-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64779-I)

ÖNKISZOLGÁLÓ ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár 50 év felettieket is. Tel.
0722-404-679. (20112-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM megbízható PINCÉRNŐT
keres hosszú távra. Kiszámítható munkarendet, igényes munkakörülményeket ajánlunk. Részletekért hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (64803-I)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR alkalmaz SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁST és egy színezésben, a lakkozás előtti hibák kijavításában,
csiszolásában SZAKKÉPZETT NŐT. Tel. 0724-989-092. (22110)

A marosvásárhelyi STUDIUM–PROSPERO ALAPÍTVÁNY TAKARÍTÓ munkatársat alkalmaz hétfőtől péntekig tartó, napi 8 órás
munkarenddel. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Gh. Avramescu
u. 11. szám alatt lehet benyújtani vagy e-mailben az
office@studium.ro címre küldeni. További információ: 0730-627-439.
(sz.-I)

ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft., Prut
u. 10. szám. Érdeklődni lehet a Prut u. 10. szám alatt, a cég székhelyén. Tel. 0773-316-377. (64811-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(64804-I)

IRODAHELYISÉGEK kiadók Koronkán. Tel. 0734-123-877.
(64804-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Érdeklődni a 0744-624-809-es telefonszámon. (22118-I)
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL
tűzifát értékesít
a lakosság számára Koronka térségében 146,9 lej/űrköbméter áron.
Érdeklődni a 0742-002-473, 0745-100-003-as telefonszámon munkanapokon
8-16 óra között. (22116)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ kockabálázó. Tel. 0749-500-746.
(7672)
VAJON még létezik-e jó állapotban
megőrzött, eladó Renault Gordini?
Engem érdekelne. Tel. 0757-671-178.
(7658-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-981-288. (7653)
ELADÓ réz pálinkafőző, dió. Tel.
0766-438-022. (7561-I)

ELADÓ takarmánybúza és tritikálé.
Tel. 0727-809-987. (7681-I)

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

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

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

SÜRGŐSEN eladó sírhely a marosszentgyörgyi temetőben (a nagy kórház mögött). Tel. 0754-550-421.
(7699-I)

ELADÓ 4 újrafutózott nyári gumi (garanciában) Loganhoz, 400 lej. Tel.
0748-230-943. (7710-I)

ELADÓ kedvező áron nagyon jó állapotban levő Skoda Octavia 1,9 TDI,
gyártási év 2007. Tel. 0745-068-121.
(7713-I)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747480-255. (7722)

ELADÓ vadonatúj, fotel típusú egyszemélyes ágy (kihúzható). Irányár:
650 lej. Tel. 0751-294-769. (7728)

ELADÓ 11 ár telek Marosvásárhelyen, a Kishegyszőlőben (Május 1.
utca). Tel. 0745-117-993. (7730-I)

LAKÁS

ELADÓ I. osztályú, 3 szobás, I/IV.
emeleti, 67 m2-es tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0766-869-613.
(7652)

ELADÓ garzon a Kárpátok sétányon
saját hőközponttal, negyedik emeleten. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0740-106-287. (p.-I)

VÁSÁROLOK 3-4 szobás tömbházlakást I-II. emeleten a Kövesdombon.
Déli, délnyugati fekvésű érdekel (csak
magánszemélyektől). Telefonszám:
0729-842-197, 0265-323-906. (-I)

TÁRSKERESÉS

50 ÉVES, elvált férfi vagyok (178/75),
barna
hajú,
kék
szemű.
Nem
cigarettázom, nem vagyok iszákos,
anyagi helyzetem rendezett. Szeretnék
megismerkedni egy korban hozzám illő,
őszinte nővel, vidékről is lehet. Komoly
kapcsolatot szeretnék, házasság is
lehetséges.
Levelet
várok
a
szerkesztőségbe, „Jobb együtt” jeligére.
(7716)

MINDENFÉLE

TETŐFEDÉS bármilyen cseréppel,
csatorna,
lefolyó,
szigetelés,
manzárdolás, javítások. Tel. 0736-682080. (7659)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22103-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőjavítást, tetőkészítést Lindab lemezzel és
bármilyen munkát. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0758-199-531, Jani.
(7663)
BÉRELNÉNK sürgősen kerthelyiséget. Tel. 0365/420-898. (7693-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

FESTÉST vállalok. Tel. 0757-602-904.
(7495)

SÍRKERETEK
készítése
gránitból,
előnyös
áron.
Megtekinthetők
Sáromberkén, a Fő út 340. sz. alatt. Tel.
0753-924-431. (7392)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, gáz- és villanykályhák javítását vállaljuk az ügyfél lakásán,
bárhol Maros megyében. Kelemen
szerviz. Tel. 0265/243-294, 0745-560092. (7675-I)
SZORGOS, komoly csapat házfelújítást, -átalakítást, építést vállal garanciával. Tel. 0742-557-214. (sz.-I)

VÁLLALOK szobafestést, csempézést, gipszkartonszerelést stb. Tel.
0749-564-921, 0771-393-848. (7682-I)

SZOBA-,
lépcsőházfestést,
padlóburkolást vállalok. Tel. 0741-699-761.
(7685)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, -javítást,
festést, szigetelést, csatorna-, teraszkészítést stb. Tel. 0759-467-356.
(7632-I)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló-, falicsempe, laminált padló lerakását, lépcsőházfestést garanciával. Tel. 0746-552-473. (7684-I)

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk. Tel. 0735288-473, Misi. (7639-I)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7505)

VÁLLALUNK
festést,
vakolást,
bádogosmunkát, szigetelést, tetőjavítást,
tetőkészítést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790081-572. (7467)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék 800 lejért. A szállítást és a
törlését vállalom. Tel. 0748-882-828.
(7709-I)

KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
Lindab lemezből, teraszt fából stb.
Tel. 0745-680-818, Csaba. (7731-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Múlnak a percek, telnek az
évek,
én
még
mindig
visszavárlak
téged.
Azt
szeretném hinni, hogy ez csak
egy rossz álom, s ha
felébredek, arcod újra látom,
hallom hangodat, kedves
nevetésed, én még mindig
visszavárlak téged.
Szomorú szívvel emlékezünk
KILYÉN született BALOGH
ERZSÉBETRE június 13-án, az
egyéves
évforduló
alkalmából. Emlékét őrzi férje,
lányai, unokái, testvére és
vejei. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (7688-I)

Fájó szívvel emlékezem drága
feleségemre,
KILYÉN
ERZSÉBETRE halálának első
évfordulója
alkalmából.
Szeretett férje, István. (7688-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
drága édesanyámra, nagymamánkra, KILYÉN ERZSÉBETRE. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Lánya,
Gabriella, veje, Attila, unokái:
Kriszta és Szabolcs. (7688-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
drága édesanyámra, nagymamámra, KILYÉN ERZSÉBETRE. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Lánya,
Enikő, veje, Feri, unokája,
Edina. (7688-I)

Fájó
szívvel
emlékezem
drága testvéremre, KILYÉN
ERZSÉBETRE.
Emléked
legyen áldott, nyugalmad
csendes! Testvéred, Mari és
családja. (7688-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
június
12-én
ASZALOS
PÉTERRE halálának ötödik
évfordulóján.
Felesége,
Erzsébet,
lánya,
Csilla.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (7729)
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Jó, amíg valaki szeret, és fogja
a kezed, csak akkor érzed
hiányát, mikor már nincs
melletted.
Szomorúan emlékezünk a
szerető férjre és drága
édesapára,
id.
SZÉKELY
LÁSZLÓRA, az ICRA volt
dolgozójára június 12-én,
halálának 6. évfordulóján.
Felesége, fiai, menye és
unokái. (7724-I)

Pihenjetek csendesen a porló
hant alatt, mi szomorúan
őrizzük
édes
álmotokat.
Vigaszunk, hogy pihenni mi is
ide térünk, és az örök hazában
megint együtt leszünk. Mert a
halál után jön az örök élet, ott
majd vártok reánk, és mi
átölelünk titeket.
Fájdalommal
emlékezünk
elhalt szüleinkre, a holtmarosi
születésű
BAKOS
ANNA
GIZELLÁRA (1944. november
7. – 2019. június 12.) és
BAKOS GYŐZŐRE (1939.
július 9. – 2014. március 24.).
Elköltöztek tőlünk az örök
hazába, csendes temetőbe,
holtak otthonába. Koporsójuk
fölött a szeretet könnyeit
ontjuk, áldozatos életükért
köszönetet
mondunk.
Szeretteik. (sz.)

Kegyelettel
és
szomorú
szívvel emlékezünk június 12ére,
drága
édesanyánk,
FÜLÖP KATICA halálának 20.
évfordulóján. Emlékét őrzik
gyermekei
családjukkal
együtt. (7691)

Kegyelettel és mély fájdalommal emlékezünk
JAKAB MIHÁLYRA
halálának 5. évfordulóján.
Bánatos felesége, fia, Attila
családjával és a rokonok.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (7734-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély szomorúsággal tudatjuk,
hogy 2020. június 11-én elhunyt
CIONCA EMIL
ügyvéd,
92 éves korában, aki 60 évig tevékenykedett a Maros Ügyvédi
Kamara keretében.
A gyászoló család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton fejezzük ki köszönetünket
mindazoknak,
akik
VERESS
KÁROLY ZSIGMOND nyugdíjas
lelkipásztor temetésén részt
vettek
2020.
június
8-án,
gyászunkban
osztoztak
és
vigasztaltak. Gyászoló családja.
(sz.-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

A Carit-San Medical rendelőintézet

ingyenes

laboratóriumi vizsgálatra

és pszichiátriai szakrendelésre várja az érdeklődőket
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján.

Laboratórium: 0265-250-874

Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172.

www.caritsanmed.ro

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.

