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Hálaadó istentiszteleten avatják

Megújult az istvánházi református templom

Vállalkozók
bosszúsága

A könnyítések helyett újabb bürokratikus intézkedéssel terhelik a környezetvédelmi hatóságokat és a
gazdasági egységeket, vállalkozókat.
A környezetvédelmi minisztérium legújabb rendelete szerint ugyanis évente
kell láttamoztatni a környezetvédelmi
engedélyt. Az engedély egyéves határideje lejárta előtt legkevesebb két
hónappal be kell nyújtani a kérelmet,
ellenkező esetben a késedelmi
napokra a tevékenységet felfüggeszthetik.

____________4.
Online búcsú
az egyetemtől

Az egyetemi ballagás egyik fő jellegzetessége, hogy felröpítik a kalapot,
ezzel szimbolizálva, hogy befejezték a
tanulmányaikat. Az idén ez nem történt meg. A végzős egyetemisták otthon, a számítógépeik előtt ülve zárták
le életük ezen szakaszát. Online ballagtak.

____________5.
Aszfaltos úton

Cintos, az öt faluból álló kisközség
Maros megye szélén, a Maros bal
partján, Ludastól hét, Marosvásárhelytől 55 kilométernyire nem tartozik a
sokak által látogatott helységek közé.
A forgalmas utaktól távol, békés, nyugodt, dimbes-dombos természeti környezetben fekszik. Két-, illetve
egysávos aszfaltút köti össze a községközpontot a hozzá tartozó Csekelakával és Istvánházával, továbbá
Batizházával és Marosszentjakabbal,
ahol már csak néhányan laknak.

Fotó: Nagy Tibor

A gyülekezetet 54 évig (1790-1844) szolgáló
A faragott kapun belépve kellemes látvány fogad, vadonatúj fehér ruhában, Balogh Sándor református lelkész idejében
kívül-belül megújulva várja a híveket az (1881-83) épült, kis nézeteltérés nyomán.
A lelkész ellenében, aki lapályra tervezte a
istvánházi református templom.

Bodolai Gyöngyi

csakhogy a mezőségi dombok nem a legbiztosabb alapot jelentik, és a talajmozgás miatt a
templomot többször kellett javítani. A megrepedezett, megrongálódott tetőzetű, gyenge alapotemplomot, a presbitérium úgy döntött, hogy a kon álló épület legutóbbi alapos javításának
dombra építkeznek. Ez látványnak nagyon szép,
(Folytatás a 6. oldalon)

____________6.
Levendulaszüret
látogatóknak is

Itt a levendulaszüret ideje, a lila virágú
növény kedvelőinek alkalmuk nyílik
arra, hogy maguk gyűjtsenek belőle
vagy vásároljanak az ebből készült
friss termékekből. Több helyen nyílt
nap keretében várják a termelők az
érdeklődőket, vásárlókat.

____________7.

Cinizmus és felelőtlenség

Mózes Edith

Olvasom, hogy Teodor Ţigan, az Országos Erdőgazdálkodási Hivatal – Romsilva igazgatója szerint azoknak a civil szervezeteknek
a 90 százaléka, amelyek az illegális fakitermelésre és a falopásra
szeretnék felhívni a figyelmet, „Románia-ellenes”, tevékenységét az
ország határain kívülről finanszírozzák, annak érdekében, hogy Románia gazdasági fejlődését visszaszorítsák. Ţigan Németországot,
Franciaországot és Ausztriát jelölte meg azon országok között, amelyeknek érdekében állhat az, hogy a romániai fakitermelés ne működjön teljes kapacitással. Állítása szerint ezek az országok azért
fizetnek, hogy az emberek azt higgyék, a kitermelt faanyag kizárólag
illegális vágásból származik. Ráadásul azok a felvételek, amelyeket
ezek a szervezetek közölnek, nem is Romániában készülnek. Szerinte
olyan, Hargita és Kovászna megyében kivágott fákról készült felvételeket tettek közzé, amelyeket mintegy 20 évvel ezelőtt vágtak ki,
vagy vihar döntötte ki őket.
Történtek ugyan lépések Romániában az elmúlt években az illegális erdőkitermelés visszaszorítása érdekében, de a hatóságok képtelenek hatékonyan felvenni a harcot vele. Miközben egyesek a
faexport ideiglenes betiltásában látják a megoldást, sokan úgy vélekednek, hogy az erdőirtás és a famaffia felszámolásához elég lenne
alkalmazni a hatályos jogszabályokat. Köztudott, hogy az országban
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 33 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 182. napja,
hátravan 184 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma PÁL,
holnap ANNAMÁRIA,
TIHAMÉR napja.
ANNAMÁRIA: az Anna és
Mária nevek összekapcsolása.
TIHAMÉR: valószínűleg szláv
eredetű, jelentése: csendet kedvelő.

Meleg, változékony idő
Hőmérséklet:
max.250C
min.190C

Megyei hírek

Új iskolák épülnek Csíkfalva községben

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. június 29.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8439

4,2988
1,3619
244,6308

Megyei vírushelyzet

Maros megyében június 29-ig 732 betegnél igazolták a koronavírus-fertőzést, ugyanakkor 649 személyt nyilvánítottak
gyógyultnak, őket hazaengedték a kórházból. A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint jelenleg
1.789 személy van otthoni elkülönítésben, hatósági felügyelet alatt, intézményes karanténban 32-en vannak. Koronavírus-fertőzés gyanújával 38-an vannak kórházban,
eddig 69, Covid–19-cel diagnosztizált beteg hunyt el.

Kalitkában a madár
– folkesték a tékában

Kalitkában a madár címmel kedden 19 órától a Teleki Téka
udvarán kerül sor a Maros Művészegyüttes szabadtéri rendezvénysorozatának első előadására. A koronavírus-járvány miatt korlátozott létszámú néző tekintheti meg az
előadást, a nagy érdeklődésre való tekintettel a helyek beteltek. A résztvevők számára kötelező a védőmaszk viselése. Az előadást a továbbiakban megismétlik.

Barangoló – könyvbemutató

Július 1-jén, szerdán 18 órától a marosvásárhelyi várban
bemutatják Vajda György, a Népújság munkatársa által
szerkesztett Barangoló című könyvet, Maros megye turisztikai kalauzát. A szerkesztő mellett jelen lesz Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács elnöke, Szőcs Levente, a Visit
Mureş igazgatója, Karácsonyi Zsigmond, a Népújság főszerkesztője és Mátyás Levente, a Bookman könyvkiadó
vezetője. A résztvevőket arra kérik, hogy tartsák be a koronavírus-járvány miatti óvintézkedéseket.

Réka királyné köve

A Székelyföldi Legendárium csapata július 1-jén, szerdán
20.30-kor a Réka királyné köve című rajzfilmet vetíti a Legendárium Facebook-oldalán. A nézők képzeletben ellátogathatnak Rika erdejébe, és a Kustaly várában élő
óriáslánnyal is találkozhatnak.

Vakációs gyermekprogramok

A Forcamp Egyesület a Maros Megyei Múzeummal együttműködve július végéig minden hétköznap változatos vakációs programokra hívja a marosvásárhelyi gyermekeket. Öt
nap öt különböző tematika – tudományok napja, állatok és
növények napja, alkotónap, kis íjászok és olimpiai játékok
napja – vár a résztvevőkre. Hétfőnként az egyesület székhelyén, Marosvásárhelyen, a Mihai Viteazul utca 10. szám
alatt, keddtől péntekig a várbeli Régészeti és Történeti Múzeum épületében és udvarán zajlanak a foglalkozások
8.30-tól 16.30 óráig. A helyek száma korlátozott, a jelentkezéshez előzetes regisztráció szükséges. További tájékoztatás a 0755-625-679-es telefonszámon kérhető. Iratkozás,
bővebb információ: https://www.nyaritaborok.ro/kepzes.php

Rövid terápiás program
a Bonus Pastornál

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

Bontják a jobbágyfalvi régi épületet

Több oktatási intézmény felújítási projektje zajlik párhuzamosan Csíkfalva községben. Múlt
héten hozzáfogtak a régi, 1893-ban épített jobbágyfalvi iskola lebontásához. A Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) révén
finanszírozott beruházás elkészítésének jogát
egy náznánfalvi cég nyerte el, a szerződést a tavalyi év végén kötötték meg, de amikor márciusban elkezdődhetett volna a munka, a
koronavírus-járvány miatt elnapolták, majd
május végén beállt az esős időszak, megakadályozta a beruházás elindítását.

Gligor Róbert László

A régi épület lebontása után az
udvar hátsó részében egy 230
négyzetméter alapfelületű, kétszintes iskolaépület készül, amelyben a földszinten két tanterem,
lánymosdó, pedagógusi iroda és
mosdó, előtér, lépcsőház, folyosó, az emeleten két tanterem,
laboratórium, fiúmosdó és folyosó áll majd az elemi iskolások
rendelkezésére. Három éve az
elemisták is az óvoda épületébe
kényszerültek a jelenlegi épület
állaga miatt, de az óvodában szűk
volt a hely, egyik óvodatermet
osztották kétfelé. Az új beruházás
megvalósulásával korszerű, tágas
épületben tanulhatnak a gyermekek.

Fotó: Gligor Róbert László

Ugyanezen kormányprogram révén a tavaly elkezdték
a vadadi iskola és óvoda 19. században készült, 20. században bővített épületének részleges lebontását és bővítését, ott tervezési hiányosságok miatt szünetel a munka, de
szépen haladnak az 1912-ben épült búzaházi iskola és
óvoda épületének bővítésével: májusban lebontották a régi
raktárhelyiségeket, eltávolították a tetőzetet. Azóta kibővítették az épületet egy új szárnnyal, így két-két óvodai és
elemi iskolai tanterem, irodák, mosdók, kazánház, raktár
kap helyet benne, jelenleg az épület tetőzetét ácsolják.
Tavaly szeptemberben Csíkfalván adtak át új napközit,
ugyancsak a PNDL keretében készült el. Itt az iskolaépület is
megújul, a munkálatot ugyanaz a székelyudvarhelyi cég kezdheti el, amely a búzaházi építőtelepen is dolgozik. (gligor)

Búzaházán kibővítették az épületet, elkezdték ácsolni az új tetőt

Megkezdődött a különleges vizsgaidőszak

Az országos képességfelmérő második, különleges szakaszára nyolc Maros megyei, nyolcadik osztályt végzett
diák iratkozott be. Az eredeti vizsgaidőszakból egészségügyi okokból kimaradt diákok megmérettetése tegnap a
román nyelvből és irodalomból zajlott vizsgával kezdődött, ma matematikából, szerdán anyanyelvből vizsgáznak
a diákok. A megyében három vizsgaközpont működik: a
megyeszékhelyi 7-es számú általános iskolában, a seges-

vári Miron Neagu és a szászrégeni Augustin Maior általános iskolában. Az óvások előtti, ideiglenes eredményeket
július 2-án, csütörtökön 12 óráig függesztik ki a vizsgaközpontokban, fellebbezni aznap 14–20 óra között lehet.
A végső vizsgaeredményeket július 4-én, szombaton hozzák nyilvánosságra – tájékoztatott közleményben IrimieMatei Camelia, a Maros Megyei Tanfelügyelőség
szóvivője.

A meghirdetett középiskolai helyekből július 2–6. között választhatnak a nyolcadik osztályt végzett diákok.
A vizsgajegyek és a négyévi jegyátlag szerinti számítógépes elosztásra július 10-én kerül sor, az eredményről
a diákok aznap értesülnek. Az újdonsült kilencedikesek
július 13–20. között iratkozhatnak be a tanintézetbe,
amelybe felvételt nyertek, ha ezt elmulasztják, elveszítik

a helyet. A betöltetlenül maradt középiskolai helyeket
július 24-én hozzák nyilvánosságra.
A számítógépes elosztás során beiskolázatlanul maradt diákok, beleértve azokat, akik nem vettek részt az
országos képességfelmérő vizsgákon, július 24–30.
között választhatnak a megmaradt középiskolai helyekből.

Csütörtöktől választhatnak
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Az erdélyi magyarok jobban tartanak a járvány
gazdasági hatásaitól, mint a megbetegedéstől

Egy júniusi felmérés hétfőn közölt eredményei szerint az erdélyi magyarok jobban tartanak az új típusú koronavírus-járvány gazdasági hatásaitól,
mint a megbetegedéstől.

A kolozsvári SoDiSo Research közvélemény-kutató cég június 5-17. között online kérdőíves felmérést végzett az Erdélyben élő, magyar etnikumú, felnőtt korú lakosság körében a
járvány hatásairól. A beérkezett 3068 válasz alapján megállapította: júniusra csökkent a válaszadók amiatti aggodalma,
hogy elkapják a fertőzést. Míg ezt áprilisban a megkérdezettek
22 százaléka tartotta valószínűnek, mára már csak 16 százalék
gondolja úgy, hogy nem tudja elkerülni a megbetegedést. A
válaszadók 73 százaléka nem tartja valószínűnek, hogy megfertőződik.
A megkérdezettek relatív többsége (32 százaléka) vélte úgy,
hogy hosszabb ideig együtt kell élnünk a vírussal, míg oltás
nem lesz rá. Nagyon jelentős viszont (29 százalék) azoknak
az aránya, akik megkérdőjelezik a vírus, a járvány létezését.
A járvány negatív gazdasági hatásai enyhén mérséklődtek:
a februárban foglalkoztatottak mintegy 80 százaléka ismét dol-

gozott májusban. Ez jelentős előrelépés az áprilisi 63 százalékhoz képest. Májusban a válaszadók 10 százaléka volt kényszerszabadságon vagy munka nélkül. Továbbra is nagyon
magas (61 százalék) azok aránya, akik saját pénzügyi helyzetük romlására számítanak a járvány miatt.
A kormány intézkedéseinek a megítélése az elmúlt hónapokban gyökeresen megváltozott. Míg április elején a válaszadók 68 százaléka egyetértett a kormány járványügyi
intézkedéseivel, 81 százaléka pedig még a kijárási korlátozásokat is helyeselte, mára a megkérdezettek 71 százaléka elégedetlen az egészségügyi helyzet kezelésével, 82 százalékuk
pedig elégtelennek tartja a kormány gazdasági intézkedéseit.
A felmérést készítő SoDiSo Research „a hatékony óvintézkedések paradoxonjának” tekintette, hogy a sikeres korlátozások visszatekintve szükségtelennek látszanak.
A SoDiSo Research közölte: a módszertani közelítések ellenére a felmérés nem minősül reprezentatívnak, de eredményei jó becslésnek tekinthetők az internethasználó, legalább
általános iskolai végzettséggel rendelkező 18-80 éves erdélyi
magyar populációra. (MTI)

Szlovénia leveheti Horvátországot a biztonságos
országok listájáról

Szlovénia keddtől leveheti Horvátországot a biztonságos országok listájáról, amennyiben a napi
fertőzöttek száma százezer lakosra vetítve eléri a tízet két hét
alatt – jelentette ki Jelko Kacin
szlovén kormányszóvivő hétfőn.

Kiemelte: bár nem vezetnek be karantént a Horvátországból érkezők számára,
az ország „sárga listára” kerülhet, ami
annyit jelent, hogy veszélyes odautazni.
A kormány vasárnap este törvénymódosítási javaslatot fogadott el, amellyel
július 31-ig kiterjesztette a koronavírusjárvány okozta gazdasági nehézségek
enyhítésére hozott rendeleteket. A határidő még kétszer, legfeljebb szeptember
30-ig meghosszabbítható.
A kabinet döntött továbbá a kontaktkövető alkalmazás bevezetéséről. Ezt
azonban még a parlamentnek is el kell
fogadnia. Kötelezővé tennék az applikáció letöltését azok számára, akiknek a
fertőzés miatt karanténba kell vonulniuk.

A felhasználók névtelenek maradnak, a
program biztosítja az adatok és a magánélet védelmét. Az alkalmazás mindenki
más számára önkéntes alapon lesz használható. További szigorításokat is bejelentett a kormány: ötszáz főről ismét
ötvenre csökkenti a tömeges rendezvények létszámát. Csak kivételes esetben,
hatósági engedéllyel lehet nagyobb rendezvényeket szervezni.
A legfrissebb adatok szerint az elmúlt
24 órában néggyel 1585-ra nőtt az új koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek
száma az országban. Új halálesetet nem
regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma 111 maradt. A diagnosztizált
betegek közül mindössze nyolcan vannak kórházban, közülük egyet ápolnak
intenzív osztályon. Az aktív esetek
száma 89 fő.
A szomszédos Horvátországban a válságstáb jelentése szerint pénteken 85-tel,
szombaton 67-tel, vasárnap pedig 34gyel nőtt az új fertőzöttek száma, elérve

a 2725-öt. Nem regisztráltak új halálesetet, így a járvány áldozatainak száma 107
maradt. A fertőzések száma június közepén kezdett növekedni, azt megelőzően
egy hónapig nulla és három között volt
az új megbetegedések száma. Az első
fertőzés négy hónappal ezelőtti megjelenése óta 2155 beteget nyilvánítottak
gyógyultnak. A diagnosztizált betegek
közül 65-en vannak kórházban, közülük
egy van lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 463 fő.
Két járványgóc alakult ki Horvátországban, a kelet-szlavóniai Gyakovón
(Djakovo) és Zágrábban. Utóbbiban a fiatalok körében emelkedett a fertőzöttek
száma, a vírus éjszakai szórakozóhelyeken terjedt el.
Zágráb és Ljubljana április végétől és
május elejétől szigorú óvintézkedések
mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat és újraindította a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai
uniós ország állampolgárai előtt. (MTI)

Kreml: „abszolút kacsa”,
hogy Moszkva vérdíjat fizetett a táliboknak

Hazugságnak és „abszolút kacsának” nevezte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn azokat az amerikai sajtójelentéseket, amelyek szerint Oroszország
vérdíjat fizetett a táliboknak amerikai katonák megöléséért.

Peszkov szerint a téma sohasem merült fel Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között.
„Ezek az állítások hazugok. Ismételten sajnálkozásunkat fejezzük ki amiatt, hogy a világ valamikor legnagyobb, köztiszteletben álló, magas színvonalú tömegtájékoztatási eszközei
az elmúlt években mind gyakrabban nem riadnak vissza attól,
hogy abszolút kacsákat közöljenek, ami természetesen nem
járul hozzá jó hírnevük és tekintélyük öregbítéséhez” –
mondta a szóvivő.
„Ha az Egyesült Államokban a szakszolgálatok továbbra is
az elnöknek tartoznak elszámolással, akkor azt javaslom, hogy
igazodjanak Trump elnök vonatkozó nyilatkozataihoz, aki már
minősítette ezeket a közléseket” – tette hozzá.
Szombaton az orosz külügyminisztérium az amerikai hírszerzés hamis hírének minősítette, és élesen elítélte a The New
York Times című amerikai napilap amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozó cikkét, amely szerint Oroszország titokban

pénzjutalmat ajánlott fel az afgán lázadóknak a nemzetközi
békefenntartó koalíció katonáinak megöléséért.
„Ez a primitív információs szemét szemléletesen mutatja
az amerikai hírszerzés propagandistáinak alacsony szellemi
képességeit, akik ahelyett, hogy valamilyen hihetőbb elmeszüleménnyel állnának elő, ilyen ostobaságot agyalnak ki. De
mit is lehet várni attól a hírszerzéstől, amely hatalmasat bukott
a 20 éves afganisztáni háborúban?” – nyilatkozott az orosz
külügyi tárca a TASZSZ hírügynökség megkeresésére.
Az orosz külügy feltevése szerint ez a közlés azzal állhat
összefüggésben, hogy az amerikai hírszerző szolgálatoknak –
amelyek a tárca szerint kapcsolatban állnak a kábítószer-csempészettel – „nincs ínyére az orosz és amerikai diplomácia
közös erőfeszítése az afgán kormány és a tálibok közötti béketárgyalások elindítására”.
A washingtoni orosz nagykövetség arra panaszkodott, hogy
a cikk megjelenését követően diplomatái fenyegetéseket kaptak.
A The New York Times után más amerikai tömegtájékoztatási eszközök is jelentettek meg értesüléseket az orosz részről a táliboknak felajánlott állítólagos vérdíjról. A közléseket
a Kreml mellett a Fehér Ház és az afgán lázadók is valótlannak
minősítették. (MTI)

Nem észleltek mellékhatásokat
az orosz vakcinateszt önkéntesein

Nem észleltek nem kívánt mellékhatásokat az orvosok azokon az önkéntes katonákon, akik részt vesznek az első orosz Covid–19-vakcina tesztelésén –
közölte hétfőn a Krasznaja Zvezda, az orosz védelmi
minisztérium hivatalos napilapja.

Oleg Csihljajev, a Nyikolaj Burdenko akadémikus nevét viselő központi katonai kórház szakértője a lapnak elmondta,
hogy mindeddig sem a június 18-án beoltott első, sem a június
23-án vakcinált második csoport egészségi állapotában nem észleltek a normától eltérő változást a rendszeres ellenőrzések, az
önkéntesek közérzete jó. A felgyorsított hatású vakcina második
komponensét a kísérlet résztvevői három héttel az első oltás
után kapják meg. A fertőzés megelőzését szolgáló vakcinát az
orosz hadsereg és a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi
és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) közösen teszteli.

Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzések száma az
elmúlt nap alatt 6719-cel 641.156-ra emelkedett a hétfőn közölt országos összesítés szerint. Ez a legalacsonyabb szám,
amelyet április 29. óta kimutattak – akkor 5841 új esetet találtak. Ez 1,1 százalékos napi növekményt jelent. Az újonnan
diagnosztizált fertőzöttek 31,6 százaléka tünetmentes.
Az aktív esetek száma 2283-mal 228.560-ra nőtt. A halálozások száma 93-mal 9166-ra, a gyógyultaké pedig 4343-mal
403.430-ra emelkedett. Moszkvában a diagnosztizált fertőzések száma hétfőre 782-vel 220.853-ra, a halottaké 23-mal
3761-ra, a gyógyultaké pedig 1007-tel 148.102-re nőtt.
Az országban a járvány kezdete óta több mint 19,3 millió,
az elmúlt nap folyamán pedig 289 ezer laboratóriumi tesztet
végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 297 ezer embert
tartanak orvosi megfigyelés alatt. (MTI)

Ország – világ
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Rendkívüli ülésszak

Rendkívüli ülésszakot tart a képviselőház július 1-je
és 15-e között. Erről hétfői ülésén döntött a házbizottság. A rendkívüli ülésszakban napirendre kerülő tervezetek között található a Mentsétek Meg Romániát
Szövetség (USR) Büntetőügyesek nélküli közéletet
elnevezésű kezdeményezése is. (Agerpres)

210 beteget ápolnak intenzív
osztályon

A legutóbbi tájékoztatás óta 269 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel
26.582-re nőtt a fertőzöttek száma – közölte hétfőn
a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A fertőzöttek közül 18.912-t gyógyultnak nyilvánítottak, és
kiengedtek a kórházból. Jelenleg 210 beteget ápolnak az intenzív osztályon. Ez idáig 699.688 koronavírustesztet dolgoztak fel Romániában. Az utóbbi 24
órában 22, koronavírussal fertőzött személy halt
meg. Hétfőig 1634, Covid–19-cel kapcsolatos
haláleset történt Romániában. (Agerpres)

Szórakozóhelyeket bírságoltak
a rendőrök

A veszélyhelyzetben érvényes szabályok betartását
ellenőrizték a rendőrök az elmúlt három nap során
országszerte. Teraszhelyiségeket, kocsmákat, strandokat, szabadtéri klubokat ellenőriztek, és összesen
több mint 443.000 lejre róttak ki bírságot. A hatóságok összesen 120.000 lejre bírságoltak 19 olyan
céget, amely nem tartotta be a rendezvények szervezésére vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokat. 52
szankciót foganatosítottak 3500 lej értékben olyan
magánszemélyekkel szemben, akik nem tartották be
a zárt terekben szervezett rendezvényekre vonatkozó korlátozásokat, és 407 bírságot róttak ki 36.000
lej értékben azokra, akik a személyes védelemre vonatkozó óvintézkedéseket hagyták figyelmen kívül.
Huszonnyolc esetben büntettek amiatt, hogy a teraszokon nem volt megfelelő távolság az asztalok között, ezért összesen 29 ezer lejre bírságoltak a
hatóságok. A társadalmi együttélés szabályainak
megsértése, rendháborítás és más törvényszegések
miatt további 254 ezer lejre szabtak ki pénzbüntetéseket. (Agerpres)

Ismerteti gazdaságélénkítő
programját a kormány

Szerdán ismerteti gazdaságélénkítő programját a
kormány – jelentette be hétfőn Ludovic Orban. A miniszterelnök azt mondta, Klaus Iohannisszal együttműködve dolgozták ki a programot, így az államfő is
jelen lesz a szerdai eseményen. A kabinet célja, hogy
egy hónap alatt fogadjanak el minden olyan jogszabályt, amely nélkülözhetetlen a programba foglalt intézkedések gyakorlatba ültetéséhez – tette hozzá
Orban a Románia fejlesztéséért koalíció tagjainak
ülésén. (Agerpres)

Cinizmus
és felelőtlenség

(Folytatás az 1. oldalról)
évente kivágott mintegy 38,6 millió köbméternyi fából
20 milliót törvénytelenül vágnak ki.
A Greenpeace kimutatása szerint a túlzott mértékű
legális fakitermelés, a falopások és a visszaélések miatt
Románia háromhektárnyi erdőt veszít óránként, az elmúlt két évtizedben pedig csaknem 400 ezer hektár
erdős területet radíroztak le a térképről. A bukaresti
Legfelső Védelmi Tanács 2015-ben a nemzetbiztonsági
kockázatok közé sorolta az erdőirtást.
Már 2016-ban jogsértési eljárást folytatott Romániával szemben az erdőkkel kapcsolatban az Európai Bizottság, Brüsszel szerint az uniós erdőgazdálkodási
stratégia értelmében a nemzeti hatóságok feladata
volna megbizonyosodni arról, hogy a tagállami erdők
védelme, az erdőgazdálkodás, valamint az erdők használata a vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályok szerint történik. Ugyanakkor a Greenpeace 11 országból
(Románia, Ausztria, Németország, Belgium, Hollandia,
Magyarország, Horvátország, Finnország, Szlovákia,
Szlovénia és Svájc) augusztusban közös akcióba kezdett,
hogy a bukaresti kormány végre hatékonyan lépjen fel
az erdőirtás ellen.
Románia egyébként épp most szenvedi el az esztelen
erdőirtás eredményét. Napok óta pusztít az ár, víz alatt
az ország. Ezek után azt állítani, hogy csupán Románia
elleni rosszindulatról van szó, cinizmus és óriási felelőtlenség.
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A környezetvédelmi engedély felújítása évente

Vállalkozók bosszúsága

A könnyítések helyett újabb
bürokratikus intézkedéssel
terhelik a környezetvédelmi
hatóságokat és a gazdasági
egységeket, vállalkozókat. A
környezetvédelmi minisztérium legújabb rendelete szerint ugyanis évente kell
láttamoztatni a környezetvédelmi engedélyt. Az engedély
egyéves határideje lejárta
előtt legkevesebb két hónappal be kell nyújtani a kérelmet, ellenkező esetben a
késedelmi napokra a tevékenységet felfüggeszthetik.

Szer Pálosy Piroska

Ezzel az újabb intézkedéssel a
környezetvédelmi hatóságot és a
gazdasági egységeket egyaránt
többletmunkával, időveszteséggel
és pluszkiadással terhelik, miközben a médiából a koronavírus-járvány hatásainak az enyhítéséről
hangzanak el ígérgetések. Maros
megyében egyelőre 1950 környezetvédelmi engedélyt tartanak nyilván, évente ennyi iratcsomót kell

tanulmányozni és terepszemlét tartani a hatóság maréknyi alkalmazottjának. Hogy ez miként
kivitelezhető, az majd kiderül…
Míg 2009-ben tíz évig, 2013-ban
öt évig érvényes környezetvédelmi
engedélyeket bocsátottak ki, majd
bevezették az éves láttamozási kötelezettséget, amit utólag alkotmányellenesnek találtak. 2019-ben
negyvenöt napig szünetelt az engedélyek kibocsátása, mert nem volt
életképes határozat, november
végén aztán eldöntötték, hogy alkotmánysértés ide vagy oda, olyan
törvényrendeletet hoznak, amellyel
bevezethetik az éves láttamozást, a
rendelet kihirdetésével pedig ez év
június 11-éig vártak.
A Maros Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyezési
osztályvezetője elmondta, az új
rendelet szerint az évi láttamozást
minisztériumi szinten azzal magyarázzák, hogy ezáltal a helyszínen
ellenőrzik a gazdasági és ipari termelőegységeket, szállodákat, éttermeket, panziókat, pékségeket,
állattenyésztő farmokat, kereskedelmi egységeket, nagyáruháza-

Fotó: Szer Pálosy Piroska

kat, autómosókat, szemétlerakókat,
begyűjtőpontokat, víz- és energiaszolgáltatókat, vegyipari kombinátokat, kő- és homokkitermelést
stb., hogy ugyanolyan körülmények között végzik-e a tevékenységet, vagy időközben változtatásokat eszközöltek, amelyek révén
módosulhatnak a működési feltételek.
Az osztályvezető elmondta, azon
gazdasági és kereskedelmi egységek számára, amelyek működése
környezetvédelmi engedély kiváltásához vagy egységes környezethasználati engedélyhez van kötve
(például a vegyi kombinát), ezután
évente kell láttamoztatni az engedélyt. Az engedély felújításához
pedig minden alkalommal össze
kell állítani az iratcsomót, és ki kell
fizetni a díjat. Az évi láttamozásról
szóló 2020. 05. 27-i rendelet június
11-én jelent meg a 495-ös számú
Hivatalos Közlönyben, és a megjelenéstől számított 30 napon belül,
tehát július 11-én lép érvénybe.
Amint a hatóság munkatársa
hangsúlyozta, az évi láttamozást
legtöbb 90 és legkevesebb 60 nap-

Felmérés: a romániai alkalmazottak
80 százaléka belföldön töltené idei szabadságát

Fotó: Antalfi Imola

A koronavírus-járvány miatt a romániai alkalmazottak több mint 80 százaléka belföldön tervezi eltölteni idei szabadságát –
közölte az Agerpres hírügynökség hétfőn,
egy munkaközvetítő portál által közzétett
felmérés eredményeit ismertetve.

A megkérdezettek 42 százalékát aggasztja az, hogy
sokan nem tartják be a járvány megfékezése érdekében hozott óvintézkedéseket, 23 százalékuk pedig
attól tart, hogy a járvány második hulláma felboríthatja vakációs terveit.
A felmérés szerint a romániai alkalmazottak csaknem 75 százaléka nem vette még ki idei szabadságát,
és alig 42 százalékuk tervezi ezt megtenni a közeljövőben. A megkérdezettek több mint 57 százaléka
a román tengerpartra vagy a hegyekbe készül nyaralni, csaknem egynegyedük pedig otthon töltené
szabadságát. A válaszadók 21 százaléka állította azt,
hogy a szabadság után két hétig otthonról fog dol-

gozni, hogy csökkentse a kollégák esetleges megfertőzésének veszélyét, 28 százalékuk egész évben
folytatja a koronavírus-járvány miatt bevezetett távmunkát, 29 százalékuk pedig a szabadsága után minden óvintézkedés nélkül vissza fog térni
munkahelyére.
Ami a hivatali utakat illeti, a megkérdezettek csaknem 88 százaléka azt állította, hogy sehova sem utazik az idén, 10 százalékuk tervez belföldi utazást és
3 százalékot sem tesz ki azok aránya, akik hivatali
ügyben külföldre készülnek.
A megkérdezettek 36 százaléka állította azt, hogy
a járvány nem érintette a család költségvetését, 25
százalékuk bevételei csökkentek 25 százalékot nem
meghaladó mértékben, 24,5 százalékuknak pedig a
járvány több mint 50 százalékos bevételkiesést okozott.
A felmérés kérdőíveit több mint 800 romániai munkavállaló töltötte ki június 15. és 25. között. (MTI)

pal azelőtt kell igényelni, mielőtt a
környezetvédelmi engedély egyéves határideje napra pontosan lejárna, ezért az érdekelteket arra inti,
hogy ellenőrizzék az engedélyük kibocsátásának időpontját, mert
amennyiben nem naprakész, mivel
késve adták be a kérelmet, az a tevékenységük felfüggesztését eredményezheti. Ha például a hatvan
napot meghaladva, tíz nappal később kérik a láttamozást, elfogadják
ugyan a kérelmet, de írásos figyelmeztetést küldenek a határidő betartásának átlépése miatt, és tíz napra
felfüggesztik a működési engedélyt.
Ezzel egy időben értesítik a környezetvédelmi őrséget is, és ha engedély
nélkül folytatják a tevékenységet,
bírságra számíthatnak. Amint a büntetőnapok száma lejárt, újrakezdhetik a tevékenységet.
A szeptemberben kiváltott
engedélyek már megújíthatók
Abban az esetben, ha év közben
módosították az engedélyezést, a
láttamozás határidejét az első kibocsátott környezetvédelmi engedély
dátumától számítják. Azok, akik
például tavaly szeptember 8-án
vagy azt követően szerezték meg a
környezetvédelmi engedélyt, máris
leadhatják az iratcsomót láttamozásra, annál is inkább, mert ha lesz
elegendő kapacitásuk, az ügynökség munkatársainak helyszíni terepszemléje nyomán juthatnak
hozzá az egy évig érvényes működési pecséthez.
Az iratcsomónak tartalmaznia
kell a kérvényt, amelynek formanyomtatványa letölthető az ügynökség
http://apmms.anpm.ro
honlapjáról, az éves környezetvédelmi jelentést, a kérésben meg kell
jelölni az iktatószámot és az engedélyezési kérelem benyújtásának
dátumát. Az, aki online nyújtotta be
a jelentést, a rendszerbe való feltöltés időpontját kell megadja. Saját
felelősségvállalási nyilatkozatot
kell írni arról, hogy az engedély kibocsátási feltételeinek megfelelő tevékenységet folytatnak, nem történt
olyan alapvető módosítás, amely az
engedélyeztetés feltételein változtatna. Míg az előző években
ingyenes volt, az új szabályozás
nyomán a környezetvédelmi engedély díja 100 lej, az integrált kör-

nyezetvédelmi engedélyé 300 lej,
az összegeket a Maros Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség
(APM
Mureş)
RO55TREZ4765032XXX000363
bankszámlájára, a 4436909-es adószámra kell befizetni. A július 11étől érvénybe lépő rendelet sok
fejtörést okozhat majd az ügynökség alkalmazottainak, mivel az iratcsomók tanulmányozásán kívül
helyszíni ellenőrzéseket követően
újítják meg az engedélyeket, erre
azonban tudomásunk szerint egyelőre nincs elegendő személyzet.
Újabb teher és macera
– Mennyi időre volt szükségük a
környezetvédelmi engedély megszerzéséhez, és mit jelent egy kisvállalkozónak az évente ismétlődő
engedélyfelújítás? – kérdeztük egy
marosvásárhelyi autómosó tulajdonosától.
– Az engedélyezendő tevékenységek környezeti hatásvizsgálatához nagyon sok dokumentumot
kellett beszerezni, a szolgáltatók jóváhagyásától – a szennyvízhálózat
szolgáltatójától a telefonszolgáltatóig – a szomszédok beleegyezéséig, ami annak idején rengeteg
elvesztegetett időt, utánajárást jelentett, nem beszélve az eszközölt
beruházásokról. Annak reményében, hogy pár évig nem lesz gond a
megszerzett engedéllyel, a legkorszerűbb német gyártmányú medenszereztük
be
vízszűrő
cét
berendezéssel, hogy minden követelménynek megfeleljen a létesítmény. Az, hogy most évente naptár
szerint számon kell tartani a környezetvédelmi engedély megújítását, újabb terhet ró a vállalkozókra,
mert a dokumentáció leadásának a
határidejét átlépve felfüggeszthetik
a tevékenységünket. A kérvény kitöltéséhez is számtalan információ
szükséges, mivel nem egy egyszerű
kérvényről van szó. A törvényhozóknak valószínűleg fogalmuk
sincs arról, vagy csak egyszerűen
nem érdekli őket, hogy akár egyetlen nap kiesés is mekkora anyagi
veszteséget jelenthet egy vállalkozónak a koronavírus-járvány idején
elrendelt sürgősségi és készenléti
állapotok hónapjainak jövedelemkiesése után.

Virgil Popescu gazdasági és
energiaügyi miniszter szerint
a romániai gázszolgáltatók
visszaélnek domináns piaci
helyzetükkel, és ismét felszólította őket, hogy a lakossági
fogyasztói árat 15-20 százalékkal csökkentsék a júliusi
árliberalizáció után.

hogy a gáz nagykereskedelmi ára a
szabadpiacon alacsonyabb a június
végéig hatályos romániai szabályozott árnál – mondta a miniszter.
Hozzátette: kiábrándítónak tartja
egyes szolgáltatók magatartását.
Kilátásba helyezte, hogy az
állam ismét közbelép a versenytanács, az energiaár-szabályozó hatóság és a kormány révén, ha a
szolgáltatók a későbbiekben, például augusztus 1-től sem kínálnak
olcsóbban gázt a fogyasztóknak.
Az E-ON egy kedden kiadott
közleményben jelentette be, hogy
nem tud alacsonyabb áron gázhoz
jutni, ezért nem tartja indokoltnak a
miniszter által követelt árcsökkentést.
A lakossági gázpiacot 90 százalékban uralja a francia és a német
vállalat, körülbelül fele-fele arányban. Az ipari fogyasztók az energiahordozót már 2014 végétől
szabadpiaci feltételek mellett kapják. Romániában több mint 30 gázszolgáltató működik a piacon.
Az INSCOP közvélemény-kutató intézet egy szerdán közzétett
felmérése szerint a lakosság alig
fele tud arról, hogy július 1-től
megszűnik a lakossági gáz árának
szabályozása. (MTI)

A gazdasági miniszter szerint
a gázszolgáltatók visszaélnek
domináns piaci helyzetükkel

Július 1-jétől fogják liberalizálni
a lakossági gáz árát, amelyet eddig
az országos energiaár-szabályozó
hatóság szabott meg a kormány
döntései alapján. Virgil Popescu
már többször élesen bírálta a lakosságot ellátó két nagy szolgáltatót, a
német E-ON-t és a francia Engie-t,
amelyek a július utáni időszakra is
ugyanolyan áron kínálják a gázt,
mint az árszabályozás feloldása
előtt.
A miniszter szerint ez nem helyes, mivel a jelenlegi szabályozott
ár meghaladja a gáz nemzetközi
nagykereskedelmi árát, ezért Popescu szerint az árliberalizálás 1520
százalékos
végső
fogyasztóiár-csökkenést kellene
eredményezzen.
„Egyes szolgáltatók visszaélnek
domináns piaci helyzetükkel, és
nem csökkentik a végső fogyasztói
árat, olyan körülmények között,
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Online búcsú az egyetemtől

Virtuálisan feldobott kalap

2020-ban mindenkinek sok
változással kellett szembesülnie. Nem hagyhattuk el szabadon otthonunkat, nem
mehettünk vendéglőbe és kávéházba, nem járhattunk fodrászhoz, illetve szépségszalonba. Ezeket a korlátozásokat most már részben feloldották, azonban tömegrendezvényeket továbbra sem
lehet tartani. Ennek következtében elmaradtak a ballagások, azaz nem szervezhették meg őket a megszokott formában, kénytelenek voltak áttenni azokat az
online térbe. A diákok pedig –
mind az iskolások, mind az Jakó Zsolt
egyetemisták – reményked– Az online ballagás koncepciója tablóképét egyberakták, és ebből
nek, hogy valamikor sor kerül az volt, hogy különböző Zoom szo- született egy nagy kép. Meglátásom
az ünneplésre.
bákba osztották be az évfolyamot, szerint ez volt minden idők legrövi-

Nagy-Bodó Szilárd

Az egyetemi ballagás egyik fő
jellegzetessége, hogy felröpítik a
kalapot, ezzel szimbolizálva, hogy
befejezték a tanulmányaikat. Az
idén ez nem történt meg. A végzős
egyetemisták otthon, a számítógépeik előtt ülve zárták le életük ezen
szakaszát. Online ballagtak. Meghallgatták a díszbeszédeket, majd
esetleg otthon koccintottak családtagjaikkal. Nem volt ünnepélyes lezárás.
Az online egyetemi ballagásról
Jakó Zsoltot, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági és
Gazdálkodástudományi Karának
végzős hallgatóját kérdeztük.
– Milyen volt az online ballagás?

azaz minden szakiránynak volt szobája. Itt jelen voltak az adott szak
végzős diákjai, illetve a lelki dékánok. Ezzel párhuzamosan zajlott
Facebookon az élő közvetítés, amit
az egyetem épületében filmeztek. A
közvetítés keretében a nyitóbeszédet
dr. Szász Levente, a Közgazdasági
és Gazdálkodástudományi Kar dékánhelyettese tartotta, illetve volt
egy konferátor, aki levezette a ballagást. A nyitóbeszédek után lejátszották a szakirányok búcsúvideóját,
aztán az adott szakirány Zoom szobájába becsatolták a közvetítést,
ahol a lelki dékán elbúcsúzott a hallgatóktól. Ezt követően átadták a diemléklapokat,
azaz
gitális
kivetítették a diplomákat, és mindenkinek felolvasták a nevét. Az
esemény végén pedig készült egy
közös tablófotó, vagyis mindenki

debb ballagása, hiszen mindössze
48 percet tartott, de reméljük, hogy
az élő ballagás már hosszabb lesz.
– Mi is az a lelki dékán?
– A lelki dékán az a tanár, akit
szavazás alapján kiválasztanak az
adott szakirányról. Lényegében az
a tanár, akit a legjobban kedvelnek
az adott szakirányon tanulók, illetve
az, aki a legtöbbet foglalkozott a diákokkal. Nagyon sok esetben ez a
szakirány tutora, aki igazából egy
egyetemszintű osztályfőnök.
– Milyen volt a ballagás hangulata?
– Röviden összefoglalva: érdekes. Az elején a beosztáson volt a
fókusz, hiszen mindenkit különkülön be kellett osztani a szobákba,
ennek tekintetében az elején nem is
foglalkoztunk a hangulattal. De miután megtörtént a beosztás, már

A 16. Magyar Zene Fesztivál díjazottjai

Jelentős nézettségnek, nagy sikernek
örvendett a rendhagyó módon, virtuális térben megvalósult 16. Magyar
Zene Fesztivál.

Kósa András László igazgató

A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet márkanevévé vált Magyar Zene Fesztiválra idén rendhagyó módon, online térben
került sor. A közönség, a zsűri tagjai, illetve
a fellépő versenyzők ugyan személyesen nem
találkozhattak, azonban az online felületeken
nagyon sokan nézték meg a versenyszámokat, illetve követték a díjátadó gálát. A zsűri
tagjai (Tóth István, a zsűri elnöke, a Magyar
Zene Fesztivál egyik alapítója, a maglódi Vermesy Péter Alapfokú Művészeti Iskola alapítója, Verona Maier, a Bukaresti Zeneművészeti
Egyetem prorektora, Stan Katalin zenekritikus,
rádiószerkesztő, Makkai Gyöngyvér zeneszerző, zenekritikus, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára és Ioan Dobrinescu
zeneszerző, a közszolgálati Román Rádió zenei
szerkesztője) minden versenyszámot külön
értékeltek, illetve a fellépőkkel értékelték a
produkciót.
A fesztivál döntőjének három napján öszszesen 10 versenyszámot hallgathatott meg a
zsűri és a közönség. Nyolc magyar zeneszerzőtől választottak műveket a versenyzők. A
három „klasszikus”, Liszt, Bartók és Kodály
mellett olyan 20. századi magyar zeneszerzők
is jelen voltak, akiket ritkábban hallhattunk
az elmúlt években: Dohnányi Ernő, Montág
Vilmos, Járdányi Pál, illetve az erdélyi születésű Ligeti György. A versenyprogramba
pedig Pavlovits Dávid szegedi zeneszerző
művével is szerepeltek.
A versenyen, de főként a díjazott versenyszámok között – az általában tapasztalt zongoradominancia helyett – ritkán szereplő
hangszerek voltak, ami egyértelműen a kialakult helyzetnek köszönhető, hiszen keveseknek adatott meg a lehetőség, hogy zongorán
próbáljanak, illetve elkészítsék a versenyprogram felvételét, hiszen a zenei intézmények is zárva voltak. A verseny több mint
másfél évtizedes történetében másodszorra

jutalmazott a zsűri egy gitárost, szintén második alkalommal nyert I. díjat egy nagybőgős, és első alkalommal nyert közönségdíjat
egy trombita-zongora duó (összesen több
mint tízezren adták le voksukat a közönségszavazatra, amely egyértelműen a fesztivál
sikerét mutatja). Szintén sikerként említhetjük, hogy olyan versenyzők is részt tudtak
venni a rendezvényen, akik a távolság miatt
nem tudtak volna elutazni a megmérettetésre:
Andrian Harabaru jelenleg az Egyesült Államokban tanul, onnan küldte be jelentkezését
a Magyar Zene Fesztiválra.
A 16. Magyar Zene Fesztivál díjazottjai:
1. díj: Vlad Raţiu, a Bukaresti Nemzeti Zeneművészeti Egyetem frissen végzett nagybőgő szakos hallgatója, aki jutalomkoncertjét
Brüsszelben fogja tartani az ottani magyar kulturális diplomáciai képviselet szervezésében;
2. díj: az Alina Dragnea mezzoszoprán
énekes és Tudor Scripcariu zongorista alkotta
duó, akik a Párizsi Magyar Intézetben fognak
fellépni;
3. díj: Filip Zsombor, a brassói Transilvania Egyetem zeneművészeti karának gitár
szakos hallgatója, akinek jutalomkoncertjére
a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen kerül sor.
Az ACCUMM Alapítvánnyal közösen alapított Bács Lajos-emlékdíjat a marosvásárhelyi Pethő Rebeka nyerte, aki a budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem I. éves fuvola szakos hallgatója. Pethő Rebeka a
Római Magyar Akadémián fog fellépni, illetve 2021 januárjában Bukarestben a Bács
Lajos-emlékest vendége lesz.
A közönségdíjat a temesvári Nyugati
Egyetem Zene- és Színházművészeti Karának mesterképzős hallgatói alkotta duó hódította el: Paul Grosar trombitás és Bordos
Nagy Csilla zongorista, akik a Bukaresti Magyar Intézet idei utolsó rendezvényén, a karácsonyi koncerten fognak fellépni.
A Magyar Zene Fesztivál hagyományához
hűen minden évben felhívjuk a figyelmet egy
jeles magyar zeneszerzőre vagy előadóművészre, idén Fischer Annie zongoraművésznőre, Beethoven világszinten elismert kiváló
tolmácsolójára emlékeztünk halálának 25.

sokkal jobb lett a hangulat, ez többek között dr. Szász Levente beszédének is köszönhető volt, illetve a
lelki dékánok is nagyon meghatóan
búcsúztak. A tanárok is említették,
hogy ők is nagyon szeretnének élőben is elbúcsúzni tőlünk, illetve
folytatni a kapcsolatot, akár a mesteri keretében.
– Így hát van esély az élő ballagásra. Mikor kerülhet rá sor?
– Elég hamar meg tudnánk szervezni nyílt területen, de erre nem
volt igény. Inkább arra, hogy az eredeti felállásban, az Auditorium Maximumban tartsuk meg. Erre
leghamarabb szeptember környékén
kerülne sor, egyebek mellett a korlátozások miatt. Augusztusban a tanárok is szabadságon vannak, de a nyár
közepe amúgy sem megfelelő időpont arra, hogy az egész évfolyamot
összegyűjtsük. A szervező vállalat
meglátása szerint szeptemberben
már lehetőség lesz egy ekkora esemény megszervezésére.
– Mi lesz azokkal, akik nem tudnak részt venni a ballagáson? Hiszen szeptember elején külföldön
már elkezdődik az oktatás, és nem
kizárt, hogy egyesek ott folytatják
tanulmányaikat.
– Azt szeretnénk, hogy mindenki
vagy minél többen részt vegyünk a
ballagáson. Mi is számoltunk azzal
a nagyon valószínű esettel, hogy
egyesek külföldön folytatják a tanulmányaikat, ahol már szeptember
elején elkezdődik a tanítás. Éppen
ezért hétvégére tervezzük a ballagást, hogy azoknak is legyen lehetősége részt venni rajta, akik
külföldön tanulnak. Ha pedig valamilyen okból nem tudnak hazautazni, nekik készülünk az online
közvetítéssel, illetve a szervező vállalat hajlandó rá, hogy valamilyen
módon bekapcsolják azokat a diákokat, akik nem tudnak élőben ott
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lenni. Mostanra sikerült nagymértékben kitapasztalni az online tér
nyújtotta lehetőségeket, és így
egyáltalán nem kizárt, hogy lehet
találni valamilyen hibrid megoldást,
ami azt jelentené, hogy az évfolyam
egyik része ott lesz a ballagás helyszínén, a másik otthonról követi az
eseményeket, illetve ők majd otthon
dobják fel a kalapjukat.
– Milyen érzés volt számodra,
hogy nem ballaghattál a megszokott
formában és időben?
– Mivel én voltam a felelős
azért, hogy a ballagás minél jobban
sikerüljön, és minél valósabb legyen az érzet, ezért azt próbáltam
mindenkinek és magamnak is szuggerálni, hogy ez a mi napunk és a mi
eseményünk. Valamint azon tények
ellenére, hogy a helyzet adta körülmények egyáltalán nem kellemesek
és nem tudjuk a megszokott formában megszervezni a ballagást, ne
csüggedjünk, s értékeljük, hogy elballagtunk. Meglátásom szerint ezt mindenképpen meg kell ünnepelni.
Megpróbáltam úgy kezelni a helyzetet, hogy ne legyen csalódás. Volt elég
időnk alkalmazkodni ehhez a szituációhoz. Nem tartozott az elvárásaink
közé, hogy élőben ballagjunk, hiszen
már a koronavírus-járvány kezdetén
kijelentette az egyetem, hogy nem lehetséges ilyen nagy számban összegyűlni, és nem is lesz lehetséges
egyhamar. Összegezve: nem érzem
magam csalódottnak, inkább reménykedem, hogy egy sokkal élethűbb, érés
valóságosabb
zelmesebb
élményben lehet részünk szeptemberben. Hiszen élőben sokkal inkább össze tudunk kapcsolódni, és
megfelelőbb lezárási hangulatot tudunk teremteni, mint online. Ezért
tartom nagyon fontosnak, hogy az
online ballagás kiegészítéseként
egy valós ballagást is szervezzen a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem.

évfordulója kapcsán. Felkértük Ionuţ Dia- Academy zenekari projektbe Mannconu egykori első díjasunkat, a Bukaresti heimbe, ami zenekari továbbképzést és több
Nemzeti Zeneművészeti Egyetem utolsó éves fellépést is biztosított.
Bordos Nagy Eszter Csilla a marosvásárzongora szakos hallgatóját, hogy a díjátadó
gálán Fischer Annie emléke előtt tisztelegjen
Beethoven Apassionata című zongoraszonátája I. tételével és Liszt Ferenc La campanella
című Paganini-etűdjével.
A díjazottak rövid életrajza:
Pethő Rebeka a budapesti Liszt Ferenc Ze-

neművészeti Egyetem I. éves hallgatója
Oross Veronika tanárnő osztályában. A marosvásárhelyi Művészeti Líceumban érettségizett,
Geréd
Jolán
fuvolatanárnő
osztályában. A 2015., 2017. és 2018. évi romániai országos hangszerolimpia I. díjasa,
2019-ben elnyerte a maximális pontszámot.
2016-ban és 2017-ben a nemzetközi Emanuel
Elenescu versenyen szintén első helyezett
volt. Együttműködött a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenekarával, a Csíki Kamarazenekarral, valamint a Liszt Ferenc
Kamarazenekarral, a Camerata Regala zenekarral pedig a Román Athenaeumban is fellépett. 2018-ban részt vett a Virtuózok
komolyzenei televíziós vetélkedőn, ahol a
tinik korcsoportjában a legjobb kilenc közé
került. 2019 októberében részt vett a jastrzębie-zdróji (Lengyelország) V. nemzetközi fuvolaversenyen, ahol a zsűri különdíját kapta.
Zenekari tagként lehetősége volt 2016-ban
közreműködni az European Music Campus
Orchestrával Grafeneegben, Ausztriában, a
zenekari projekt az EUYO utánpótlás csoportja volt. 2019 nyarán egy próbajáték során
felvételt nyert a European Youth Orchestra

helyi Művészeti Líceumban kezdte zongoratanulmányait Szőnyi Márta tanárnő
osztályában. Jelenleg II. éves a temesvári
Nyugati Egyetem Zene és Színművészeti
Karán, Manuela Iana Mihăilescu tanárnő
zongoraosztályában. Neves zongoraművészek – Gulyás Márta, Bogányi Gergely, Csíky
Boldizsár Jr., Luis Fernando Perez, Jose de
Solaun, Guillermo Gonzales, Giorgos Konstantinou, Viniciu Moroianu, Adriana Bera,
Dragoş Mihăilescu, Rohmann Imre – mesterkurzusait hallgatta. Több országos és nemzetközi verseny díjazottja, mint például a
nagyváradi Ifjú tehetségek verseny (I. díj,
2005), a római Music in the world nemzetközi verseny (I. díj, 2016) vagy a kolozsvári
zongoraduó-verseny (nagydíj, 2016) stb.
Szólóesteken lépett fel Izraelben, Olaszországban, Norvégiában és Magyarországon.
Meghívottként különböző kamarazenei formációkkal szerepelt fesztiválokon, mint például a marosvásárhelyi Tiberius Fesztivál
(2019), a temesvári Timsonia Nemzetközi
Kortárs Zenei Fesztivál (2018). Koncertezett
a temesvári Banatul filharmónia zenekarával,
valamint a marosvásárhelyi filharmónia zenekarával, és Evelin Belceával szólistaként
részt vett Şerban Marcu Acteon című, két
zongorára és zenekarra írt művének ősbemutatóján (2017). A Communitas Alapítvány
ösztöndíjában részesült, melynek kapcsán különböző romániai kulturális központokban
magyar zeneszerzők műveit adta elő. A
2016–17-es tanévben Erasmus-ösztöndíjjal a
Szegedi Zeneakadémián tanult.
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Cintos, az öt faluból álló kisközség Maros megye szélén,
a Maros bal partján, Ludastól
hét, Marosvásárhelytől 55 kilométernyire nem tartozik a
sokak által látogatott helységek közé. A forgalmas utaktól távol, békés, nyugodt,
dimbes-dombos természeti
környezetben fekszik. Két-,
illetve egysávos aszfaltút
köti össze a községközpontot
a hozzá tartozó Csekelakával
és Istvánházával, továbbá
Batizházával és Marosszentjakabbal, ahol már csak néhányan laknak.

Halmágyi Zoltán

Fotó: Nagy Tibor

A községházán Halmágyi Zoltán, liberális színekben megválasztott polgármesterrel vesszük
számba a ritkán látogatott község
helyzetét, amelynek 1570 lakója

Aszfaltos úton

van, hetven százalékban román,
harminc százalékban magyar nemzetiségűek. A későbbiekben Iszlai
János RMDSZ-es alpolgármester
is megerősíti a polgármester által
mondottakat.
Miközben fogy a község lakossága, idegen betelepedő alig akad,
2019-ben két házat adtak el marosludasi vevőknek. A lakosság egy
része mezőgazdaságból él, másokat autóbusz visz a német tulajdonú ludasi LEONI kábelgyárba,
valamint az autóelektromossági alkatrészeket gyártó nyárádtői
Hirschmann céghez. A falu lakói
közül sokan külföldön dolgoznak,
három-öt hónapot töltenek Hollandiában vagy Németországban.
A községben három iskola és
óvoda működik, Csekelakán és Istvánházán van óvodai csoport és
magyar tannyelvű osztatlan 0-IV.
osztály, V-VIII. csak a községközpontban, román nyelven. Azok a
szülők, akik ragaszkodnak ahhoz,
hogy magyarul tanuljon a gyermekük, ludasi iskolákba ingáztatják, ami költséges, mert az
ingyenes iskolabusz csak a községközpontig szállítja a diákokat.
Bár a falvakban már korábban
kiépült az ivóvízhálózat, és a lakások 90 százalékába be is vezették a ludasi vízüzem biztosította
ivóvizet, a kanalizálás továbbra is
csak a távoli tervek között szerepel. Bár a szomszédos községgel,
Bükkössel pályáztak európai uniós
pénzre, a lakosság kis létszáma
miatt nem jártak sikerrel.
A tervekről Halmágyi Zoltán elmondja, hogy a község útjait, ut-

Korszerű varroda piacot keres

Szerkesztette:BodolaiGyöngyi

Iszlai János

cáit sorra leaszfaltozták, és kormánytámogatással egy újabb hét
kilométeres szakaszhoz fognak
hozzá, reményeik szerint még az
idén. Cintoson felújítják a központi
iskolát és sportterem épül, az istvánházi iskolában pedig belső illemhelyet alakítottak ki. Európai
uniós pénzekből újul meg a cintosi
és a csekelaki művelődési ház, a
batizi már elkészült. Istvánházán,
Cintoson ravatalozó épült, Csekelakán is hozzáfognak nemsokára.
A tervek között szerepel a községházának a felújítása, amelyet az
örökösöktől vásároltak meg, eredetileg a magyar állam építtette
csendőrkaszárnyának.
– Kicsik vagyunk, földterülete
nincs a községnek, amit fejlesztési
célokra használhatnánk – szerénykedik a polgármester, amikor a tervekről esik szó, holott a község jó
benyomást tesz az arra járóra.

Hálaadó istentiszteleten fogják felavatni

(Folytatás az 1. oldalról)
levezetése Tamás-Nagy Emese lelkipásztor asszonyra
hárult, aki a helybeliek megelégedésére férjével
együtt a parókián lakik, amelynek ugyancsak folyamatban van a felújítása. A 195 tagú református
közösség számára az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériuma, az egyházkerület, továbbá
az egyházmegye gyülekezeteinek a támogatása
lehetővé tette, hogy megerősítsék a templom

meggyengült alapját, meghosszabbítsák a támfalakat, helyrehozzák a megrepedt falakat, újrafedjék az épületet, és a járvány idején a tornyot
is lefessék.
A hálaadó istentiszteletet és az idei konfirmációt az
egység napjára tervezték, de a járvány felülírta, el kellett halasztani. Minden valószínűség szerint az ünnepet a paplak felújítása nyomán tartják meg – mondta
a lelkész asszony.

Osztatlan osztályokban jó eredmények

Szépen rendbe van téve a
csekelaki óvoda és általános
iskola, ahol Balogh Ibolya tanítónővel beszélgetünk, aki
maga is a falu szülötte. Magyar és román nyelven végzett tanulmányai után a
szülőfalujába tért vissza dolgozni. Az iskolában két osztatlan osztály működik, egy
magyar és egy román nyelven, amelybe Batizházáról
járnak a gyermekek.

A magyar óvodai csoportot a Ludasról ingázó Vásárhelyi Ibolya vezeti. Az osztatlan 0–IV. osztályba
14-en jártak, idén őszire 10 gyermek maradt. Érdeklődésemre Balogh Ibolya elmondja, 26 éve tanít
osztatlan osztályban, amit annyira
megszokott, hogy szinte nem is
tudná, mit kezdjen, ha csak egy osztállyal kellene foglalkoznia.
Okos kisdiákjai vannak, gyorsan
tanulnak egymástól is, az elsősök
már év végére fújják a szorzótáblát,
a harmadik-negyedikeseknek pedig
folyamatosan alkalmuk van ismételni. Hátránya, hogy többet kell
dolgozzanak önállóan. A szülők
hozzáállásától függ, hogy a négy

Balogh Ibolya

osztály elvégzését követően a cintosi iskolában tanulnak román osztályban, vagy Ludasra járnak
magyar tannyelvű iskolába. Vannak
egyetemet végzett tanítványai is,
csak alig maradnak otthon, mert a
faluban azok számára, akik nem
mezőgazdasággal akarnak foglalkozni, nincsen munkahely.
Húsz tanítványa volt az elmúlt
évben a tűzrőlpattant istvánházi tanítónőnek, Bartha Évának, aki lu-

Fehér hollónak
számít IstvánSzabó
házán
Adorján és Szabó
Edit
vállalkozása, a varrógépekkel
felszerelt, szépen
berendezett,
korszerű épületben működő
varroda, ahol a
fehérneműtől
az igényes selyem- blúzokig
mindent megvarrnak.
Sőt
hímzést is válmint
lalnak,
például iskolai
nyakkendőkre, ahogy azt nanszírozó AFIR-nál pályáztak a
egy mintadarabon is láthat- varrodára. Kezdetben azzal az elképzeléssel indultak, hogy fehértuk.

A Szabó házaspár Székelyudvarhelyen élt, a feleség egy pályázatíró
cégnél dolgozott. Amikor terhes
maradt az első gyermekükkel, a
szülési szabadság idején elhatározták, hogy egymás után négyet szeretnének. Istvánháza, a feleség
szülőfaluja ideális helynek ígérkezett a gyermekek felnevelésére,
ezért a vidéki befektetéseket fi-

neműt varrnak, ami „nem jött be”.
A karantén idején egy bukaresti fizikai személy megrendelésére
éjjel-nappal maszkot készítettek –
számol be az elmúlt hónapokról
Szabó Edit.
Jelenleg a neten reklámozzák a
vállalkozást, a Zea Couture Impex
cég piacot, partnereket keres, nyitottak minden kérésre (0737-043-492).

Jakab Ernő 40 éves gazdálkodó
szarvasmarháira az út menti karámban figyeltünk fel. A napi 400 liter
tejet 1,20 lejért Fehér megyéből érkező autó gyűjti össze.
Amint elmondja, már gyermekkorától vonzotta a gazdálkodás,
nem kívánt máshova menni. A földekbe, gépekbe sokat fektetett, 60
hektár területet dolgoz meg, kaszá-

lót és szántót is. Ottjártunkkor
éppen egy helyiség felújításán dolgoztak, a feleség is kivette a részét
a beton előkészítéséből.
Amint Jakab Erzsébet, az édesanya elmondta, két fia van, együtt
fogtak neki a gazdálkodásnak, de a
másik inkább a gépkocsivezetés
mellett döntött, és Aranyoslónán
dolgozik.

gyermekek is, az online oktatásról
érdeklődöm. Elmondja, ő maga is
csodálkozik, hogy két előkészítős
kivételével mind bekapcsolódtak,
és nagyon jól működött.
– Ügyes gyermekek – mondja
büszkén tanítványairól, akik a körzeti vetélkedőkön, legyen az szavaló-, mesemondó, helyesírási,

majdnem minden díjat megnyertek.
Az elemi osztályok elvégzése után
volt tanítványai Ludason folytatják
a tanulást, a roma gyermekek a cintosi iskola román tagozatán.
Az istvánházai óvodában kilenc
gyermek van, akikkel a Ludasról
járó Horváth Olga óvónő foglalkozik.

400 liter tej naponta

dasi születésű, Nagyenyeden végezte a tanítóképzőt, majd román–
angol szakos tanárnői oklevelet
szerzett. Tanított Magyarózdon,
családjával jelenleg Istvánházán él
és dolgozik. Az osztatlan istvánházi
osztályban húszan voltak, hét
előkészítős, két
elsős, hét másodikos és négy
harmadikos diák,
szeptembertől
22-en lennének.
– A tanítóképzőben nem is
tudtam, hogy léteznek osztatlan
osztályok, segítséggel indultam,
aztán
annyira
megszoktam,
hogy el sem tudnám képzelni,
hogy csak egy
évjáratot tanítsak
– vallja, csekelaki kolléganőjéhez hasonlóan.
Mivel járnak az
osztályába roma Bartha Éva és tanítványai még a veszélyhelyzet előtt
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Lila virágok bűvöletében

Levendulaszüret látogatóknak is

Itt a levendulaszüret ideje, sokan látogatnak el az ültetvényekre friss virágot szedni

Itt a levendulaszüret ideje, a lila virágú növény kedvelőinek alkalmuk
nyílik arra, hogy maguk gyűjtsenek
belőle vagy vásároljanak az ebből készült friss termékekből. Több helyen
nyílt nap keretében várják a termelők
az érdeklődőket, vásárlókat.

Gligor Róbert László

A nagykendi Lavanderland farmon a
Rózsa család tíz napja nyitotta meg a kaput a
látogatók előtt, két hétvégén is ellátogathattak oda az érdeklődők, de hétköznap is szívesen látják a folyamatosan érkezőket. Még
egy-két hétig be lehet térni, utána elkezdik a
virág feldolgozását. Múlt hét végén a mezőmadarasi levendulamezőre is kilátogathattak
az új és visszatérő virágkedvelők. De a nyárádmentieknek sem kell messzebb utazniuk
ezért az élményért, a kistérségben is van levendulaültetvény.
Szépre, kellemesre váltottak
Iszlóban a Lőrinci család 2017 őszén telepített 1700 tő levendulát. Azelőtt állattartással
foglalkoztak, de a munkahely mellett ez nem
volt könnyű, ezért úgy döntöttek, olyan tevékenységre váltanak, amely szép is, kellemes
is, és a gyerekeik is folytatnák a jövőben.

Gyógynövénytermesztésre gondoltak, végül
mégis a levedula mellett döntöttek. A virágból szörpöt, zselét, tea is készíthető belőle,
szárazon illatzsákokba kerül vagy asztaldíszekre, a termékeket pedig a barátok, ismerősök vásárolják meg helyben – mesélte el
Lőrinci Ildikó. A hét végén először fogadtak
szélesebb körben meghirdetett, szervezett keretek között vendégeket az ültetvényen: két
nap alatt mintegy százötvenen érkeztek friss
csokrot vásárolni, fényképet készíteni, de
meg is lehetett pihenni, és volt enni-innivaló
is. A látogatók nemcsak a faluból érkeztek,
hanem a Nyárádmente több településéről, sőt
az ország több pontjáról is, Kolozsvárról,
Marosvásárhelyről, Szászrégenből, sőt még
Hargita mengyéből is, és a vidéken átutazó
turisták is kíváncsian tértek be a családhoz.
Mindenkinek tetszett a lehetőség és a kínálat,
így ezúttal számos további rendelést is kapott
a termékekre a család. Aki a hétvégén nem
jutott el ide, vagy nem volt tudomása a lehetőségről, még elmehet, a család szívesen lát
mindenkit.
Megvalósította álmát
Az iszlóinál jóval többen fordultak meg a
hétvégén a Nyárádszentbenedek végén található levelendulafarmon. Veres Erika mintegy
ezerötszázra teszi a látogatók számát, akik

Nem marad el a Kárpáti Kalandverseny!

Az Outward Bound mindig is
hitt a természetközeli élményekben és kihívásokban, ebben látta a
fejlődési lehetőséget. Az utóbbi
időben viszont mindannyian folyamatosan benti kihívásokkal szembesültünk.
Most,
hogy
a

megszorítások enyhültek, újra lehetőségünk nyílik kimenni a természetbe, így idén sem marad el a
már hagyományossá vált Kárpáti
Kalandverseny. Hol máshol lehetnénk nagyobb biztonságban, mint
a szabadban?

Fotó: Gligor Róbert László

alig háromnapi hirdetés nyomán több megyéből is betértek hozzájuk: csokrot vásárolni
vagy szüretelni érkeztek a virág kedvelői, sokakat érdekelt a fényképezési lehetőség, lila
környezetben fehér kerti bútor vagy kerékpár
mellett lehetett megörökíteni a pillanatot, távozáskor pedig szörpöket, ajándéktárgyakat
lehetett vásárolni.
A tulajdonostól megtudtuk: tavaly márciusban hozták létre a 30 áras ültetvényt, ahol
jelenleg kétezer tő virágzik. Nagyon szereti a
levendula ezt a helyet, meghálálja a gondoskodást, a sok kapálást. Erika imádja a lila virágokat, egy levendulamező volt az álma, így
meg is valósította, hogy legyen hobbija is.
Tavaly még kevés virág volt, így csak néhány kiállításon vett részt levendulával és
dísztárgyakkal. Levendulaolajat nem sokat
készítettek, hiszen hat targonca virágból csupán két deciliter lesz, ezért is drága, de levendulavizet már többet pároltak, továbbá
szörpöt és dísztárgyakat is készítenek a virágból. A szeptemberi második virágzáskor is
várják a vendégeket, s a tapasztalatokból tanulva jövőre jókora parkolót alakítanak ki az
autóval érkezőknek. Az első „termést” ezen
a héten le is szüretelik, mielőtt elhullana a
szirom. Nem könnyű ezzel dolgozni a munkahely mellett, de megéri – mondta a tulajdonos.
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A marosvásárhelyi Siklódi Erika a barátnőjével érkezett vasárnap a mezőre, előző
nap az iszlói ültetvényre látogattak el; nagyon
tetszett nekik ez a hely is, megérte kiutazni –
mondta. A jobbágyfalvi Szász Zsófia először
látogatott el levendulamezőre. Mivel nagyon
szereti a virágot, kihasználta az alkalmat,
hogy sétáljon közötte, csokrot gyűjtsön, levendulaszörpöt kóstoljon és ajándéktárgyat
vásároljon.
Közkedvelt, különleges
Szövérfi Karolina és testvére, Kovács
Csaba öt éve telepítettek kétezer palántás ültetvényt Koronkában. Ma csak ezer tő virágzik, de ez is elég munkát ad: a szüretet el is
kezdték, igyekezni kell, mert ha kipattan a
virág, hamar elveszíti az illótartalmát, és csak
díszvirágként lesz hasznosítható – avatott be
a részletekbe Karolina. Nyílt napokat nem
szerveznek, de van már vásárlói körük, internetes hirdetés nyomán és néhány vásár
révén értékesíteni tudják a termékeket: a friss
csokor is kelendő, szárítva, lemorzsolva párnácskákat, zsákocskákat, állatfigurákat töltenek meg vele. Szörpöt is készítenek,
szappannal is próbálkoztak, de ahhoz nagyon sok virág kell, így inkább teának
ajánlják, lekvárral is lehet elegyíteni a
virág ízét. Csak hobbiszinten foglalkoznak
a virággal, munkahely mellett, de nagyon
megszerették. Számukra csak kis tételben
éri meg termeszteni és feldolgozni, értékesíteni. Az első telepítéskor az övék volt a
vidéken az egyetlen levendulamező, ma
már több is van, szívesen megosztják ismereteiket a többi termelővel. Tapasztalatuk
szerint az emberek az illata és nyugtató hatása miatt szerették meg ezt a virágot, és dísznövényként is közkedveltté vált.
A levendula mediterrán hangulatot és érzést sugároz, ezért szeretik – véli a nyárádremetei Máthé Edit. Akinek nincs lehetősége
dél-franciaországi vagy olasz vidékre utazni,
most már itthon is megtalálhatja: levendulaültetvényen sétálva átélhető a nem mindennapi mediterrán életérzés, elérhető az
álomvilág – véli a fiatal termelő, aki öt éve
kezdte szaporítani az első levendulatöveket.
Kozmetikumként is kelendő, és a belsőleg
használt Lavanda intermedia nyugtató, frissítő, mézzel, tejben főzve jó altató is. A levendulaszörp különlegesség is, ezért
természetes, hogy a megszokottól eltérő, valami többletet nyújtó virágot sokan megkedvelték nálunk is. A Lavanda angustifolia
fajtát külsőleg alkalmazzák, a szárított virágszirmokat párnácskákba töltik vagy sóval keverik, belélegezve jótékony hatású. A
levendula kellemes és kedvelt növény, ellentétben például a sokkal jótékonyabb hatású,
de kellemetlen illatú zöld dióval – részletezte
a kistermelő, aki csokrait, koszorúit és a levendulaszörpöt barátai között és a VármezőSzováta térségben megforduló turisták
körében értékesíti.

Az idei helyszín a Szováta és a
Bözödi-tó közötti terület, a verseny
időpontja augusztus 7-9. A négyfős
csapatoknak közel 100 km-t kell
megtenniük gyalog, vízen és kerékpáron, miközben kötélpróbákkal is
szembesülnek. A vízi próbánál tu-

tajépítésre és tutajozásra lehet számítani. Összesen 30 óra áll a versenyzők rendelkezésére ahhoz,
hogy nemcsak fizikai, de szellemi
erejüket is összemérjék. Az idei kiadás újdonsága, hogy egyénileg is
be lehet nevezni, ez esetben a szervezők segítenek csapatot találni.
Annak ellenére, hogy a járványhelyzet miatt a főtámogató visszalépett, a szervezők úgy döntöttek,
mégis megrendezik a versenyt, betartva a hatályban lévő járványügyi

rendelkezéseket. A szervezők július
15-ig várják a támogatók és versenyzők jelentkezését. Amennyiben valaki
támogatni szeretné a megmozdulást,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervezettel a carpathianadventure@outwardbound.ro címen.
Aki pedig be szeretne nevezni, a
jelentkezési ívet, a versenyszabályzatot és a további információkat itt
találja: https://outwardbound.ro/
hu/programjaink/karpati-kalandverseny/.
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Meglepő lépés: fekete autóra vált a Mercedes!

Váratlanul új festéssel rukkolt
elő a Mercedes címvédő Forma–
1-es csapata: a fekete festéssel a
sokszínűség és a rasszizmus elleni
küzdelem fontosságát hirdetik.
Úgy tűnik, 2020-ban nem hívhatjuk többé „Ezüstnyílnak” a
Mercedest. A csillagos csapat,
amely az 1930-as évek óta büszkén küldte pályára ezüstszínben
az autóit, az évnyitó Osztrák
Nagydíj hetét egy váratlan bejelentéssel kezdte: közölte, hogy
idén fekete autóval versenyez a
bajnokságban, adta hírül az M4
Sport.
A váltás hátterében az áll, hogy
a csapat ily módon kívánja hirdetni: a rasszizmus ellen van, a
sokszínűség mellett áll. Erre a
Toto Wolff és Lewis Hamilton. Fotó: Mercedes
drasztikus lépésre azok után szánták el magukat, hogy nemrég az F1 is meghirdette ha- Az Ezüstnyíl 2020-ban egész évben feketében versesonló témájú programját, valamint versenyzőjük, nyez, hogy megmutassuk, mennyire elhivatottan küzLewis Hamilton is létrehozta a „Hamilton Bizottsá- dünk a sokszínűségért a csapatunkon és a
got”, amely feketéket támogat majd abban, hogy a sportágunkon belül. Nem félünk elismerni a gyengesportágba kerüljenek mérnöki és tudományos szerep- ségünket ezen a téren, sem azt, hogy fejlődnünk kell.
A festésünk a nyilvános kifejezése annak, hogy pozikörökben.
A Mercedes bejelentésében kiemelte, azóta, hogy tív lépésekre van szükség.”
A rasszizmus elleni küzdelemben az elmúlt hetekaz elmúlt öt hétben a világ számos országában megmozdultak a Black Lives Matter kampány keretében, ben aktívan részt vállaló Lewis Hamilton szerint ez a
csapatuk az alkalmazottai körében felmérte, mi a vé- megfelelő pillanat arra, hogy az emberek, a cégek és
leményük a témáról, és hogyan tudnának csapatként márkák tájékozódjanak e témában, és jelentős változfellépni az ügyben. Így jutottak el a festés módosítá- tatásokat hajtsanak végre az egyenlőség és a befogasához. „Büszkék vagyunk a kultúránkra és az értéke- dás szempontjából. Szavaiból kiderül, ő áll a
inkre, minden egyes személy hozzájárulását Mercedes új kezdeményezésének hátterében. „Szemegbecsüljük, és a csapatunk tagjai azt mondták, azt mély szerint megtapasztaltam, milyen a rasszizmus,
tapasztalják, hogy befogadó csapat vagyunk. Azonban láttam, hogy a családom és a barátaim is megtapaszaz alkalmazottainknak mindössze három százaléka talták, és szívemből beszélek, amikor a változásra
tartozik kisebbségi etnikumba, miközben az embe- buzdítok. Beszéltem Totóval arról, reményeim szerint
reinknek csak 12%-a nő. A sokszínűség hiánya azt mit tudnánk elérni a csapattal, és azt mondtam, namutatja, hogy új szemléletmódra van szükségünk, gyon fontos, hogy egységesen álljunk ki. Óriási köhogy a társadalom sok rétegéből bevonzzuk a tehet- szönetet szeretnék mondani Totónak és a Mercedes
ségeket, és szeretnénk pozitív lépésekkel elérni ezt” elnökségének, hogy meghallgattak, hogy beszéltünk,
hogy megértették az érzéseimet, a tapasztalataimat,
– írták.
Kiemelték, autójuk fekete festése nem alkalmi, az és hogy most ezt a jelentős üzenetet közvetítik a válegész 2020-as évet ezzel tervezik teljesíteni, hogy hir- tozásért, a fejlődésért.”
„Szeretnénk olyan örökséget hátrahagyni, ami túldessék célkitűzésüket, és jelezzék, ők a rasszizmus és
a diszkrimináció ellen vannak. Emellett az End racism mutat a sporton, és szeretnénk élen járni, elkezdeni
(Vessünk véget a rasszizmusnak) és a We Race As kiépíteni a nagyobb sokszínűséget a sportágunkon
One (az F1 új kampánya) feliratokat is elhelyezték a belül. Ez erős üzenetet közvetít majd, és másokat is
W11-esen, miközben hamarosan egy saját sokszínű- arra bátorít, hogy kezdeményezzenek párbeszédet
ségért indított programról is bejelentést fognak tenni. arról, miként lehetne véghez vinni a változást” –
Toto Wolff csapatfőnök kiemelte: „A rasszizmus- mondta a hatszoros világbajnok.
A Mercedes ezzel a második csapat, amely módonak nincs helye a társadalmunkban – a Mercedes
őszintén vallja ezt. De hisszük, hogy ezt hinni és így sított autója kinézetén a szezonrajt előtt. A múlt héten
gondolkodni nem elegendő, ha közben csöndben ma- a főszponzorával szakító Williams mutatta be gépe új
radunk. Szeretnénk egy globális platformon használni külsejét. Az év első versenyhétvégéjét ezen a héten,
a hangunkat, és kiállni a tiszteletért, az egyenlőségért. július 3-a és 5-e között tartják Ausztriában.

Farczádi Attila

A Fehérvár mellett
a Honvéd is kiemelt lehet
az EL-selejtezőben

A Ferencváros mellett a MOL Fehérvár is kiemeltként vág neki az európai kupák selejtezőjének, és ugyanerre a Honvédnak is jó esélye van,
számolta ki az M4 Sport.
A magyar bajnok – lévén az OTP Bank Liga a 33. az európai rangsorban – augusztus közepén, az első selejtezőkörben kezdi meg a Bajnokok
Ligája főtáblájáért folyó küzdelmeket, méghozzá kiemeltként, és az elmúlt
évekkel ellentétben – a koronavírus-járány miatti rövidítésnek köszönhetően – a rájátszásig csak egy meccs dönt majd a továbbjutókról.
A Fradi a tavalyi Európa-liga-szereplésének köszönhetően 9-es koefficienssel indul a BL selejtezőjében, amivel 34 csapatból 16-ot megelőz az
ismert bajnokok közül, és az előselejtezőből érkező együtteseknél is jobb,
ami azt jelenti, hogy a sorsolásnál az első körben érdekelt legerősebb csapatokkal nem találkozhat – többek között elkerülheti a skót Celtic, a kazah
Asztana, a szerb Crvena zvezda, a norvég Molde vagy éppen a moldáv
Sheriff Tiraspol gárdáját.
Az Európa-liga selejtezőiben három csapat, a bajnoki második MOL
Fehérvár, a bronzérmes Puskás Akadémia és a kupagyőztes Budapest
Honvéd képviseli majd Magyarországot.
A leggyengébb csapatoknak kiírt előselejtezőt mindegyik együttes kihagyja, így az első körben csatlakozik a mezőnyhöz. A selejtezőket egyfordulós mérkőzéseken rendezik meg, és a Bajnokok Ligájával ellentétben
a Play-off kör, azaz a csoportkörbe jutásért rendezett párharcok is egy
mérkőzésen dőlnek majd el. A kiemelést az UEFA aktuális klubrangsora
határozza meg, amit az előző öt európai kupaidényben nyújtott teljesítményből számolnak ki.
Mivel a Puskás Akadémia nem szerepelt még európai kupában, így a
legkisebb, 2.575-ös koefficienst kapta, tehát biztosan nem lesz kiemelt.
A Honvédnak (rangsor tekintetében 256.) viszont jó esélye van rá, a kispestiek az elmúlt három szezon mindegyikében ott voltak valamelyik európai kupasorozat selejtezőjében, koefficiensük 4-es, ami ebben a
kupacban a legjobb.
Az ezüstérmes Fehérvár (rangsor tekintetében 122.) viszont biztosan
kiemelt lesz, köszönhetően 10.5-ös koefficiens-pontszámának – az egyik
legmagasabb az eddig ismert mezőnyben –, amit a 2018/19-es idényben
mutatott remek EL-szereplésével érdemelt ki, a csapat hét pontjával csoportja harmadik helyén végzett, csupán két ponttal lemaradva a második
helyen továbbjutó BATE Boriszovtól.

Fotó: M4 Sport

Craiovai siker Kolozsváron: nő az izgalom az 1. ligában

Szorossá vált a küzdelem a
román labdarúgó-bajnoki címért,
miután a CSU Craiova Kolozsváron
legyőzte az éllovas CFR-t a felsőházi rájátszás 5. fordulójában, vasárnap este. A két csapat közötti
különbség ezzel egyetlen pontra
csökkent.
Az első és a második helyezett
egyaránt legjobb összetételében állt
ki a rangadón, ami fordulatos, gólgazdag összecsapást eredményezett. A Craiova kezdett jobban, bár
elsőként a CFR került közel az ellenfél kapujához: a 6. percben Costache felbukott a vendégek
büntetőterületén, s bár Kovács játékvezető sárga lappal „honorálta”
a műesésnek tekintett produkciót, a
televíziós közvetítés helyzetismétléseiből kitűnt, hogy tizenegyest
kellett volna ítélnie! Koljic aztán a
hátára vette csapatát, s a 10. percben bombaerejű lövést eresztett el,
amelyhez Arlauskis nemigen tudott
hozzászólni, ezzel vezetéshez juttatta az oltyánokat. A litván kapuvédő valamivel később javított,
amikor Koljic labdát lopott Burcától, majd ajtó-ablak helyzetben támadta a kolozsvári kaput. Ekkor
azonban a CFR portása bele tudott
piszkálni a játékszerbe.
Szünet után Itu egyenlíthetett
volna, de a keresztlécen csattant a
labdája, majd az újrekezdés után tíz

perccel V. Mihăilă megduplázta a
vendégek előnyét. Dan Petrescu
nagyon gyors ütemben kettőt is
cserélt, ez pedig felrázta a csapatát,
Ciprian Deac keresztlövése Pigliacelli hálójában kötött ki. A craiovai játékosoknak mintha megroggyant volna ettől a térdük, áten-

gedték a kezdeményezést a ház- egyet Camorán, majd a kapufa tö- Petrescu behozta Traorét és Chipigazdáknak, akiket nem kellett két- vébe helyezett. Ez a gól pedig már ciut is, a CFR-nek már nem sikerült
szer invitálni: Vinicius tíz perc a győzelmet jelentette, mert bár elkerülnie a vereséget.
múltán egyenlített. A rohamozás
Jegyzőkönyv
pedig folytatódott, a nagyszerű fordítás reményében, azonban a gól
Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás, 5. forduló: Kolozsvári CFR –
nem oda jött, ahová várták: egy CSU Craiova 2-3 (0-1)
gyors kontrán Cicâldău fordított
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu-stadion, nézők nélkül, vezette:
Kovács István.
Gólszerzők: C. Deac (60.), Vinicius (70.), illetve Koljic (10.), V. Mihăilă (55.), Cicâldău (88.).
Sárga lap: V. Costache (6.), L. Traore (89.), illetve Bălașa (52.), Pigliacelli (90).
Kolozsvári CFR: Arlauskis – Cr. Manea, Vinicius, Burcă, Camora –
Itu (59. Petrila), Bordeianu (89. Chipciu), Djokovic (59. Rondon) – C.
Deac, Omrani (89. L. Traore), V. Costache (31. Al. Păun)
CSU Craiova: Pigliacelli – Șt. Vlădoiu (82. Vătăjelu), Acka, Bălașa
(82. Cosic), N. Bancu – Nistor (71. Gustavo), Al. Mateiu, Cicâldău –
An. Ivan (74. Bărbuț), Koljic, V. Mihăilă.

Fotó: GSP

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, rájátszás:
* felsőház, 5. forduló: Medgyesi Gaz Metan – FC Botoșani 0-2, Kolozsvári CFR – CSU Craiova 2-3;
* alsóház, 6. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – Academica Clinceni 0-1, Chindia Târgoviște – Jászvásári CSM Politehnica 0-2, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Konstancai Viitorul 3-3, Bukaresti Dinamo
– FC Voluntari 0-1.

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

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

5
5
4
5
4
5

6
6
6
6
6
5
5
4

A bajnokság állása
Felsőház
3
1
1
4
0
1
1
2
1
1
1
3
1
1
2
0
3
2
Alsóház
3
2
1
4
2
0
1
4
1
4
0
2
2
1
3
1
2
2
1
1
3
0
0
4

7-4
10-9
8-6
5-7
3-4
3-6

13-9
8-2
10-9
6-6
5-5
4-7
3-6
1-6

36
35
27
27
25
25

31
24
24
23
18
18
17
17
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A francia forradalom idején
kivégzett emberek százainak
maradványait rejtheti
egy párizsi műemlék épület

A francia forradalom
idején guillotine-nal
kivégzett
emberek
százainak maradványait rejthetik egy párizsi műemlék épület
falai a szakértők szerint.

A XVI. Lajos és hitvese,
Mária Antónia (Marie Antoinette) emlékének szentelt Chapelle Expiatoire
(engesztelő kápolna) munkatársa, Aymeric Peniguet
de Stoutz figyelt fel először
az alsókápolna oszlopai
közt futó falszakaszok furcsaságaira, és értesítette az
illetékes francia hatóságokat – írja a The Guardian
című brit lap internetes kiadása.
Forrás: Wikipédia
A vizsgálatba bevont ré- Marie Antoinette
gész, Philippe Charlier kamerát ve- a 19. század elején emelték az egyzetett be a kőfalba, nehogy sérüljön kori Madeleine temető helyén,
az épület alapzata. Jelentésében nem messze a Place de la Révolumegerősítette Peniguet de Stoutz tiontól – ma Concorde tér –, ahol a
feltételezését. A szakember emberi guillotine-t rendszeresen használcsontokkal teli faládákat azonosított ták. XVI. Lajost és Mária Antóniát
is ebben a temetőben földelték el,
az alsókápolna falüregeiben.
A felfedezés tovább bonyolítja miután 1793-ban lefejezték őket. A
annak rejtélyét, hogy mi történt a temető, amelyet 1794-ben zártak
guillotine áldozataival. A kápolnát be, miután állítólag elfogyott
benne a szabad hely, egyike volt a
guillotine-nal kivégzettek számára
kialakított négy temetőnek Párizsban.
Amikor XVIII. Lajos trónra lépett 1814-ben, utasítást adott testvére, XVI. Lajos és felesége
maradványainak átszállítására a
Saint-Denis-székesegyházba és elrendelte a kápolna megépítését a
pár emlékére.
A mostani felfedezés megkérdőjelezi azt a bevett történelmi nézetet, amely szerint a guillotine híres
áldozatainak, köztük Robespierrenek a maradványait idővel átszállították a katakombákba.
A szakértők szerint a kápolna
falai akár 500 kivégzett ember maXVI Lajos kiraly 1775-ben Forrás: Wikipédia radványait is rejthetik. (MTI)

Mississippiben megváltoztatják a zászlót,
a Princeton Egyetem törli Wilson elnök nevét

Az egyesült államokbeli Mississippi törvényhozása úgy
döntött, hogy megváltoztatja
a szövetségi állam zászlaját,
azon ugyanis olyan jelkép található, amely a rabszolgaság korára emlékeztet.

A jogszabályt vasárnap az állami
képviselőház és a szenátus is megszavazta, így lecserélik a lobogót,
amelynek a bal felső sarkában az
egykori konföderációs államok jelképe látható, piros alapon kék kereszt, az utóbbiban végig fehér
csillagokkal. Ez az amerikai polgárháborúban (1861-1865) a konföderációba tömörült déli államok
zászlója volt.
A mississippi törvényhozók
megállapodtak abban is, hogy kilenctagú bizottságot bíznak meg az
új lobogó megtervezésével, erről a
novemberi választásokon dönthetnek majd a helyi szavazók. Novemberben ugyanis az Egyesült
Államokban nemcsak az elnökről
és a szövetségi és helyi törvényhozások összetételéről, valamint több
tagállamban a kormányzó személyéről szavaznak majd, hanem több
tagállamban helyi ügyek is szerepelnek a szavazólapokon.

Az elnöki rendelet előírja a köztéren álló műemlékek megszentségtelenítésének és a kormányzati
tulajdon megrongálásának tiltására
vonatkozó törvények betartatását.
Egyben elrendeli a szövetségi
anyagi támogatás megvonását
azoktól az önkormányzatoktól és
tagállami kormányoktól, amelyek
képtelennek bizonyulnak megvédeni a köztereken álló emlékműveket és szobrokat. A rendelet
értelmében ugyancsak megvonják
a szövetségi anyagi támogatást
azoktól az igazságszolgáltatási
szervektől és rendfenntartó erőktől,
amelyek nem akadályozzák meg,
vagy nem állítják le a rongálást.
Ugyanakkor William Barr igazságügyi miniszter utasítást adott
munkacsoport
létrehozására,
amelynek feladata a kormányellenes szélsőségesek elleni küzdelem,
legyen szó akár szélsőjobboldali,
akár szélsőbaloldali radikálisok

féken tartásáról. Az elnöki rendelet
aláírásának szándékát Donald Trump
még kedden jelezte, egy nappal azt
követően, hogy Washingtonban, a
Fehér Ház előtti téren a rendőrség
megakadályozta, hogy erőszakos
tüntetők ledöntsék Andrew Jackson,
az Egyesült Államok hetedik elnöke
(1829-1837) lovas szobrát. Közben
a szövetségi fővárosban a műemlékek és szobrok védelmére mozgósították a Nemzeti Gárda 400
katonáját, Trump pedig személyesen
adott utasítást David Bernhardt belügyminiszternek Washington egyetlen
konföderációs
szobrának
helyreállítására. Albert Pike az amerikai polgárháború (1861-1865) déli
államai seregeinek, az úgynevezett
konföderációs seregeknek a tábornoka volt, szobrát június 19-én éjjel
döntötték le a Black Lives Matter (A
fekete életek számítanak) nevű radikális mozgalom aktivistái. A vandalizmus egy órán keresztül tartott,
és a szövetségi főváros rendőrsége
nem avatkozott közbe.
Az Egyesült Államokban az afroamerikai George Floyd rendőri
beavatkozás miatti halála óta kirobbant tüntetéssorozatok és erőszakos megmozdulások során az
amerikai történelem több személyiségének emlékművét, szobrát
döntötték le vagy rongálták meg.
Köztük azonban nemcsak a rabszolgaság híveiként ismert személyek szobrai voltak, hanem például

Tate Reeves, az állam republikánus kormányzója jelezte: aláírja, és
ezzel törvényerőre emeli a vasárnap megszavazott javaslatot.
A Princeton Egyetem felügyelőbizottsága ugyancsak a hétvégén
döntött arról, hogy megváltoztatja
a demokrata párti Woodrow Wilson elnökről (1913-1921) elnevezett közpolitikai iskolájának,
valamint egyik bentlakásos kollégiumának nevét. Az egyetemi vezetők közölték, véleményük szerint
Wilson „rasszista gondolkodása és
politikája miatt” nem lehet névadója egy olyan iskolának, amelyoktatói
és
diákjai
nek
elkötelezettek a rasszizmus bármely formája elleni harcban.
Mielőtt az Egyesült Államok elnökévé választották, Wilson New
Jersey állam kormányzója, illetve a
Princeton elnöke (1902-1910) is volt.
Névváltoztatásra készülnek a
kaliforniai Orange megyében is,
ahol a Demokrata Párt helyi politikusainak javaslatára a megyei
tisztségviselők úgy határoztak,
hogy megváltoztatják a Santa Anában lévő megyei repülőtér nevét,
leveszik róla John Wayne amerikai
színész nevét.

A The Los Angeles Times című
napilap már előző héten hírt adott
arról a rendkívüli gyorsasággal elfogadott határozatról, miszerint a
színészlegenda „rasszista és fanatikus kijelentéseket” tett egy, a
Playboy magazinnak adott,
1971-es interjújában, s ezért méltatlan arra, hogy a reptér a nevét
viselje.
„Hiszek a fehér felsőbbrendűségben mindaddig, amíg a feketék
nem válnak olyan tanult emberekké, akik képesek a felelősségvállalásra. Nem hiszem, hogy
hatalmat és vezetői pozíciókat kell
adni felelőtlen embereknek” – fogalmazott Wayne, leszögezve
ugyanakkor, hogy nem tartja megbocsáthatónak a rabszolgaságot.
Közben Minneapolis városának
vezetése arról döntött, hogy személyi testőröket alkalmaz – a város
pénzén – annak a három demokrata párti politikusnak a védelakik
a
rendőrség
mére,
felszámolását szorgalmazták, miután állítólag halálos fenyegetéseket kaptak. A Fox televízió szerint
a rendőrségnek nincs tudomása a
fenyegetésekről, ezeket nem jelentették be. (MTI)

Üstökös közeledik a Nap felé

Majdnem 5 ezer év után ismét a Nap felé közeledik a NEOWISE üstökös, amely a vártnál
fényesebb lesz, így ha nem esik szét, akkor
július közepétől a nyár végéig kis távcsővel
vagy esetleg szabad szemmel is megfigyelhető majd.

Sárneczky Krisztián, a Konkoly Thege Miklós
Csillagászati Kutatóintézet munkatársa az MTI-nek
elmondta, hogy az üstökös feje a mérések szerint június 23-án napközben 3,5-4 magnitúdós lehetett, ami
1 magnitúdóval fényesebb a vártnál. A fényes porcsóvával együtt ez igen biztató fényesség – mondta a
csillagász, hozzátéve, hogy idén óvatosak a szabadszemes üstökösök előrejelzésével, mert két égitest is
csalódást okozott már, az ATLAS és SWAN üstökös
is szétesett napközelségében. A földfelszínről jelenleg
már nem látszik az égi vándor, de észlelte a Napunk
környezetét figyelő SOHO napkutató szonda.
Az, hogy az üstökös látható lesz-e szabad szemmel
a nyári égbolton, attól függ, hogy a közepén lévő maximum 1 kilométer átmérőjű szilárd belső mag hogyan reagál majd a nagyon erős sugárzásra. A Nap
közelében ugyanis az üstökös felszíne több száz fokra

Donald Trump elnöki rendeletet írt alá a történelmi
emlékművek és szobrok védelméről

Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be ezt a lépést.
„Határozott elnöki rendeletet
írtam alá az amerikai műemlékek, emlékművek és szobrok védelméről, harcolva
ezzel a közelmúlt erőszakos
bűncselekményei ellen” –
írta a mikroblogon Trump.
Hozzáfűzte: hosszú börtönbüntetést szeretne azoknak,
akik e „törvénytelen cselekedeteket” elkövették.
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Kolumbusz Kristóf szobrát is meggyalázták
Forrás: Smithsonian Magazine

Amerika felfedezőjének, Kolumbusz Kristófnak vagy a polgárháború északi csapatai vezetőjének,
Ulysses Grant kapitánynak a
szobra is.
Az Egyesült Államokban 2003
óta van érvényben egy szövetségi
törvény, amely bűncselekménynek
minősíti olyan emlékművek, szobrok, emléktáblák megrongálását
vagy megrongálási kísérletét, amelyeket az amerikai hadseregben
szolgálatot teljesítő bármely személyiség emlékére állítottak. Ilyen
bűncselekmény tíz évig terjedő
börtönnel büntethető. (MTI)

melegszik és megnő a gázok kifúvása is. Ezek a
gázok az üstökös belső magjából törnek elő óriási erővel, és ha nem elég nagy vagy erős ez a mag, akkor
ez az energia szétvetheti az egészet.
A csillagász elmondása szerint a NEOWISE üstökös június 28-án tűnik majd el a napszonda látómezejéből és legközelebb július 6-8. körül lehet majd
ismét a Földről megpillantani. Ha túléli a napközelséget, július közepétől érdemes keresni az égbolton,
és ha szerencsénk van, akkor némi égismerettel távcső nélkül is meg lehet találni.
Az üstökös nagyon elnyújtott ellipszis pályán kering a Nap körül, legutóbb mintegy 4600 éve járt a
közelében. Most 2020. július 3-án kerül ismét napközelbe. A csillagász beszélt arról is, hogy az üstökös
mellett a nyári égbolton különleges látvány nyújt,
hogy a Jupiter és a Szaturnusz nagyon közel látható
egymáshoz. Ennek csillagászattörténeti vonatkozása,
hogy egyes feltételezések szerint a Krisztus születése
környékén megfigyelt „betlehemi csillag” is a Jupiter
és a Szaturnusz volt, illetve az együttállásuk ment úgy
át a vallásos tudatba, mintha egy csillag fénylett
volna. (MTI)

Arra kéri az embereket, hogy
ne etessék a vízimadarakat

A vízimadarak etetése felesleges, különösen nyáron, amikor
korlátlanul
találnak
maguknak táplálékot, ezért a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
arra kéri az embereket, hogy
sehol és semmivel ne etessék
a vízimadarakat.

Etetésük ráadásul tömegesen sodorja veszélybe és betegíti meg az
állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek – olvasható a
természetvédelmi szervezet hétfői
közleményében.
A vízimadarak életmódja és téli
túlélési szabályai alapvetően térnek
el a klasszikus, téli etetőket látogató
énekesmadarakétól. Etetésük az
énekesmadarakéval szemben több
okból is problémát jelent: a hosszú
ideig tartó, egyoldalú, kenyérből és
egyéb értéktelen „táplálékból” álló
diéta megbetegíti a madarakat,
szennyezi a környezetet, rontja a
víz minőségét, növeli a vizek szervesanyag-terhelését és az ebből
eredő elmocsarasodást.
A mesterségesen fenntartott táplálékbőség kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási
viselkedést, növeli a zsúfoltságot, a
madarak közötti agressziót és az

ebből eredő sérülésveszélyt. Önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy mennyiségű
vízimadarat vonz, rontja a madarak
társadalmi megítélését, növeli az
ember-madár konfliktushelyzeteket. A feleslegesen kiszórt rengeteg
táplálék vonzza a patkányokat, segíti szaporodásukat, ami idén különösen nagy problémát jelent a
magyar fővárosban.
A közlemény szerint problémát
jelent még az is, hogy a nyáron etetett madarak ősszel nem vonulnak
el, az emberek pedig látva a „sok
szegény, éhes”, valójában elkényelmesedett vagy már beteg, repülésre
képtelen madarat, tovább etetik
őket. Az etetőhelyek mesterségesen
fenntartott táplálékbázisa közelében
évről évre több madár költhet, így
nő a nyári kéregetők száma, és immáron több madárral kezdődik újra
a folyamat.
A madárvédő kampányról bővebb információ az egyesület
honlapján olvasható (http://www.
mme.hu/a-vizimadarakat-soha-neetessuk), ahol idén is elérhető az az
ingyenes kinyomtatható plakát is,
amelyet az MME a lakosság tájékoztatása érdekében készített a vízimadarak etetésének veszélyeiről.
(MTI)
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Vajon így marad?

Szerkeszti:MezeySarolta

Évek óta, ha valahová korán kellett elérjek, nem volt
szükségem a csergőórára. Reggel korán nagy hangerővel zajlott ablakaink előtt 7-8 sárga mellényes munkásember zajos társalgása. Ha vettem volna a
fáradságot, és jobban odafigyelek, talán regényt tudtam volna írni az általuk elmesélt érdekes családi eseményekről. Néhány napja a csergőórám újra
működésbe lépett. Nézelődtem jobbra-balra, hová tűntek a hosszú nyelű, zöld seprűk? Megértettem, hogy a
Kövesdombon többé nem fogják munkára őket.
Ma kora reggel kellemes meglepetésben volt részem. Nagyon aprólékosan és figyelmesen dolgoztatták a szerszámaikat, lapát is volt a kezükben. Azon
gondolkoztam, hogy más munkacsoportot irányítottak
felénk, vagy egyszerűen arról van szó, hogy a régiek
továbbképzésen vettek részt? Ezalatt megjelent a szép,
tiszta fehér szemeteskocsi, a két munkás tiszta ruhában, sárga mellényben nagy sebbel-lobbal ürítette a kukákat, majd – elképedésemre – a kocsi oldalsó részéből

seprűt és lapátot ragadtak elő, és feltakarították a lehullott szemetet.
Néztem, és úgy gondoltam, hogy ez nem lehet igaz.
Előttünk nagy a gyalogosforgalom, mivel mindenki itt
igyekszik a piacra. Már évek óta megszoktuk, hogy eldobott szemetet kell kerülgetni, és az egyik szemét
mellé eldobják a másikat, hogy ne unatkozzon egyedül. Előttem egy idős nő nézelődött jobbra-balra, de
mivel nem talált még egy papírdarabot sem a földön,
egy kis kerülővel a kezében tartott zacskót bedobta a
szemeteskosárba.
A Népújság tájékoztatása szerint a Sylevy Salubriserv fogja ellátni a köztisztasági feladatokat, amit június 16-án meg is kezdett. Ha ilyen rövid idő alatt
ennyire megváltozott a munkamódszer, minden elismerésem a vezetőségnek. Reméljük, hogy a város más
részein is ugyanilyen változások léptek életbe, és a lazsálás már a múlté.
CzeránErzsébet

Városunkban, Marosvásárhelyen a Kornisát tartják
egyik legtisztább, legvonzóbb lakónegyednek.
Valóban szép az egész lakótelep és környéke, ami
részben természeti adottságának tulajdonítható, de az
itt lakók közül is tesznek azért, hogy környezetünk
minél kellemesebb, szebb legyen.
Így például a 13-as tömbház lakója, Máthé Márta
kora tavasztól késő őszig évről évre gondoskodik róla,
hogy a tömbház előtti kis területen szebbnél szebb virágok legyenek.
– Nyugdíjas vagyok, kedvtelésből csinálom ezt. A
növényeket saját költségemen szerzem be. Jólesik, örvendek, amikor látom, hogy szépen kinyílnak a virágok, rendszeresen ápolom a kiskertet. Igyekszem a
gazt kigyomlálni, kapálni, öntözni stb. Na meg szeretek a friss, tiszta levegőn tartózkodni, a poros, zajos
világból kilépni, természetes környezetben lenni. Akik
itt elhaladnak, megcsodálják, gyönyörködnek a szebb-

nél szebb virágokban. Néhányan közülük megjegyzik,
hogy szép a kert, legtöbbször dicséretet is kapok, ami
jólesik. Bosszant, dühít, ha rongálnak vagy ellopják a
virágot. Sajnos, ilyen is előfordul – mondja Máthé
Márta.
A negyedben több lakó igyekszik szépíteni a környezetet azzal, hogy a tömbházak erkélyére szép virágokat helyeznek ki.
Így például a 17-es tömbház harmadik és negyedik
emeletén, a 15-ös számú harmadik emeletén, a 18-as
első emeletén, a 13-as első három emeletén gyönyörűek a virágok. De a példák tovább sorolhatók. Itt említem meg, hogy az 5-ös számú lakótársulás elnöknője
is hozzájárul környezetünk szépítéséhez, tisztán tartásához. Dicséretet érdemelnek a környezet szépítői,
mindazok, akik hozzájárulnak, hogy felüdüljünk a látványtól.
VarróDomokos

Környezetünk szépítői

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket. Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

A új vállalkozás túlélte az első évet,
folytatja a munkát

Tavaly júniusban jegyeztették be hivatalosan
a Nemes Music Kft.-t, amelynek az a célja,
hogy felkarolja az ifjú zenei és előadóművészi
tehetségeket. Az alapítója Nemes Tibor, aki
maga is zenészként, színészként építi karrierjét.

A marosvásárhelyiek többsége, főleg a fiatalok körében jól ismert Nemes Tibor, az általa alapított és vezetett Vecker diákzenekar énekese, frontembere volt.
Az Európai Szociális Alap 2014–2020-as, humán erő-

forrásra vonatkozó operatív programjának támogatásával a Vállalkozó akarok lenni projektnek köszönhetően vezetője és tulajdonosa lett a Nemes Music
Kft.-nek.
Egy kezdő cég amúgy is számos nehézséggel kell
megküzdjön, a világjárvány azonban szinte ellehetetlenítette a működését. Sikerült azonban online rendezvények szervezésével túlélni, és készül egy saját
album is, ami remélhetőleg további bevételeket biztosít majd.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
tájékoztatja a lakosságot, hogy június 16-tól
kezdődően Marosvásárhely
Megyei Jogú Város területén az új köztisztasági
vállalat a Sylevy Salubriserv Kft.

Eztszemelőtttartva,azépítkezési/bontási,csatlakozási,bővítésistb.engedélyeljárásamódosul,
olyanértelemben,hogyaSalubriservRt.-től2020.06.16-igavárosrendezésiengedéllyelkértésmegszerzettköztisztaságijóváhagyástjúlius1-jétőlkezdődőenaközterületkezelőigazgatóságbocsátjaki.
Ezajóváhagyásbenneleszamunkálatokelvégzésesoránkeletkezetthulladékközútielszállításiútvonalátmeghatározóengedélyben,azingatlantólannaktárolásihelyszínéig,következésképpenegyetlen
dokumentációtkellbenyújtani.
MoldovanFlorianmérnök,ADP-igazgató

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
112
Csendőrség, Mentőállomás):
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
- 0741-615-661
• Melinda temetkezés
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- 0265/216-242
- Transervice
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

FRISS ÚJSÁGOK
kaphatók július 1-jétől
SZOVÁTA központjában, a Fő úton. (sz.-I)
ORTOPÉDÁGY eladó. Tel. 0365/801642. (7931)

ADÁSVÉTEL

LAKÁS

ELADÓK előnevelt házi kispulykák
alkudható áron. Tel. 0732-586-648.
(sz.-I)
A NIKI PARK üzlet elad jutányos áron új
ágybetéteket
bármilyen
méretben.
Garantált minőség. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. 1989. December 22.
út 113/A sz. (22128)
ELADÓ sürgősen és olcsón tökéletes állapotban levő 2007-es, fehér
Skoda Octavia kombi 1.9 TDI teljes
felszereltséggel, 234.000 km-ben.
Nem igényel beruházást. Ára 2300
euró, alkudható. Tel. 0748-667-599.
(sz-I)
ELADÓ Platinium PR262A hűtőszekrény
nagyon jó állapotban, ára 500 lej.
Érdeklődni 11–14 és 16–19 óra között,
tel. 0770-918-538. (7932)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kárpátok sétányon. Tel. 0746-332392. (7921-I)

TÁrSKErESő
IDŐSEBB HÖLGY jó lelki barátot keres
82 éves korig. Tel. 0757-798-959. (7929)

ELADÓ
ház
(2006)
60
ár
felparcellázható telekkel Marosszentgyörgyön, főúton, közel a Selgroshoz; 53
ár telek Nyárádremete (Eremitu)
területén,
4
km-re
a
szovátai
polgármesteri hivataltól, aszfaltos főút
mellett, 165 méteres nyitással. 6.000
euró. Tel. 0744-438-594. (22128)
ELADÓ ház Erdőcsinádon: 80 m2, két
szoba, fürdőszoba, vécé, konyha,
kamra, fedett veranda. 2012-ben teljes körűen felújítva: tető, ablakok,
ajtók kicserélve, víz-, gáz-, villanyvezetékek újak. Fűtés gázkonvektorral
és fatüzelésű kályhával. 250 m2 udvar
+ 14 ár föld, ára 39.000 euró. +36-70613-20-50 (Viber, Whatsapp). (sz-I)

Hirdetőink figyelmébe!

MINDENFÉLE

HOSSZÚ TÁVRA tapasztalattal ren-

delkező, megbízható bébiszittert keresek két gyerek mellé (5, illetve 6

éves) napi 8 órára. Tel. 0741-372-

619. (sz.-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

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

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(6059-I)

Akoronavírus-fertőzésveszélymiatt
kialakultrendkívüliegészségügyihelyzetre
valótekintettelfelhívjukhirdetőinkfigyelmét,
hogyhirdetéseketfeladhatnak
aszerkesztőségben
ésanepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.

A LOCATIV RT.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –
nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja
az alábbi, nem lakás rendeltetésű marosvásárhelyi helyiségeket:
1. 1848. úti aluljáró, 123,76 négyzetméteres, közétkeztetésre, szerencsejátékokra, sportfogadásra;
2. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra;
3. Győzelem téri aluljáró, 10/9-es helyiség, 158,07 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra;
4. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 103,62 négyzetméter, irodának, szolgáltatásra;
5. Forradalom utca 3. szám, 87,95 négyzetméter, szolgáltatásra;
6. Bolyai utca 1., V. félszuterén helyiség, 41,12 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának, raktárnak;
7. Horea utca 1. szám, 52,14 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának.
A versenytárgyalásra 2020. július 14-én 10 órától kerül sor a tenderfüzet alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 lej) június 25-étől, naponta 8–12 óra között.
Feliratkozni és az iratokat benyújtani július 13-án 12 óráig lehet.
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-ös mellék) telefonszámon vagy a
www.locativmures.ro honlapon.

TERMOPÁN ABLAKOK és AJTÓK

javítása, szúnyogháló készítése. Tel.

0771-383-725. (7794-I)

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel.
0770-621-920. (7765-I)
KÚTÁSÁST vállalunk és kútgyűrűket
árulunk. Tel. 0765-385-595. (7873)
TETŐFEDÉST, szigetelést, kisebb
javításokat vállalunk és fateraszokat
készítünk. Tel. 0769-389-182, András. (7822-I)
VÁLLALUNK
tetőfedést,
cserépforgatást, bármilyen kisebb javítást,
festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
Saját
anyagunkkal
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0752-828-789, 0790-081-572. (7469)
KERTÉSZETI munkát vállalunk:
fűnyírás, permetezés, metszés… Tel.
0747-634-747. (7765-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesapa, nagyapa, dédapa, após,
apatárs, sógor,
BUSTYA ALBERT
rövid, de türelemmel viselt szenvedés után életének 89. évében
távozott közülünk.
Búcsúznak tőle szeretett gyermekei és azok családja.
Temetése 2020. június 30-án 14
órakor lesz a nyárádgálfalvi temetőben, unitárius szertartás
szerint.
A gyászoló család. (sz-I)
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és após,
VASS JÁNOS

életének 77. esztendejében meg-

pihent az Úrban.

Temetése június 30-án 15 órakor

lesz a Jeddi úti temető alsó ká-

polnájából, adventista szertartás

szerint.

A feltámadás reményében búcsúzik

(7933-I)

a

gyászoló

család.

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk a közeli és távoli rokonok-

kal, ismerősökkel, hogy drága jó

édesanyánk,

KIS KLÁRA

étfalvazoltáni születésű maros-

vásárhelyi lakos, életének 84.
évében rövid szenvedés után át-

adta megfáradt lelkét Teremtőjének.

Temetése július 1-jén, szerdán 12

órakor lesz a katolikus temetőben, református szertartás sze-

rint.

Emlékét örökre megőrzik szeret-

tei. (7934-I)

rÉSZVÉTNyILVÁNíTÁS
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi

Karának

munkakö-

zössége őszinte részvétét fejezi
ki dr. Kakucs András dékánhelyettes
elhunyta

úrnak

gasztalódást

ÉDESAPJA

alkalmából.

kívánunk

gyászoló családnak! (sz-I)

Via

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

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)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, cserépforgatást, külső és belső munkálatokat,
javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-747.
(7765-I)

REKLÁMCÉG IRODAI TELEFONOS MUNKÁRA dinamikus
személyeket
alkalmaz.
Tel.
0748-380-520,
önéletrajz:
fulop.lorand@catalogafaceri.ro (7901)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk élelmiszerüzletbe Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22133-I)

A STUDIO MEX BÚTORGYÁR alkalmaz SZAKKÉPZETT és
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Érdeklődni személyesen a
cég székhelyén, a Szabadi (Voinicenilor) út 24. sz. alatt vagy a következő telefonszámokon: 0265/312-508, 0720-333-165. (22134)

TAKARÍTÓNŐT alkalmaz a KOVÁCS PÉKSÉG Marosszentgyörgyre. Tel. 0741-215-738. (64832-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624809. (64843)

MAROSMEGYEICÉG hollandiai munkapontra alkalmaz FESTŐKET. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Érdeklődni a 0762-986-532-es
telefonszámon. (64840-I)
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Viseljmaszkot,
mert
megmentheti
azéleted!
Vigyázzarra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.
• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.
• a maszk színes oldala legyen
kívül.
• a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.
• a maszkot a gumifüllel rögzítsd a füledre.
• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.
• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füledről.
• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületektől.
• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.
• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázzarra,
hogyNE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.
• csupán a szájadat vagy az orrodat takard el.
• maradjon rés a maszk és az
arcod között.
• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.
• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.
• érintsd meg a maszk belső
felét.
• távolítsd el a maszkot, amikor beszélsz valakivel.
• hordd a maszkot az állad
alatt.
• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.
• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viseljmaszkot,
mutasdmeg,
hogyfelelősségteljesember
vagy!

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

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

