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Megugrott a folyók vízhozama

Árvízvédelmi készültség Maros megyében

László Attila
a nyári színpadon

Szabadtéren lép hamarosan marosvásárhelyi közönsége elé László Attila
kézdivásárhelyi énekes, a 2011-es
Csillag születik – akkor még csak 14
éves – győztese. Attila márciusra tervezett, a járványhelyzet miatt elhalasztott erdélyi miniturnéja alkalmából
ajándékozza meg dalaival május 22én, szombaton 19 órától a vásárhelyi
rajongótábort.

____________2.
Rehabilitációs
központot
hoznának létre

Februárban indította el közösségi adománygyűjtő kampányát az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület,
amelynek a célja egy elemi rehabilitációs központ befogadására alkalmas,
többfunkciós épület megvásárlása.

A májusi eső aranyat ér…, hacsak nem kísérik áradások. Országszerte meteorológiai és hidrológiai narancssárga és
sárga figyelmeztető jelzéseket adtak ki a következő két
napra is a nagy mennyiségű csapadék és a folyóvizek megemelkedett vízhozama miatt. Maros megyében tegnapig még
egyetlen folyó sem lépett ki a medréből, de ez bármikor bekövetkezhet, ezért a lakosságot elővigyázatosságra és éberségre intik.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Május 19-én, szerdán a megszokottól eltérő, nagy mennyiségű hordalékot sodort magával a Maros folyó, amely a felső szakaszán lehullt nagy
mennyiségű csapadék eredménye. Az előzményekhez tartozik, hogy
május 18-án, kedden délután a vízügyi szakemberek a Maros vízgyűjtő
területre másodfokú (narancssárga) árvízriadót adtak ki. Az Országos
Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet közleménye szerint kedd este 7
órától szerda hajnalig másodfokú árvízkészültséggel kellett számolni a
Maros vízgyűjtő területén, illetve a Hunyad és Arad megyei mellékfolyókon.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Állatsimogató

Kisgyerekes családok számára ideális
úti cél hétvégi kirándulásra a lassan
több mint egy hónapja Zeteváralján
megnyílt állatsimogató. A három hektár területen a gyerekek és a felnőttek
az állatok között sétálhatnak, ölbe vehetik, megsimogathatják és megetethetik őket.

____________6.

Szakértelem és politika

Antalfi Imola
A volt PSD-s kormányfő, Viorica Dăncilă kinevezése a Román
Nemzeti Bank (BNR) kormányzójának környezeti stratégiai tanácsadójává eléggé felkavarta a kedélyeket. A politikum, a média, elemzők
és szakemberek vitatják ezt az ügyet. Ki gúnyosan, ki csalódottan,
mások mély felháborodással. A volt kormányfőnek, aki egyébként
mérnök, közigazgatásból magiszteri fokozata van. Azonban a BNR
mégiscsak pénzügyi intézet, ahol banki, pénzügyi, gazdasági és –
Dăncilă esetében – fenntarthatósági zöldenergia-stratégiákat, elemzéseket kell kidolgozni. Ehhez elég komoly közgazdasági ismeretek
kellenek. Kérdés, hogy milyen volt az állás betöltésére vonatkozó
kritériumrendszer, hogy történhetett meg, hogy egyetlen jelentkezőként versenyvizsgázott rá – természetesen sikeresen – a volt miniszterelnök, akinek esetében a bank szóvivője szerint „a jelentkező
tapasztalata számított”. A liberálisok háborognak, persze akkor nem
volt háborgás, amikor az egészségügyi miniszteri funkciót közgazdászként egy politikus töltötte be, miközben egy kórházmenedzseri
állás betöltéséhez feltétel az orvosi végzettség.
A volt kormányfő stratégiai banki tanácsadóként való alkalmazását az elemzők összefüggésbe hozzák azzal, hogy Viorica Dăncilă
miniszterelnök a PSD elnökével, Liviu Dragneával is szembemenve
a BNR kormányzói posztjára támogatta Mugur Isărescut, illetve
azzal is, hogy kormányfőként Dăncilă állást foglalt az ország aranytartalékának hazahozatala ügyében.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 44 perckor,
lenyugszik
20 óra 55 perckor.
Az év 140. napja,
hátravan 225 nap.

Ma BERNÁT és FELICIÁN,
holnap KONSTANTIN napja.
KONSTANTIN: latin eredetű,
a Constantinus rövidülése, ami
a latin constans szóból ered,
aminek a jelentése: szilárd, állhatatos.

IDŐJÁRÁS

Eső várható
Hőmérséklet:
max. 14 0C
min. 10 0C
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BNR – 2021. május 19.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Újra kinyit a Cineplexx mozi

Május 28-án, pénteken újra kinyitnak a romániai Cineplexx
filmszínházak, így a marosvásárhelyi Shopping Cityben
működő is. A megnyitó alkalmával, péntektől vasárnapig
családi filmek maratonja várja a nézőket kedvezményes,
8 lejes jegyárral, amelyhez ingyen jár a pattogatott kukorica és az üdítő. A mozitermeket a járványügyi intézkedések szigorú betartásával készítik elő a közönség
fogadására. A vetítések programja, illetve a jegyárakkal és
kedvezményekkel
kapcsolatos
tudnivalók
a
www.cineplexx.ro honlapon, valamint az ingyenes telefonos applikációk segítségével (IOS, Android) érhetők el.

Újabb repülőjárat Marosvásárhelyre

A WizzAir légitársaság megnyitotta 43. légi bázisát Rómában, így júliustól 32 új repülőjáratot indít 19 országba a
már meglévő 25, Rómából induló járata mellett. Július
1-jétől négy Airbus 321 neóval bonyolítják le az utasszállítást a Róma-Fiumicino reptérről. Romániába Marosvásárhelyre, Konstancára és Szatmárnémetibe lehet utazni.
A meghirdetett új járatokra online már foglalhatók jegyek.

Részletes kiértékelés sportolók
számára az orvosi egyetemen

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem új kezdeményezéseként amatőr és profi sportolók számára
biztosítanak különböző, az általuk űzött sportágakkal kapcsolatos teszteket, kiértékeléseket, amelyek segítségével
az adott sportolót felkészítő, edző személyzet felmérheti a
sportoló fizikai felkészültségét. Az analíziseket az egyetem
Orvosi és Gyógyszerészeti Kutatóközpontjának laboratóriumában végzik a legmodernebb eszközökkel. Az eredményeket az adott sportolónak vagy klubnak részletes
elemzésként adják át. Az érdeklődők a programról a secretariatadministrativ@umfst.ro e-mail-címen tudakozódhatnak.

Szúnyog- és kullancsirtás

Előreláthatólag május 31-ig tart a rovarirtás – ezen belül
szúnyog- és kullancsirtás –, valamint rágcsálóirtás Marosvásárhely köz- és magánterületein (zöldövezetekben, útszéleken, a természetes és jogi személyek tulajdonát
képező nyílt területeken stb.). A szereket az egészségügyi
minisztérium biocid termékek országos bizottsága véleményezte, az Xi és Xn mérgezési csoportba tartoznak, az országos nyilvántartásban is megtalálhatók. A rovarirtás a
megjelölt időintervallumban azokon az estéken végezhető,
amikor nem esik az eső, nincs nagy szél, és a hőmérséklet
nem esik 5 C-fok alá.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Zenekarával tér vissza Marosvásárhelyre

László Attila a nyári színpadon

Szabadtéren lép hamarosan marosvásárhelyi közönsége elé László Attila kézdivásárhelyi énekes,
a 2011-es Csillag születik – akkor még csak 14
éves – győztese. Attila márciusra tervezett, a járványhelyzet miatt elhalasztott erdélyi miniturnéja alkalmából ajándékozza meg dalaival május
22-én, szombaton 19 órától a vásárhelyi rajongótábort. A bársonyhangú tehetséggel a sokak által
várt koncert apropóján beszélgettünk.

Nagy Székely Ildikó
– Tavaly februárban elvarázsoltad a Kultúrpalota telt
házas közönségét. Akkor még senki sem sejtette, hogy
pár hét múlva elnémulnak a színház- és koncerttermek.
Hogy élted meg a koronavírus-járvány első esztendejét,
mennyire viselt meg, illetve inspirált-e valamilyen szinten a közönséggel való élő találkozások hiánya?
– 2020 februárjában még valóban nem sejtettük, mi vár
ránk. Másokhoz hasonlóan engem is meglepett az új helyzet. Félelmetes volt arra gondolni, hogy mi lesz az elkövetkezőkben, mikor lehet majd újra színpadon állni, de
igyekeztem a rám szakadt időt megfelelően kihasználni, és
a lehetőségekhez mérten alkotni. Írtam is egy dalt, amint
elkezdődtek a lezárások Merre tart a nagyvilág? címmel.
Mivel nemcsak én értem rá, abban az évben sikerült összehozni az első zenekaromat is. Közben elindítottam a facebookos élő adásokat, ez is lekötött. Úgy gondoltam, ha
mást már nem tehetek, akkor megpróbálom erősíteni a közösségemet, és minél több dalt, videót készítek nekik.
– Aki figyelemmel kíséri a közösségi oldalad, a készülő
lemezedről is értesült. Mesélj kicsit erről.
– A CD anyagát a gitárosommal, Vigyinszki Mátéval
írtuk, ő a dalokat, én a dalszövegeket. Máté a rock, én a
pop irányzatot képviselem, így a lemezen többnyire poprock stílusú dalok vannak. A témavilág elég változatos, sok
mindenről próbáltam írni a szerelemtől a hazaszeretetig.
– A dal a tiéd című új szerzeményedhez egy egészen különleges videóklip is készült.
– Mindenképpen érdekes helyszínt szerettem volna, így
jött az ötlet, hogy hangárban forgassunk, ahol egy repülő
is van. Bár a dal nem a repülésről szól, a képi világa illik a
tematikához, ami nem más, mint a szerelem.

– Hogyan készülsz az erdélyi miniturnéra, és mit hallhat
majd a nyári színpad közönsége?
– Nagy reményekkel készülők rá. Nem egyszerű ebben
a helyzetben megszervezni, de mi mindent megteszünk a
járványügyi szabályok betartása, a közönség biztonsága érdekében. A repertoárban saját dalok és feldolgozások is
szerepelnek, ugyanakkor az új lemezem is kapható lesz.
Bízom benne, hogy az időjárás velünk tart, és kellemes élményt nyújtunk a zenekarral a marosvásárhelyi közönségnek.
A koncertre jegyek elővételben az attilajegy@gmail.com
e-mail-címen, valamint a 0758-133-617-es telefonszámon
foglalhatók, 16–21 óra között.

Mozart- és Mendelssohn-est Várjon Dénes
és a Bécsi Kamarazenekar előadásában

Érdekesnek ígérkező eseményre kerül sor május
20-án, csütörtökön, ma 20.30 órakor: Várjon Dénes
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és
a Bécsi Kamarazenekar ad online koncertet Mozart és Mendelssohn műveiből.

A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által
szervezett koncert mottója „Két csodagyerek, korai kompozíciók, érett pillanatok – Mozart és Mendelssohn”, a
műsor pedig a következő művekből áll – Mozart: 1. (Eszdúr) szimfónia, K. 16, Mozart: 12. (A-dúr) zongoraverseny,
K. 414, szünet után pedig Mendelssohn: 10. (h-moll) vonósszimfónia és Mendelssohn: a-moll zongoraverseny.
Közreműködik Várjon Dénes (zongora) és a Bécsi Kamarazenekar, műsorvezető Tóth Endre.
Amint azt a koncert beharangozójában olvashatjuk, Mozart mindössze nyolcéves volt, mikor papírra vetette első
szimfóniáját. A mű Leopold Mozart és Johann Christian
Bach erős hatását mutatja, miközben tartalmazza a szerző
utolsó, Jupiter szimfóniájának híres négyhangos motívumát. A zongoraverseny már a 26 éves Mozart alkotása, aki
saját bécsi debütálására komponálta a melódiákban gazdag
(csak az első tételben hat téma található), az említett Bach

RENDEZVÉNYEK

Helyi termelők vására

Május 21-én, pénteken 8 és 19 óra között a marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum udvarán újra megtartják a helyi termelők minden hónap harmadik péntekén
sorra kerülő vásárát. A látogatók különböző házi készítésű
termékek – élelmiszerek (sajtok, hentesáru, fűszerek,
szörpök), kézműves termékek és piperecikkek – gazdag
kínálatából válogathatnak.

Az Ariel színház műsora

Az Ariel színház május 23-ig egy előadásra várja nézőit a
Nyomda utcai nagyterembe. A helyek száma korlátozott,

fiú emlékének ajánlott darabot. Mendelssohn 12–14 évesen
szerezte tucatnyi vonósszimfóniáját. Közben pedig megírta
a-moll zongoraversenyét is, melyről gyakran nem vesz tudomást az utókor – méltatlanul. Pedig ha ezek a művek jó
kezekbe kerülnek, s olyan előadók szólaltatják meg, mint
például a Kossuth-díjas Várjon Dénes és a Menuhinnal,
Holligerrel, Brittennel, Barenboimmal dolgozó Bécsi Kamarazenekar, csoda történhet.
A szervező Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet
1875-ben alapították. A Zeneakadémia az egyetlen a Liszt
Ferenc nevét viselő intézmények közül, amelynek létrehozásában maga a híres zeneszerző is aktív szerepet vállalt.
A zeneoktatás és a zenetudomány bástyája, a világranglista
50 legjobb előadó-művészeti egyeteme között van. Szecessziós főépületének páratlan akusztikájú nagyterme legendás hangversenyhelyszín. Az intézmény elnyerte az
Európai Örökség címet kiemelkedő szellemi-művészi szerepéért, a hagyományok őrzéséért, kreativitásáért, nyitottságáért és dinamizmusáért.
A ma esti koncertről további részleteket a zeneakademia.hu oldalon találhatnak az érdeklődők. (Knb.)

telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454-es mobilszámon, naponta 9-13 óra között. Belépés maszkkal, a
bejáratnál történő érintésmentes testhőmérés és kézfertőtlenítés után. Hat év alatti gyerekeknek a maszk viselése nem kötelező. A színház magyar társulata május
21-én, pénteken 18 órától A varázstükör című produkcióját
játssza. Online előadások: május 23., vasárnap, 24., hétfő
– A kis hableány. Részletek, online jegyvásárlás, videó:
http://bit.ly/A_KIS_HABLEÁNY. Továbbra is elérhető online Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok gyerekelőadás, Puskás Győző előadásában. Rendező: Barabás
Olga. Részletek, online jegyvásárlás, videó:
https://bit.ly/A_kisfiú. Az Ariel színház májusi programja elérhető a honlapon:
http://bit.ly/NAPTÁR.
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Vendéglátóipari vállalkozásokat támogató törvényt
fogadott el a képviselőház

A képviselőház plénuma megszavazta annak a sürgősségi
kormányrendeletnek az elfogadását, amely a koronavírus-járvány által érintett vállalkozásokat hivatott segíteni a turizmus
és a vendéglátás terén. Kolcsár Károly, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője elmondta, a pénztámogatásokat
szabályzó rendeletet úgy módosították Miklós Zoltán Kovászna megyei képviselővel a parlament alsóházának szakbizottságában, hogy a támogatásokból a vállalkozásoknak adják
meg a lehetőséget arra, hogy az elmaradt pénzügyi kötelezettségeiket törleszthessék.
A Maros megyei törvényhozó kifejtette, hogy az elfogadott
törvény egy mentőöv mindazoknak a vállalkozásoknak, amelyeket súlyosan érintett a koronavírus-járvány gazdaságilag,
továbbá rámutatott egy újabb, általa kidolgozott módosításra,
amely értelmében az állam által támogatott vállalkozások fél
év–egy év között kell az első kifizetést követően kötelezően működjenek. „Az állam által nyújtott támogatás értéke maximum

a 2019–2020-as évek forgalomkülönbségének a húsz százaléka.
Ez egy rég várt pénzügyi támogatás a HORECA-soknak, azonban túl szigorú szabályok vonatkoztak a haszonélvező cégekre,
ezért úgy módosítottuk az előírást, hogy ne két évig, hanem fél
évtől egy évig kell fenntartsák és működtettessék vállalkozásukat az első kifizetéstől számítva” – mondotta.
Kolcsár Károly rámutatott arra is, hogy szintén az RMDSZ
hozzájárulásával törölték a jogszabályból azt a méltánytalan
előírást, amely a jelentkezés függvényében hagyta volna jóvá
a támogatást a vállalkozóknak. „Sikerült kiiktatnunk a méltánytalan elbírálási rendszert, amely a jelentkezés sorrendjében állapította volna meg a haszonélvezőket. Ennek
köszönhetően minden olyan vállalkozás részesülhet támogatásban, amely megfelel a pályázati kiírásnak, és teljes dokumentációt iktat” – fogalmazott a szövetség Maros megyei
parlamenti képviselője, majd hozzátette, hogy várhatóan júniusban fog elindulni az intézkedés. (RMDSZ-tájékoztató)

Ország – világ
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Újabb lazítások

Újabb lazításokat hoz az Ifjúsági és Sport-, illetve az
Egészségügyi Minisztérium közös rendelete: az országos járványügyi testület (CNSU) jóváhagyása nélkül lehet olyan kültéri sporteseményeket szervezni,
ahol a szurkolók létszáma a lelátók befogadóképességének 25%-a, ugyanakkor a már beoltott sportolókat nem kell a mérkőzések előtt tesztelni. A
sporteseményeken azok vehetnek részt, akik a rendezvény előtt legalább 10 nappal megkapták már
mindkét oltásadagot, vagy egy 24 óránál nem régebbi
negatív RT-PCR-tesztet, vagy egy igazoltan negatív
gyorstesztet tudnak felmutatni. A 25%-os arány túllépése csak a teszteredmények esetében megengedett, a beltéren szervezett rendezvényekhez pedig
továbbra is az Ifjúsági és Sportminisztérium ajánlása,
az Egészségügyi Minisztérium és az országos járványügyi testület jóváhagyása szükséges. A rendezvényeken továbbra is kötelező a maszk viselése és a
távolság betartása. (RMDSZ-tájékoztató)

Felgyorsított közbeszerzés

A kormány létrehozott egy bizottságot, amelynek az
a dolga, hogy kidolgozzon egy jogszabályt, amely lecsökkenti az infrastrukturális projektekre vonatkozó
közbeszerzési pályázatok megtámadására vonatkozó határidőket – jelentette be szerdán Dan Barna.
A kormányfőhelyettes szerint meg kell találni az európai jogszabályok által megengedett jogi változatokat, hogy ez a fellebbezés nevű „nemzeti sport” ne
akadályozza a projektek kivitelezését, mert évek teltek el olyan pereskedésekkel, amelyek nem vezettek
semmi eredményre. (Agerpres)

Dragnea kérelmének tárgyalását
elhalasztották

Május 26-ára halasztotta a bukaresti törvényszék a
három és fél éves börtönbüntetését töltő Liviu Dragnea feltételes szabadlábra helyezési kérelmének tárgyalását. A volt szociáldemokrata pártelnök
ügyvédje, Flavia Teodosiu egészségi okok miatt nem
jelenhetett meg szerdán a törvényszéken, ezért jövő
hétre halasztották a tárgyalást. Alapfokon a bukaresti 5. kerületi bíróság elutasította a feltételes szabadlábra helyezési kérelmet, Dragnea azonban
megfellebbezte a döntést. A volt PSD-elnök megpróbálta megakadályozni, hogy a bukaresti törvényszéken tárgyalják a fellebbezést, és kérte az ügy
áthelyezését egy másik törvényszékre, ennek az
igénylésnek az elbírálását azonban kedden elhalasztotta az ítélőtábla. (Agerpres)

Családorvoshiány

Megváltoztak a beutazási szabályok Ausztriában

Forrás: RMDSZ

Szerdától megváltoztak az Ausztriába történő beutazási szabályok, az osztrák hatóságok új kockázati csoportokba sorolják az országokat, köztük
Magyarországot alacsony fertőzöttségűbe – közölte
a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős
operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szervezet szerdai online sajtótájékoztatóján.

Kiss Róbert ismertette: az alacsony fertőzöttségűek mellett
egy másik csoportba sorolják a magasabb kockázatú országokat, továbbá megkülönböztetik „a vírusvariáns államokat”.
Az a magyar állampolgár, aki rendelkezik 72 óránál nem
régebbi negatív PCR-teszteredménnyel, vagy 48 órán belüli

negatív antigénteszt-eredménnyel, vagy igazoltan átesett a betegségen, vagy rendelkezik két védőoltással, karanténkötelezettség nélkül léphet be az országba. Annak sem kell
karanténba vonulnia, aki a védőoltásnak csak az egyik dózisát
kapta meg, de azt a belépésnél legalább 22 nappal korábban.
Mindezek nélkül is be lehet utazni a magyaroknak Ausztriába,
de ahhoz, hogy az illető ne kerüljön karanténba, 24 órán belül
PCR-tesztet kell csináltatnia.
Az alezredes rámutatott: a beutazáshoz továbbra is szükséges regisztrálni az erre szolgáló online felületen, a tervezett
időpont előtt 72 órával. Hozzátette: az új szabályok tételes ellenőrzése miatt a határátkelőknél várakozással kell számolni.
(MTI)

Komoly kihívást jelent
a használt arcmaszkok újrahasznosítása

Világszerte komoly kihívást jelent a koronavírusjárvány megfékezésében kulcsszerepet játszó, eldobható
arcmaszkok
újrahasznosítása:
Ausztráliában útépítési alapanyaggá alakítanák a
kutatók, az Egyesült Államokban padokat, Franciaországban autókárpitot gyártanak belőlük.

Az Amerikai Vegyészeti Társaság (ACS) adatai szerint világszerte nagyjából 129 milliárd eldobható védőmaszkot használnak
el
havonta
–
olvasható
a
PhysOrg
tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.
A polipropilénből készült maszkok használat után általában
a kukákba, majd a szeméttelepekre kerülnek, esetleg elégetik
őket. Találkozni velük azonban az utcákon, a folyókban és az
óceánokban is, ahol fenyegetést jelentenek az állatvilágra.
A kutatók és a vállalatok is keresik a módját a használt arcmaszkok újrahasznosításának.
Nagy-Britanniában számos kórház beszerezte a cardiffi
székhelyű Thermal Compaction Group zúzó- és tömörítőgépét, amely kék színű táblákká olvasztja össze a védőruházatokat és a sebészeti maszkokat. A kapott anyagból egyebek
között kerti székek és asztalok készülnek.
Franciaországban az újrahasznosítással foglalkozó Tri-o et
Greenwishes nevű vállalat havonta – 250 eurótól kezdődő
áron – begyűjti ügyfeleitől, köztük párizsi kórházaktól, a TF1
televíziós csatornától és a Saint-Gobain építőipari konszerntől
a speciális szemetesekbe kidobott arcmaszkokat.

A vállalat újrahasznosító üzemében kézzel kiválogatják a
maszkok közé véletlenül bedobott zsebkendőket, kesztyűket
és poharakat, majd a maszkokat egy hétre „karanténba” helyezik.
A maszkokat végül két észak-franciaországi cég feldarabolja, fertőtleníti, és kivonja belőlük a polipropilént, amelyből
aztán autókárpit és egyéb műanyag autóalkatrész készül.
A Tri-o et Greenwishes eddig egytonna arcmaszkot hasznosított újra, és reményei szerint év végéig eléri a 20 tonnát.
Ez azonban csak egy csepp a maszktengerben. Egy januári jelentés szerint ugyanis tavaly csaknem 40 ezer tonna maszk
landolt a szemétben – újrahasznosítási opció nélkül – Franciaországban.
Az amerikai New Jersey állambeli Trentonban működő TerraCycle speciális hulladéktárolókat kínál az eldobható maszkok számára 88 dollártért. A begyűjtött arcmaszkokat aztán a
partnercégek műanyagszemcsékké alakítják. Ezeket eladják a
különböző gyártóknak, akik egyebek között padokat és burkolatokat készítenek belőlük.
A melbourne-i RMIT Egyetem kutatói szerint a fertőtlenített
és feldarabolt arcmaszkok, valamint feldolgozott kőtörmelék
elegyéből rugalmas és erős útépítési alapanyagot lehet előállítani. Hárommillió arcmaszkra van szükség egy kilométernyi
úthoz. A szakemberek jelenleg partnereket keresnek egy próbaútszakasz megépítéséhez, és a maszkok cementben való
használatát is vizsgálják. (MTI)

Csaknem hétszáz romániai településen nincs családorvos – hívta fel a figyelmet szerdán a Romániai
Orvosi Kamara elnöke. Daniel Coriu közölte: a Romániában praktizáló 14.400 családorvos és általános orvos 37 százaléka 60 évnél idősebb. Elmondta:
országszerte 55.942 szabadfoglalkozású orvos dolgozik, ezekből mintegy 29 ezer a fővárosban, valamint Kolozs, Temes, Iaşi, Dolj és Maros megyében,
a többi megyében összesen 27 ezer van. Tizenkét
megyében kevesebb mint ötszáz, három megyében
kevesebb mint háromszáz az orvosok száma.
(Agerpres)

Esőriadó

Az ország 19 megyéjére érvényes narancssárga riadót adott ki szerdán az Országos Meteorológiai
Szolgálat (ANM) a várható esőzések miatt. Huszonhárom megyére sárga riadót adtak ki az esőzések
és viharok miatt, ez pénteken 11 óráig van érvényben. Erdélyben, Máramarosban, Olténia, Munténia
és Moldva dombvidékein, valamint a Keleti-Kárpátok
északi részén záporok, zivatarok várhatók, amelyeket villámlás, megerősödő szél és helyenként jégeső
kísérhet. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 25, helyenként a 40-50 litert négyzetméterenként. A sárga figyelmeztetés Fehér, Kolozs, Gorj,
Máramaros, Szeben, Argeş, Beszterce-Naszód, Hunyad, Maros, Szilágy, Vâlcea, Brassó, Kovászna,
Hargita, Neamţ, Szatmár,Vrancea, Bákó, Buzău,
Dâmboviţa, Mehedinţi, Prahova és Suceava megyére érvényes. (Agerpres)

Szakértelem és politika

(Folytatás az 1. oldalról)
A dolog lényege, hogy ismét nyilvánvalóvá vált: Romániában a nyilatkozatok ellenére nem a szakértelem,
hanem a politikai hovatartozás a fő kritérium akkor, amikor egy közintézmény vezetői állását kell betölteni. A
gond az, hogy míg tőlünk nyugatabbra az államtitkári
tisztségeknél „megállnak” ezzel a gyakorlattal, nálunk
egy állami intézménynél lassan már a takarítónő is valakinek a valakije kell legyen. Aztán nem kell csodálkozni, ha minden úgy megy, ahogy megy…
De ne legyünk ennyire borúlátóak. Igaz, hogy az ország út-, közmű-, közlekedési infrastruktúrája romokban
hever, de a jó hír az, hogy az Európai Unió országai
közül Románia gazdasága fejlődött a legdinamikusabban az idei első negyedévben, az ország bruttó hazai terméke (GDP) 2,8 százalékkal nőtt az előző három
hónapban jegyzetthez képest. Ezt mondja az Eurostat,
összhangban az Országos Statisztikai Intézettel. Ennél
már csak az a jobb hír, hogy a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) is felfelé módosította Romániára vonatkozó növekedési előrejelzését, és 6 százalékos gazdasági bővülést
vár erre az évre, azt becsülve, hogy Romániát csak Spanyolország fogja megelőzni. Dăncilákkal vagy nélkülük,
szinte mindegy…
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Megugrott a folyók vízhozama

(Folytatás az 1. oldalról)
A marosvásárhelyi szakaszon
észlelt magasabb vízállásról, a
szennyezettség fokáról a Maros
Vízügyi Hatóság és az Aquaserv
ivóvíz-szolgáltató vállalat szakembereit kérdeztük.
Mint megtudtuk, a Maros vízhozama az utóbbi 24 óra alatt a háromszorosára emelkedett, de a
Maros felső szakaszán, a mellékágakra, a Görgény patakára, a Nyárádra és mellékágaira, illetve
Backamadarasnál, valamint a KisKüküllőre és az Aranyos folyóra is
árvízkészültséget rendeltek el május
21-én 24 óráig.
A Maros Vízügyi Hatóság szakemberei a megye kritikus pontjait
folyamatosan ellenőrzik, hogy
amennyiben egy folyó vagy mellékfolyó kilépne a medréből, lehetőleg
ne ingatlanokban tegyen kárt.
Amint a Maros Vízügyi Hatóság
sajtóképviselője, Călin Fokt hangsúlyozta, míg két napja a folyók
vízhozama a sokévi átlag alatt volt,
az utóbbi 24 órában lehullott csapadék következtében a Maros vízhozama a háromszorosára nőtt. A

legnagyobb csapadékmennyiséget –
25 litert négyzetméterenként – a
Görgény patakán Libánfalván mértek. Ratosnyánál a Maroson 10 litert négyzetméterenként, a Nyárád
jobbágyfalvi szakaszán 14 liter esett
négyzetméterenként, Beresztelkén
8 l, a Nagy-Küküllő segesvári szakaszán 5 liter, a Kis-Küküllőn Sóváradon 25,3 l, Szovátán 18 l,
Balavásáron 5 l, a Bözödi-tónál
pedig 12 l négyzetméterenként.
A lehullott csapadékmennyiség
nyomán pedig rohamosan megnőtt
a folyóvizek vízhozama is. Tegnap,
május 19-én, az alábbi értékeket
mérték: a Maros vízhozama 182
köbméter lett másodpercenként a
megszokott 62 köbméteres évi középátlag helyett, a Görgény patakának vízhozama ötszörösére nőtt, az
évi középátlag 10 köbméter helyett
50 köbméter zúdult le, a Nyárád
fintaházi szakaszán a száraz időszakban megszokott 5 helyett 22
köbméteres vízhozamot mértek egy
másodperc alatt, Szovátán, a KisKüküllőn az évi középátlag 8 köbméter helyett 47 köbméter víz
érkezett másodpercenként.

Jelenleg a növekvő vízhozamok
miatt Nyárádszeredában, Backamadarason és Balavásáron is figyelmeztető jelzéseket adtak ki, ez
május 21-én is egész napra érvényes lesz. A vízügyi szakembereknek a jobbágyfalvi, bözödi és
zetelaki gyűjtőtavak révén eddig sikerült megakadályozni a folyók
megáradását, ezt folyamatosan kö-

Megszavazta a képviselőház az 5G
technológia telepítéséről szóló
törvénytervezetet

Nagy többséggel, a kormány által
beterjesztett formában fogadta el a
képviselőház szerdán az 5G technológia telepítéséről szóló törvénytervezetet, amely lehetővé teszi, hogy
kizárják Kínát, illetve a kínai Huawei
telekommunikációs óriáscéget a romániai 5G távközlési hálózatok kiépítéséből.

A szenátusi megerősítésre váró jogszabály leszögezi: kizárólag nemzetbiztonsági
– a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) jóváhagyása alapján kiadott miniszterelnöki –
jóváhagyással rendelkező gyártók szállíthatnak műszaki eszközöket és szoftvereket az
5G hálózatok kiépítéséhez és működtetetéséhez a romániai mobilszolgáltatók számára.
A tervezet azokat az – ötödik generációs
(5G) mobilhálózatok kiépítésével kapcsolatos – alapelveket foglalja jogszabályba,
amelyekről Donald Trump amerikai és
Klaus Iohannis elnök 2019 augusztusában a
washingtoni Fehér Házban írt alá megállapodást.
A romániai 5G hálózatoknál használt

technológiát csak átlátható tulajdonosi szerkezettel rendelkező, tisztességtelen üzleti
előélettől mentes cégek szállíthatják, amelyek nem állnak idegen állam ellenőrzése
alatt (kivéve, ha az illető országnak független igazságszolgáltatása van), és amelyek
alávetik magukat az átlátható vállalati működési gyakorlatot megkövetelő jogszabályoknak.
A képviselőház szakbizottsága előzőleg
elutasította azokat az ellenzéki javaslatokat,
amelyek az Európai Bizottság (EB) láttamozását feltételező – és ezzel az 5G-tender kiírását hátráltató – műszaki feltételeket
foglaltak volna a jogszabályba. Korábban
Gabriel Nasui gazdasági miniszter is jelezte,
hogy már a tervezet parlamenti vitája előtt
tájékoztatni kellett volna annak tartalmáról
az EB-t. Mivel álláspontját Florin Cîţu kormányfő nem osztotta, a miniszter közölte,
hogy az általa vezetett minisztérium támogatja a jogszabály elfogadását.
A törvénytervezetet sürgősségi eljárással
tárgyalták, hogy mielőbb kiírhassák az 5G
frekvenciaaukciót, amelytől 600 millió euró
bevételt remél a kormány. (MTI)

Tavaly a romániai bankok
több mint 200 millió eurót fordítottak
a digitalizációra

Tavaly a romániai bankok több mint
200 millió eurót fordítottak a digitalizációra – derült ki a bécsi székhelyű
Finnoconsult banktanácsadói cég felméréséből, amelyet a Horváth csoport nemzetközi tanácsadó cég
romániai leányvállalata ismertetett
kedden.

A felmérés szerint a bankszámlák kizárólag online úton történő megnyitása az eddigi
legmagasabb szintet érte el tavaly, így a romániai bankok 60 százaléka tette lehetővé
ezt, míg 2019-ben ez az arány csak 25 százalék volt. Nemzetközi szinten a bankok 66
százaléka tette lehetővé a bankszámlák online megnyitását, míg ez az arány 2019-ben
55 százalék volt. Iulia Malioukis, a Horváth

csoport romániai leányvállalatának képviselője szerint a koronavírus-járvány következtében világszerte dinamikusan nőtt a banki
digitalizáció, de az olyan országokban, mint
Románia ennek hatásai nyilvánvalóbbak
voltak. Úgy vélte, hogy az ügyfelek is nyitottabbakká váltak a digitális eszközök használatára, a bankok pedig sokkal
versenyképesebb és felhasználóbarát alkalmazásokat, felületeket dolgoztak ki, hogy
virtuálisan léphessenek kapcsolatba ügyfeleikkel.
Emlékeztetett, hogy 2019-ben a romániai
bankok fele biztosított mobilalkalmazásokat
ügyfeleinek, 2020-ban viszont már valamennyi pénzintézet kifejlesztett ilyen alkalmazást. (MTI)

vetik, hogy szükség esetén szakszerűen közbeléphessenek.
Az ivóvízellátás zavartalan
A Maros folyó fokozott szennyezettsége ellenére a megyeszékhelyi
ivóvíz tisztítása és az ellátás zavartalan. A marosvásárhelyi vízüzemtől kapott tájékoztatás szerint az
Aquaserv ivóvíz-szolgáltató szóvivője, Nicu Tomuleţiu megkeresésünkre kifejtette, hogy az ivóvíz
minőségét nem befolyásolja a

Létlelet

Náthán dédapja száz évvel ezelőtt Nagyteremiben a csendőrőrs előtt haladt el, amikor két csendőrlegény csupa szórakozásból
– mert ugyan mi történik Nagyteremiben?
Legfeljebb ellop Péter Páltól egy tyúkot, és
Mitu a lui Tatu részegen beleköt a fűzfába,
és a fízfa visszaüt – meglátták Náthán dédapját, aki éppen egy kisebb kordét tolt maga
előtt, és házalt. Ezzel-azzal. Magukhoz intették, ráparancsoltak szerdán, hogy mondja el
a szombati imát, majd mikor vonakodott,
agyba-főbe verték, szép fényes csizmájukkal,
de lehet, hogy csak vasalt cipő volt rajtuk,
megrugdosták. Náthán panaszt tett a járásbíróságon, látleletet is felvétetett, megígérték
neki, hogy az ügyet elintézik. A vétkesek fenyítésben részesülnek. Aztán Náthán dédnagyapja várhatott, nem
történt semmi. Akkoriban ez volt a szokás.
Azaz mégis történt
valami, közben kitört a
háború, és Náthán dédnagyapját és családját
bevagonírozták, Náthán nagyapját behívták,
de csak munkaszolgálatos lehetett, nem kapott fegyvert, hogy harcolhasson, pláné meg
védhesse magát, csak egy csákót és lapátot.
Tankcsapdát, árkot, sírt, mikor mi volt sürgősebb, ásott. Hadifogságba esett negyvenháromban,
és
hét
évet
töltött
Krasznojarszkban. Hazatértekor perfektül
beszélte a hadioroszt. Vagy lágerruszkit.
Nem volt állása, hát jelentkezett a Zsdanovra, átképezte magát oroszra, és évekig tanította a győztes Szovjetunió egy részének
nagy és klasszikus nyelvét. Szerette ezt a
nyelvet és irodalmát, mindennek ellenére.
Csak hát ő volt a „más nemzetiségűek”
(szaknyelven: alte naţionalităţi) kategória
egyetlen képviselője a tantestületben, noha
párttag volt, bármikor körözött a leépítés
saskeselyűje az iskola felett, őt szemelte ki az
igazgatóság, küldték el, tették át más iskolába, ide-oda dobálták, átszervezték. Végül
még az orosznyelv-oktatást is megszüntették,
jóval a rendszerváltás előtt. Náthán nagyapja akkor mezőgazdasági ismereteket, éneket és szépírást tanított, hogy kijöjjön a
katedrája. Na azért néha összegyűlt egy osztályra való oroszos is. Mit mondjak, nem az
éltanulókból. Nem tehetett semmit. Nem volt
fegyvere, gyógyszere a történtek ellen.
Náthán apja a háború után született.
Mikor az ő apja – a lapátos orosztanár – hazatért harmincnyolc évesen a messzi Krasznojarszkból. Náthán apja már szabad volt:
szabad volt beiratkoznia az iskolába, elvégezni azt, beiratkozni az egyetemre, na persze felvételivel, de bekerült, mert nem volt
baj a származásával, csak a nacionáléjával,
éppen ezért nem követte hajlamait, nem lett
irodalmár vagy festőművész, de jó mérnök

Maros nagy vízhozama. A folyóvíz
zavarosságmérése átlag 20–50
NTU értékek között mozog, ez a jelenlegi szennyezettség miatt meghaladja az 1000-es értéket. A
víztisztító üzemben az ivóvíz-előállítási folyamat részeként bevezettek
egy előderítési fázist is annak érdekében, hogy a sűrű szennyezőanyagot eltávolítsák, még mielőtt az
ivóvízkezelési folyamatban a kimondott víztisztítási technológiára
sor kerül.

Fotó: Szer Pálosy Piroska

lett. Egy nagy gyárban dolgozhatott a szocializmusért és a rabbiátus főmérnökért. Szalajtották a Klein gyereket, ugráltatták,
ugratták. Fizetésemeléskor valahogy sokkal
többször maradt ki, mint Mircea vagy Tibisor, mint Hansi, aki végül is megunta az
egyensúlyozást, egyszer nem jött haza egy
jugo kirándulásról, rokonai után futott, és letelepedett asszem Nürnberg mellett egy kisvárosban. Mondták, boldog, naponta
uszodába mehet, és hétvégén, ha kedve van,
csak úgy átugorhat Párizsba.
Náthán apja soha nem járt Párizsban.
Nem kapott útlevelet, viszont felkereshette az
NDK-t, Csehszlovákiát, szerette kétévente
Budapesten az erős presszókávét. Egy napon
a főmérnök magához hívatta. Négyszemközt
voltak, bezárta az ajtót
is, jól leteremtette.
Abban sajnos tökéletesen igaza volt. Nem
működött a szerkezet,
amit exportra szántak. Bukarest visszadobta.
De az egész dolgot Náthán apjának a nyakába varrta. És váratlanul előkerült a nemzetisége, az a nyavalyás nyámja. Minden
ősapja. Mert a főmérnök rabbiátus volt,
heves vérmérsékletű. Évek óta magasvérnyomás-betegséggel és a tervszámokkal küzdött.
Hősünk apja védtelen volt. Nem emlegethette
viszonzásul a főmérnök elvtárs apukájának
bocskorszíjait. Ízlése, neveltetése ellen való
volt. Így hát Hansi útját követte – csak Kelet
felé. Egy kisvárosban, Holonban halt meg
békés öregségben úgy a század vége felé.
Náthán még itt született, beszél magyarul,
románul, héberül, egy keveset arabul, megtanult angolul és önszorgalomból németül.
Érettségit már Tel-Avivban tett, fél évig gyötörte a nyelvszegénység és a másféle betűk.
Aztán egyenesbe jött. Egyetemre járt a Technionba, ma mérnök, természetesen ájti.
Többször viselt egyenruhát, mint szalmakalapot. Természetesnek vette, mint ahogyan
azt is, hogy a szomszédjában két arab család
lakik, meg jemeniták, és Etiópiából kimenekített falasák.
Náthán ismerte dédapja történetét, tudott
az elhurcolt, megölt, elgázosított rokonokról,
a kivándorlásról és az otthonra találásról.
Ezeknek mind tudatában volt. Ez egy olyan
ország. Ó-Új, ahogyan a Dohány utcában
született álmodozó megírta, tudod, Herzl Tivadar.
És most két hete felnézett az égre, miközben lement családjával az óvóhelyre. Mert
rakéták százait lőtték ki lakhelyére. Aggódom
érte. Együttérzek vele, mert Náthán a barátom. Olykor szkájpolunk. Telefonálunk egymásnak.
Azt mondta, ő nem fél. Megvédik, és megvédi magát. Különben sem ő kezdte.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Adománygyűjtés az erdélyi magyar ajkú látássérültek érdekében

Rehabilitációs központot hoznának létre

Februárban indította el közösségi adománygyűjtő kampányát
az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület, amelynek a
célja egy elemi rehabilitációs központ befogadására alkalmas,
többfunkciós épület megvásárlása. A célösszeg 1 millió euró,
amiből eddig közel tízezer eurót sikerült összegyűjteni. A rehabilitációs támogatás nagy segítséget jelentene a felnőttkorban látásukat elvesztő embereknek abban, hogy a
hátrányos helyzetük ellenére teljes életet éljenek. Az egyesület másik fontos célja oktatási központ létrehozása az erdélyi
magyar látássérült gyerekek és fiatalok számára.

Menyhárt Borbála

Az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület a Romániában élő,
magyar ajkú látássérültek érdekében tevékenykedik, és jelenleg egy
magyar tannyelvű, bentlakásos oktatási intézmény, valamint egy
elemi rehabilitációs központ létrehozásán dolgoznak. A központra,
amelyet Székelyudvarhelyen hoznának létre, és az ország különböző
részein élő, magyar anyanyelvű
nemlátókat szolgálná ki, nagy szükség van, ugyanis ahogy a vak és
gyengén látó gyerekek számára
nincs magyar nyelvű, sajátos tanrendű tanulási lehetőség, úgy a látássérült felnőttek rehabilitációját
segítő szolgáltatás is hiányzik –
mutatott rá Butu Arnold Csaba, az
egyesület elnöke.
Magyarország kormányának köszönhetően az iskolaprojekt résztámogatást kapott. A rendelkezésre
álló keret, illetve az iskolaprojektre
kiszemelt ingatlan és a hozzá tartozó terület méretei miatt a rehabilitációs központ tervét le kellett
választani az eredeti koncepcióról,
miszerint a látássérült gyerekek és
felnőttek igényeit is kiszolgáló,
egyetlen nagy központot hoznak
létre, így két külön projektként kezelik a speciális oktatási intézmény,
illetve a látássérült felnőtteknek
szánt rehabilitációs központ tervét.
A látássérült gyerekek szüleivel
való beszélgetések során gyakran
megkérdezik, hogy mikor indul az
iskola, ezért az igények pontos ismerete, valamint a túl hosszasra becsült kivitelezési idő miatt az
egyesület vezetősége úgy döntött,
előveszi a rehabilitációs központ
tervét, és a megfelelő ingatlan megtalálását követően támogatókat
keres a megvásárlásához.
Az intézmény elemi rehabilitációs központként működne, ugyanakkor a látássérült gyerekeknek
szánt speciális oktatási intézmény
felépüléséig bentlakásként és elemi
osztályos iskolaként is szolgálna,
egy mintaprojekt keretében, amelynek szakmai tapasztalatait, tanulságait a későbbiekben hasznosítani
tudnák a majdani iskola működtetésében. Emellett a központban a más
helységekből Székelyudvarhelyre
érkező gyógypedagógusoknak ideiglenesen lakhatást biztosítanának,
az egyesület székhelyét is oda költöztetnék, illetve Braille- és hangoskönyvtárat, segédeszközboltot és
kölcsönzőt működtetnének benne –
számolt be a terveikről az egyesület
elnöke. Az adománygyűjtő kampánnyal célul tűzték ki az elemi rehabilitációs központhoz az ingatlan
mielőbbi megvásárlását.
A beruházás összértéke, amely az
ingatlan vételárát, a felújítások költségét, segédeszközök beszerzését,

Butu Arnold Csaba

szakemberek képzését, valamint az
egyéves működési kiadásokat is tartalmazza, több mint 900.000 euróra
rúg, ebből eddig közel tízezer eurót
gyűjtöttek össze.
Butu Arnold Csaba hangsúlyozta, bíznak a közösség támogatásában, ugyanis erre már volt példa
1903-ban, amikor nagyrészt közösségi összefogással sikerült felépíteni egy oktatási intézményt, melyet
azonban a közösség rövid időn
belül, 1920-ban el is veszített, és
azóta sincs magyar tannyelvű sajátos oktatás az erdélyi magyar ajkú
látássérülteknek.
Sokan maradnak ki az oktatásból
Az egyesület 2018 óta dolgozik
az önálló, magyar tannyelvű, bentlakásos speciális oktatási intézmény
létrehozásán vak, alig és gyengén
látó gyerekek számára, ugyanis
rendkívül fontosnak tartják a magyar látássérült gyermekek anyanyelvű oktatásának az újraindítását.
Butu Arnold Csaba elmondta,
egy felmérés szerint, amit a gyermekjogvédelmi igazgatóság segítségével a szülőkhöz eljuttatott
kérdőívek alapján készítettek, Hargita, Kovászna és Maros megyében
193 magyar nemzetiségű látássérült
gyermek él, akikből kevesebb mint
tízen tanulnak speciális, román
tannyelvű intézményben, nagy részük integráltan tanul, de számottevő az oktatásból kimaradó

gyerekek száma, főleg a vidékiek
körében. Ugyanakkor jellemző a
korai iskolaelhagyás, ezzel is magyarázható a látássérült értelmiségi
réteg szinte teljes hiánya.
Jelenleg Romániában hét szegregált intézmény látja el a vakok és
gyengénlátók oktatását, egyikben
sincs magyar tannyelvű oktatás.
Csupán a kolozsvári intézményben
van lehetőség magyar nyelvű opcionális foglalkozásokra, melyek ke-

Fotó: erdelyivakiskola.org

retében egy lelkes magyar tanárnő
meséket, verseket, irodalmi műveket ismertet meg a gyerekekkel. Bár
alkotmányos jog az anyanyelven
való tanulás, amit a 448/2006-os fogyatékossági törvény is szabályoz,

évtizedek alatt sem történt előrelépés ez ügyben, ezért célja az egyesületnek az áldatlan állapot
megszüntetése.
Az oktatási intézmény létrehozásán túl az egyesületnek a látássérülszakosodott
magyar
tekre
gyógypedagógus-képzésben is szerepet kell vállalnia, ugyanis a
gyógypedagógia ezen ágában nincsen képzés Romániában – jegyezte
meg az elnök.
A szülőkkel, székelyföldi és magyarországi gyógypedagógusokkal
való beszélgetések alapján, valamint az erdélyi magyar látássérült
gyerekek helyzetét elemezve szükségesnek tartják az önálló, speciális
tanrendű, bentlakásos magyar
nyelvű oktatási intézmény létrehozását.
– Nagyon sok véleményt hallgattunk meg az integrált, illetve szegregált oktatás tekintetében, és ennek
alapján kijelenthető, hogy az elméleti pedagógusok az integráció, míg
azon pedagógusok, akik a gyakorlatuk során foglalkoztak látássérült
tanulókkal, a szegregált oktatás
mellett teszik le a voksukat. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy azok
a felnőttek, akik speciális oktatásban részesültek, még ha rövidebb
ideig is, olyan kompetenciák birtokába jutottak, amelyek önbizalommal töltik el őket, önellátóak és
önállóak. Egyáltalán nem mindegy,
hogy a látássérült gyereket ösztöneit kihasználva, fejlesztve és formálva készítik fel az életre, vagy
már felnőttként próbálják önállóságra, közlekedésre tanítani, miután a szakemberek segítségének
hiánya miatt már tévesen rögzültek
dolgok, a másság miatti akadályok
frusztrálttá, félénkké és visszahúzódóvá tették, vagy azért nem lett önálló, mert mindig volt segítsége.
Nem kifejezetten a segítségnyújtás
neveli kiszolgáltatottnak az egyént,
hanem, mint ahogyan már benne
van a szóban, a kiszolgálás, mely
egyfelől érthető módon a szülők részéről a túlzott féltésből, másfelől a
szakmai háttér hiányából fakad.
Hangsúlyoznunk kell, hogy mi a
fokozatos integráció hívei vagyunk,
tehát az elemi oktatást szegregáltan, az általánost félintegráltan,
ahol a látássérült gyerekek a szünetekben és iskolán kívüli tevékenységek alkalmával találkoznak látó
társaikkal, míg a gimnáziumi oktatást teljesen integráltan kívánjuk
megvalósítani. Ugyanakkor szeretnénk szakmát is tanítani azoknak a
gyerekeknek, akik nem tudnak,
nem akarnak középiskolát végezni
vagy a képességeik nem teszik ezt
lehetővé. Alternatív megoldást sze-
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retnénk nyújtani azoknak a szülőknek, akik jelenleg az integrált oktatást magyar nyelven, vagy a
szegregált oktatást román nyelven
választották, és választási lehetőséget azoknak a szülőknek, akik kiskorú látássérült gyerekeik számára
keresik a legmegfelelőbb oktatási
intézményt és formát, követve ezzel
a nemzetközi viszonylatban jól bevált módszereket. Az egyesület elnöke szerint a tapasztalat az, hogy a
szülők egy része nincsen tisztában
a jogaival, és nem harcol érte akkor,
amikor a tanintézetek részéről a legcsekélyebb elutasítást is érzik, anynyira megviseli őket a helyzet. Ezt
a terhet szeretnék levenni a vállukról. Mint mondta, semmiképp sem
akarjék szegregálni a gyerekeket,
emiatt csak az elemi osztálybeli oktatás lenne speciális, ugyanis ennek
a lényege az, hogy a gyerekeket tanítsák meg tanulni, fektessék le az
alapokat, hogy majd sikeres legyen
az integráció. – A sikeres integráció
egyik kulcsa, hogy egymástól tanuljanak. Ha otthon azt mondják a gyereknek, ne csinálja, mert nem képes
rá, ez rögzül benne, de ha látja,
hogy ugyanabban a helyzetben lévő
társa képes az adott dologra, az ösztönzőleg hat rá – tette hozzá.
Néha csak egy kis ösztönzésre van
szükség a teljes, aktív élethez
Butu Arnold Csaba megjegyezte,
eredetileg a nem látó gyerekek
anyanyelvi oktatására szerettek
volna megoldást találni, ám az idők
során látássérült felnőttek is kezdtek hozzájuk fordulni, nemcsak
Hargita megyéből, hanem a Székelyföld különböző pontjairól is. Az
egyesület elnöke elmesélt egy történetet, amikor két hölgy kereste
meg őket azzal, hogy van egy ismerősük, aki 7 éve elvesztette a látását,
és azóta ki sem mozdult a lakásból.
Az egyesület tanácsára vásároltak
neki egy jó minőségű telefont, megtanították kezelni, azóta használja a
közösségi oldalakat, társra talált,
akivel összeköltözött, a lakásfelújításba is belevágott, azaz ismét kinyílt előtte a világ. – Ez lenne a
célja a rehabilitációs központnak,
hogy egy kis segítséget kapjanak az
emberek, megtapasztalják, hogy
vannak sorstársaik, akik tartalmasan élnek, dolgoznak, interneteznek, jönnek-mennek. Tehát az
önsajnálat helyett döbbenjenek rá,
hogy akkor is van élet, ha az ember
nem lát – hangsúlyozta az egyesület
elnöke.
Azok a cégek, magánszemélyek,
akik adományukkal támogatnák az
egyesületet,
megtehetik
a
www.erdelyivakiskola.org honlapon.

Fotó: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
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Jó hangulatú hétvégi program

Állatsimogató a család aprajának-nagyjának

Kisgyerekes családok számára ideális
úti cél hétvégi kirándulásra a lassan
több mint egy hónapja Zeteváralján
megnyílt állatsimogató. A három hektár területen a gyerekek és a felnőttek az állatok között sétálhatnak, ölbe
vehetik, megsimogathatják és megetethetik őket. Az érdeklődés messze
felülmúlta az ötletgazda várakozásait,
hétvégenként több száz látogató érkezik nemcsak a környékről, hanem
távolabbról is, Kolozsvárról, Sepsiszentgyörgyről, Marosvásárhelyről is
sok vendéget fogadtak a nyitás óta.

Menyhárt Borbála

Április elején nyitotta meg kapuit a Hargita
megyei Zetelaka községhez tartozó Zeteváralján festői környezetben, jól megközelíthető helyen a Babusgató állatsimogató és állatpark, ahol nem választja el ketrec a
látogatót az állattól, hanem testközelbe kerülhetnek, megérinthetik, megsimogathatják, és
kézből etethetik őket. Olyan kezdeményezés
ez, amelyhez hasonló nincs a környéken,
talán ez is az oka, hogy az érdeklődés olyan
nagy iránta – mondta el lapunk érdeklődésére
Babos Zsolt ötletgazda. A turizmussal foglalkozó vállalkozó tavaly vásárolt több szelídí-

tett dámszarvast, majd arra lett figyelmes,
hogy egyre több autó áll meg az út szélén, az
emberek felfigyelnek az állatokra, kiszállnak,
és etetik őket. Ez is az állatpark mielőbbi
megnyitására ösztönözte, ami régi álma –
jegyzi meg az ötletgazda, majd leszögezte,
nem szeretnének állatkertet létrehozni, a cél
az, hogy a látogatók érintkezhessenek az állatokkal, ugyanis sok esetben terápiás jellegű
is lehet ez, jótékony hatással van a testi és
lelki egészségre, pozitív energiákat szabadít
fel, sok helyen alkalmazzák már az állatterápiát. Volt olyan szülő, aki miután többször is
visszatért gyerekeivel az állatsimogatóba,
utólag megjegyezte, sokkal nyugodtabban viselkedtek, aludtak a gyerekek a látogatás után
– számolt be a visszajelzésekről Babos Zsolt.

Fotó: Facebook (Babos Zsolt)

ugyanannyi bárány, szamár, tyúkok, pulykák,
kiskutyák, cicák, valamint vietnámi csüngőhasú malacok várják a látogatókat. Babos
Zsolt elmondta, a továbbiakban bővíteni szeretnék az állatállományt, hogy új élményekkel szerezhessenek örömöt a visszatérő
látogatóknak is. Nemrég vásárolt Magyarországról egy alpakát, ezzel bővül legközelebb
az állatállomány. Fontos szempont, hogy
olyan, szelíd állatok lakják be a parkot, amelyek nem rúgnak, nem harapnak, amelyeket
simogatni, kézből etetni lehet. A helyszínen
a házigazdák próbálnak tanácsot adni a gyerekeknek, hogyan fogják meg, hol simogassák az állatokat úgy, hogy azoknak ne legyen
kellemetlen.

Hétvégenként, ha szép az idő,
több száz látogató érkezik

Az eredeti elképzelés szerint később, június 1-jére, gyermeknapra tervezték a nyitást,
azonban olyan sokan érdeklődtek az állatok
iránt, olyanok is, akik gépkocsival átutazóban
voltak a környéken, hogy úgy döntöttek, nem
várnak tovább. Mint utólag kiderült, jó döntés
volt, ugyanis a nyitás óta, alig több mint egy
hónap alatt nagyon sokan látogattak el az állatsimogatóba. Babos Zsolt rámutatott, vasárnaponként, amikor kedvező volt az időjárás,
több százan fordultak meg náluk, elsősorban
kisgyerekes családok a környékről, Varságról, valamint Marosvásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről, de még Kolozsvárról is.
Ugyanakkor érkeztek szervezetten gyerek-

Ugyanakkor az is szempont, hogy napjainkban egyre kevesebben tartanak háziállatot,
ezért a park megálmodójának a célja az is,
hogy főként a gyermekekkel megismertessék
a háztáji állatokat, illetve néhány egzotikus
fajtát. Olyan állatokat szereztek be, illetve
fognak a továbbiakban is, amelyeket a világ
valamely pontján háztájon tartanak. A tapasztalat az, hogy a kisállatokat nagyon szeretik
az emberek.
Jelenleg a három hektáros, festői környezetben fekvő területen 11 dámszarvas, 9 póniló, két pici csikó, 12 nyúl, 8 kecske,

Etetőcsomag a házigazdák jóvoltából csoportok, például a Szent Ferenc Alapít-

Fotó: Menyhárt Borbála

Az állatsimogató megálmodói minden
részletre odafigyeltek, a helyszín könnyen
megközelíthető, a bejárat előtt parkoló áll a
gépkocsival érkező látogatók rendelkezésére,
belépéskor pedig minden látogató kap egy
gyümölccsel, zöldséggel, valamint magvakkal teli tálat az állatok etetésére. Fontos
ugyanis, hogy ne egészségtelen rágcsálnivalóval kínálják őket a gyerekek, amint általában az állatkertekben szokás. A helyszínen
több kosarat helyeztek ki, oda kell betenniük
a látogatóknak a tálakat, miután kiürültek, a
házigazdák pedig majd újratöltik. A szinte jelképes belépő (15 lej felnőtteknek, 10 lej a
három éven felüli gyerekeknek) fejében a
gyerekek lovagolhatnak is a pónilovakon.

ványtól, egy varsági iskolából, valamint
sérült gyerekekből álló csapatot is fogadtak.

Alig nyitottak, máris terjeszkednek

Csupán egy hónap telt el a nyitás óta, de
máris kinőtte a helyet a zeteváraljai állatsimogató, ezért az ötletgazda tervezi, hogy előreláthatólag már a nyáron egy, mintegy 13
hektáros környékbeli területre költözteti a
parkot, ott jóval nagyobb felületet, mintegy
két hektárt tudnának parkolóhellyé alakítani,
hogy akár turistákat szállító buszok is meg
tudjanak állni. Ugyanakkor a tágasabb hely
lehetővé teszi, hogy tovább bővítsék az állatállományt, illetve még gyerekbarátabbá tegyék a létesítményt. Tervben van az is, hogy
játszóteret alakítanak ki, és ugrálóvárat állítanak fel az aprónép számára.
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Rebarbara és eper – tavasz a konyhában

met, 1 púpozott evőkanál
fűszerpaprikát
adunk
hozzá. Feltöltjük annyi
Rebarbara-krémleves
vízzel, hogy jól ellepje.
Lassú tűzön kb. 3 órát pároljuk. Miután megpuhult, és a vize elfőtt
(vigyázzunk, hogy ne párologjon el mind), a húsokat egy tálra kitesszük
hűlni. Miután kihűlt, felszeleteljük. A fűszeres
szaftot botmixerrel krémesre dolgozzuk – én fényes mártásnak nevezem
–, és leöntjük vele a hússzeleteket. Krumplipürével, rizzsel tálaljuk.
Töltött bundás zsömle
A zsömlékbe lyukat fúrunk, kiszedjük a belsejét (nem
Kb. öt szál rebarbarából készítjük. A szárakat a külső hé- mind), majd egy libamájkrémet kevés vagdalt hagymával,
juktól megtisztítjuk, majd megmossuk, és kisebb darabokra pici mustárral, petrezselyemzölddel, sóval, borssal alaposan
vagdaljuk. Egy kisebb fej hagymát vékonyra szeletelünk, kikavarunk. Beletöltjük a zsömlékbe. Én két darabot készíkevés olajon egy púpozott evőkanál cukorral karamellizáljuk.
Diónyi vajat, és felkockázva egy nagyobb krumplit adunk
hozzá, 10 percig főzzük annyi vízzel, hogy épp csak ellepje,
majd hozzáadjuk a rebarbarát. Sózzuk, borsozzuk, egy tyúkhúsleveskockát is hozzáadhatunk, és 1/2 dl édes fehérbort töltünk rá. Amikor minden megpuhult, 2 dl 20%-os
főzőtejszínnel egyet rottyantunk rajta. Mokkáskanálnyi őrölt
fahéjat, egy csokor friss vagdalt petrezselyemzöldet szórunk
rá, és az egészet botmixerrel simára dolgozzuk. Ízlés szerint
még ízesíthetjük.
Borjúcomb „fényes mártással”
A combot letisztítjuk, formás darabokra vágjuk, majd
sóval, darált borssal alaposan bedörzsöljük. Két dl olajat, 1
evőkanál zsírt felolvasztunk, 4 nagyobb fej hagymát vékonyra felszeletelve (nem kockára), 1 kisebb piros kápia paprikát, 1 paradicsomot kockára vágva, 2 fej fokhagymát
cikkekben, megtisztítva, 1,5 dl száraz vörösbort, 1 kisebb szál
rozmaringot, 1 mokkáskanál darált köményt, kevés csilikréRózsa Enikő

A becslések szerint augusztusban elérjük
a kollektív immunitás küszöbét

A hatóságok becslése szerint Románia augusztusban éri el „a kollektív átoltottság küszöbét”, amikor a lakosság 50%-a vagy
beoltotta magát, vagy átesett a SARS-CoV2-vel való fertőzésen – jelentette ki Valeriu
Gheorghiţă, az oltáskampányt koordináló bizottság elnöke.

A nyájimmunitás elérése a cél, emiatt szeretnék felgyorsítani az oltási kampányt. A becslések alapján
több mutató áll: a lakosság oltakozási szándéka, az
első adaggal való immunizálás ritmusa, amelyet mindig az utóbbi két hét adatai szerint mérnek fel, illetve
a naponta közölt jelentésekben szereplő új esetek
száma vagy a beoltottak körében előforduló fertőzések aránya. Ezekből áll össze a nyájimmunitás – magyarázta a katonaorvos.
A szakemberek becslése szerint Románia augusztusban éri el „a kollektív átoltottság küszöbét”, mutatott rá. Az átoltottsági célkitűzéseket illetően
Gheorghiţă emlékeztetett, hogy május végéig 5 millió, júliusban 6 millió és augusztusban 7 millió kellene hogy legyen az immunizált személyek száma.
Hozzátette, jelenleg kedvező a járványügyi helyzet
az országban, azonban meg kell erősíteni ezt a tendenciát, hogy ne álljon fenn a járvány visszatérésének

veszélye, miután a hatóságok fokozatosan feloldják a
korlátozásokat.
A 12–15 éves korosztály előjegyzése érdekében
optimizálják az oltási platformot
A Covid–19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) a Speciális Távközlési
Szolgálattal (STS) közösen elkezdett dolgozni az oltási platform optimizálásán, hogy a 12 és 15 év közötti kiskorúakat is elő lehessen majd jegyeztetni
oltásra a szülők felhasználói fiókján keresztül, mihelyt az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezi
eme korosztály immunizálását a Pfizer vakcinájával
– tájékoztatott kedden, a Victoria-palotában tartott
sajtótájékoztatóján a bizottság elnöke.
Valeriu Gheorghiţă szerint a hét végéig, de legkésőbb a jövő hét elejéig azt is megoldják, hogy a platformon elő lehessen jegyeztetni a Johnson&Johnson
által előállított termékkel való immunizálásra is, tekintve, hogy ebből az oltóanyagból csak egy adag beadása szükséges, a platform jelenlegi beállításai
szerint pedig a második adagot is elő kell jegyezni.
Bejelentette ugyanakkor, hogy további oltóközpontokat nyitnak a határátkelőknél – például Nagylakon
vagy Borsnál – és a repülőtereken is, hogy lehetőséget
nyújtsanak a hazatérő külhoni román állampolgároknak az oltás felvételére. (Agerpres)

tettem. Három tojást egy evőkanál tejföllel jól felverünk,
sózzuk, majd egy mokkáskanál len- és egy mokkáskanál szezámmagot adunk hozzá. A zsemléket a tojásba mártjuk, majd
lisztbe, újra tojásba, és bő olajban kisütjük. Megszórjuk reszelt sajttal. Ajvárral (lehet zakuszka is) vagy zöldségsalátátával fogyasztjuk. Az én kedvencem a bébispenótlevél
pirított tökmaggal, öntet nélkül.
A zsömlét maradék vagdalt hússal, gombával, brokkolival
vagy vinettával is tölthetjük.
Epertorta
Nyolc tojásból tepsiben hagyományos piskótát sütünk.
Középen, hosszában kettévágjuk, majd mindenik darabot középen újra. Így négy piskótaszeletünk lesz. Meglocsoljuk
(most éppen Pepsi volt itthon, ezzel locsoltam meg). 6 dl növényi eredetű tejszínt lehűtve (ez nagyon fontos) mixerrel
jól felverünk, és két csomag habfixálót adunk hozzá. Egy dl
sűrített tejet 35 dkg friss vagdalt eperrel jól kidolgozunk. 15
dkg szobahőmérsékletű 82 százalékos zsírtartalmú vajat, 50

dkg mascarponét (ha savója van, letöltjuk), 16 dkg porcukrot,
4 csomag vaníliát, egy zöld citrom héját hozzáadjuk a tejszínhez. Két tasak zselatinport egy evőkanál langyos tejszínnel kikavarunk, nem főzzük. A kikavarás el is maradhat,
egyenesen bele lehet szórni a tejszínbe. A sűrített tejes epret
is hozzáadjuk, és fokozaton jól kidolgozzuk. A piskótát jó
vastagon megtöltjük, majd a krémmel kívül is bevonjuk. Tetszés szerint díszítjük.
Jó étvágyat kívánok!

Európai viszonylatban

Románia a hetedik a mindkét
dózissal beoltottak arányát tekintve

Románia a hetedik helyen van
Európában, és a 19. helyen a
világon a mindkét dózissal
beoltottak arányát illetően –
közölte keddi sajtóértekezletén az egészségügyi minisztérium államtitkára.

Forrás: Maros Megyei Prefektúra

7

Andrei Baciu elmondta: ez idáig
10.689.069 koronavírus elleni oltás
érkezett az országba.
Az államtitkár tájékoztatása szerint a héten 697.330 adag Pfizer/BioNTech vakcina érkezett, a jövő
héten 698.490, május utolsó hetében pedig 1.091.610 adag várható.
A Moderna által gyártott vakcinából csütörtökön 128.400 adagot
várnak, így a májusi teljes mennyiség várhatóan 513.600 adag lesz.
Baciu szerint az AstraZeneca

által gyártott vakcinából – becslések szerint – összesen 1.440.568
dózis lesz.
A Johnson & Johnson oltóanyagból csütörtökön 74.400 adagot várnak, május végéig még 327.600
érkezik.
Májusra a négy vakcinatípusból
összesen 6.238.228 adag lesz.
„Mindezen intézkedéseknek köszönhetően Románia Európában a
hetedik, míg világviszonylatban a
19. helyen áll a teljes dózisban beadott oltóanyagok tekintetében” –
összegzett az államtitkár.
Baciu beszámolt arról is, hogy
május 16-áig 14.729 adag vakcina
semmisült meg, ami a felhasznált
mennyiség 0,21%-át teszi ki.
(Agerpres)
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A harangzenész plébános (1.)

Szilágyi Mihály

Biztos vagyok benne, hogy ha felmérést
készítenének az utcán, és megkérdeznék a járókelőket, hogy mi a kampanológia, akkor
csak nagyon kevesen tudnák a választ. E
sorok írójaként bevallom, én is csupán nemrég találkoztam ezzel a szóval, és azonnal felkeltette az érdeklődésem. Azóta egy új ablak
nyílt ki előttem egy új világra, ami nem más,
mint a harangok világa. A kampanológia
tehát nem más, mint a harangokkal foglalkozó tudomány.
Ha a nyelvi jelentést boncolgatjuk, talán
lehet rokonság a kampanológia és a kampány
között, mert a harang és a beharangozás is
rokon szavak.
Sokan vélekednek úgy a harangról, hogy

Valluvar, az V. századi
Tirukkural című aforizmagyűjtemény állítólagos
szerzője egyik gondolatát
idézzük a fősorokban.
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érkeztével egyre bővült a leendő szakirodalom. 1919-re végre eljutott a kiadás fázisába.
A megjelenés után hihetetlen fontosnak tartották ezt a munkát, például már 1920-ban a
győri püspökség körlevélben ajánlotta, hogy
minden plébániának alapkönyve kell legyen
A harang.
A harang tehát hangszer, és nem is akármilyen. A harang bevezetőjében olvashatunk
egy különleges harangfeliratot: „Ágyú volt
azelőtt, s ím lett a béke harangja. Mint ágyú,
sírást okozott, most sír a halottakért” – állt az
óbecsei templom egyik harangján. A harangok muzsikájának tehát lelke van. De csak
akkor kap igazi lelket a harang, ha hozzáértő
emberek lelket öntenek belé, ellenkező esetben csak „pengő érc” lesz a végeredmény.
Egy igazi harangtudósnak pedig kivételes
módon kell értenie a zenéhez. Kovács Mihály
plébános is alapos zenei tudással rendelkezett, ami kiderül a könyvéből.
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az egy nagy fémdarab, amit egy másik fémmel ütnek össze, és ezáltal messzire hallatszó
zaj keletkezik. Mások úgy jellemzik a harangot, mint egy nagy csengettyűt. De vannak
olyanok is, akik hangszernek tekintik – érdekes módon ez utóbbi kategória a szakemberek csoportja.
Ha a harang hangszer, akkor szoros kapcsolatban áll a zenével. A szimfonikus zenekarokban is használnak harangot. A zenekari
harangok már alakjukban eltérnek a csengő
formájú harangoktól, sőt a harangjáték nevű
hangszer már billentyűk segítségével megszólaló fémlapokból áll.
A harang tehát hangszer, és sokkal több
köze van a zenéhez, mint hinnénk. Ebből az
következik, hogy a harangöntők hangszerkészítők. Egy hangszerkészítőnek pedig illik
tudni játszani azon a hangszeren, amit készít.
A keresztyénség és a magyarság történetében is gyakran megkondultak a harangok,
tehát történelem is íródott harangszóval, ezzel
a különleges hangszerrel.
A magyar kampanológiai – harangtudományi – szakirodalomnak a megteremtője egy
vidéki plébános volt. Kovács Mihály 1962ben Magyarország legidősebb papja volt.
Kovács Mihály 1867-ben született Jászkiséren. A szerény sorsú családba született gyerek és szülei is a tanulásban látták a kiutat,
hogy a felnövő gyerek kiléphessen a szegények sorából. A gimnázium utolsó két évét
Egerben végezte, majd ugyanitt lett a papnevelő intézet hallgatója. Hat év teológia után,
1890-ben pappá szentelték a 23. életévében
járó fiatalembert.
A fiatal pap művészi tehetségét több téren
is megmutatta: Sáta község templomának oltárképét művészien restaurálta, tudományos
és művészi írásai is megjelentek, valamint
nagyon elmélyült a zeneelméletben és a harangok tudományában. 1890-ben hét cikket
közölt Mária a festészetben címmel, 1891ben a művészetek hivatásáról elmélkedett.

Külön érdekesség, hogy Ferdeségek címmel
néhány írást jelentetett meg a Jászsági Híradóban, amikben nem másról elmélkedett,
mint a női divatról – fiatal volt még, és az új
divat hatással lehetett a képzelőerejére…
A harang című munkája 1919-ben jelent
meg, és ezzel megteremtette a magyar nyelvű
szakirodalmat a harangtudomány terén. A
könyv megjelenése előtt több évtizeddel foglalkozott a harangok tanulmányozásával.
Egyik papi sikerét is ennek a tudománynak
köszönhette. Történt ugyanis, hogy 1909-ben
került Jászfelsőszentgyörgyre plébánosnak.
Csakhogy az elődje miatt nagy felfordulás
volt a községben, azt valamilyen oknál fogva
nem szívesen látták a templomban. Bár megpróbálta összefogni a falu népét, nem sikerült, sőt egyre mérgesedett a helyzet, és az
egyháztagok elkezdtek más egyházak felé kacsintgatni. A béke helyreállítása érdekében
helyezték Kovács Mihályt plébánosnak a faluba. Amikor érkezett, még „nyakrajött
Misa” volt a gúnyneve, mint akit a gyülekezet nyakára küldtek. Kovács plébános már érkezése másnapján temetésen prédikált, és
ekkor kezdett el enyhülni a fagy.
Aztán kitudódott, hogy Jászfelsőszentgyörgynek előző évben megrepedt a harangja. Kovács Mihály plébános felmászott a
toronyba, megvizsgálta a harangot, és megjelölte az okokat: túl erősen húzták, nem engedték kizengeni, nem volt megfelelő a
felfüggesztés. A nép csak ámult, és elmondták, hogy valóban, egy körmenet során a virtuskodó legények repesztették el a harangot.
Tehát a pap feltárta az okokat.
Kovács Mihály plébánosnak sikerült megnyernie a község népét. Közérthető prédikációi visszavonzották az elvadult híveket.
Igyekezett gyarapítani az egyházközség vagyonát, amit a templomra fordított. És ha valakinek gondja-baja adódott, mindig
számíthatott a harangtudós plébánosra. Közben senki sem tudta, hogy szorgalmasan írja
a leveleket az országba szerteszét, sőt a Trianon utáni határokon is túl, hogy felkutathasson minden jelentős harangot. A levelek
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Kezdődhet
a rájátszás

Az alapszakasz legjobb nyolc csapatának részvételével indul a rájátszás a
kosárlabda Nemzeti Ligában. A járvány
miatt a 9-14. helyen végző csapatok korábban megkezdik a vakációt, mint
ahogy a két utolsó helyezettnek sem
kell részt venni az eredetileg tervezett
osztályozón, és kieső sincs.
A múlt héten az elmaradt mérkőzéseket pótolták be, ezeken egyetlen meglepetés sem született. Ez egyben azt
jelenti, hogy az utolsó helyet a rájátszásban Galac szerezte meg, illetve
hogy a rájátszást Nagyvárad kezdi a
második helyről.
A rájátszás első körében az eredetileg
tervezett ötből három helyett csak háromból kettő rendszerben játszanak, mi
több, az első két meccset a jobban helyezett csapat otthonában, így elég nagy
a valószínűsége, hogy a gyengébben helyezett csapat otthonában már ne kelljen
harmadik találkozót rendezni. Íme a párosítások: Kolozsvári U-BT – Galaci
CSM, Nagyváradi CSM – Temesvári
SCM, Nagyszebeni CSU – FC Argeș
Pitești, CSO Voluntari – SCM U Craiova. (bálint)

Eredményjelző

Kosárlabda Nemzeti Liga, elmaradt
mérkőzések:
* Nagyszeben: Nagyváradi CSM –
Galaci CSM 96:78, Bukaresti Dinamo – Nagyszebeni CSU 91:100,
FC Argeș Pitești – Dinamo 100:75.

Sorozatban negyedszer román
futballbajnok a Kolozsvári CFR 1907

Sorozatban negyedszer, összességében
hetedszer nyerte meg a román labdarúgóbajnokságot a Kolozsvári CFR 1907.
A kolozsvári együttes kedd este, a rájátszás utolsó előtti fordulójában 1-0-ra
nyert a Botosáni FC vendégeként, így behozhatatlan előnyre tett szert a második
FCSB-vel szemben.
A vasutascsapat a bukaresti gárdával
küzdött a bajnoki címért, és a rájátszás
közepén került a tabella élére. A két alakulat utolsó fordulóbeli mérkőzése immár
tét nélküli lesz, hiszen a FCSB is bebiztosította a második helyét.
Az 1. liga mérkőzéseit közvetítő DigiSport tévécsatorna kommentátorai a
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-t tartják a
bajnokság nagy felfedezettjének. Többször hangoztatták, hogy szerintük a székelyföldi csapat a következő idényben a
bajnoki címért szállhat versenybe.
A Sepsi OSK jelenleg a tabella harmadik helyén áll, a dobogós hely megőrzéséért az azonos pontszámú CSU Craiovával fut versenyt. Jó esélye van azonban arra,
hogy akár a negyedikként is megszerezze az

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás, 9.
forduló: Botosáni FC – Kolozsvári CFR
1907 0-1 (0-0)
Botosán, városi stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Sebastian Colţescu.
Gólszerző: Ţigănaşu (öngól – 53.).
Sárga lap: Camora (79.).
Botosán: Pap – Braun, Chindriş (82.

Eredményjelző

Illusztráció: A Kolozsvári CFR közösségi oldala

európai kupaszereplés jogát. A CSU Craiova
játssza ugyanis szombaton a Románia-kupa
döntőjét, és ha nyer, akkor kupagyőztesként
vehet részt a Konferencia Liga selejtezőjében.

Târşa), Şeroni (62. Tîrcoveanu), Ţigănaşu
– Caia (4. Meleke), E. Florescu (82. Patache), E. Papa – Ashkovski (63. Fili), Ongenda, Al Mawas.
CFR 1907: Arlauskis – Cr. Manea, Vinicius, Burcă, Camora – Sigurjonsson (76.
Hoban), Bordeianu, M. Gîdea (4. Păun,
84. Pereira) – Deac (85. Chipciu), Debeljuh (85. Rondon), Costache.

A Debrecen és a Gyirmót feljutott
az NB I.-be, a Vasas lemaradt az élvonalról

Mivel mindhárom dobogós csapat győzött hazai Aqvital FC Csákvár 2-1, Szeged-Csanád Grosics
pályán a magyar labdarúgó NB II. 38., utolsó for- Akadémia – Kolorcity Kazincbarcika SC 2-0, FC
dulójában, így a sorrend nem változott: az éllovas Ajka – Nyíregyháza Spartacus FC 0-1, KaposDebreceni VSC és a második Gyirmót FC Győr vári Rákóczi FC – Dorogi FC 0-1, Budaörs –
feljutott az élvonalba, míg a harmadik Vasas a kö- DEAC 1-1.
vetkező idényben is az NB II.-ben szeAz NB II. végeredménye
repel.
A tabella szoros állása ellenére sok 1. Debreceni VSC 38
24 8
6
89-40
80
izgulnivaló nem akadt, mivel a hajdú- 2. Gyirmót FC
38
24 6
8
60-31
78
ságiak két, míg a gyirmótiak három 3. Vasas
38
23 9
6
65-35
78
góllal vezettek már a szünetben, végül 4. Pécs
38
17 13 8
51-33
64
előbbiek 4-2-re verték a Szombathelyi 5. Ajka
38
19 5
14
65-47
62
Haladást, utóbbiak 4-0-ra a Békéscsa- 6. Budaörs
38
18 5
15
62-59
59
bát. Az angyalföldiek 3-0-ra múlták 7. Nyíregyháza
38
16 9
13
40-31
57
8. Soroksár
38
16 9
13
51-44
57
felül a Győrt.
38
15 12 11
43-40
57
A 80 pontos DVSC mögött a Gyir- 9. Szolnok
38
16 8
14
46-54
56
mót és a Vasas ugyanúgy 78 ponttal 10. Szeged
38
14 12 12
50-42
54
zárt, a két csapat között a több győze- 11. Szombathely
38
12 10 16
53-48
46
lem döntött a vidéki klub javára. A 12. Győri ETO
38
13 6
19
49-58
45
Gyirmót idén mind a 17 bajnoki talál- 13. Siófok
38
11 11 16
34-50
44
kozóján veretlen maradt, az utolsó hat 14. Dorog
15. Békéscsaba
38
11 11 16
43-60
44
fordulóban pedig győzött is.
38
11 9
18
32-52
42
Labdarúgó NB II., 38. (utolsó) for- 16. Szentlőrinc
38
9
11 18
54-66
38
duló: Debreceni VSC – Szombathelyi 17. Csákvár
8
9
21
32-61
33
Haladás 4-2, Gyirmót FC Győr – Bé- 18. Kazincbarcika 38
38
7
12 19
33-65
32
késcsaba 1912 Előre 4-0, Vasas FC – 19. Kaposvár*
20.
Debreceni
EAC
38
6
5
27
32-68
23
WKW ETO FC Győr 3-0, Pécsi MFC
– Soroksár SC 0-2, BFC Siófok – A Kaposvári Rákóczi FC-től egy pont levonva.
Szentlőrinc 1-1, Szolnoki MÁV FC –

* 1. liga, felsőházi rájátszás, 9. forduló: Botosáni FC – Kolozsvári CFR 1907 0-1
* 2. liga, felsőházi rájátszás, 9. forduló: Dunărea 2005 Călăraşi – FK Csíkszereda 0-2, Temesvári ASU Politehnica – CS Mioveni 2-2,
Bukaresti Rapid – Universitatea 1948 Craiova
1-3. Az élcsoport: 1. Universitatea 1948 Craiova
53 pont, 2. Rapid 49, 3. Mioveni 45.
* 3. liga, osztályozó a 2. ligába jutásért, 1. kör:
Brassói Corona – ACSO Filiaşi 1-0 és 4-0, továbbjutott a Corona 5-0-lal; Mostiştea Ulmu –
Bukaresti Steaua 0-2 és 2-0, továbbjutott a Steaua
4-0-lal; Brassói SRM – Vediţa Coloneşti MS
0-1 és 1-1, továbbjutott a Vediţa Coloneşti MS
2-1-gyel; Radóci Bucovina – Dacia Unirea Brăila 2-0 és 0-4, továbbjutott a Dacia Unirea Brăila
4-2-vel; Galaci Suporter Club Oţelul – Szőcsvásári Foresta 3-0 és 0-0, továbbjutott a Galaci Suporter Club Oţelul 3-0-lal; Köröskisjenői Crişul
– Sellemberki Viitorul 0-2 és 2-2, továbbjutott a
Sellemberki Viitorul 4-2-vel; Nagydisznódi Măgura – Lippai Şoimii 2-1 és 1-1, továbbjutott a
Nagydisznódi Măgura 3-2-vel; Zilahi SCM –
Kudzsiri CSO 3-0 és 2-0, továbbjutott a Zilahi
SCM 5-0-lal; Nagybányai Minaur – Dési Unirea
0-0 és 1-3, továbbjutott a Dési Unirea 3-1-gyel;
CS Afumaţi – Bukaresti FCSB II 0-1 és 4-1, továbbjutott a CS Afumaţi 4-2-vel. A 2. kör mérkőzéseit május 22-én és 29-én rendezik.

A felsőház állása

1. CFR 1907
2. FCSB
3. Sepsi OSK
4. CSU Craiova
5. Botosán
6. Clinceni

9
8
8
8
9
8

6
3
4
2
3
2

1
3
2
2
1
1

2
2
2
4
5
5

13-5
13-11
9-6
8-11
13-17
8-14

A Lipcse szerződést
hosszabbított Szoboszlaival

Fabrizio Romano, átigazolási hírekben jártas olasz újságíró értesülései
szerint a német élvonalbeli RB Leipzig
labdarúgócsapata egy évvel, 2026 nyaráig meghosszabbította Szoboszlai
Dominik szerződését.
Fabrizio Romano a Facebookon és
a Twitteren arról ír, hogy Szoboszlai
Dominik eredetileg 2025 nyaráig érvényes szerződését az RB Leipzig egy
évvel meghosszabbította. A beszámoló szerint mind a két fél
hosszú távban gondolkodik: Szoboszlai a sérülése után meg akarta
erősíteni a projekt iránti
elkötelezettségét,
a
klub pedig úgy döntött,
hogy ezt megjutalmazza.
Mint ismert, 2020
decemberében, az osztrák Red Bull Salzburgtól három és fél év után
távozó 12-szeres magyar válogatott középpályás négy és fél évre
szóló, 2025 nyaráig érvényes szerződést kötött a lipcsei klubbal,
amely sajtóhírek szerint
20 millió eurót fizetett
a játékjogáért.
Szoboszlai januárban
csatlakozott a Leipzig-

51
45
37
37
31
29

hez, sérülés miatt azonban egyelőre
nem tudott bemutatkozni a csapatban.
Mint arról beszámoltunk, a magyar
középpályás május elején már együtt
edzhetett a lipcsei csapattársaival.
A Nemzeti Sport információja
szerint is igaz a hír, a Leipzig hamarosan hivatalosan is bejelenti Szoboszlai szerződésének meghosszabbítását.

Fotó: Az RB Leipzig honlapja

Cristiano Ronaldo a Sportinghoz igazol?

A debreceni bajnokcsapat a labdarúgó Merkantil Bank Liga 38., utolsó fordulójában játszott Debreceni VSC – Szombathelyi Haladás
mérkőzés után a debreceni Nagyerdei Stadionban 2021. május 16-án
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

9

Cristiano Ronaldo, a Juventus sztárja összes luxuskocsiját elszállíttatta
Torinóból, ami a sportsajtó értékelése szerint annak a jele, hogy az ötszörös
aranylabdás portugál futballista távozik olasz klubcsapatától.
A madridi Marca – több olasz honlap nyomán – képes beszámolóval is illusztrálja a hétfő éjszakai „kiköltözést“, amikor is a hét autót kamionba pakolják. A szállítást egy lisszaboni cég hajtotta végre, ami azért érdekes, mert
az utóbbi időben több információ is megjelent arról, hogy a 36 éves játékos
a nyártól szülőhazájában, annál a Sporting Lisboánál folytatja, ahol két évtizede elkezdte futballkarrierjét.
A lisszaboni gárda azért is jöhet szóba a Torino utáni állomásként, mert
megnyerte a portugál bajnokságot, így biztos Bajnokok Ligája-résztvevő.
Ugyanakkor a Juventus BL-indulása kérdőjeles, mivel az utolsó forduló előtt
csak az ötödik helyet foglalja el a tabellán, márpedig a BL-rajtra csak az első
négy helyezett jogosult a Serie A-ból.
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Gyógyító palánták ajándékba

Tavaly szeptemberben számoltunk be a Dán József, Jedden élő állatorvos által
termesztett egynyári üröm
(Artemisia annua) jótékony
hatásáról, amelynek rendszeres használata segített egy
daganatos betegséggel diagnosztizált
magyarországi
lánynak is a gyógyulásban.

Azt is elmondtuk, hogy dr. Dán
József nyugalmazott állatorvos
nyugdíjas éveiben mélyedt el a természetes növényi gyógyhatású
anyagok kutatásában. Ezek közé
tartozik az illatos üröm is, az ebből
kivont artemisin hatékony szernek
bizonyult a malária ellen, amiért
Youyou Tu kínai farmakológust orvostudományi Nobel-díjjal tüntették ki. Az artemisinről a későbbi
kutatások során kiderült, hogy

képes elpusztítani a vírusokkal, parazitákkal fertőzött sejteket, és a
kezdődő daganatok sejtjeiben is
programozott sejthalált indít be, miközben 250 összetevőjéből egyetlenegy sem mérgező. A növény
alkalmas a daganatos betegek kezelése során jelentkező kellemetlen
mellékhatások enyhítésére is.
Az idén dr. Dán József 2.000 ültetésre alkalmas illatosüröm-palántát ad ajándékba a termesztési és
használati útmutatókkal egyetemben azoknak, akik ki szeretnék próbálni a növény jótékony hatását.
Ugyanakkor továbbra is számít
nyugalmazott vagy aktív orvosok,
biokémikusok
gyógyszerészek,
közreműködésére az artemisinnel
kapcsolatos kutatások terén. Érdeklődni a 0744-870-490-es telefonszámon lehet. (b.gy)

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Méltányos átállást támogató alap

17,5 milliárd eurós program segíti az átállást
a zöldgazdaságra

A méltányos átállást támogató alap az uniós tagállamokat
segíti
a
klímasemlegességet célzó lépések
társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítésében.

Mózes Edith
Az alap hét és fél milliárd eurót
a 2021–2027-es többéves pénzügyi
keretből, további tízmilliárd eurót
pedig az Európai Helyreállítási
Eszköz költségvetéséből kap majd.
Olyan projektek juthatnak innen
forrásokhoz, amelyek a zöldmunkahely-teremtést, a gazdaság átalakulását szolgálják, vagy azt a
fenntarthatóság, a klímasemlegesség és a körforgásos működés irányába mozdítják el.
Az alap segítséget nyújt a munkavállalóknak és a munka nélkül
maradóknak az álláskereséshez és
a tovább- vagy átképzéshez abban
az időszakban, amikor Európa gazdasága fokozatosan klímabarát
működésre áll át. Támogatni fogja
emellett a mikrovállalkozásokat, az
üzleti inkubátorházakat, az egyetemeket és az állami kutatóintézeteket, valamint az új energiatechnológiákat, az energiahatékonyságot és a fenntartható helyi közlekedést fejlesztő beruházásokat.
Az alap hulladékégetéshez,
atomerőművek építéséhez vagy leszereléséhez, illetve dohánytermékekhez
kapcsolódó
üzleti
tevékenységekhez és fosszilis tüze-

lőanyagokra irányuló beruházásokhoz nem nyújt támogatást.
A tagállamokban az energetikai
átállás megtervezésekor meg kell
határozni azokat a régiókat, amelyeket a legrosszabbul érint a változás, és oda kell összpontosítani
az alap forrásait.
A Parlament kezdeményezésére
2024. december 31-e után az alap
költségvetésének emelkedésével
egyidejűleg egy ún. zöldprémiummechanizmus is működésbe lép.
Ebből a többletből azok a tagországok részesülhetnének, amelyek
eredményesen tudják csökkenteni
az iparuk által termelt üvegházhatású gázok kibocsátását.
A rendelet további fontos elemei
Az alap forrásaihoz azok a tagállamok férhetnek hozzá, amelyek
kötelezettséget vállalnak arra, hogy
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk
2050-re nettó nulla lesz, azaz elérik
a klímasemlegességet. Addig,
amíg erre nem kötelezik el magukat, csak a részükre előirányzott
összeg felére tarthatnak igényt.
A nehéz helyzetbe került vállalkozások is kaphatnak támogatást,
összhangban azokkal az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal, amelyeket a rendkívüli
körülmények kezelésére állapítottak meg. A források önkéntes alapon más kohéziós alapokból is
átcsoportosíthatók.
Az uniós társfinanszírozás plafonja a legkevésbé fejlett régiók

esetében 85 százalék, az átalakulás
által érintett régiókban 70 százalék,
a fejlettebb térségekben pedig 50
százalék.
A jelentést a képviselők kedden
615 szavazattal, 35 ellenében és 46
tartózkodás mellett fogadták el.
„úgy kell belépnünk Európa
zöldkorszakába, hogy senkit nem
hagyunk közben hátra”
A jelentéstevő Manolisz Kefalodzsannisz (EPP, Görögország)
szerint: „A Parlament határozott
politikai üzenetet fogalmaz meg:
foglalkozni kell az energetikai átállás szociális, gazdasági és környezeti hatásával a változás által
leginkább érintett területeken. Úgy
kell belépnünk Európa zöldkorszakába, hogy senkit nem hagyunk
közben hátra”.
Miután a Tanács is hivatalosan
elfogadja a megállapodást, a rendelet az Európai Unió hivatalos lapjában való kihirdetését követő
huszadik napon lép hatályba.
A méltányos átállást támogató
alap a méltányos átállást támogató
mechanizmus első pillére. Azoknak a régióknak, ágazatoknak és
munkavállalóknak nyújt támogatást, amelyekre és akikre várhatóan
aránytalanul nagy terheket rónak
majd az európai zöldmegállapodásban tervezett változások. A Tanács, a Parlament és a Bizottság
tárgyalói 2020. december 9-én politikai szintű megállapodásra jutottak az alapról.
Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája

Közlemény

Marosvásárhely, 2021. május 19.

Az Azomureş bejelenti partnerségét a Román Királyi Családi Gyűjtemény Alapítvánnyal és a Peles Királyi Örökségért Egyesülettel (APRP) a soborsini (Săvârşin) és a sinaiai
királyi birtokok tereprendezéséért.
Románia legfontosabb mezőgazdasági műtrágyagyártója,
a marosvásárhelyi Azomureş együttműködik a Román Királyi Családi Gyűjtemény Alapítvánnyal és a Peles Királyi
Örökségért Egyesülettel (APRP), hogy támogassa a tájrendezési projekteket a román királyi család tulajdonában lévő
területeken.
A Florin Stănică, a Bukaresti Agronómiai és Állatorvostudományi Egyetem professzorának koordinálásával létrehozott munkacsoport részeként az Azomureş szakemberei
műtrágyázási megoldásokat kínálnak a két királyi birtok, a
Peleş és Săvârşin számára. A talajjavítók az Azomureş termékei, és az egyes régiók talaj- és éghajlati viszonyainak
megfelelően kerülnek kiválasztásra. Az Azomureş által kínált műtrágyázási megoldásokat a két mező (gyep, virágok,
cserjék) már meglévő növényzetéhez, valamint a bukaresti
agronómiai egyetem szakemberei által a növényi alap fejlesztésére már bejelentett tervekhez igazítják.
A soborsini királyi birtokon a Román Királyi Családi
Gyűjtemény Alapítvány koordinálja a zöldfelületek új öntö-

zőrendszerének telepítését a növényzet állandó vízzel és
műtrágyákkal való ellátása érdekében, mert ez a két elem
képes biztosítani a növények egyenletes fejlődését.
A Peles királyi birtokon az APRP az Azomureş által biztosított forrásokat használja fel a Kertészeti Kar hallgatóinak
műhelytalálkozóin. A diákok a tereprendezés, a biológiai
sokféleség és a díszkertészet tanáraival együtt a királyi örökség javára programokat és munkákat szerveznek a Peles-kastély gyepének és teraszainak karbantartására, valamint a
Foişor-kastélyban található királyi üvegházak növényeinek
gondozására.
Harri Kiiski, az Azomureş vezérigazgatója kijelentette:
„az idén tavasszal elkezdett partnerség fontos lépés az

Azomureş számára a közösségek támogatásában két, történelmi szempontból nagyon jelentős területen.
A Peleş és a soborsini királyi birtok vonzó mind a román,
mind a külföldi turisták számára, és kötelességünknek tartjuk felajánlani szakértelmünket ezeknek a helyeknek a legjobb körülmények között történő fenntartásához.”
Ion Tucă, az Őfelsége Háza Egyesület ügyvezető igazgatója nagyra értékeli az Azomureş termékeit, és bátorítja a
nyílt partnerségeket a Román Királyi Családi Gyűjtemény
Alapítvánnyal és a Peles Királyi Örökségért Egyesülettel a
román királyi épületek javát szolgáló hosszú távú projektek
megvalósítása céljából, amelyek amellett, hogy a társadalmi,
gazdasági és kulturális fejlődés iránymutatói, egyben az épített és a természeti örökség értékeinek megőrzésére irányulnak.
Az Azomureş a legfontosabb műtrágyatermelő Romániában. Az Azomureş a svájci Ameropa csoport részeként
évente körülbelül 1,6 millió tonna műtrágyát állít elő a marosvásárhelyi ipari platformon. Az éves termelés több mint
75% -át a román mezőgazdasági termelők használják fel, és
a többi műtrágyát olyan országokba exportálják, mint Kína,
Szerbia, Bulgária, Magyarország, Németország, Ausztria.
A Román Királyi Családi Gyűjteményért Alapítvány különféle jótékonysági projekteket dolgoz ki: a műtárgyai és
kollekciótárgyainak megőrzésére, a királyi rezidenciák megnyitására látogatás céljából, tematikus kiállítások szervezéséhez és a királyi rezidenciáknak vagy műalkotásoknak
szentelt speciális kötetek, kiállítási katalógusok és útmutatók
kiadásához.
A Peles Királyi Örökségért Egyesület küldetése a Peles
királyi birtok történelmi, építészeti, művészeti és táji örökségének védelme, megőrzése, helyreállítása és továbbfejlesztése, amely a régió és a helyi közösség gazdasági,
turisztikai és kulturális fejlődésének központi eleme.
Az Azomureş sajtóirodája
Forrás: savarsinregal.ro
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MOL-adomány
a megyei kórháznak

A Maros Megyei Klinikai Kórház közleményt juttatott el
szerkesztőségünkhöz,
amelyben köszönetét fejezi
ki a MOL Románia cégcsoportnak azért az adományért,
„amellyel
hozzájárultak az egészségügyi
szolgáltatások minőségének
javításához”.

„A világjárvány kezdete óta a
romániai egészségügyi rendszernek támogatásra volt szüksége a
lakosság egészségének maximális
védelme érdekében. A MOL Románia, a Polgár-társ Alapítványon
keresztül két ATI-ágyat és tíz on-

kológiai széket adományozott a
Maros Megyei Klinikai Kórháznak, összesen 500.000 lej értékben
a kórház, valamint az onkológiai
és a más súlyos betegségekben
szenvedők támogatásának céljából.
Az ATI-ágyakat az intenzív osztályon fogják használni a súlyos
állapotú betegek kezelésénél, beleértve a koronavírussal fertőzött betegeket is, az onkológiai székek a
rákban szenvedő betegeink kényelmét fogják elősegíteni a kemoterápiás kezelések alkalmával”
– áll a megyei kórház közleményében. (a.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A marosszentgyörgyi GASTROMETAL MAGÁNCÉG ARGONHEGESZTŐ-LAKATOS SZAKEMBEREKET alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várjuk. (65638-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre
várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22616-I)
LAKATOSMŰHELYBE MUNKATÁRSAKAT keresünk. Tel. 0759-465-199. (65641-I)

MEGEMLÉKEZÉS

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

Múlik az idő, a fájdalom nem csitul,

szemünkből a könny naponta
kicsordul.

Fájó szívvel emlékezünk

ADÁSVÉTEL

ifj. VARGA SÁNDOR ISTVÁNRA,

VÁSÁROLUNK bakelitlemezeket, jó árat
ajánlunk. Tel. 0740-280-126. (11856)
RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

sárolnék. Az elszállítását és forgalomból

való

törlését

vállalom.

0748-882-828. (11894-I)

Tel.

LAKÁS
dőszobás tömbházlakás az Uniriiban.
Tel. 0741-185-956. (sz.-I)

2050-re az EU villamosenergiaellátásának negyedét szélés vízenergiából állítaná elő

Az Európai Unió (EU) villamosenergia-ellátásának negyedét szél-, hő-, hullám- és
árapály-energia
adhatná
2050-re az Európai Bizottság
hétfői javaslata szerint.

A bizottság olyan tervet mutatott be az óceánok, a tengerek és
partvidékekkel kapcsolatos iparágak és ágazatok, az úgynevezett
kékgazdaság szereplői számára,
amely szerint ha az Európai Unió
szél-, hő-, hullám- és árapály-energiára épülő fenntartható óceáni
energiaszerkezetet alakít ki, az
2050-ben az EU villamosenergiaellátásának negyedét állíthatja
majd elő. Az uniós bizottság javaslata szerint a klímaválság leküzdéséhez egészséges tengerekre van
szükség, amelyek erőforrásait
fenntartható módon kell hasznosítani, törekedve a fosszilis tüzelőanyagok és a hagyományos
élelmiszer-termelés alternatíváinak megteremtésére.
A célok megvalósításához a kékgazdaság valamennyi ágazatának
mérsékelnie kell az általa a környezetre és az éghajlatra gyakorolt hatást, legyen szó a halászatról, az
akvakultúráról, a tengerparti turizmusról, a tengeri közlekedésről, a
kikötői tevékenységekről vagy a
hajóépítésről – írták.
A megközelítés menetrendet is
meghatároz a kékgazdaság számára, amely egyebek mellett a klímasemlegesség és a szennye-

MINDENFÉLE

Fotó: Maros Megyei Klinikai Kórház

zőanyag-mentesség elérését tűzte
ki célul. Védelem alá helyezné továbbá az uniós tengeri területek 30
százalékát, amely az elképzelés
szerint visszafordítja a biológiai
sokféleség zsugorodását, gyarapítja a halállományokat, hozzájárul
az
éghajlatváltozás
mérsékléséhez és az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenállóképességhez. Végezetül fórumot
hozna létre a tengeri létesítmények
üzemeltetői, valamint a halászathoz, az akvakultúrához, a hajózáshoz, a turizmushoz, a megújuló
energiához kapcsolódó és egyéb
tevékenységekben érintett tudósok
közötti párbeszéd koordinálására.
Az uniós bizottság emellett új
stratégiai iránymutatásokat fogadott el, hogy javítsa az uniós akvakultúra fenntarthatóságát és
versenyképességét. Az iránymutatások felvázolják, miként lehet az
ágazatot oly módon fejleszteni,
hogy versenyképessége és ellenállóképessége mellett környezeti, illetve éghajlati teljesítménye is
javuljon. Az előterjesztett iránymutatások azt is támogatni fogják,
hogy az ökológiai akvakultúra számottevően bővüljön. Az akvakultúra-ágazat olyan egészséges
élelmiszereket képes előállítani,
amelyek éghajlati és környezeti
lábnyoma általában kisebb a szárazföldi gazdálkodásból származó
termékek lábnyománál – közölték.
(MTI)

aki 5 éve, május 20-án, 43 éves
korában itthagyott minket.
Emlékét

felesége,

alumíniumredőnyöket,

függönyöket,

szúnyoghálókat.

belső
Tel.

szalag-

redőnyöket,

0744-121-714,

0766-214-586. (11908)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmun-

kát, cserépforgatást, tetőfedést lemezzel,

cseréppel,

festést,

meszelést, bármilyen más munkát.
Tel. 0742-734-062, Attila. (11798-I)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserép-

ből, ácsmunka, teraszkészítés, garázsfelújítás,

szülei,

lánya,

testvére

családjával,

barátai,

ismerősei.

anyósa, apósa, közeli és távoli
rokonai,
(11929)

cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-

tést, garázsfelújítást, szigetelést, bár-

milyen kisebb javítást és mindenféle

más munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(11941-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és

szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)
ENGEDÉLYEZETT

cég

vállal

tető-

készítést bármilyen anyagból, mindenféle
kisebb

ácsmunkát,

javítást,

cserépforgatást,

festést,

vakolást,

bádogosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést.

Nyugdíjasoknak

18%

kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0738-270-341. (11688)

mama,

helyi

DÁNIEL MARGIT
szül. Boros

a CEC volt dolgozója

2020. december 24-én Magyarországon elhunyt.
Hamvait

2021.

május

22-én,

szombaton délben 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a református temetőben.

A gyászoló család. (sz.-I)

Fájdalmas, szomorú szívvel tu-

datjuk, hogy a forrón szeretett

gyermek, férj, édesapa, testvér,
após, nagytata, jó barát, jó kol-

felső

Drága emléke örökre megmarad.
Szerető fia. (11937-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzünk velük és vigasz-

talódást kívánunk Csizmadia

Irma tanárnőnek és gyerme-

keinek a szeretett FÉRJ és

ÉDESAPA elvesztése miatti
fájdalmukban.

tassa békében!

Isten

nyug-

Volt kolléganői az 5-ös számú

Mély fájdalommal búcsúzunk

szomszédunktól,

MAUZER

PIROSKÁTÓL. Részvétünket

fejezzük ki családjának. Nyu-

VÁROSI SÁNDOR

A Kornisa sétány 17. szám

rető

életének 62. évében rövid, de sú-

lyos szenvedés után elhunyt.

Búcsúzik tőle szerető családja.

Szerettünk, szívünkben hordo-

zunk, nem feledünk.

Meggyötört testét 2021. május

21-én, pénteken 13 órakor he-

lyezzük örök nyugalomra a ma-

rosvásárhelyi
csendes!

(11805-I)

temető

léga, jó szomszéd, a rokonsze-

felszerelést.

0752-468-860.

katolikus

kápolnájából.

iskolából. (11932-I)

temetőben.

Tel.

a megyei magvizsgáló

laboratórium volt alkalmazottja

a szeretett feleség, anya, nagy-

VÁLLALUNK tetőfedést, bádogos-

munkát, csatorna- és lefolyókészítést,

PÁLL MÁRIA MAGDOLNA

kön 14 órakor lesz a marosvásár-

bármilyen kisebb javítás, mindenféle

(11878)

édesanyám,

79 éves korában elhunyt.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

csatornajavítás,

más munka. Tel. 0755-654-115.

Szomorú szívvel, mély fájdalom-

mal tudatom, hogy szeretett

Temetése május 20-án, csütörtö-

ELHALÁLOZÁS

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és

őrzik

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,

ELADÓ I. osztályú, III. emeleti, 2 für-

ATI-ágyak

11

református

Emléke legyen áldott, nyugalma
A gyászoló család. (11939-I)

godjon békében!

alatti lépcsőház lakói. (11931)

Mély megrendüléssel és fájdalommal búcsúzunk szomszé-

dunktól, DEMETER PÁLTÓL.

Őszinte

részvétünket

és

együttérzésünket fejezzük ki a

gyászoló családnak e nehéz

percekben.

Isten veled, PALI, emléked
megőrizzük!

A Ion Buteanu u. 3. szám alatti

tömbház lakói. (11936-I)
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• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Rendőrség

- 0265/202-305

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

• Prefektúra

- 0265/266-801

• RDS–RCS

- 0365/400-401

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Delgaz Grid

- 0365/400-404

- 0800-801-929

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- központ

- 0265/215-702

- 0265/208-888

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/250-120

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

• Optolens szemsebészet

• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

- 0265/312 436

- 0265/263 351

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

- 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

- 0733-553-976

- 0265/212-971

- 0265/222- 446

- 0740-083-077

- 0365/404-664

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

koporsók, kellékek,

koszorúk

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/215-119

- 0744-282-710

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK
rovatnak.

Várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.

