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Az új törvény szeptembertől valószínűleg nem lép hatályba

A nyugdíjak „tömeges” átszámítása
várat magára

Erdélyi
szimfonikus mesék

Igencsak érdekesnek ígérkező koncertre kerül sor május 15-én, szombaton. A Transylvanian Symphonic Tales,
avagy az Erdélyi szimfonikus mesék
című koncert egyrészt a Koszika &
The HotShots megalakulásának tizedik évét ünnepli, ugyanakkor jóval
többnek ígérkezik egy egyszerű szülinapi koncertnél.

____________5.
Egy egyetemalapítás margójára

Négyszáznegyven évvel ezelőtt, 1581.
május 12-én Báthory István egyetemet
alapított Kolozsváron. A megemlékezésen túl dr. Ábrám Zoltán közíróval, a
volt Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem professzorával áttekintjük az egykor Erdélyben
létrehozott felsőfokú oktatási intézményeket, elemezzük a magyar nyelven
zajló egyetemi képzés helyzetét, lehetőségeit és nem utolsósorban a jövőbeni kilátásokat.

Fotó: Nagy Tibor

– A miniszter nyilatkozataiban folyamatosan az igazságosság, a hozA sajtóban nyilatkozatok hangzanak el a nyugdíjak újraszámításáról, ami nagyon sok idős emberben kérdéseket vet fel.
zájárulás elvén alapuló nyugdíjak megállapításáról beszél, az embeAzt hangoztatják, hogy azokat az igazságtalanságokat szerekben az tudatosul, hogy már „hozzányúltak” a nyugdíjakhoz, máris
retnék kiküszöbölni, amelyek az évek során halmozódtak fel
folyik az átszámításuk.
a nyugdíjak megállapításakor. A nyugdíjak átszámítása még
– A nyugdíjak „tömeges” átszámításáról még nem beszélhetünk, azonnem kezdődött el, hiszen az ennek alapjául szolgáló törvény ban a nyugdíjasok egyénileg kérhetik nyugdíjuk átszámítását, ha az erenem lépett hatályba. Erről Manuela Chiorean, a Maros Megyei deti nyugdíjuk megállapítása után változások következtek be, azaz, ha
Nyugdíjpénztár aligazgatója tájékoztatott.

Mezey Sarolta

(Folytatás a 4. oldalon)

____________7.
A magánrendezvényeket
nem engedélyezik

A kormány döntése értelmében május
13-ától újabb 30 napra meghosszabbítják a veszélyhelyzetet az országban.
Érvényben maradt a kül- és beltéri
maszkviselés kötelezettsége, a köztéren hat személynél nagyobb csoportosulás, a magánrendezvények tiltása.

____________8.

Fejlődés ráklépésben

Benedek István

Vélhetően nem viccelődni akart a minap a craiovai autógyár vezetője, mondván, hogy kerékpárral gyorsabban elérne az ország
nyugati határáig, mint az általa vezetett cégnél gyártott autókat
szállító tehervonatok. A szállítási infrastruktúra hiányosságaira a
konkurenseik is régóta panaszkodnak már, de amikor néha úgy
tűnne, hogy a nagyvállalkozók sirámai végre meghallgatásra találnak, abban sincs sok köszönet. Csak az életszínvonalunk fogja ezt
bánni.
A nagy gond ott van, hogy szép hazánkban a fejlesztés is esztelenül történik. Erre egy jó példa a vasúti korszerűsítések helyzete,
ami mostanában attól is érdekes kérdés, hogy a sokat emlegetett
nagy európai pénzcsomagból is jelentős összegeket lehet erre költeni, és legalább a politikai nyilatkozatok szintjén erre a kormányzat
szándéka is meglenne. Csakhogy, mint nemrég az egyik magán-vasúttársaság irányítója felhívta rá a figyelmet, a közelmúltban nagy
kínnal-bajjal elvégzett vasúti fejlesztésekkel azt sikerült elérni, hogy
a gazdasági szempontból fontos teherszerelvények átlagsebessége
az eddigi döcögőről csigalassúra csökkent a felújított szakaszokon.
E kétségtelenül komoly fegyvertényt úgy sikerült megvalósítani,
hogy alaposan lecsökkentették a teherszerelvények átrakodásánál
kulcsfontosságú mellékvágányok számát. Így a felújított nyílt pályákon gyorsabban haladhatnak ugyan a szerelvények, de a vasúti
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 53 perckor,
lenyugszik
20 óra 45 perckor.
Az év 132. napja,
hátravan 233 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma PONGRÁC, holnap
SZERVÁC és IMOLA napja.
SZERVÁC: a második fagyosszent, a latin Servatius német
rövidüléséből jött létre, jelentése:
megszabadított.
IMOLA: növénynév, a régi magyar
nyelvben mocsár, vizes terület megjelölése is volt.

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 240C
min. 60C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. május 11.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9265

4,0491
1,3738
239,3472

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Időpontváltozás a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház májusi műsorában

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház értesíti nézőit, hogy
május 18-ától, keddtől kezdődően az éjszakai kijárási tilalom betartása érdekében a színház minden előadását egységesen 18:00 órától játssza. Jegyek válthatók a színház
nagytermi jegypénztáránál (nyitvatartás hétköznapokon 11
és 18 óra között, telefonszám: 0365-806-865), a helyszínen
előadás előtt egy órával, valamint a Biletmaster oldalán:
https://teatrunational.biletmaster.ro/hun/PlaceInfo/2400. A
színház Kultúrpalotában működő jegyirodája zárva. A jegyértékesítés a továbbiakban a Maros Megyei Prefektúra döntésének függvényében bővülhet. A színház a közönséget
érintő mindennemű változásról online felületein is értesíti
nézőit. Kérik, kövessék figyelemmel a színház honlapját,
Facebook-, valamint Instagram-oldalát.

A végzősök is folytatják a tanulást

Május 10-én, hétfőn a nyolcadik, tizenkettedik és tizenharmadik osztályos diákok is visszatértek a tanintézetbe. Az
általános iskolák utolsó évfolyamai számára egy hónapot
tart még, június 11-én zárul a tanév, a középiskolás végzősök június 4-én ballagnak. A többi osztály számára június
25-éig tart az oktatás. A nyolcadikot végzettek országos képességvizsgái június 22-én kezdődnek, a középiskolás végzősök június 28-tól érettségiznek.

Oltásmaraton
az orvosi egyetem szervezésében

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Technológiai és Tudományegyetem oltásmaratont
szervez május 14-e és 16-a között. Az oltáshoz használt
vakcina a Pfizer BioNTech terméke, amelyet a maraton alatt
előzetes bejelentkezés nélkül is bárki igényelhet 16. életév
fölött, lakhelytől függetlenül. Az oltást a megyéből érkező
orvosi személyzet és az egyetem diákjai végzik.

Védőoltás időpontkérés nélkül

Május 8-ától országszerte megkönnyítették az oltópontokon
az oltáshoz való hozzáférést előzetes időpontkérés nélkül,
a helyszínen kiadott sorszámok alapján. A védőoltásra jelentkező 60 év fölötti személyek a nap bármely szakában
jelentkezhetnek személyazonossági igazolványukkal. A 60
év alattiakat 14 óra után várják az oltópontokon.

Be lehet nevezni a Székely Vágtára

Május 19-éig lehet benevezni a háromszéki 10. Székely
Vágtára. A versenyre június 26-án kerül sor a háromszéki
Maksa melletti Óriáspince-tetőn. A járványügyi helyzetre
való tekintettel nem fogadnak nézőket, a futamokat online
eseményként követhetik az érdeklődők. A verseny tétje a
budapesti Nemzeti Vágtára való kijutás. Az érdekeltek további információkért Kiss Ildikóhoz fordulhatnak (telefon:
0733-084-200, e-mail: szekelyvagta2021@gmail.com).
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Megjelent a Székelyföld májusi száma

A Székelyföld folyóirat 2021/5. számában verssel jelentkezik Ágh István, Karácsonyi Zsolt, Nagy Attila, Vári Csaba, Bíró
József, Horváth Florencia, Kovács Újszászy Péter, Bánfai Zsolt, Demeter Arnold
és Rumi Enikő. Prózát publikál Csikós Attila, Szakács Réka, Kötter Tamás, Bangha
Mónika, Csata Orsolya, Lakatos-Fleisz Katalin, Oláh Péter és Nádasi Krisztina.
Az Aranyág című néprajzi rovatban
Szőcsné Gazda Enikő Egy felső-háromszéki ház és hozományai című tanulmánya
olvasható, a Mens Sana című, erdélyi
sporttörténetnek szentelt rovatban Csinta
Samu ezúttal Miklós Magdával, Székelyudvarhely első válogatott kézilabdázójával
beszélget. Az Academica Transsylvanicában Székely András Bertalan Miskolczy
Ambrussal, a marosvásárhelyi származású,
jelenleg Budapesten élő (irodalom)történésszel készített portréinterjút, ugyanitt olvasható
Miskolczy
tanulmánya
Magyarország és népei Mohács fenyegetésében címmel.
Kritikát Ádám Szilamér közöl Harag
Anita Évszakhoz képest hűvösebb című kötetéről, valamint Zsidó Ferenc Kötter
Tamás: Férfiak fegyverben című kötetéről.
A lapszámot Bara Barnabás munkái illusztrálják.
A Székelyföld megvásárolható a könyvesboltokban, előfizethető a postán vagy
banki átutalással. További részletek:
www.szekelyfoldfolyoirat.ro

Május közepén kezdődik a bölcsődékbe való beiratkozás

Május 17-étől megkezdődik a marosvásárhelyi bölcsődékbe való beiratkozás a 2021/2022-es tanévre. A kérvényeket első szakaszban online május 17–31. között lehet
benyújtani. A szükséges információkat kifüggesztik a megyeszékhelyi bölcsődéknél és a Bölcsődeigazgatóságnál,
valamint közzéteszik az önkormányzat honlapján és a közösségi hálókon, sajtóközleményekben. A beiratkozás I.
szakaszában mindössze két kitöltött dokumentumot kell
beküldeni/benyújtani: a kérvényt és a beleegyezést. A beiratkozási kérvény, illetve a mindkét szülő által kitöltendő,
a személyes jellegű adatok feldolgozására vonatkozó be-

leegyezés (a kérvény melléklete) letölthető Marosvásárhely honlapjáról, az „Online szolgáltatások – Szükséges
iratok és típusnyomtatványok – Bölcsődeigazgatóság Közszolgálat” menüpontnál, illetve megtalálható a Bölcsődeigazgatóság székhelyén. A kitöltést követően a beiratkozási
kérvényt és a személyes jellegű adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezést az inscrieri.crese@tirgumures.ro email-címre kell elküldeni, megjelölve azon bölcsődét,
ahova a beiratkozás szól. A beküldött/benyújtott kérvényekre iktatószámmal ellátott választ küldenek.

Sokan arra biztatják gyerekeiket, hogy válasszanak
olyan szakmát, amely stabil megélhetést biztosít számukra.
Az élet egy sportoló számára is tartogat váratlan meglepetéseket, olyan lehetőségeket, amelyekre korábban senki
nem gondolt volna.
Szőcs Előd egykori jégkorongozó 2009-ben arra kényszerült, hogy véget vessen sportolói pályafutásának, és

sokak számára meglepő irányba indult el, a főzés lett az új
passziója. Az Erdélyi Magyar Televízió Jó napot! Megjöttem… című műsorának legújabb részében Badics Petra
műsorvezető a jelenleg Csíkcsomortánban élő Előd családjához látogat el, az ő történetét ismerhetik meg a nézők
szerdán este 9 órától az Erdély TV képernyőjén és YouTube-csatornáján.

Jégkorongozóból séf – az Erdély TV műsorában

RENDEZVÉNYEK

Templombúcsú Jedden

Áldozócsütörtökön, május 13-án 18 órakor tartják a
jeddi római katolikus templom búcsúünnepét. A szentmisét ft. Ferencz István aranymisés atya, marosvásárhelyi kisegítő lelkész celebrálja. A szentmise végén
aranymisés áldást ad a jelenlévőkre.

Marosvásárhelyi Zenei Napok

Május 13-án, csütörtökön 19 órától rendkívüli szimfonikus hangversennyel kezdődik az ötvenedik Marosvásárhelyi Zenei Napok koncertsorozata a Kultúrpalota
nagytermében. A Marosvásárhelyi TVR-vel közösen
szervezett hangversenyen a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szimfonikus zenekarát Cosmin Morariu vezényli, szólót játszik Viniciu Moroianu zongoraművész.
Műsoron: Bach- és Beethoven-művek. 16-án, vasárnap
szintén 19 órakor Marosvásárhely fiatal tehetségei címmel tartanak szimfonikus hangversenyt a Kultúrpalota
nagytermében. Szólisták a Marosvásárhelyi Művészeti
Szaklíceum diákjai: Modiga David, Bârlean George,
Magyari Annamária, Fábián Anna, Ciula Raluca, Todoran Teodora Iulia, Nemes Barbara, Bittai Attila. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát

Remus Grama vezényli. Műsoron: M. Bruch-, J. S.
Bach-, Apostolache Zeno-, B. H. Crusell-, H. Vieuxtemps-, A. Dvořak-, F. David-művek.

Nyílik a Barabás Miklós Céh
marosvásárhelyi kiállítása

Folytatódik a hagyomány, megrendezi májusi kiállítását
a Barabás Miklós Céh Maros megyei csoportja. A tárlatot ezúttal is a Bernády Ház látja vendégül. A BMCtagok tavaszi seregszemléjére hetedik alkalommal
kerül sor. A tárlaton a vizuális művészetek szinte minden ága jelentkezik, 35 festő, szobrász, grafikus, textilés keramikusművész, formatervező és fotográfus állít
ki egy vagy több munkát. A céhtagok és meghívottjaik
műveit a május 13-án, csütörtökön 17 órakor kezdődő
megnyitón Nagy Miklós Kund művészeti író ajánlja a
közönség figyelmébe. A járványügyi szabályok erre a
rendezvényre is érvényesek.

László Attila-koncert

A járványügyi helyzet alakulása miatt korábban elhalasztott László Attila-koncertre Marosvásárhelyen május
22-én 19 órától kerül sor a nyári szabadtéri színpadon.
Jegyek kaphatók elővételben az attilajegy@gmail.com
e-mail-címen, valamint a 0758-133-617-es telefonszámon, 16–21 óra között.
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Utcára küldi a minisztereket a kormányfő,
hogy népszerűsítsék az oltási kampányt

A miniszterelnök azt is bejelentette,
A Maszol.ro portálon közölt elemzés
Utcára küldi kormánya minisztereit és államtitkárait Florin Cîţu hogy a kormány a veszélyhelyzet meg- szerint az oltásra jelentkezők napi száma
miniszterelnök, hogy népszerűsít- hosszabbítására készül.
közel egy hónapja negyedével-harmadáAmint a G4media.ro portál figyel- val elmarad a központok oltási kapacitásék az oltási kampányt.

A kormányfő hétfői nyilatkozatában
továbbra is elérhető célnak nevezte,
hogy június elsejéig a húszmilliós Romániában ötmillió állampolgár kapja
meg a koronavírus elleni védőoltás első
adagját. Hozzátette: kormánya valamennyi tagjának szerepet kell vállalnia
az oltási kampányban, ezért jövő héten
„afféle utcai kormányülést tartanak”,
amely keretében válaszolnak az oltási
központokból kijövők kérdéseire.
A miniszterelnök azt is megjegyezte,
hogy Románia az EU egyetlen tagországa, amelyben előzetes regisztráció
nélkül bárki beoltathatja magát. Nyomatékosította: elegendő vakcina áll rendelkezésre még abban az esetben is, ha a
szakemberek azt javasolják, hogy egy
harmadik adag is szükséges a védettséghez.

meztetett: az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
(ECDC) által közzétett rangsorban Románia 30 európai ország rangsorában a
27. helyen áll az első oltást megkapott
felnőtt lakosság aránya tekintetében. A
18 év fölötti lakosság csupán 21 százaléka kapta meg az oltás első adagját. A
második oltást is megkapott személyek
aránya tekintetében az ország a tizedik
helyet foglalja el. Utóbbi eredmény
annak tulajdonítható, hogy több más európai országtól eltérően Romániában
nem halasztották a második oltás beadását annak érdekében, hogy minél többen
kaphassák meg minél hamarabb az elsőt.
Így a Pfizer vakcina esetében három, a
Moderna esetében négy, az AstraZeneca
esetében pedig nyolchetes különbséggel
adják be az első és a második adagot.

sától. A portál sérelmezte, hogy a
hatóságok kérésre sem közölnek hivatalos adatokat arra vonatkozóan, hogy a
veszélyeztetett kategóriákba tartozók
hány százalékát sikerült beoltani, és az
életkor szerint bontott adatokat sem hozzák nyilvánosságra. Utóbbit a portál
annak tulajdonította, hogy miközben Európa más országaiban az idősebb korosztályt
részesítették
elsőbbségben,
Romániában aránytalanul sok fiatalt oltottak be.
Romániában több mint egy hete előjegyzés nélkül is lehet oltásra jelentkezni, és a hatóságok oltási
maratonokkal, autós oltási lehetőségek
biztosításával próbálják jelentkezésre
ösztönözni az érdeklődőket. (MTI)

Az illegális migránsok szétosztására új megállapodást kezdeményezett
az
Európai
Unió
tagállamai között a római kormány azt követően, hogy az
utóbbi egy nap alatt több mint
kétezren érkeztek Lampedusa
partjaira Tunézia és Líbia irányából – értesült az olasz sajtó hétfőn.

romezren érkeztek Lampedusa szigetére.
Az utóbbi másfél nap alatt húsz vízi járművel 2128 migráns érkezett: gazdasági
bevándorlónak számító tunéziaiak, valamint líbiaiak, közép-afrikaiak, pakisztániak és szíriaiak. A legkisebb csoportok
csónakokkal keltek át a tunéziai partokról, több száz fős csoportok pedig halászhajókkal érkeztek Líbiából. Az olasz
sziget kétszáz fős migránsközpontja
ismét teljesen megtelt, így közel hétszázan a kikötő mólóján a szabad ég alatt
töltötték az éjszakát. A sziget öt orvosa
és három ápolója szünet nélkül dolgozott
az érkezők ellátásán.
Mindannyiukat tesztelni kell áthelyezésük előtt: egy részüket karanténhajókra szállítják át, egy részüket
Szicíliába viszik tovább táborokba. A
kéthetes karantén után választják külön
az esetleges menekültkérelemre jogosultakat és a kitoloncolandókat. Egyre több
a felnőtt kíséret nélküli kis- és fiatalkorú,
akiket védett központokban helyeznek
el.
Szicília kormányzója, Nello Musumeci, aki tavaly nyáron kilátásba helyezte a sziget kikötőinek lezárását, úgy
nyilatkozott: „nem elég a jó szándék,
egyre többen indulnak el és egyre többen
vesznek a tengerbe”. Hozzátette, hogy a

római kormány és Brüsszel is „ujjukat
nem mozdítva” figyeli az eseményeket.
A jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke, Giorgia Meloni a közösségi oldalán ismételten hajóblokádot sürgetve azt
írta: „olyan európai katonai misszióra
van szükség, az észak-afrikai hatóságokkal együttműködésben, amely megakadályozza
a
hajók
elindulását
Olaszország felé. Ez az egyetlen komoly
eszköz az illegális migráció üzletével
szemben, amellyel egyszer s mindenkorra megállíthatjuk, hogy emberek tengerbe vesszenek. De jól tudom, hogy ezt
túl nehéz megérteniük azoknak, akik a
mindenáron történő befogadás lovagjai”.
„Olaszország nem bírja el ennyi migráns érkezését” – jelentette ki a kormánypárti Liga vezetője, Matteo Salvini,
aki találkozót sürgetett Mario Draghitól
és Luciana Lamorgesétől.
Salvini hozzátette: „Olaszországnak
úgy kell eljárnia, mint Görögországnak,
Spanyolországnak, Franciaországnak,
vagyis ellenőriznie kell határait”. Megjegyezte, hogy év elejétől közel 13 ezren
érkeztek, a tavalyi év ugyanezen időszakában mért valamivel több mint négyezerhez képest, és 2019-ben, amikor ő,
Matteo Salvini volt a belügyminiszter,
ezer migráns szállt partra. (MTI)

Olaszország új európai migrációs megállapodást
szorgalmaz

A belügyi tárca egy úgynevezett második migrációs megállapodást kezdeményezett az Olaszországba és más
dél-európai országokba érkező migránsok szétosztására. Sajtóértesülések szerint Luciana Lamorgese belügyminiszter
a 2019 szeptemberében született máltai
megállapodást kívánja megújítani, ezt
ugyanis a járványhelyzet miatt felfüggesztették. A hét tagállam közötti megállapodás értelmében az olaszországi és
máltai partokra érkezők csoportjait a
többi között Franciaország és Németország veheti át önkéntes alapon.
Korábbi bejelentés szerint Mario
Draghi olasz miniszterelnök kedden
vagy szerdán egyeztet a belügyminiszterrel, valamint a külügyi és védelmi
tárca vezetőjével a migrációs helyzetről.
Május első két hétvégéjén közel há-

Olaf Scholz a német szociáldemokraták
kancellárjelöltje

Kifejtette, hogy a minimálbér emelése
Hivatalosan megtették kancellárjelöltnek Olaf Scholzot a Német a kórházi ápolókat és a csomagkihordó
Szociáldemokrata Párt (SPD) va- futárokat is megillető tisztelet jele,
amely mintegy tízmillió munkavállaló
sárnapi online kongresszusán.

A politikust az 545 kongresszusi küldött 96,2 százalékának támogatásával –
513 igen szavazattal, 20 ellenszavazat és
12 tartózkodás mellett – bízták meg a
feladattal.
Olaf Scholz a szavazás előtti beszédében aláhúzta, hogy kancellárként azért
dolgozna, hogy felépüljön a „tisztelet
társadalma” és a világ legjobb szociális,
jóléti állama Németországban, és megerősödjön és megszilárduljon az Európai
Unió.
Konkrét ígéretei közül kiemelte a – jelenleg óránkénti bruttó 9,5 eurós – minimálbér felemelését 12 euróra, a digitális
gazdaság óriásvállalatainak méltányos
megadóztatását Janet Yellen amerikai
pénzügyminiszter világszerte kötelező
társaságiadó-minimumról szóló javaslata alapján és az úgynevezett klímasemlegesség
–
nettó
nulla
üvegházgáz-kibocsátás – elérését 2045re.

helyzetét javítaná, az éghajlatváltozás elleni küzdelem pedig lehetőség a német
gazdaság korszerűsítésére és megerősítésére.
Az Európai Unióval kapcsolatban
hangsúlyozta, hogy „Európa a legfontosabb nemzeti ügy Németországban”.
A szövetségi kormányban a pénzügyminiszteri és az alkancellári tisztséget betöltő 62 éves politikus, aki
korábban Hamburg úgynevezett első
polgármestereként – a tartományi rangú
nagyváros kormányának szerepét betöltő
szenátus vezetőjeként – és szövetségi
munkaügyi miniszterként is tevékenykedett, hangsúlyozta, hogy tapasztalatai
révén minden politikai vetélytársnál alkalmasabb Németország következő kormányának vezetésére.
Olaf Scholz Németország egyik legnépszerűbb politikusa, és a szociáldemokraták vezetőségében már tavaly
augusztusban megállapodtak arról, hogy

ő lesz a kancellárjelölt az idei szövetségi
parlamenti (Bundestag-) választáson.
Személyes népszerűsége eddig nem javította pártja helyzetét, az SPD országos
választói támogatottsága így már nagyjából két éve a 14-18 százalék közötti
sávban mozog. A legutóbbi, vasárnap ismertetett közvélemény-kutatási adatok
szerint 16 százalékon áll, elmaradva az
előző, 2017-es Bundestag-választáson
elért 20,5 százaléktól, amely a legroszszabb szociáldemokrata választási eredmény a második világháború utáni
német történelemben.
A kancellárjelölt megnevezésének
nincs jogi vonatkozása, mert Németország kormányfőjét nem a választópolgárok, hanem a Bundestag választja meg.
A jelölt megnevezése politikai állásfoglalás, üzenet a választóknak, hogy az
adott párt – vagy pártszövetség – azért
dolgozik, hogy Németország következő
kormányát a jelöltjük vezethesse. A kancellárjelölt egyben a párt választási kampányának főszereplője, függetlenül attól,
hogy ki a párt elnöke, illetve kik az adott
pártszövetség vezetői. (MTI)

Ország – világ
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Minden megye „zöld zónába” került

Románia valamennyi megyéje és Bukarest is a „zöld
zónába” került kedden a koronavírus-fertőzések térképén, vagyis az utóbbi két hétben regisztrált új fertőzéseknek a lakossághoz viszonyított aránya már
sehol sem lépi túl a másfél ezreléket, az országos
átlag pedig kevéssel haladja meg az egy ezreléket.
Utolsóként a főváros és Kolozs megye került a küszöbérték alá, amely a hatályos szabályozás szerint
a járványügyi korlátozások további enyhítését teszi
lehetővé. A másfél ezrelékes fertőzési ráta alatti településeken a színházak, koncerttermek, mozik és a
zárt térben működő vendéglők kapacitásuk 50 százalékát kihasználva fogadhatnak vendégeket (a
sárga zónában engedélyezett 30 százalék helyett). Az
oltási kampányt koordináló bizottság (CNCAV) keddi
sajtóértekezletén bejelentették, hogy az utóbbi három
napon (amióta mindenütt oltanak regisztráció nélkül)
csaknem százezer ember jelentkezett előjegyzés nélkül, hogy beoltassa magát, így naponta mintegy harminc százalékkal több jelentkezőt immunizáltak, mint
ahánynak internetes előjegyzése volt. (MTI)

Felhatalmazták a gyógyszertárakat az antigén gyorstesztek
elvégzésére

Ezentúl a közegészségügyi hatóságok által akkreditált gyógyszertárak is elvégezhetik a koronavírus-fertőzés kimutatására alkalmas antigén gyorsteszteket
– közölte kedden a bukaresti sajtó az erről szóló,
előző nap kiadott miniszteri rendeletet ismertetve. A
szolgáltatást felvállaló gyógyszertárak alkalmazottai
tíz napon belül megkapják a szükséges kiképzést
ahhoz, hogy – védőfelszerelésbe öltözve, egy megszabott órarend szerint a helyiség egy legalább négy
négyzetméteres elkülönített részében – szakszerűen
végezzék el az orr- vagy garatváladék vételezését. A
gyógyszertárakat az adott településen mért fertőzési
ráta függvényében látja el több-kevesebb ingyenes
gyorsteszttel a minisztérium, azzal a kikötéssel, hogy
azokat a patikák nem értékesíthetik. A kezdeményezés célja az, hogy a – kereskedelemben már hónapok óta kapható – gyorsteszteket szakszerűen
használják fel, és azok eredménye bekerüljön a statisztikába. (MTI)

Hadgyakorlat a Duna torkolatánál

Védelmi feladatok ellátására készülnek és az együttműködést gyakorolják a román és a lengyel katonák
a NATO keleti szárnyán – hangoztatta Klaus Iohannis
államfő kedden, amikor Andrzej Duda lengyel elnökkel közösen megtekintették a román-moldovai-ukrán
hármas határ közelében, a Duna torkolatvidékénél, a
Galac megyei Smardan lőtéren megrendezett nemzetközi hadgyakorlatot. Iohannis rövid köszöntőjében
háromszor is kihangsúlyozta a „védelem” szót, arra
utalva, hogy a NATO védelmi szövetség, haderejét
pedig nem más államok megtámadására, hanem a
tagországok közös védelmére készíti fel. A mintegy
ötszáz harckocsit, tüzérségi eszközt és Románia eddigi legdrágább hadrendbe állított felszerelését, az
ország első Patriot rakétaelhárító rendszerét felvonultató Justice Sword 21 elnevezésű, múlt héten kezdődött manőverben kétezer román, lengyel, német
és amerikai katona vesz részt. (MTI)

Fejlődés ráklépésben
(Folytatás az 1. oldalról)

átrakodási nehézségek és az ebből eredő hosszabb menetidő miatt sok szállítmányt a nyugati határon inkább
átpakolnak kamionra, mert úgy hamarabb elér a rendeltetési helyére. Még úgy is, hogy a sztrádák is inkább
papíron léteznek, mint a gyakorlatban. Szinte kár is említeni, hogy a vasúti teherszállítás egetrengető 17
km/órás átlagsebességével megkérdőjelezhetetlen sereghajtók vagyunk európai viszonylatban, és azon sem
kell csodálkozni, hogy az állami vasút teherszállító részlegének az utóbbi tíz évben megfeleződött a személyzete
és a forgalma is.
Ez az infrastruktúrát jellemző fejlődési irány oda
vezet, hogy a komoly beruházók vagy elkerülik ezt a
jobb sorsra érdemes országot, vagy ha már jelen vannak, akkor sem fejlesztik az itteni létesítményeiket. Az
autóiparnál maradva, a közelmúltban az egyik német
multi keresett helyet a régióban egy új üzem számára,
és a Regátban legfeljebb vacsorázni álltak meg, tárgyalni nem. Gyárat végül a tótoknál építenek. De
ugyanígy említhetjük a francia kézben levő nemzeti
márkát, amely nemrég dobta piacra nagy csinnadrattával a villanyos autóját. Az lemaradt a címlapokról,
hogy ezt Kínában gyártják, meg kell hagyni, nem csak
az itteni kies állapotok miatt, inkább azért, mert az ottani piacnak a teljes európai kényelmesen elfér a farzsebében. De ez csak a kisebb baj amellett, hogy az
európaihoz viszonyítva a mi életszínvonalunk is úgy fejlődik, mint a tehervasút átlagsebessége, mert azt a keveset, amink van, sem tudjuk okosan felhasználni.
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A nyugdíjak „tömeges” átszámítása
várat magára

(Folytatás az 1. oldalról)
időközben nyugdíjasként olyan tevékenységet folytattak, amely biidőszakban
újabb
zonyos
társadalombiztosítási hozzájárulás
befizetésével járt. Ilyen típusú
nyugdíjátszámításokat folyamatosan végzünk. Ami a sokat emlegenagyszabású
nyugdíjtett,
átszámítást illeti, erről még nincs
szó, hiszen erre vonatkozó hatályos törvény egyelőre nincs. A
2019 nyarán elfogadott 127-es
nyugdíjtörvény 2021. szeptemberétől kellene hatályba lépjen, azonban az alkalmazását elhalasztották.
Ezt a törvényt módosítani fogják,
mert jelenlegi formájában nem kívánják alkalmazni.
– A munkaügyi minisztériumban
a nyugdíjtörvény új változatán dolgoznak, egy más számítási módot
akarnak bevezetni, mint ami a 127es törvényben szerepel. Egyelőre a
2010. évi 263-as nyugdíjtörvény
szerint állapítjuk meg a nyugdíjakat. Természetes, a minisztérium a
méltányosságot helyezi előtérbe a
nyugdíjak újraszámításakor, meglátjuk, mi lesz belőle – fogalmazott
az aligazgató.

Alapelv:
a nyugdíjat nem csökkentik
– Mikor kerülhet sor a nyugdíjaknak a méltányosság elvén történő, a társadalombiztosítási
hozzájárulás szerinti átszámítására?
– A megyei nyugdíjpénztár jelenleg a nyugdíjdossziék egységes
programba való bevezetésén dolgozik, hiszen az évek során másmás számítógépes programok,
más-más adatbázisok szerint dolgoztak, s a nyugdíjakat is e programok szerint állapították meg.
Egyelőre ez a munka van folyamatban, ami tulajdonképpen a
nyugdíjak átszámolásának előkészítése. A munkaügyi minisztériumnak kell meghoznia a döntést a
nyugdíjak kiszámításának módjáról, meg kell határoznia a számítási
képletet, s csak azután lehet újraszámolni a nyugdíjakat.
– Sok nyugdíjasban felmerül a
kérdés: mi lesz akkor, ha a nyugdíjak átszámítása következtében
veszíteni fognak az amúgy is alacsony nyugdíjukból?

– Minden nyugdíj átszámításakor – beleértve az egyéni kérésre
történő átszámítást is – alapelv,
hogy a megállapított nyugdíj nem
csökken. Még akkor sem, ha az átszámítás kisebb pontszámot eredményez. Az átszámítást általában
azért végezzük, hogy az érintett
számára kedvező legyen.
– A megyei pénztár alkalmazottai hogyan birkóznak meg azzal
a nagy volumenű munkával, ami
a nyugdíjak átszámításakor fog
rájuk nehezedni?
– Jelenleg is nagyon sok a
munka. Az alkalmazottak a napi teendőkkel, az új nyugdíjak megállapításával foglalkoznak. Ha sor
kerül a nyugdíjak átszámítására,
újabb munkaerőre lesz szükségünk, másképp nem tudjuk elvégezni a feladatot. További nagy
kapacitású számítógépeket kell vásárolni – fogalmazott az aligazgató.
Maros megyében körülbelül 135
ezer nyugdíjas van, havonta átlagosan 500-600 új nyugdíjazási kérelmet nyújtanak be.

Az RMDSZ nem ért egyet az országos vészhelyzeti bizottság által
meghozott döntéssel, amely értelmében a Maros megyei Nyárádtőn
néhány nappal korábban felfedezett madárinfluenza-gócpont kapcsán az influenza terjedésének
megállítása érdekében egy hónapra
leállították az élő szárnyasokkal
való kereskedelmet országszerte.
Magyar Lóránd, az RMDSZ parlamenti képviselője, mezőgazdasági
szakembere elmondta, hogy ez
nem megalapozott döntés, és
drasztikus következményei lesznek, hiszen gyakorlatilag az egész
országban leállítják az élő baromfival való kereskedelmet.
Magyar Lóránd rámutatott, hogy
az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakhatóság (ANSVSA) a nyárádtői farm esetében

elrendelte az összes szárnyas elpusztítását, továbbá egy három kilométeres
védőövezetet
és
megfigyelési zónát alakítottak ki a
farm tíz kilométeres körzetében.
„Az országos vészhelyzeti bizottság viszont ennél jóval meszszebb ment: egy hónapra
leállították üzleti közvetítők számára az élő szárnyasokkal való kereskedelmet országszerte. Úgy
véljük, hogy elhamarkodott döntést hoztak, ennek eredményeként
hatalmas anyagi veszteség éri mind
a közvetítőket, mind pedig a szárnyasfarmokat és a kisgazdaságokat. Az RMDSZ azt szorgalmazza,
hogy az országos vészhelyzeti bizottság törölje el az egész országra
vonatkozó megszorító intézkedéseit, és térjenek vissza az eredeti
korlátozásokhoz, amelyek elegen-

dőek a gócpont felszámolására” –
fogalmazott az RMDSZ mezőgazdasági szakpolitikusa, a képviselőház mezőgazdasági bizottságának
alelnöke. Hozzátette, hogy az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakhatóság egy európai uniós
direktíva alapján hozta meg azt a
döntését, amely alapján a 3 és 10
kilométeres sugarú körben biztonsági zóna létrehozása szükséges.
A törvényhozó továbbá emlékeztetett egy 2006-ban a madárinfluenza-járvány
megállítása
érdekében meghozott döntésre,
amely káoszt és gazdasági bizonytalanságot eredményezett. Éppen
ezért jól megfontolt határozatokra
van szükség, amelyek szem előtt
tartják a gazdasági és állategészségügyi
óvintézkedéseket.
(közlemény)

Az RMDSZ az EU-s direktíva alkalmazását
szorgalmazza országos megszorítás helyett

Erről jut eszembe

Akkor most hőhullám vagy fagyosszentek? Tegnap délben kókadoztunk a melegtől, és nedvesre izzadt arcunkon a maszk, miközben a hagyomány szerint ma Pongrácék miatt kellene dideregnünk. Persze nem
szabály ez, csak a sok évszázados népi megfigyelés terjesztette el a május
közepére vonatkozó hiedelmet. Sőt ezt sem egyértelműen, mert olyan magyarázatról is tudunk, miszerint Pongrác kánikulában subában fagyott
meg, ezért hozza névnapján a hideget, ahogy Szervác és Bonifác is haragjában cselekszik, más legenda szerint viszont azért fagytak meg
annak idején a szokatlan tavaszi hidegben, mert szegény betegeket takartak be ruhájukkal. Szóval minden dolog és esemény viszonylagos, így
is, úgy is értelmezhető. Kinek melyik beállítás tetszik, azt fogadja el.
Leginkább nyilván a közéletben, politikában működik a manipuláció,
legeredményesebben ilyen téren lehet hülyíteni a népet. Emiatt a közzétett statisztikákban, felmérésekben sem igen bízunk. A választási eredményeket is kétkedve fogadják szinte mindenütt a világon, nem beszélve
a járványügyi adatokról, amelyekről az emberek nagy hányada azt
mondja, hogy hamisak. A fertőzöttek, a koronavírus következtében elhunytak, a beoltottak, a teszteltek számát tekintve folyton rendellenességről hallani. És alighanem ez áll közelebb a valósághoz. Ezt a
vélekedést közvélemény-kutatások is megerősítik. De az is tapasztalható,
hogy ezekben a kutatási eredményekben sem bízhatunk feltétel nélkül.
Gyakran bebizonyosodott, hogy egyazon jelenségről más-mást mutatnak
a felmérések, aszerint, hogy kik rendelik meg és készítik el azokat. Minden fontosabb pártnak, politikai alakulatnak megvan a maga közvélemény-kutatója, a felmérések pedig furcsamód többnyire azt tükrözik,
amit a megrendelők látni szeretnének. Mert az adatok, az abból származtatható következtetések is befolyásolhatják a közvéleményt. Ha egy
pártra, politikusra azt mondják, hogy nő a népszerűsége, az további híveket is szerezhet neki, és fordítva. A napokban két olyan közvéleménykutatási eredményhalmazt is megismerhettünk, amely azt mutatja, hogy
mind nagyobb a román társadalomban a parlamentbe újonnan bejutott
szélsőséges párt támogatottsága. A törvényeket és az együttélés szabályait mindegyre felrúgó alakulat, a hírhedten magyarellenes AUR az
egyik felmérésben már feltornázta magát a potenciális választási sikerlistán a 3. helyre. A megkérdezettek több mint 15 százaléka szavazna rá.
Ami még meglepőbb, az egykori legionárius mozgalmat dicsőítő, szélsőjobb párt elnöke is már harmadik azoknak a névsorában, akik mint
lehetséges államelnökjelöltek szóba jöttek. Ez az igazi veszélyhelyzet az
országra nézve, hosszú távon több kárt okozhat, mint a remélhetőleg mihamarabb végleg elcsituló pandémia. A koronavírus ugyanis vakcinával
elkerülhetővé, elháríthatóvá válik, a gyűlölködő, tudatmérgező, xenofób
politikával elködösített agyak azonban nem tisztíthatók ki semmilyen védőoltással. Egyesek, pontosabban túl sokan, mostanában Marosvásárhelyen is újra szítani szeretnék a magyarellenességet. Jó lenne ennek a
szándéknak valahogy elejét venni. A lemaradást, amit ennek a városnak
az eltelt utóbbi évtizedekben kellett elszenvednie, nem széthúzással, nem
a különböző etnikumok összeugrasztásával lehet felszámolni. Úgy semmiképp, hogy azok lehessenek hangadók, akik immár mind bátrabban
hangoztatják, hogy visszahoznák a kivégzett diktátor teremtette „arany”
korszakot. (N.M.K.)

Ősszel indul, és 26 országot
jár be 36 nap alatt az Európát
összekötő expressz

Az Európai Bizottság által a
Vasút Európai Éve program
részeként kidolgozott és a
vasúti szektor szereplői közötti példa nélküli együttműködés
eredményeképp
létrejött, Európát összekötő
expresszvonat (Connecting
Europe Express – CEE) idén
ősszel keresztülrobog a kontinensen, 26 országot jár be 36
nap alatt – közölte a Hungrail
Magyar Vasúti Egyesület hétfőn az MTI-vel.

A vonat minden uniós fővárosban, plusz néhány további városban, összesen 40 helyen áll meg.
Szeptember 2-án indul útjára Liszszabonból, szeptember 11-én érkezik Sopronba a GYSEV, és
szeptember 19-én áll meg Budapesten a MÁV együttműködésével –
közölte az egyesület.
A különleges vonat valós időben
képes bemutatni, hogy a vasút valóban össze tudja kapcsolni az embereket és a vállalkozásokat, továbbá
kiemeli az uniós infrastruktúra-politika célirányos törekvéseit – írták.

A közlemény idézi Adina Văleant, az Európai Bizottság közlekedésért felelős biztosát, aki
elmondta: „a kontinenst bejárva
Lisszabontól Bukarestig és Berlintől Párizsig az Európát összekapcsoló
expresszvonat
olyan
útvonalakon fog haladni, amelyek
összekapcsolnak minket – legyen
szó akár országokról, vállalkozásokról vagy emberekről”.
A projekt egyedülálló törekvés,
amelyben közreműködik az Európai Bizottság, az Európai Vasúti és
Infrastruktúra Társaságok Közössége (CER), európai vasúttársaságok, pályahálózat-üzemeltetők és
számos egyéb partner, uniós és
helyi szinten egyaránt – tették
hozzá.
Azokon a helyszíneken, ahol a
vonat megáll, különböző rendezvények világítanak rá a vasút társadalmi szerepére, a kihívásokra,
amelyekkel a vasútnak továbbra is
meg kell küzdenie annak érdekében, hogy minél több utast és árut
tudjon szállítani. (MTI)
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Vasárnap lesz a Koszika & The HotShots tízéves ünnepi koncertje

Erdélyi szimfonikus mesék

Igencsak érdekesnek ígérkező koncertre kerül sor május 15én, szombaton. A Transylvanian Symphonic Tales, avagy az Erdélyi
szimfonikus mesék című koncert egyrészt a Koszika & The HotShots megalakulásának tizedik évét ünnepli, ugyanakkor jóval
többnek ígérkezik egy egyszerű szülinapi koncertnél. Koszorus
Krisztina, azaz Koszika és zenekara ezúttal a román állami
Nemzeti Kulturális Alap (AFCN), a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a Maros Megyei Tanács támogatásával, valamint a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházzal és a Grazioso
Kvartett Egyesülettel partnerségben szervez rendhagyó eseményt.

Kaáli Nagy Botond

Amint azt a beharangozójukban
is írják, az Erdélyi szimfonikus
mesék cím mögött egy fergeteges
vokálszimfonikus koncert rejlik,
több mint 50 erdélyi zenész részvételével, akik egy eklektikus zenei
formát feszegetnek: a Koszika &
The HotShots zenekar és meghívottaik egy teljes szimfonikus zenekar
kíséretében adnak elő újrafogalmazott magyar és román népdalokat és
saját dalokat, de napjaink néhány
közismert popdallama is felcsendül,
illetve néhány nosztalgikus slágerrel is készülnek az alkotók. A repertoár teljes mértékben 21. századi,
sokszínű, eklektikus hangzásban
szólal majd meg, átjárást teremtve
a népi, a klasszikus és a kortárs
zenei nyelvezet között. A koncertet
fényjáték és videóvetítés gazdagítja. Az ötletgazda és a koncert
egyik alkotója, valamint énekese,
Koszika a daloknak pontos életérzést, kontextust kreál, és az alkotási
folyamatba is betekintést enged. A
zömében
erdélyi
zenészeket
Vaughn Roberts új-zélandi származású, az Amerikai Egyesült Államokban tanult és oktatott, jelenleg
Marosvásárhelyen élő művész vezényli, aki a teljes koncert hangszerelését „elkövette”.
A Koszika & the HotShots 2011
óta működik, az alapmag (a zene-
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rezzenéstelen arcú, szürke
szemű nő leginkább egy két
lábon járó viharjelzőre emlékeztetett. Messziről – enyhe túlzással –
olyannak tűnt, mint a villámfelhőket fejük fölött hordozó rajzfilmhősök. A közvetlen közelében azonban
az igazi hétköznapok fáradt szomorúsága is érzékelhetővé vált, amit
nem lehet elviccelni, képzeletbeli
karikatúra tárgyává tenni.
Sok évet megélt, ,,alig bundás”
négylábú lépkedett mindig mellette,
kacagósra húzott szájjal. Ez a
csapzott, fehér kísérő – léte ártatlan, önfeledt derűjével – tökéletesen ellensúlyozta a nő komorságát.
Sétáltatva, kényeztetve sohasem
láttam, a környékbeli kutyatársak
esti hancúrozásaiba sem volt alkalma bekapcsolódni, mégis megrendítően boldognak látszott.
Ők ketten mindig jól meghatározott céllal indultak útnak: tejet, kenyeret, némi felvágottat és egy-két
csomag cigarettát venni. A lakótelepi bevásárlóközpontok egyikénél
– mindig ugyanannál – váltak el.
Az asszony a bejárati korláthoz kötötte az ebet, aztán eltűnt az üzlet
áruval megrakott polcai között.
Bármennyit időzött is odabent, a
négylábú társ békésen várta. Tátott
szájjal, lihegve nevette körbe a világot, benne engem is, a megrögzött állatbolondot. Egy alkalommal
– miután ugyanannál az üzletnél
tűnt el több hétre, és a kétségbeesett

szerzők és alapítók – Koszika és
Szász Csaba) köré csoportosuló
zenei alakulatban, kollektívában
eddig több mint 25 zenész fordult
meg tagként, meghívottként,
együttműködőként.
Eklektikus
hangzású, sokszínű muzsikájukra
az erőteljes live hangzás jellemző,
amely elszállósan reggae-s, mocskosan funky és simulékonyan
dzsesszes is tud lenni. Saját dalaik
gyakran társadalomkritikát fogalmaznak meg, emberi szempontokat,
gyarlóságokat mutatnak be, társadalmi hiányosságokra reflektálnak.
Repertoárjukban saját dalaik mellett
a földrajzilag távol eső népek zenéinek elemeit társítva egy kultúrákon
átívelő, egyesítő jellegű, népzenékből táplálkozó muzsikát hoznak
létre, bátran merítve az Erdélyben
együtt élő román, magyar és cigány
népzenei forrásokból. Koncertjeiken kiderül, hogy hogyan szól egy
székely népdal brazíliai harmóniákkal, egy kalotaszegi swing, esetleg
egy lăutărească reggae ritmussal. A
zenekar számos díjat nyert itthon és
külföldön egyaránt. 2015 óta a
tagok (Asztalos Zsolt – ütőhangszerek, Éltes Áron – tenorszaxofon,
Cristina László – zongora, Koszorus Krisztina Koszika – vokál,
Szász Csaba – gitár, Zonda Attila –
basszusgitár) mellett szinte állandó
meghívottjuk Sárdi Tamás (billentyűs hangszerek), valamint 2020-tól

keresés utolsó utáni percében került
meg, pontosabban, vált ,,visszavásárolhatóvá” egyik barátnőm cocker spánielje – éppen egymás mögött álltunk a
sorban a kutyás nővel a bevásárlásnál.
Ki nem állhatom, ha valaki másokat kioktat – pláne ismeretlenül –, nem is ez
volt a célom, amikor megszólítottam. Elmondtam, mennyire szeretnivalónak találom a kedvencét, és figyelmeztettem,
hogy a bolt környékén nemrég ebtolvaj
garázdálkodott.
– Az olyanok fajkutyákra vadásznak. Az enyémet ilyen veszély nem
fenyegeti, ő a kutyának sem kell –
húzta ironikus mosolyra a száját az
asszony, aztán, mintha hirtelen
köddé váltam volna, előrefordult,
és többé nem vett tudomást a jelenlétemről.
Az elkövetkezőkben, amikor csak
találkoztunk, alig észrevehető biccentéssel köszöntünk, a bundáját
hétről hétre jobban levetkőző kutyát azonban mindig megsimogattam a tekintetemmel. Legutóbb
mégis mintha az asszony is megszelídült volna. Azon a péntek délelőttön jelentek meg a Kövesdombon
az orgonaárusok. Nemcsak a piacot árasztották el illatos, sötétlila
kincseikkel, a közeli sétány szélén
is letáborozott egy férfi nagy doboz,
frissen szedettnek látszó virággal.

Vaughn Roberts többszörösen díjazott trombitaművész, zeneszerző,
aki Texasban végzett zeneművészeti egyetemet dzsessz és klasszikus szakon, és olyan előadókkal
lépett fel, mint Gerry Mulligan,
Norah Jones, Tim Hagans vagy Jim
Snidero.
Az este 8 órakor kezdődő koncert
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
nagytermében lesz majd, a járvány
miatt hozott törvénykezésekre és
ezzel együtt a korlátozott létszámra
való tekintettel, valamint a tavasz
hozta kellemes időjárást kihasználva, a szervezők élőben közvetítik az eseményt a Színház térre,
ahol a nézők az előírásoknak megfelelően kialakított nézőtéren élvezhetik a műsort, így az eseményt
akár szabadtéri koncertnek is nevezhetjük.
A közelgő eseménnyel kapcsolatosan hétfőn délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a szervezők, a sajtó
munkatársait Koszika és Vaughn
Roberts fogadta. Újságírói kérdésekre válaszolva elmondták, a járvány alatt sokszorosan nehéz volt
megszervezni a koncertet, ám konokul és önfejűen mentek előre,
mintha nem is lennének akadályok.
Az esemény kültéri részén 121 embernek tudnak ülőhelyet biztosítani
egy, a színház előtt körbekerített
placcon. A beltérben természetesen
szintén kötelező a távolságtartás,
100 nézőt tudnak beengedni, a koncertről felvétel is készül. Vaughn
Roberts elárulta, nem az együttes
kereste meg őt, hanem ő az együttest, miután nézőként részt vett
azon a 2019-es Forgatag-koncerten,
amelyen a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia meghívottjaiként léptek fel. Kicsivel később részt vett
egy próbán is, és azt követően már
azon dolgoztak, hogy a közelgő

Orgonák igaza

– Mennyi? – emelte rá szürke tekintetét a fehér kutyás asszony.
– Egy csokor két lej – jött a válasz.
– Két csokrot három lejért? – alkudozott a kutyás.
– Nem lehet, asszonyom. Szentpálról jöttem idáig, négy gyermek
vár otthon. Rájuk is kell gondoljak.
Ha egy lejért osztogatom a csokrokat, még a busz ára sem jön ki.
– Akkor nem veszek – vont vállat

az asszony, és a jelenetet szelíden
figyelő négylábú kísérővel indult is
tovább. Ezúttal is éppen mögéje sorakoztam fel, és – részben, hogy
provokáljam – két csokor orgonát
vásároltam. Amint elhaladtam mellette, váratlanul utánam szólt:
– Nem csinált jó vásárt. Az éjjel
lopták azt az orgonát valahonnan,
vízbe sem tették, úgy utaztatták,
meglátja, holnapra elhervad. Higygye el, van nekem szemem az ilyesmihez.
– Ön is foglalkozott virágárusítással? – álltam meg a sétány eleji
bódénál, ahol az asszony kávét vásárolt magának, és cigarettára
gyújtott.

koncertet megvalósítsák. A repertoárral kapcsolatosan pedig elmondta,
az egyik céljuk az volt, hogy minél
változatosabb legyen a zenei kínálat, amely az ő saját szerzeményeit
is tartalmazza. A dalok úgymond
időrendi sorrendben szólalnak meg,
népzenei anyaggal kezdenek, majd
fokozatosan térnek át a kortárs popzenére és a saját dalokra. A koncert

– A szüleimnek hatalmas kertjük
volt falun, úgyhogy már gyerekként
tudtam, milyen az igazán szép orgona. Rendszerint május közepén
kezdett virágozni, és a tanévzáró
ünnepélyre is volt még belőle, így
mindig én vittem a tanítónőnek a
legszebb csokrokat. Sötétedés után,
persze, hozzánk is jártak virágtolvajok. Felmásztak a kerítésre,
onnan egyenesen az orgonafára.
Édesapám nemegyszer engedte
rájuk a farkaskutyát, de hiába,
mindig ép bőrrel megúszták. Azóta
is haragszom azokra a huligánokra, mert mindig nagyon megtépázták szegény fákat.
Mintha az asszony egész lénye
köré alig észrevehető fátylat húzott
volna az emlékezés. Ebben a pillanatban ő is éppen annyira távolinak, mulandónak tűnt, mint a
gyermekkori kert illata.
– A férjem tanárember volt, és
mivel köztudottan imádta a virágot,
a ballagó osztályoktól ital és egyéb,
férfiaknak való ajándék helyett
rendszerint nagy csokor orgonát
kapott. Ez volt az ő személyes kérése, nemcsak önmaga miatt,
hanem azért is, hogy a diákjai ne
költekezzenek miatta. De a virág
mellé mindig kapott valami értékesebbet is. Sohasem felejtem el azo-
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látványelemeket is tartalmaz, lesz
például lightshow, ám visszafogott,
elegáns keretek között.
Az Erdélyi szimfonikus mesékre
jegyek a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház nagytermi jegypénztáránál
(hétfő–péntek 11–18 óra között, valamint előadások előtt egy órával)
és online, a Biletmaster honlapon
válthatók.

kat a nyár eleji estéket, amikor a
lépcsőházban felhangzott a Gaudeamus, és egymás után érkeztek a lakásajtónk elé az ünneplőbe öltözött
fiatalok. Ezek az alkalmak jelentették a férjemnek a pedagógusi
munka legnagyobb elismerését. Az
orgonaillatot hozó vendégek a
nyugdíjazása utáni években sem
maradtak el, ha éjjelizenét már
nem is adtak, egy kiadós beszélgetés, útmutatás kedvéért évről évre
felkeresték ebben az időszakban az
egykori tanítványok. Aztán a betegségével ez is abbamaradt. Négy éve
költözött el a földi világból, azóta
ketten vagyunk – intett beszélgetőtársam a múltidézést sokatmondó
tekintettel hallgató társa felé. – A
házasságunk utolsó tíz évében
olyan volt ez a kutya nekünk, mint
a gyermekünk. De most már egyre
jobban felcseréljük a szerepeket,
inkább ő vigyáz rám, mint én rá.
A kávé elfogyott, és a második
cigaretta is. Az asszony egyetlen
pillantással jelezte a fehér bundásnak, hogy ideje indulni, és kísérője
máris feltápászkodott. Az együtt
töltött félórában egészen megfeledkeztem a frissen vásárolt virágokról. Igyekeztem én is hazajutni
velük, hogy mielőbb vízhez jussanak. Másnap reggelre azonban –
mintha csak igazolni akarta volna
a kutyás asszony szavait – fáradt,
illattalan álomba merült a meganynyi lila szirom.

6 NÉPÚJSÁG_____________________________________________________ GAZDASÁG ______________________________________________ 2021.május12.,szerda

Nagy tételben értékesítik a termést

Megkezdődött az agrárcenzus
Szerkeszti: Benedek István

Elkezdődött hétfőn Romániában a tízévenként végzett agrárcenzus, amelynek során
várhatóan 3,2 millió gazdaságról és farmról gyűjtenek
adatokat a számlálóbiztosok
– közölte Tudorel Andrei, az
országos statisztikai intézet
elnöke.

Az összeírás július 31-ig tart,
ebben az időszakban 20 ezer számlálóbiztos keresi fel a gazdaságokat.
A cél az, hogy minél pontosabb
adatokat gyűjtsenek az állatállományról, a mezőgazdasági területek
kiterjedéséről, tulajdoni szerkezetéről és felhasználási módjáról. Tudorel Andrei szerint arra számítanak,
hogy 3,2 millió farmról és háztartásról kell adatot gyűjteni, ugyanis
a becslések szerint ezek száma az
elmúlt tíz évben mintegy 400 ezerrel csökkent 3,6 millióról.
Adrian Oros mezőgazdasági mi-

niszter arra hívta fel a figyelmet,
hogy Románia sajátos helyzetben
van, hiszen nagyon elaprózott a termőföld, és sok a mezőgazdasággal
foglalkozó háztartások száma.
A statisztikai adatok szerint az
Európai Unióban Romániában van
a legtöbb gazdaság, ezek az uniós
gazdaságok és farmok 33 százalékát teszik ki, átlagterületük 3,6 hektár. Oros elmondta, a most
begyűjtött adatok azért fontosak,
mert ezek alapján dolgozzák ki a
2023–2027-es országos mezőgazdasági stratégiát, így fontos tudni az
állatállomány nagyságát, a mezőgazdasági területek tulajdoni szerkezetét, valamint az agráriumban
foglalkoztattok számát.
A romániai agrárcenzus 320 millió lejbe (64,9 millió euró) kerül,
amiből 4 millió eurót az Európai
Unió statisztikai intézete, az Eurostat biztosított. (MTI)

Lendületesen nő
a külkereskedelmi deficit

A vizsgált időszakban is gyorsabb ütemben nőtt a behozatal, mint
a kivitel. Az export 3,9 százalékkal,
17,719 milliárd euróra nőtt, míg az
import 7,1 százalékkal, 23,046 milliárd euróra gyorsult.
Márciusban a kivitel 20,1 százalékkal, 6,526 milliárd euróra nőtt a
tavalyi harmadik hónaphoz képest.
A tavalyi márciusi hónapban vezették be a kijárási korlátozásokat a
koronavírus-járvány terjedésének

megakadályozása érdekében, ami
jelentősen visszavetette a kereskedelmet és a gazdaságot, ezzel magyarázható a harmadik hónapban
tapasztalt jelentős exportnövekedés.
A látványos növekedés az importban is meglátszik, hiszen a behozatal is 20,6 százalékkal nőtt és elérte
a 8,782 milliárd eurót. Így az idei
harmadik hónapban a külkereskedelmi mérleg hiánya elérte a 2,256
milliárd eurót.
Románia külkereskedelmi mérlegének deficitje tavaly egész évben
18,387 milliárd euró volt, ami 1,088
milliárd euróval haladta meg a
2019-es adatot. A kivitel 2020-ban
9,9 százalékkal, 62,175 milliárd euróra csökkent, a behozatal 6,6 százalékkal, 80,562 milliárd euróra
mérséklődött. (MTI)

Csökkent a munkanélküliségi
ráta márciusban a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet (OECD) 37 tagállamában, de így is 1,2 százalékponttal
haladja meg a koronavírus-járvány
robbanásszerű elterjedését megelőző utolsó hónapban, tavaly februárban mért szintet.
Az OECD honlapján hétfőn nyilvánosságra hozott adatok szerint
márciusban 6,5 százalékon állt a
munkanélküliségi ráta, 0,1 százalékponttal alacsonyabban az előző
havi 6,6 százaléknál.
Tavaly márciusban még 5,5 százalékon, áprilisban viszont, a járvány csúcspontján, már 8,8
százalékon állt a mutató.
Összesen 42,65 millió ember keresett munkát márciusban az
OECD-tagállamokban, köztük az
euróövezet országaiban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban, Dél-Koreában, az Egyesült
Királyságban, Mexikóban és Kana-

dában. Márciusban az euróövezetben 0,1 százalékponttal 8,1 százalékra süllyedt a munkanélküliségi
ráta. Európán kívül is a legtöbb országban esést mértek: Kanadában
0,7 százalékponttal, 7,5 százalékra,
Kolumbiában 0,5 százalékponttal,
13,8 százalékra, Japánban 0,3 százalékponttal, 2,6 százalékra, Ausztráliában 0,2 százalékponttal 5,6
százalékra, Mexikóban ugyancsak
0,2 százalékponttal 4,3 százalékra
és az Egyesült Államokban is 0,2
százalékponttal, 6,0 százalékra
csökkent a mutató.
Izraelben viszont a lendületesen
haladó oltási kampány ellenére is
0,3 százalékponttal, 5,4 százalékra
emelkedett a munkanélküliségi ráta.
Az OECD-országokban a 15-24
év közöttiek körében a munkanélküliség 0,3 százalékponttal, 13,3
százalékra csökkent márciusban,
ami 2,0 százalékponttal haladja
meg a tavaly februári értéket. (MTI)

Az idei első három hónapban
863,1 millió euróval, 5,327
milliárd euróra nőtt a román
külkereskedelmi mérleg hiánya a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte
hétfőn az országos statisztikai intézet.

Csökkent a munkanélküliség
az OECD-tagállamokban

Nagy tételben értékesíti a
család által megtermelt zöldség, valamint az eper nagy
részét a jobbágyfalvi Májai
Zsigmond. A termést elsősorban Maros megyében kisebb
boltokat működtető vállalkozók vásárolják fel, illetve ők
maguk a környékbeli hetipiacokon, valamint a marosvásárhelyi nagybani piacon
értékesítik a zöldséget.

Menyhárt Borbála

Ottjártunkkor a jobbágyfalvi
gazdát a munkásaival együtt a veteményesben
találtuk,
mint
mondta, nyolc hektáron gazdálkodnak, epret két hektáron, paprikát

ugyanekkora felületen, emellett
pedig csemegekukoricát és káposztát termesztenek, a 22 ár területen
lévő fóliasátrakban zöldség, elsősorban paradicsom, uborka és paszuly van.
A Májai család a termés nagy részét, a megtermelt mennyiség több
mint felét nagy tételben értékesíti,
a felvásárlók Maros megyében működő kisebb boltok, zöldségüzletek, nagy mennyiséget vásárolnak
fel tőlük például szászrégeni kiskereskedők. Nagy bevásárlóközpontokkal való együttműködésre nem
gondolt a gazda, úgy véli, az általuk megtermelt mennyiség kevés
ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni
ilyen méretű megrendeléseknek.
Tovább terjeszkedni pedig nem

szeretne, bár elismeri, az értékesítéssel nincsenek gondjai, a jelenlegi termésmennyiség kétszeresére
is könnyedén kerülne vevő.
A család a környékbeli hetipiacokra is eljár, többek között Nyárádszeredába, Szovátára, Parajdra,
az eperszezonban pedig Erdőszentgyörgyre is visznek a gyümölcsből.
Marosvásárhelyen a nagybani piacon szokták árulni a zöldségeket,
és ameddig az idény tart, az epret.
A gazda megjegyezte, az eper
tekintetében a tavalyi nem volt túl
jó év, mintegy 15 tonna termés lett,
az ideinek az időjárás ártott, nemrég jégeső verte el a földeket, és a
becslések szerint az eperültetvény
mintegy 30 százaléka károsult.

Fotó: Nagy Tibor

Egymilliárd eurónál is nagyobb nyereségre tett szert
a BioNTech az első negyedévben

Több mint egymilliárd euró
adózás utáni nyereséget ért
el az idei első negyedévben a
BioNTech német biotechnológiai kutatóvállalat, amely a
Pfizer amerikai gyógyszeripari óriáscéggel kifejlesztette az Európai Unióban
elsőként engedélyezett védőoltást az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta
betegség (Covid–19) ellen.

A 2008-ban indított feltörekvő
technológiai vállalkozás – startup
cég – a hétfőn közölt beszámolója
szerint 1,128 milliárd euró adózás
utáni nyereséget ért el a januármárciusi időszakban, az egy évvel
korábbi 53,4 millió eurós veszteség
után. Az árbevétel 2,048 milliárd
eurót tett ki, az előző évi 27,7 millió euró bő hetvenszeresét. A növekedés a Covid–19 elleni –

Comirnaty márkanévvel forgalmazott – oltóanyag iránti keresletnek
tulajdonítható.
A Pfizerrel kifejlesztett készítmény a BioNTech első terméke. Az
idén május elejéig mintegy 450 millió adagot szállítottak ki a megrendelőknek. Az év végéig 1,8 milliárd
adagra van biztos megrendelés, így
a BioNTech 12,4 milliárd euró bevételhez juthat. További megrendelésekre is számítanak, és azzal
számolnak, hogy az idén hárommilliárd, jövőre pedig több mint hárommilliárd adagot gyártanak.
Az eredetileg daganatos betegségek gyógyítására szolgáló szerek
fejlesztésére szakosodott BioNTech a története első 12 évében jelentős részben kockázati tőkéből
működött és rendre veszteséget termelt, ami megszokott a biotech
startup ágazatban. Fő tulajdonosa –

nagyjából 50 százalékos tulajdonrésszel – az alapítók közé tartozó
Thomas és Andreas Strüngmann. A
világ leggazdagabb emberei között
számon tartott német testvérpár a
Hexal nevű gyógyszergyártó cégük
sikerével került a dollármilliárdosok közé.
A Covid–19 elleni vakcina révén
világhírűvé vált magyar kutató,
Karikó Katalin 2013-ban csatlakozott a nagyjából 1500 embert foglalkoztató céghez.
Ugur Sahin társalapító, a BioNTech vezérigazgatója a napokban
egy sajtóbeszélgetésen kiemelte,
hogy tavaly értek el először nyereséget – az adózás utáni profit 15,2
millió volt a 2019-es 180 millió
euró veszteség után –, ezt azonban
nem veszik ki a cégből, hanem
mind fejlesztésekre, kutatásokra
fordítják. (MTI)

lenti, hogy véglegesen nem érkezik
több AstraZeneca-oltóanyag az Európai Unióba, Thierry Breton kitérő választ adott.
„Ezt még nem lehet kijelenteni,
várjanak. Még csak most kezdtük
(a szerződések megújítását a Pfizer/BioNTechkel), és másokkal is
meg fogjuk újítani” – fogalmazott
a biztos. „Azért a Pfizerrel kezdtük, mert már a második szakaszon
dolgozunk, a második generációs
oltásokon” – tette hozzá.
Ursula von der Leyen szombaton jelentette be, hogy a Pfizer/BioNTech vállalatokkal létrejött
újabb, harmadik szerződés 900
millió adag, koronavírus elleni oltóanyag szállítását írja elő további
900 millió dózis későbbi megvá-

sárlásának lehetőségével 2022-ben
és 2023-ban, s hozzátette, hogy az
Európai Bizottság más gyógyszergyártókkal is tervezi további szerződések megkötését.
Korábbi tájékoztatása szerint a
további vakcinaadagok a koronavírus új változataival szembeni védettség biztosítása mellett lehetővé
teszik gyermekek és fiatalok beoltását is.
Az Európai Bizottság egyértelművé tette, hogy a hírvivő RNSalapú (mRNS) oltóanyagokat, a
Pfizert és az amerikai Modernát részesíti előnyben, mert ezek bizonyítottan
hatékonyak
a
koronavírusnak a dél-amerikai és
brazil variánsaival szemben is.
(MTI)

Az EB még nem újított szerződést az AstraZenecával

Az Európai Bizottság még
nem újította meg az AstraZenecával júniusban lejáró
szerződését – közölte vasárnap Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos egy
nappal azután, hogy az Európai Unió jóváhagyta 1,8 milliárd adag, a Pfizer/BioNTech
vállalatok által a koronavírus
ellen kifejlesztett oltóanyag
beszerzését 2023-ig biztosító
szerződést.

„Nem újítottuk meg a szerződést
(az AstraZenacával) június utánra.
Meglátjuk, mi lesz később” –
mondta a francia biztos a France
Inter francia közrádiónak adott interjúban.
Arra a kérdésre, hogy ez azt je-
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A Báthory István által alapított egyetem ma is létezik

Egy egyetemalapítás margójára

Négyszáznegyven évvel ezelőtt, 1581. május 12-én Báthory
István egyetemet alapított Kolozsváron. A megemlékezésen
túl dr. Ábrám Zoltán közíróval, a volt Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem professzorával áttekintjük az egykor Erdélyben létrehozott felsőfokú oktatási intézményeket,
elemezzük a magyar nyelven zajló egyetemi képzés helyzetét,
lehetőségeit és nem utolsósorban a jövőbeni kilátásokat.

Nagy-Bodó Tibor

– Tudomása szerint hogy alakult
meg az erdélyi magyar felsőoktatás?
– A 2021-es esztendő a magyarság számára Báthory-emlékév az
erdélyi fejedelem, lengyel király és
litván nagyherceg Báthory István
1586-ban bekövetkezett halála emlékére. Az akkoriban perszonálunióban levő Lengyelország és
Litvánia egyik legkiválóbb uralkodója először Vilnában (Vilnius) alapított egyetemet, majd két évre rá,
1581. május 12-én kiadta azt a kiváltságlevelet, amely a Kolozsváron alapított kollégium fejlesztési
távlatairól rendelkezett. Elrendelte
az iskola akadémiává való fejlesztését, hogy magiszteri és doktori
címet adományozhasson. Első rektora lengyel volt, az oktatást Lengyelországból érkező jezsuiták,
olasz, német, francia tanárok biztosították. Ez a kolozsvári egyetemalapítás alapja. Előtte a tehetős és
tehetséges erdélyi fiatalok egyetemjárása elsősorban a protestáns Németalföld, kisebb mértékben a
távolabbi Anglia, valamelyest a katolikus Itália egyetemei felé irányult.
– Mit tudhatunk meg a kolozsvári
előtt két évvel alapított vilniusi
egyetemről?
– A Báthory István által 1579ben az akkori litván nagyhercegség
központjában alapított egyetemi
fokú jezsuita kollégiumból mára a
térség legrégebbi és Litvánia legjelentősebb egyeteme lett, egyúttal az
itt élők szellemiségének a közvetítője. Amikor személyesen ott járhattam, litvánokkal elbeszélgetve
az a meggyőződésem alakult ki,
hogy szeretettel viszonyulnak Báthory István emlékének a felidézéséhez.
A
múzeumok,
a
történelemkönyvek megadják a
neki kijáró tiszteletet, kötelező olvasmánynak tekintik. A Vilniusi
Egyetem egykori obszervatóriumában, valamint a Szent János-templomban
Báthory
portréjával
találkozunk, az egyetemi épülettömb központi belső udvarán pedig
egész alakos falfestményével és az
árkádsorban elhelyezett márványtáblával gazdagíthatjuk a Báthoryemlékjelek számát, utóbbin az
alábbi felirat olvasható: „Stephanus
Bathoreus (1533–1586). Rex Poloniae. Magnus Dux Lithuaniae. Dux
Transilvaniae. Conditor Universitatis Vilnensis.”
– A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem rektora nyilatko-

zataiban a kolozsvári egyetemet
Báthory István alapítására vezeti
vissza…
– Valóban, a BBTE tavaly márciusban megválasztott új rektora, dr.
Daniel David büszke a Báthoryörökségre, és nyilatkozataiban
vallja az 1581-es alapítólevél jelentőségét. Azóta hat önálló egyetemalapítás történt Kolozsváron, hiszen
az előzők megszűntek. A mai
Babeş–Bolyai Tudományegyetem a
nemzetközi rangsorokban a legjobb
helyezést elérő romániai egyetem.
Tehát jelképesen mi is tolmácsolhatjuk a rektor úrnak, hogy büszkék
vagyunk az általa irányított egyetemre. És talán elérkezik az idő,
amikor sor kerülhet majd az egykori

jában országgyűlési határozat és fejedelmi alapítólevél alapján a gyulafehérvári kollégium akadémiává
fejlődött. Ide került tanárnak hollandiai tanulmányai után, 1653-as hazatérését követően Apáczai Csere
János, aki a jelennek is üzen: külföldre menni tanulni, majd hazajönni, és itthon kamatoztatni a
megszerzett tudást.
Sajnos nemsokára bekövetkezett
a gyulafehérvári kollégium pusztulása, amelyet a II. Rákóczi György
sikertelen lengyelországi hadjáratát
követő török pusztítás idézett elő.
Ekkor a kollégium Nagyenyedre
költözött át, és már csak főiskolai
ranggal rendelkezett. Itt oktatott a
későbbiekben, 1678-tól élete végéig
Pápai Páriz Ferenc mint a görög
nyelv, bölcselet és természettudomány tanára.
– Egy ideig a vallásfelekezetek
biztosították az oktatást. Beszélhetünk-e erdélyi katolikus, illetve
protestáns főiskolai szintű oktatásról?

Dr. Ábrám Zoltán közíró, a volt MOGYE professzora

kolozsvári egyetemalapító, Báthory
István portréjának, emléktáblájának
a leleplezésére Kolozsváron is.
– Miért nem valósult meg
Báthory alapítólevelének a célkitűzése?
– Ha az előbbi elismert jogfolytonosságot figyelembe vesszük,
akkor tágabban értelmezve elmondhatjuk, hogy a Báthory István által
alapított egyetem ma is létezik.
Amúgy szűkebb értelmezésben
rövid életűnek bizonyult, ami két fő
okra vezethető vissza. Egyrészt
1586-ban, ötvenhárom éves korában váratlanul elhunyt az egyetemalapító, másrészt 1588-ban a
jezsuitákat kitiltották Erdélyből.
Pedig ígéretes volt a kezdet, hiszen
1583-ban mintegy háromszáz hallgató tanult itt, közel kétharmaduk
protestáns deák.
– Hogyan folytatódik az erdélyi
magyar felsőoktatás története?
– Erdély történetében zűrzavaros
évek, évtizedek következtek, mígnem Bethlen Gábor fejedelem megalapozta a békés fejlődést.
1622-ben a fejedelemség központ-

Fotó: Nagy-Bodó Tibor

– Az iskolaalapítás kezdetei idején, majd hosszú évszázadokon keresztül a templom és az iskola
szorosan összekapcsolódott. A tordai országgyűlésen 1568-ban kimondott vallásszabadság a szabad
vallásgyakorlaton túl a felekezeti
sajátosságokat is ápolta. A már említett jezsuita rend, vagy a későbbiekben a piaristák jelentős szerepet
vállaltak az oktatásban. De nem feledkezhetünk meg Kolozsvár,
Nagyenyed, Székelyudvarhely vagy
éppen Marosvásárhely református
kollégiumáról sem.
– Száz évnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy Mária Terézia császárnő elrendelje a kolozsvári iskola egyetemmé fejlesztését, és
újabb száz év múlva végérvényesen létrejött Erdély egyeteme, a
Ferenc József Tudományegyetem…
– Sajnos nemcsak felekezeti toleranciából, hanem vallási forrongásokból is példát nyújt Erdély
történelme. A nyugalom hiánya, a
Rákóczi-szabadságharcot követő
időszak nem kedvezett az újabb
egyetemalapításnak. Végül Mária
Terézia császárnő 1774–1776 között újjászervezte a kolozsvári
egyetemet, a piaristákra – és bécsi
tankönyvekre – bízta az oktatást a
bölcsészet, a hittudományok, a jog,
valamint az orvostudomány területén. Sajnos nem sokkal később II.
József elvette az universitas rangot.
Anélkül, hogy a későbbi történelmi változásokra kitérnénk, ki
kell jelentenünk, hogy létre kellett
jönnie a kiegyezésnek, hogy ez a
légkör, a monarchia megteremtése
lehetővé tegye 1872-ben a Ferenc
József Tudományegyetem megala-

pítását az alábbi szakokkal: bölcsészet, jog, orvostudomány, matematika és természettudomány. Az
egyetemalapításhoz alapot nyújtott
az 1859-ben megalakult Erdélyi
Múzeum-Egyesület és annak gyűjteményei, különböző múzeumi
anyagok, de jó hátországot képeztek a neves gyulafehérvári, nagyenyedi vagy marosvásárhelyi
könyvtárak is.
Érdekességképpen megemlítem,
hogy Ferenc József császár az erdélyi egyetemalapítást követően,
1875-ben hozta létre a szintén az
Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó Bukovina központjában Csernovic
máig
fennálló
tudományegyetemét, amely ekkor
még német nyelvű volt, külön
román és ukrán nyelvi tanszékekkel. Az egyetem bejáratánál emléktábla hirdeti az egykori rektorok
névsorát. Amikor ottjártamkor rápillantottam a márványtáblára,
mindjárt a kolozsvári egyetemmel
való hasonlóság jutott eszembe. Hiszen akkoriban ugyanaz a rendszer
uralkodott mind Kolozsvár, mind
Csernovic egyetemén: a rektorokat
egy évre választották, többnyire a
rektorhelyettesekből, és akár több
egyéves mandátumot is betölthettek
munkásságuk során.
– De fél évszázad múltán újból
saját egyetem nélkül marad az erdélyi magyarság…
– A sors iróniája, hogy a Báthory
alapította egyetem megalakulásának dátumával egyezően, 1919.
május 12-én vették át a román csapatok az egyetem kulcsait, és Kolozsváron létrejött az I. Ferdinánd
Király Tudományegyetem. Az eredeti egyetem Szegedre telepedett át,
ingóságait és gyűjteményei nagy részét hátrahagyva. Az új politikai
helyzetben, 1940–1945 között újra
magyar nyelven folyt az egyetemi
oktatás Kolozsváron. A háború
végén visszajött Nagyszebenből
Kolozsvárra a román egyetem, de
vele párhuzamosan – nyilvánvalóan
politikai okokból, a későbbi béketárgyalásra „készülvén” – 1945. június elsejei hatállyal magyar
előadási nyelvű Állami Tudományegyetem létesült, amely nemsokára
a Bolyai Tudományegyetem nevet
vette fel. Ennek volt kezdetben fakultása a Marosvásárhelyre költöző
orvosi kar, amely 1948-ben Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet néven önállósodott.
Szintén politikai okokból, 1959-ben
egyesítették a kolozsvári egyetemeket, és így jött létre a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem.
– Jelenleg hogyan néz ki a romániai magyar nyelvű felsőoktatási
hálózat, milyen intézmények alkotják?
– Alapvetően öt intézményben,
illetve intézményi hálózatban öszszesen tízezer feletti magyar hallgató tanul mintegy ezer oktató
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irányításával. Az alábbi egyetemekről van szó: Babeş–Bolyai Tudományegyetem
és
tagozatai,
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem és
tagozatai – beleértve a Partiumi Keresztyén Egyetemet is – , Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem,
Protestáns Teológiai Intézet. Kisebb
létszámmal magyarországi egyetemek kihelyezett tagozatai is működnek, mint a székelyudvarhelyi
marketingképzés vagy a Kántortanító-képző Főiskola Marosvásárhelyen, amely voltaképpen a Károli
Gáspár Református Egyetemhez
tartozik.
– Milyen stratégiai kérdésekkel
kell szembenéznünk?
– Az egyetemi, főiskolai képzés
állandó változásban van a kor kihívásainak szellemében, hiszen más a
kínálat-kereslet, mint tíz éve vagy
korábban. Ennek megfelelően alakulnak újabb és újabb képzések magyar nyelven. A legfontosabb
kihívás azonban az, hogy sikerüljön
a helyeket betölteni. És itt nemcsak
az apadó gyermeklétszámra gondolok, hanem arra is, hogy sokan magyarországi
egyetemekre
iratkoznak be, sőt már az is divat,
főleg a határ menti vidékeken, a
Partiumban, hogy már nem itthon
járnak középiskolába a gyerekek.
Szomorú jelenség, hogy a Székelyföld után a legnagyobb magyar
többségű vidék, a többnyire „elfeledett” Érmellék központjából, Érmihályfalváról a gyermekek nagyon
nagy számban már debreceni iskolákba járnak, ott érettségiznek le,
nem térnek haza.
Alapvető stratégiai kérdésnek
tartom, hogy az egykori Bolyai Tudományegyetemről nem mondhatunk le, jelképként fennmarad, de
irreálisnak tűnik az újjászerveződése, vagyis helyette egy új állami
magyar egyetem alapítása, amihez
nincs politikai akarat. Szerencsére
bő két évtizede volt politikai akarat
Budapesten, és létrejött a Sapientia
– Erdélyi Magyar Tudományegyetem, amihez az állami támogatás elnyerése már reálisabb célként
fogalmazható meg. Amiként a meglevő magyar nyelvű oktatási formák
szorosabb szövetségének, együttműködésének a távlatai is gyakorlati célként szerepelhetnek. A
tanügyi törvényben megfogalmazott multikulturalitás nehézségei
mellett továbbra is folytatni kell a
„harcot” a szervezeti és döntéshozatali önállóságért a megnevesített
egyetemeken. És mindenekfelett tudatában kell lennünk, hogy Erdélyben
az
egyetemalapítást,
-megszüntetést, -átszervezést mindig meghatározta a történelmi háttér, és mindig politikai akarat vagy
szembenállás függvénye volt.
(A régi képeket Minier Csaba a
saját gyűjteményéből bocsátotta a
Népújság rendelkezésére)

* Hasonló témakörben május 12-én 18.15 órától A kolozsvári egyetemalapításra emlékezünk címmel kiegészített, megemlékező műsort hallhatnak a Marosvásárhelyi Rádió ismert
hullámhosszain.
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Júniusig hosszabbították meg a veszélyhelyzetet Romániában

A magánrendezvényeket nem engedélyezik

A kormány döntése értelmében május 13-ától újabb 30
napra meghosszabbítják a
veszélyhelyzetet az országban. Érvényben maradt a külés beltéri maszkviselés kötelezettsége, a köztéren hat
személynél nagyobb csoportosulás, a magánrendezvények tiltása. Ugyanakkor
feloldják a lakhelyhez kötött
vallási rendezvényeken, zarándoklatokon való részvételt,
és
a
járványügyi
előírások betartása mellett
engedélyezik azok megszervezését. Ez az intézkedés a
pünkösdszombati csíksomlyói búcsú szervezőinek és
résztvevőinek is kedvez.

Szer Pálosy Piroska

Május 10-én, hétfőn az országos
vészhelyzeti bizottság ülése után
Raed Arafat belügyi államtitkár
sajtótájékoztatón jelentette be az
újdonságokat.
A muzulmán vallást gyakorlók
érdekében az év utolsó böjti napját
követő május 13-án éjjel 2–5 óra
között, a Ramadán fesztivál első
éjszakáján feloldják az éjszakai kijárási korlátozást.
A kormányrendelet ugyanakkor
kiterjeszti a lakhelyhez kötött vallási rendezvényeken, zarándoklatokon való részvételt, és a
járványügyi előírások betartása
mellett engedélyezi azok megszervezését.
A nézők részvételével zajló
sportversenyeket csak kísérleti jelleggel engedélyezik, az országos
katasztrófavédelem jóváhagyásával, az ifjúsági és sportminisztérium javaslata és az egészségügyi
minisztérium láttamozása alapján.
A sportrendezvényeken védőoltást
kapott személyek vehetnek részt,
illetve olyanok, akik legalább 15,
de nem több, mint az eseményt
megelőző 90 napja estek át a betegségen, vagy rendelkeznek egy 72
óránál nem régebbi PCR-teszttel,
illetve 24 óránál nem régebbi negatív antigén gyorsteszttel.
Ugyancsak kísérleti jelleggel, a
sporteseményeknek megfelelő körülmények között rendezhetnek
olyan kulturális eseményeket,
koncerteket, nyithatnak meg mozitermek, ahol a nézők száma meghaladja a terem befogadóképességének 50 százalékát. Ez
esetben is az országos katasztrófa-

Csíksomlyói búcsú

védelem jóváhagyása, az ifjúsági
és sportminisztérium javaslata és
az egészségügyi minisztérium láttamozása szükséges.
Az elhangzottak szerint a hatóságok továbbra sem teszik kötelezővé a koronavírus elleni
védőoltást. Azokon a településeken, ahol az ezer főre számított
megbetegedések száma 1,5 alatt
van, a terem befogadóképességének több mint 50 százalékát kihasználhatják.
Akik
tömegrendezvényeken
vennének részt, a védőoltás helyett
lehetőségük van arra, hogy negatív
tesztekkel vagy a betegségből való
felépülésről szóló laboratóriumi
igazolással bizonyítsák, hogy nem
fertőznek.
Továbbra is érvényben maradt
az éjszakai (22–5 óra közötti) kijárási korlátozás, csak indokolt esetben, munkáltatói vagy egyéni
felelősségvállalási nyilatkozattal
lehet kint tartózkodni. A nem létfontosságú termékeket árusító üzleteknek 21 órakor be kell zárniuk.
Érvényben maradt a maszkviselési kötelezettség kül- és beltéren
(ötéves kor felettieknek), tilos a
csoportosulás (6 főnél többen nem
lehetnek együtt köztéren, ha nem
egy háztartásban élnek), magánrendezvények (esküvők, keresztelők,
születésnapok
stb.)
megtartása, a beltéri medencék, játszóházak is zárva maradnak. A klubok, diszkók sem nyithatnak ki, az
éttermek és kávéházak pedig a fertőzöttségi aránytól függően félházzal
vagy
kapacitásuk
30
százalékával működhetnek, esetenként csak a teraszon, kerthelyiségben fogadhatnak vendégeket.
Óvintézkedések a csíksomlyói
búcsú helyszínén is
Feloldották az egyházi zarándoklatok és körmenetek szervezéséről szóló tilalmat, a vallási
eseményeken ugyanakkor maszkot
kell viselni és meg kell őrizni a minimális biztonságos távolságot. Ez
az intézkedés a május 22-i, pünkösdszombati csíksomlyói búcsú
szervezői és az érdeklődők számára fontos engedmény.
Kelemen Hunor, az RMDSZ
szövetségi elnöke május 10-én bejelentette, hogy a Gyulafehérvári
Római Katolikus Érsekség kérésére, az RMDSZ közbenjárására
jóváhagyták a csíksomlyói búcsú
megszervezését. A közegészségügyi szabályok betartásával – a

maszk viselésével és távolságtartással – megszervezhetik a csíksomlyói búcsút. „A csíksomlyói
búcsú felekezeti hovatartozástól
függetlenül fontos zarándoklata
közösségünknek, a Kárpát-medencei magyarság egyik legjelentősebb keresztény eseménye. A
világjárvány miatt tavaly sajnos
csak tévékészüléken keresztül követhettük, idén viszont, ha kisebb
létszámban is, de újra ott lehetünk
a nyeregben. A csíkszeredai közösség húsvétkor is példásan bizonyította, hogy a közegészségügyi
szabályok betartásával, fegyelmezetten részt tud venni az ételszentelésen. Én biztos vagyok abban,
hogy ugyanez a fegyelmezettség
fogja jellemezni mindazokat a zarándokokat, akik ellátogatnak idén
a búcsúba”– nyilatkozta az
RMDSZ közleménye szerint Kelemen Hunor.
Antigén gyorsteszt
egyes gyógyszertárakban
Megjelent a Hivatalos Közlönyben, és keddtől hatályba is lépett a
gyógyszertárakban végzett gyorsteszteket szabályozó miniszteri
rendelet. Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint a
gyógyszertárak a megyei közegészségügyi igazgatóságok által
elektronikus úton kiadott ideiglenes engedély megszerzése után végezhetnek antigén gyorsteszteket.
Az engedély hat hónapig érvényes,
és a gyógyszertárak további hat hónapos meghosszabbítást kérhetnek.
A tesztelést végző személyzet ingyenes képzését a román gyógyszerészkamara, valamint az orvosi
asszisztensek és szülésznők országos szervezete fogja megszervezni
az egészségügyi miniszter által jóváhagyott protokoll alapján. A patikákban kizárólag orrgaratmintavételes gyorstesztet lehet
majd végezni. Az antigén teszteket
az egészségügyi minisztérium ingyen biztosítja a megyei közegészségügyi igazgatóságok révén, a
rendelkezésére álló készlet függvényében. Az egészségügyi minisztériumtól kapott tesztek nem
értékesíthetők a kereskedelemben.
A tesztelést követően a gyógyszertárak elektronikusan aláírt dokumentum révén közlik az eredményt
a vizsgált személlyel. Ugyanakkor
minden elvégzett vizsgálat eredményéről jelentést kell tenni a megyei
közegészségügyi
igazgatóságoknak.

Fotó: Mezey Sarolta, archív

Nemzetközi TISPOL-akció

A Maros megyei rendőrség is
bekapcsolódott a héten zajló
országos és nemzetközi közúti ellenőrzésekbe. A személy- és teherszállítást végző
hivatásos járművezetők vasárnapig, május 16-ig számíthatnak
tüzetes
közúti
ellenőrzésekre. Az akció célja
a közlekedési szabályok áthágása nyomán bekövetkező
súlyos közúti balesetek számának csökkentése, illetve a
járványügyi óvintézkedések
betartása.

A forgalmi rendőrség május 10–
16. között az unió tagországaiban
egyidejűleg zajló Truck&Bus akció
keretében autóbuszokat, kisbuszokat, személy- és teherszállító járműveket állít meg szúrópróbaszerűen,
és ellenőrzi azokat, illetve a járművezetők dokumentumait.
A héten a 8+1 személynél nagyobb kapacitású személyautókat
és a 3,5 tonnánál nagyobb engedélyezett össztömegű járműveket ellenőrzik. Az EU tagállamaként
Románia is részt vesz az Európai
Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (TISPOL) által kezdeményezett
nemzetközi
közlekedésrendészeti akciókban, amelyek célja
a közlekedési balesetek megelőzése.
Az ellenőrzések során a forgalmi
rendőrök a megengedett sebesség
betartását, a biztonsági övek hasz-

nálatát, a tachográf – mely rögzíti a
jármű sebességét, a megtett út hoszszát, a buszok és teherautók indulási
és megállási időpontját – megfelelő
működését, a vezetés és a pihenőidő
betartását, a sofőrök és az általuk
vezetett járművek iratait és a teherszállítmányokat kísérő dokumentumokat ellenőrzik. A teherszállítmányok esetében a megengedett sebesség mellett a szállítmány
megengedett maximális súlyát, a
megfelelő rögzítést, veszélyes áru
esetében a vonatkozó szabályok betartását követik.
A TISPOL keretében az európai
országok nagy részében a közlekedésrendészek tematikusan, mindig
azonos céllal – tehergépjármű- és
autóbusz-ellenőrzés, biztonsági öv
ellenőrzése, sebességellenőrzés, az
ittas vagy kábítószert fogyasztó vezetők kiszűrése, biztonsági öv használata, a pihenőidők betartása, a
szállítmány súlya, fuvarlevél és
naprakész szállítmányozási engedély, érvényes műszaki vizsga, gépjárműfelelősség-biztosítás –, egyidejűleg végeznek közúti ellenőrzéseket. Ezt követően az eredményeket egységes szempontok szerint
összesítve és értékelve továbbítják
az összesítést végző hálózatnak. Az
így készülő statisztikák az Európai
Bizottság döntéseinek, stratégiáinak
alapjául szolgálnak. (Pálosy Piroska)

Továbbképzések pedagógusok számára

29. Bolyai Nyári Akadémia

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával
idén július 5–24. között szervezi meg a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége a
Bolyai Nyári Akadémiát. A 29.
alkalommal sorra kerülő Akadémia továbbképzéseinek átfogó témaköre A pedagógusi
együttműködések lehetőségei és módszerei az iskolában,
iratkozni május 20. – június
20. között lehet.

Az Akadémia továbbképzései
tervezetten, személyes jelenléttel
zajlanak, a járványügyi szabályok
betartásával. Jelentkezni csak online a www.rmpsz.ro oldalon lehet.
Az idei évtől kezdődően a jelentkezés előfeltétele az RMPSZ tagsági
nyilvántartásba való online regisztráció, amelyet úgyszintén a szövetség honlapján lehet megtenni.
Iratkozási időszak 2021. május 20.
– június 20. A rendelkezésre álló helyeket a regisztráció sorrendjében
töltik be a jelentkezők. Az RMPSZ
országos elnöksége döntése értelmében a romániai jelentkezők változatlanul 150 lej részvételi díj
befizetésével nyernek részvételi
jogot. A befizetés jelentkezéskor,
kizárólag bankkártyával történik az
RMPSZ honlapján. A 29. Bolyai
Nyári Akadémián 435 pedagógusnak nyílik lehetősége részt venni 17
különböző szekcióban, melyek Erdély 10 településén zajlanak.
A 22 csoportban, 435 pedagógus
részére meghirdetett képzésekre az
alábbi helyszíneken és szekciókban
kerül sor:
2021.július5–9.
Szatmárnémeti, Hám János Teológiai Líceum (egy csoport): A pedagógusi
együttműködés
lehetőségei és módszerei óvodában
és elemi tagozaton témakörben.
Székelyudvarhely, Dr. Palló Imre
Művészeti Líceum (két csoport):
Professzionalizmus és személyiségfejlesztés a zeneoktatásban, valamint Együttműködés a vizuális
művészeti nevelésben.
Székelyudvarhely, Bányai János
Szakközépiskola (egy csoport): A
pedagógusi együttműködések lehetőségei és módszerei az iskolában
tapasztalatcsere által (testnevelő tanárok).

Szováta, Teleki Oktatási és Módszertani Központ (két csoport): Kihívások a szakoktatásban – tanári
attitűd járványhelyzetben, környezeti nevelés kérdésköre; Pályaorientáció – pályaismeret, elméleti és
gyakorlati megközelítések osztályfőnököknek.
Csíkszereda, Apáczai Csere
János Pedagógusok Háza (egy csoport): Mitől lesz érdekes egy iskolai
program a gyermekek számára, és
mitől lesz a szervezés sikeres? – iskolai rendezvényszervezés.
2021.július12–16.
Kalotaszentkirály, Ady Endre Líceum (három csoport): Együtt működünk! Hatékony interakciók a
tantárgyköziségben.
Csíkszereda, Apáczai Csere
János Pedagógusok Háza (egy csoport): Beszélj úgy, hogy érdekelje.
Szováta, Teleki Oktatási és Módszertani Központ (két csoport): Tantestület vagy tanuló szakmai
közösségek/Szakmai hálózatépítések az iskolán belül. Az együttműködést elősegítő vezetői szerepek.
2021.július19–23.
Nagyvárad, Partiumi Keresztény
Egyetem (egy csoport): Család-iskola együttműködések lehetőségei
és jó gyakorlatai.
Déva, Téglás Gábor Elméleti Líceum (két csoport): Tanári együttműködés a természettudományok
oktatásában (földrajz szakos tanároknak); Tanári együttműködés a
természettudományok oktatásában
(biológia szakos tanároknak).
Válaszút, Kallós Zoltán Alapítvány Oktatási és Szórványkollégiuma
(három
csoport):
Népzene–néptánc–kézművesség.
Gyimesfelsőlok,
Árpád-házi
Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum (egy csoport): Élményszerű együttműködés a hittanórán (római katolikus vallástanárok).
Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Központ (egy csoport): A vallástanítás
személyi
tényezői
(protestáns vallástanárok).
Szováta, Teleki Oktatási és Módszertani Központ (egy csoport): A
természettudományok és a matematika élményszerű tanítása hibrid oktatási környezetben. (sz.p.p.)
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Bálint Zsombor

Már csak három elmaradt meccs van hátra az alapszakaszból

Lejátszották a kosárlabda
Nemzeti Liga alapszakaszában
az utolsó buboréktornákat is, de
még nem végleges a rájátszás
mezőnye, ehhez meg kell várni
a három mérkőzésből álló pótbuboréktorna eredményeit is.
Ami biztos, az a 10-14. helyek helyzete, ezeken sorban a
Steaua, Foksány, Zsilvásárhely,
Csíkszereda és Konstanca végeznek. Ezek a csapatok be is
fejezték a szereplésüket, az alsóházat nem játsszák le.
Ami a rangsor felső felét illeti, Kolozsvár elszenvedte harmadik vereségét is, de
mindegyik csak azután következett be, hogy már biztos lehetett az első helyben. Kérdés a
rájátszás szempontjából, hogy
ez a szerényebb sorozat csak a
kiengedés, vagy valós formahanyatlás következménye.
Biztos továbbá, hogy Voluntari a negyedik, Craiova az ötö-

Eredményjelző

Kosárlabda Nemzeti Liga, 16. buboréktorna:
* Konstanca: Konstancai Athletic – FC Argeș Pitești 75:89,
CSO Voluntari – Nagyszebeni CSU 85:86, Nagyszeben – Konstanca 84:68, Pitești – Voluntari 75:84.
* Galac: SCM U Craiova – Zsilvásárhelyi CSM 108:65, Galaci
CSM – Bukaresti Dinamo 85:76, Zsilvásárhely – Dinamo
72:74, Galac – Craiova 76:85.
* Nagyvárad: Bukaresti Steaua – Temesvári SCM 68:85, Kolozsvári U-BT – Nagyváradi CSM 77:83, Temesvár – Kolozsvár 66:67, Nagyvárad – Steaua 81:76.

dik, Pitești a hatodik, Temesvár
pedig a hetedik helyről jutott a
play-offba. A 2-3. helyeken
Nagyvárad és Nagyszeben sorrendje az elmaradt meccsek
eredményeitől függ, ha mindketten nyernek, Nagyvárad van
előnyben. Végül pedig nagy a
csata a 8. helyért a Dinamo és
Galac között. Összevetésben
Galac van előnyben, ám ha a
Dinamo mindkét elmaradt mérkőzését megnyeri, vagy egyet
megnyer és Galac kikap, akkor
megelőzi a Duna-partiakat. A

Dinamo két veresége esetén
Galac jut a rájátszásba.
Ezek alapján a play-off első
körének párosításai a következők: Kolozsvári U-BT – Galaci
CSM/Bukaresti Dinamo, Nagyváradi CSM/Nagyszebeni CSU
– Temesvári SCM, Nagyszebeni CSU/Nagyváradi CSM –
FC Argeș Pitești, CSO Voluntari
– SCM U Craiova.
A párharcok két győzelemig
tartanak, az első két meccset a
jobban helyezett csapat otthonában rendezik.

A Nagyvárad elleni mérkőzésen az éllovas kolozsvári csapat elszenvedte idénybeli harmadik vereségét, de
első helye így sem forog veszélyben
Fotó: Az U-BT közösségi oldala

Hamilton hatodszor győzött Barcelonában

A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes
brit versenyzője nyerte a Forma–1es Spanyol Nagydíjat vasárnap, és
ezzel növelte az előnyét az összetettben. A második helyen Max
Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett, míg a dobogó alsó
fokára Valtteri Bottas, a Mercedes
finn pilótája állhatott fel.
A rajtot Verstappen hajszálnyival
jobban kapta el, mint a pole pozíci-

óból startoló Hamilton, aki az első
kanyarban nem is tudta megvédeni
helyét a határozott manőverrel támadó Verstappennel szemben. Az
élen zajló csata nyomán a harmadikként érkező Bottasnak kicsit
lassítani kellett, ezt pedig a negyedikként rajtoló Charles Leclerc
(Ferrari) kihasználta, és megelőzte
a finnt.
A 10. körben Verstappen, Hamilton, Leclerc volt az első három he-

Megtört a kolozsvári jég

lyen száguldók sorrendje, ekkor
azonban biztonsági autó mögött körözött a mezőny, miután Cunoda
Juki (Alpha Tauri) versenyautója
műszaki hiba miatt megállt. A Safety Car csupán két kört töltött a
pályán, aztán elengedte a versenyzőket, az újraindításnál az élmezőnyben nem változott a sorrend.
A 24. körben Verstappen és Bottas is kiállt kerékcserére, Hamilton

még a bajnoki dobogót), ráadásul a kolozsvári Gépész utcai stadionban játszottak, ez a
Az egymás elleni mérkőzések történetében játék képén nem volt tetten érhető. Az első
először nyert a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK néhány perc egymás méregetésével telt, aztán
a Kolozsvári CFR ellen hét vereség és két az OSK lassan átvette a hatalmat a középpádöntetlen után. Akkor, amikor a hétfő esti lyán, és türelmes építkezéssel nyomta a játémérkőzés házigazdáinak a legjobban fájt: a kot Sandomierski kapuja felé. A házigazdák
bajnoki hajrában. A háromszékiek minden- eleinte hagyták ezt, hiszen régi taktikájuk
képpen be akarták bizonyítani, hogy nincs meglepni az ellenfelet ellenakciókkal, ezúttal
igazuk azoknak a – főképpen bukaresti – han- azonban már a félpályán alig túl rendre elgoknak, amelyek egyfajta cimborálással vá- vesztették a labdát.
Az első figyelmeztetést Vașvari adta le a
dolták meg a két klubot – és ez meglátszott a
35. percben, akinek a 25 méteres lövését Sanmérkőzésen.
Noha a győzelem talán a CFR-nek lett domierski nehezen hárította. A 41. percben a
volna fontosabb (bár az OSK is megfoghatja gól is megszületett: Ňinaj a jobb oldalon indította Dumitert, aki az alapEredményjelző
vonalig vitte a labdát, pontos beadását pedig Šafranko
Labdarúgó 1. liga, rájátszás:
* felsőház, 7. forduló: CSU Craiova – Botosáni FC 2-3, Ko- hat méterről a hálóba fejelte
lozsvári CFR 1907 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-1, (0-1).
Szünetben a CFR egyBukaresti FCSB – Academica Clinceni 2-2.
szerre
hármat cserélt (miután
* alsóház, 7. forduló: Aradi UTA – Jászvásári CSM Politehnica 1-2, Konstancai Viitorul – Campionii FC Argeș Pitești már az 5. percben levették az
egyik 21 év alatti kötelező
1-0, FC Voluntari – Chindia Târgoviște 0-0.
kezdőjátékost is), a támadás
felpörgetésére
számítva.
Való igaz, némileg javult a
támadójátékuk, és a helyzeBálint Zsombor

Fotó: A CFR közösségi oldala
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és Leclerc pedig négy körrel később
kapott új abroncsokat. Az élen Verstappen maradt, mögötte Hamilton
száguldott, Bottas pedig a bokszkiállások során feljött harmadiknak.
Hamiltont némileg váratlanul kihívták a bokszba egy újabb kerékcserére a 43. körben, így az első két
helyen Verstappen, Bottas volt a
sorrend, a brit címvédő pedig friss
gumikkal a harmadik helyről próbált meg felzárkózni, és célba venni

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás,
7. forduló: Kolozsvári CFR 1907 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-1 (0-1)
Kolozsvár, dr. Constantin Rădulescu
stadion, zárt kapus. Vezette: Andrei Chivulete (Bukarest) – Andrei Constantinescu (Bukarest), Mihai Marica (Beszterce).
Tartalék: Florin Marcu (Nagyvárad).
Ellenőr: Sajtos László (Nagyszeben).
Gólszerző: Šafranko (41.).

a győzelmet. Hamilton 14 körrel a
leintés előtt megelőzte Bottast és
feljött másodiknak, a 60. körben
pedig Verstappent is utolérte, és
első próbálkozásra lehagyta.
A hajrában komoly változás már
nem történt, Hamilton pedig ezzel a
sikerrel beérte az örökranglistán a
hozzá hasonlóan hétszeres vb-győztes német Michael Schumachert,
aki pályafutása során szintén
hatszor győzött a Spanyol Nagydíjon.
A vb a jövő hétvégén, Monacóban folytatódik.

Sárga lap: Burcă (90.), illetve Aganović
(63.), Niczuly (90+2.).
Kolozsvári CFR: Sandomierski – Manea
(77. Rondón), Vinicius, Burcă, Camora, Itu
(46. Costache), Hoban (46. Omrani), Sigurjonsson (46. Soares), Deac, Debeljuh, Gîdea
(5. A. Păun).
Sepsi OSK: Niczuly – Aganović, Ňinaj, Mitrea, Ștefănescu, Vașvari (81. Tincu), N.
Păun, Fofana (81. Achahbar), Dumiter (81.
Kovács), Eder (60. Fülöp Loránd), Šafranko
(90+4. Dumitrescu).

tek is megjelentek Niczuly kapujánál, azon- ket. A hosszabbítás perceiben igen sűrű lett a
ban minden várakozásnak ellentmondva, az meccs, Ňinaj luftját követően Omrani nem
OSK nem vesztette el a középpályát, nem vo- tudta becsapni a kimozduló Niczulyt, Achahnult vissza védekezni, és ha a CFR-nek kima- bar sem tudta túloldalt lezárni a találkozót,
radt egy helyzete, az OSK kettővel vála- végül a 90+5. percben Omrani nevéhez fűzőszolt.
dött a CFR első kapura tartó lövése, ám NicA 49. percben Omrani beadása volt magas zuly résen volt.
a hosszú saroknál ólálkodó Debeljuhnak, az
És ha Omrani nevét többször emlegettük,
55. percben pedig Aganović blokkolta öt mé- azt is mondjuk el, hogy az 50. perctől nem
teren Debeljuht. Az 56. percben Sandomi- kellett volna már a pályán legyen, miután
erski elvétette a kirúgást, a labda azonban visszakönyökből úgy képen vágta Vașvarit,
Šafrankóról mellé pattant. A 67. percben hogy a szentgyörgyi középpályás orrából paugyancsak Šafranko fordulásból 13 méterről takzani kezdett a vér. Chivulete játékvezető
kevéssé mellé küldte, a 70. percben Dumiter még szabadrúgást sem ítélt...
szinte azonos módon leutánozta, neki a labA vereség ellenére a CFR maradt a tabella
dája kívülről hámozta le a kapufáról a festé- élén, a FCSB ugyanis nem tudott nyerni Clinket. Ismét Omrani következett jó le- ceni ellen. Szombaton az OSK segíthet be a
hetőséggel, majd túl- kolozsváriaknak, ha a rájátszásban másodoldalt először Dumi- szor is megverik a FCSB-t. A szentgyörgyiA felsőház állása
ter, majd Mitrea eknek most lett igazán fontos, hisz már csak
1. CFR 1907
7
4
1
2
9-4
45
2. FCSB
7
3
2
2
11-9 44 hagytak ki helyzete- egy pont választja el őket a 3. helytől.
3. CSU Craiova 7
2
2
3
7-8
37
Kikapott, és bajban a Vasas
4. Sepsi OSK 7
4
1
2
7-4
36
A
Vasas
meglepetésre
2-0-ra kikapott vasárnap este a Nyíregy5. Botosán
7
3
1
3
10-12 31
háza vendégeként a magyar labdarúgó NB II 37., utolsó előtti for6. Clinceni
7
1
1
5
4-11 26
dulójában, így az elsőről visszacsúszott a harmadik helyre. Az
angyalföldi együttes a DVSC-től két pontra van, míg a Gyirmóttal
azonos pontszámmal áll, ám kevesebb győzelme miatt mögé szoAlsóházi tabella
rul. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben mindkét riválisa nyer a
1. Tîrgovişte
7
4
3
0
7-1
35
zárókörben, a Vasas biztosan nem jut fel az élvonalba.
2. Piteşti
7
3
2
2
9-4
31
NB II, 37. forduló: Nyíregyháza Spartacus FC – Vasas FC 2-0,
3. Medgyes
7
3
3
1
11-7 29
DEAC – Pécsi MFC 2-2, Soroksár SC – Kaposvári Rákóczi FC 34. UTA
7
3
0
4
6-9
28
0, Dorogi FC – FC Ajka 0-1, WKW ETO FC Győr – Szeged-Csa5. Dinamo 1948 7
4
1
2
9-7
27
nád Grosics Akadémia 0-1, Kolorcity Kazincbarcika SC – Gyirmót
6. Viitorul
7
3
1
3
6-4
26
FC Győr 1-2, Békéscsaba 1912 Előre – Szolnoki MÁV FC 3-2, Aq7. Astra
7
1
2
4
6-8
24
8. Voluntari
7
2
2
3
3-7
24
vital FC Csákvár – BFC Siófok 1-2, Szentlőrinc – Debreceni VSC
9. Jászvásár
7
2
1
4
5-10 20
1-3, Szombathelyi Haladás – Budaörs 4-3. Az élcsoport: 1. DVSC
10. Nagyszeben 7
2
1
4
4-9
20
77 pont, 2. Gyirmót 75 (23 győzelem), 3. Vasas 75 (22 győzelem).
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Aki elfogadja, hogy beoltsák

Ingyen léphet be Drakula kastélyába

Aki felveszi a felajánlott Pfizer-oltást, ingyen teVámpírharapás helyett koronavírus elleni
vakcinát kaphat, aki meglátogatja a Drakula- kintheti meg a kastélyt.
– A családommal jöttem a kastélyba, és megláttam
kastélyként ismert várat Törcsváron (Bran,
a plakátot – mondta egy belföldi turista az AP hírBrassó megye).

Az akció része a kormány törekvésének, hogy az
oltás felvételétől ódzkodó lakosság minél nagyobb
része legyen védett a betegséggel szemben.
– A fő célközönségünk azok a román turisták, akik
hétvégére érkeznek Bran környékére. De a helyieket
sem zárjuk ki a lehetőségből, ahogy a kastély személyzetét sem – mondta el az akcióról a kastély marketingigazgatója, Alexandru Piscu.

ügynökségnek. – Összeszedtem hát a bátorságom, és
elfogadtam a szurit.
Romániában az egyik legalacsonyabb az oltási
kedv az Európai Unióban, a Globesec felmérése szerint a közel húszmilliós lakosság majdnem fele bizonytalan abban, hogy felvegye-e az oltást vagy ne.
(mózes)
Forrás:Euronews

Fotó: A törcsvári kastély

Nők az ukrán hadseregben

Civil szervezetek vására

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt május 13-án és 15én a Maros megyei civil szervezetek egyik legjelentősebb nyilvános eseményére, az Együtt a közösségért civil szervezetek
vásárára.

A civil szervezetek vására égisze alatt az alábbi rendezvényekre kerül
sor:
– május 13-án 16.30 órakor, a Dimitrie Cantemir Egyetemen, A civil
szervezetek szerepe krízishelyzetben címmel civil kávéház lesz, amelyen
a szervezetek bemutatják egy járvány alatt megvalósított programjukat,
illetve azok, akik szeretnék, díjazhatják az önkénteseket;
– május 15-én a Rózsák terén 16.00 és 20.00 óra között a civil szervezetek vására zajlik, amelyen a szervezetek interaktív standoknál bemutatják tevékenységeiket. 18.00 órakor a Szolidaritás láncára várják a
marosvásárhelyieket, ezzel mutathatják ki támogatásukat a civil szervezetek és az önkéntesek munkája iránt. A virágóra körül utcazenére is sor
kerül.
A civil szervezetek vásárának szándéka, hogy évente megfelelő keretet
teremtsen a különböző tevékenységi körökben működő civil szervezetek
együttműködésének, bemutatva a közösségnek szolgáltatási ajánlatukat
vagy a más típusú tevékenységeket, alkalmat adva az önkéntesek bevonására, valamint a személyi jövedelemadó 2%-ának, valamint 3,5%-ának
a megszerzésére.
Az Együtt a közösségért civil szervezetek vására csatlakozik a SARSCoV-2 vírus elleni oltási maratonhoz, melyet a George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem szervez.
Így május 15-én, szombaton 16.00 és 20.00 óra között, a civil szervezetek vására alatt azokat a 16 éven felüli személyeket, akik Pfizer-BioNTech oltóanyaggal szeretnék beoltatni magukat, lakhelyüktől függetlenül,
programálás nélkül a Gyógyszerészeti karhoz szállítják a vásár szervezői.
Az indulópont az UMFST-stand lesz, a Rózsák terén, a virágóra mellett.
Az esemény szervezői: Divers Egyesület, Transilvana Alpha Alapítvány, Maros Közösségi Alapítvány és a Mâini Unite Egyesület.
A Covid–19 járvány és a jelenlegi megelőző intézkedések miatt a civil
vásár programja, illetve szervezése módosulhat.
A részvétel ingyenes, azonban a szervezeteket kérjük, egy szerény adománnyal járuljanak hozzá az esemény megszervezéséhez, az összeg 50
lej alatt lesz, a részt vevő szervezetek számának függvényében alakul.
A civil szervezetek és utcazenészek jelentkezését a 0722-318-605 telefonszámon az office@divers.org.ro e-mail-címen vagy az esemény
Facebook-oldalán – https://www.facebook.com/events/446857393280826
– várják, ugyanitt lehet bővebb információkhoz jutni. (közlemény)

A zaklatás a katonaságnál is gyakori probléma

Kelet-Ukrajnában a hadseregben
szolgáló nők nem csak az évek óta
tartó polgárháborús helyzet miatt
vannak veszélyben. Csakúgy, mint
más munkahelyeken, a zaklatás a katonaságnál is gyakori probléma.

Mózes Edith

Anasztaszia a frontvonalban akar lenni
A 24 éves Anasztaszia rádióállomás-operátor a donbaszi frontvonal közelében, Az a
feladata, hogy ellenőrizze, a katonák képesek-e kommunikálni egymással. Majorszk
városa mellett állomásozik, ahol több katona
is meghalt az utóbbi hónapokban. Hat évvel
ezelőtt lépett be a hadseregbe, annak ellenére,
hogy szülei ellenezték ezt. Anasztaszia
büszke arra, hogy a hadseregben szolgál.
„Ez a célom. Tudom, hogy a családom
nem szerette volna, hogy belépjek a seregbe,
ezért nem mondtam meg a mamámnak, csak
úgy jelentkeztem. Aztán már nem volt viszszaút” – mesélte az Euronewsnek. Anasztaszia a frontvonalban akar lenni, ezt
kihívásnak tartja. „Vannak dolgok, amelyeket

Ukrán katonanő

a nőknek nem könnyen engednek meg, például azt, hogy a frontvonalban legyenek. Sok
férfinak nem tetszik, ha nők mennek oda” –
mondta.
2008-ban 1800 nő szolgált Ukrajna hadseregében, 2020-ban már közel 30 ezer
Az ukrán hadseregben 23 százalékos a nők
aránya, legalábbis a védelmi minisztérium
adatai szerint. Az utóbbi 10 évben a tizenötszörösére nőtt a számuk. A nők nagyjából fele
katona, a többiek civilben segítenek.
2008-ban csak 1800 nő szolgált Ukrajna
hadseregében, 2017-ben 23 ezer, tavaly pedig
már csaknem 30 ezer (29.760). Ennek fő oka
az Oroszországgal szembeni konfliktus, amely
azután robbant ki, hogy Moszkva annektálta a
Krím félszigetet, és támogatni kezdte a szeparatistákat a Donyec-medencében.
A kihívások nem változtak
Miközben könnyebbé vált katonai pályára
állni a nők számára, mint korábban, a kihívások nem változtak. „A hagyományos nemi
szerepek még mindig léteznek, nehéz rajtuk
változtatni. Az emberek hozzá vannak szokva
egy bizonyos élethez, és nem gondolják,

Fotó: Euronews

Ukrán katonák (illusztráció)

hogy ezen változtatni kellene” – magyarázza
Hanna Hricenko független kutató. Emlékeztetett arra, hogy a szovjet időkből származnak
ezek a hagyományok. Akkor az állam demográfiai prioritása az volt, hogy a nőket a
gyermekvállalásra ösztönözze. Ennek eredményeként a nők többnyire csak egészségügyi vagy hivatali pályát választhattak.
Nem mindig a konfliktus teszi veszélyessé a
frontvonalat a nők számára
Nem mindig a konfliktus teszi veszélyessé
a frontvonalat a nők számára. A Láthatatlan
Zászlóalj nevű projektben Hanna Hricenko
szexuális zaklatási eseteket is dokumentált,
sőt az is előfordult, hogy nőket erőszakoltak
meg honfitársaik. A probléma valószínűleg
sokkal kiterjedtebb, mint ahogyan azt a hivatalos statisztikák sugallják, sok áldozat nem
meri elmondani, ami történt, mondta a szakértő.
A szexuális visszaélések elleni küzdelem
még mindig a legnehezebb feladat
Irina Szuszlova, a Za Majbutne nőszervezet vezetője, az ukrán parlament egykori képviselője úgy véli, a helyzet idővel javult. „Öt
évvel ezelőtt nők nem lehettek harckocsivezetők, lövészek, nem vehettek részt szabo-

tázsakciókban vagy felderítésekben” –
mondta. A szexuális visszaélések elleni küzdelem még mindig a legnehezebb feladat, és
nem csak Ukrajnában. “Ez a probléma nagyon gyakori világszerte azokban az országokban, ahol katonai konfliktus zajlik. sajnos
ez alól Ukrajna sem kivétel. Segélyvonalakat
kell létrehozni, ki kell vizsgálni az efféle eseteket. Ma is tudnak róluk, de nem derítik fel
az elkövetőket.”
Az ukrán kormány nemzetközi mechanizmust honosít meg a zaklatási ügyek visszaszorítására
Viktoria Arnautova, az ukrán fegyveres
erők főparancsnokának genderügyi tanácsadója, márciusban arról számolt be, hogy a
kormány nemzetközi mechanizmust honosít
meg a zaklatási ügyek visszaszorítására.
„Tanulmányozzuk a jogalkotást, elemezzük a belső dokumentumokat, hogyan fejlesszük ezt a mechanizmust, amelynek célja,
hogy megvédje azokat, akik panaszt tesznek.
Lehetővé kell tenni, hogy az áldozat megnevezése nélkül is kivizsgálhassanak ügyeket”
– mondta Arnautova a Szabadság Rádiónak.
Az Euronews megkereste az ukrán honvédelmi minisztériumot, de még nem érkezett
válasz.
Forrás: Euronews

2021.május12.,szerda ________________________________________ KÖZLEMÉNY–HIRDETÉS __________________________________________ NÉPÚJSÁG

Szünetel
avízszolgáltatás

Az AQUASERVRT. felhívja a fogyasztók
figyelmét, hogy a vízhálózaton beütemezett
munkálatok miatt 2021. május 12-én este 22 és másnap reggel 7 óra
között (hozzávetőleges időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás:
• Marosvásárhelyen, a Kornisa sétányon, a Grigorescu utcában, a
Marinescu utca 1–19. és 2–26. számok között, a V. Babeş utcában, a
M. Viteazu utca 33. szám alatt, a Bazsarózsa, Azuga, az 1989.
December 22. utca 1–15., a Gyöngyvirág utca 2–6. számok között, a
Cibinului, a Köztársaság utca 17–23. számok között, a Făget 10–12C,
a Szabadi út 96. számtól Mezőszabad faluig, valamint a 89. számtól
Mezőszabad faluig, a Hagi Stoian, Alma, Serafim Duicu, Violetelor
utcában (a Szabadi úttól), a Tulipán utcában (a Szabadi úttól), a Szegfű
utcában (a Szabadi úttól), a Nagy Szabó Ferenc, Dr. G. Ploieşteanu,
Prof. dr. S. Mândrescu, Gálffy Mihály, Zeno Vancea, I. Vlasiu, Pongrácz Antal Sándor utcákban.
• Marosszentanna1. szám alatt
• Mezőszabadon, az 1–17. számok között, a Gyümölcsfa utcában
(részlegesen, az újonnan épített részen).
Felhívjuk a kedves fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindításakor a csövekből kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból rövid
ideig zavaros víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet kitisztulásáig
csak háztartási célokra használják. Elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenségért.
Köszönjük megértésüket.
AQUASERVRT.,Marosvásárhely

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

AGEDEONRICHTERROMÂNIART. alkalmaz GÉPLAKATOST, KAZÁNFŰTŐT (gőzkazánhoz),
valamint ELEKTROMECHANIKUST. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Marosvásárhelyen, a Cuza
Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre elküldeni.
Bővebb felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (sz.-I)
AmarosszentgyörgyiGASTROMETALMAGÁNCÉGARGONHEGESZTŐ-LAKATOS SZAKEMBEREKET alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várjuk. (65638-I)
ATORDAICÉGalkalmaz MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026. (22606)

LAKATOSMŰHELYBE MUNKATÁRSAKAT keresünk. Tel. 0759-465-199. (65641-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

Az okostelefonunk vált
az otthonunkká
az antropológusok szerint

Az okostelefonunk vált az
otthonunkká a University
College London (UCL) antropológusai szerint. „Emberi
csigákként otthonunkat a
zsebünkben hordjuk”, és
hajlamosak vagyunk az eszköz miatt elhanyagolni barátainkat és családunkat –
olvasható a The Guardian
által szemlézett tanulmányban.

A UCL antropológusainak csoportja több mint egy éven át dokumentálta Írországtól Kamerunig a
világ kilenc országában az okostelefon-használatot, és arra jutott,
hogy az emberek ugyanúgy éreznek az eszköz iránt, mint ahogyan
otthonuk iránt.
„Az okostelefon már nem egy
eszköz, amit használunk, hanem
olyan, mint egy hely, ahol élünk.
Ennek hátulütője az emberi kapcsolatok számára az, hogy bármikor, legyen az egy együtt töltött
étkezés, egy találkozás vagy közös
program, a velünk lévő személy
egyszerűen csak eltűnhet, »hazamehet« az okostelefonjához” – fogalmazott a kutatást vezető Daniel
Miller.
Ez a viselkedés, és az általa okozott frusztráció, csalódottság vagy

éppen sértettség az, amit a közelség halálának nevezünk. Megtanulunk együtt élni azzal a veszéllyel,
hogy még ha fizikailag együtt is
vagyunk, társas szempontból, érzelmileg egyedül lehetünk –
mondta a szakértő.
A tudósok vizsgálatukban más
kutatásokkal ellentétben az idősebb felnőttekre összpontosítottak,
„akik sem fiatalnak, sem idősnek
nem tartják magukat”.
Az okostelefon lehet – talán a
munkahely mellett – a konkrét otthon egyetlen konkurense, melyben
időt töltünk ébren. Kiemelik a kutatók azonban azt is, hogy az okostelefon nyújtotta „otthon” messze
nem a pihenés színteréül szolgál,
mivel állandóan megszakíthatja a
munkahelyi kommunikáció vagy
valamilyen közösségi média.
A megfigyelések szerint az
okostelefon csökkenti a valódi otthon elsődleges menedékként betöltött
funkcióját.
Az
alkalmazottaktól sok helyen elvárják, hogy a munkahely elhagyása,
a munka befejezése után is elérhetők maradjanak. Egy gyerek, akit
társai piszkálnak, zaklatnak, ma
már kevés nyugalmat találhat – ha
találhat – otthonába hazatérve.
(MTI)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65548-I)

JÓKÍVÁNSÁG

NOÉMINEK

Szünetel
avízszolgáltatás

Az AquaservRt. felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy az ivóvízhálózaton végzendő karbantartási munkálatok miatt május 13-án 9–16 óra között
(hozzávetőleges időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás
•Nagyernyében,
valamint 18–24 óra között (hozzávetőleges időpont)
•Koronkában,a Margaréta, Tekenes, Madaras, Vácmány utcákban.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindításakor a csövekből kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból rövid ideig zavaros víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet kitisztulásáig csak
háztartási célra használják. Elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenségért.
Köszönjük megértésüket.
AquaservRt.,Marosvásárhely
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alkalmából

Stockholmba
kívánunk

egészséget, boldogságot!

születésnapja

sok

örömet,

A Nagy család. (11787-I)

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11762-I)

LAKÁS

ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.
Tel. 0749-425-152. (11348-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmunkát, cserépforgatást, tetőfedést
lemezzel, cseréppel, festést, meszelést, bármilyen más munkát. Tel.
0742-734-062, Attila. (11593-I)
VÁLLALUNK: cserépforgatást, újracserepezést, tetőfedést Lindab lemezzel, melléképületek építését,
lambériázást, festést, új kerítés készítését, bádogosmunkát, eresz, csatorna és kéményszegély készítését.
Anyagot is biztosítunk. Tel. 0750662-363. (11502-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést bármilyen lemezből vagy cserépből, készítünk garázst, kerítést betonból is,
teraszt, manzárdot, kanálist, szemétleöntőt tömbházaknál, sürgős javítást. Munka után takarítunk, a
szemetet elszállítjuk. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel. 0755613-736. (11789)
VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből, cserépből, ácsmunkát,
szigetelést polisztirénnel, kartonnal,
csatorna-, lefolyókészítést és kisebb
sürgős javításokat. Tel. 0749-689653. (11815-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, bádogosmunkát, csatorna- és lefolyókészítést, felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)

„Csak

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőt és csatornát. Tel. 0756-703-359. (11750-I)

JÓZSEFRE

ENGEDÉLLYEL rendelkező magánvállalkozó vállal tetőkészítést, bármilyen tető javítását és bármilyen,
tetővel kapcsolatos munkát. Árajánlat
kérhető a következő telefonszámon:
0747-816-052. (11755-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és
szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)
VÁLLALUNK: tetőfedést, bádogosés ácsmunkát, tetőjavítást, cserépforgatást, festést, szigetelést tömbházaknál is, illetve kerítést készítünk.
Saját vagy a kliens anyagával is dolgozunk. Tel. 0759-837-891. (11753)
ENGEDÉLYEZETT
cég
vállal
tetőkészítést
bármilyen
anyagból,
mindenféle
kisebb
javítást,
cserépforgatást, ácsmunkát, festést,
vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0738-270-341. (11688)

MEGEMLÉKEZÉS

Könnyes szemmel nézünk az
égre. Kérjük a Jóistent,
nyugtasson békében. Jóságos szíved pihen a föld
alatt, minden könnycsepp
nyugtassa álmodat.
Fájó
szívvel
emlékezünk
május 12-én id. TANKÓ
BALÁZS volt marosvásárhelyi
lakosra
halálának
17.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét
őrzik
szerettei.
(11823)

az

hal

meg,

akit

elfelejtenek, örökkön él az,
akit

nagyon

szeretnek.”

Szomorú szívvel emlékezünk
a

holtmarosi

BAKOS

P.

halálának

2.

évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
PAPP MARGIT

volt Dózsa György utcai lakos

életének 99. évében hazatért Teremtő Istenéhez.

Szeretett nagynénénket 2021.
május 13-án 13 órakor kísérjük

utolsó földi útjára a marosvásárhelyi református temetőben.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (11811-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel értesültünk volt

osztálytársunk, CZEGŐ MAGDI
haláláról, és együttérzésünket
fejezzük

ki

a

gyászoló

családnak. A volt 5-ös líceum
1969-ben

végzett

XII.

osztálya. (11840-I)

D

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet
drága

mindazoknak,

halottunk,

akik

RETEGAN

MÁRIA (szül. Mózes) temetésén
részt

vettek.

Emléke

legyen

áldott, nyugalma csendes! A
gyászoló család. (-I)
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Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

Rovarirtás

ACoralImpexKft. felhívjaalakosságfigyelmét,hogya
MarosvásárhelyiPolgármesteriHivatallalkötött2011.szeptember
13-i313-askoncessziósszerződésalapjánmájus13-31.közöttrovarirtásrakerülsorMarosvásárhelyen,avárosköz-ésmagánterületein(magánházak).Rosszidőeseténazidőpontmódosulhat.
AfelhasználandószerhatóanyagaacipermetrinésaBacillus
thuringiensis,amelyekazEgészségügyiMinisztériumáltalengedélyezettek,mérgezésszempontjábólártalmasnak(Xn)ésirritálónak(Xi)minősülnek.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlenengedélyezetttársaság,amelyrágcsáló-,rovarirtástésfertőtlenítéstvégezhetMarosvásárhelyenközterületen,lakótársulásoknál,magánházaknálésgazdaságiegységeknélegyaránt.

