
Két hónapja, a szükségállapot idején leállt, „szunnyadni”
kényszerült az ingatlanpiac is. Maros megyében tavaly, az
országos tendenciával ellentétben, megnőtt az ingatlanpiaci
tranzakciók száma, havonta közel ezer ingatlan cserélt gaz-
dát, s az őszi hónapokban ez a szám tovább nőtt. A flatfy.ro
honlapot böngészve Marosvásárhelyen pénteken 1757 eladó
tömbházlakás volt. Tehát kínálat van bőven a város minden ne-
gyedében. Az új lakóparkok, lakónegyedek új lakásait az in-

gatlanfejlesztők, illetve a korter.ro honlap reklámozza. Arra
voltunk kíváncsiak, hogyan alakul ez a piac most, amikor a
gazdaság a mélypontról igyekszik feljönni. Kérdéseinkre 
Tóth Júlia ingatlanközvetítő szakember válaszolt. 
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Múlt héten kedden újfent segélyszál-
lítmány érkezett Romániába az
RMDSZ kérésére, ezúttal egymillió
egyszer használatos egészségügyi
maszk. Egy tajvani magánadományról
van szó, amely a magyar kormány
révén jutott el országunkba. 

A maszkok java része az oktatási intézmé-
nyekhez jut, hiszen mindennél fontosabb,
hogy a júniusban az iskolába visszatérő, zá-
róvizsgákra felkészülő diákok és tanáraik biz-
tonságban legyenek. Azonban nem
feledkeztek meg az idősekről sem, ezért több
erdélyi idősotthon lakói is kapnak belőle, de
jut a Szent Ferenc Alapítvány gondozásában
levő gyermekeknek, a Caritas és a Diakónia
alapítvány munkatársainak, és önkormányza-
tok, egyházak, kórházak is részesülnek az
adományból Erdély-szerte. Ez a második se-
gélyszállítmány, amely az RMDSZ kérésére

Romániába érkezik, az első húsvét utáni ado-
mány maszkokat, kesztyűket, védőruhát, fer-
tőtlenítőszereket tartalmazott, és azok kapták,
akik a járvány első vonalában dolgoznak – is-
mertette videófelvételében Hegedüs Csilla, az
RMDSZ szóvivője, köszönetet mondva a ma-
gyar kormánynak és a tajvani adományozó-
nak. A segélyszállítmányokat Frank Liu és a
Chi Fu befektetési csoport adományozta 
„a magyar barátoknak”, a maszkok az Isten,
áldd meg a magyart! feliratú csomagban ér-
keztek.
Maros megye kapott a legtöbbet

Az egymillió maszkból Maros megyének
128 ezer jutott. Ezeket ezúttal elsősorban ok-
tatási intézményeknek adják át, ahol végzős
8., illetve 12. osztályos tanulók június 2-14.
között bejárnak a felkészítőkre – ismertette la-
punkkal Kovács Levente, a Maros megyei
RMDSZ ügyvezető elnöke.

Marosvásárhelyen a nagy iskolaközpon-
toknak juttattak maszkokat, mint a Bolyai

Egymillióval segítettek
Újabb maszkok érkeztek, 

ezúttal az iskoláknak

Gligor Róbert László

Csak az infláció
mértékével nőnek 
a jövő évi helyi
adók és illetékek
A polgármesteri hivatal helyi adók és
illetékek osztá-
lyának igazgatója lapunk érdeklődé-
sére elmondta, a tavalyi év végén ki-
számított inflációs mutatóval igazította
ki a tanács az adókat és illetékeket,
ami 3,8 százalékos növekedést jelent.
Ez kisebb mértékű, mint az egy évvel
korábbi kiigazítás, amikor 4,6 százalé-
kos volt az inflációs ráta. 

____________2.
Kicsi táposka 
a nagy 
Erdélyországban
Tanmese egy lányról, aki egy Balaton
közeli kis faluban született. Még fel
sem cseperedett igazán, már ott ter-
mett a színpadon, a néptáncosok kö-
zött, mert elbűvölték az ősi ritmusok.
Ahogy felnőtt, fogta a csomagját és el-
utazott Erdélybe.

____________6.(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Mindeddig több mint tizenötezren
írták alá online azt a petíciót,
amelynek a kezdeményezői azt
kérik, hogy akárcsak több más or-
szágban, a tünetmentes vagy enyhe
tüneteket mutató, koronavírussal
fertőzött személyeknek Romániá-
ban is legyen lehetőségük otthoni
elkülönítésben kivárni a negatív
teszteredményeket.

A petíció kezdeményezői azzal érvel-
nek, hogy a jelenlegi protokoll miatt –
amelynek értelmében minden koronavírus-
fertőzéssel diagnosztizált beteget kórház-
ban kezelnek, még akkor is, ha
tünetmentes – sokan el fogják utasítani a
tesztelést, mi több, a tüneteiket titkolni
fogják, attól tartva, hogy akaratuk ellenére
kórházba utalják őket. Ugyanakkor úgy
vélik, a tünetmentesen vagy enyhe tünetek-
kel hetekig kórházban tartott páciensek ál-
lapota súlyosbodhat a felülfertőzések

következtében, illetve a lelki megpróbálta-
tás miatt. Továbbá kifogásolják, hogy a tü-
netmentes páciensek kórházi ellátása
fölösleges anyagi terhet ró az egészség-
ügyre, azt inkább a súlyosabb betegek 
kezelésére, hatékonyabb ellátására fordít-
hatnák. A petíció kezdeményezői azt is
szóvá teszik, több európai országban az a
protokoll, hogy a tünetmentes vagy enyhe
tüneteket produkáló betegeknek lehetősé-
gük van elszigetelten, saját otthonukban
gyógyulni.
Fölöslegesen terhelik a rendszert

A romániai protokoll módosításának
szükségességére szerette volna felhívni a
figyelmet közösségi oldalán május elején
saját családjának a történetével dr. Irina
Muntean marosvásárhelyi diabetológus
szakorvos, akinek a férje, egy közismert
nőgyógyász szakorvos, akkor immár négy
hete feküdt a megyeközpontbeli 1-es
számú fertőzőklinikán, negatív tesztered-
ményre várva.

Mezey Sarolta

Marosvásárhelyen sok az eladó ingatlan

Hogyan alakulnak az árak?

(Folytatás a 4. oldalon) (Folytatás a 4. oldalon)

Több mint 15 ezren írták alá 
Petíció a tünetmentes betegek 

otthoni gyógyulásáért

Menyhárt Borbála
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Gyilkosság Alsóköhéren
Gyilkosság áldozata lett Alsóköhéren egy 79 éves nő.

Holttestét a helyszínelők saját lakása közelében találták
meg elhantolva. Két alsóköhéri fiatalt – 16 és 20 éves –
gyanúsítanak a meggyilkolásával.

Május 13-án, szerdán este bejelentés érkezett a petelei
rendőrőrsre egy 79 éves alsóköhéri nő eltűnéséről. A beje-
lentést tevők szerint május 10-e óta az asszonyt nem látták
a ház körül. A helyszínre érkező rendőrök megállapították,
hogy a lakás bejárati ajtaját felfeszítet-
ték, a lakást feldúlták, a padlón pedig
barnásvöröses foltokat észleltek. Ezt
követően a helyszínelő szászrégeni és
petelei rendőrök, a megyei rendőr-fel-
ügyelőség operatív csoportja egy kri-
minalista ügyész irányításával
terepszemlét tartva vizsgálódott a hely-
színen és a környéken. 

A nő holttestét a lakásától mintegy
300 méterre, egy patak partján elhan-
tolva találták meg május 14-én. Még
aznap két helybéli fiatalt – 16 és 20
éves – a gyilkosság elkövetésének ala-
pos gyanújával előállítottak, és 24
órára őrizetbe vettek. Az ügyészség
szándékos gyilkosság elkövetésének
alapos gyanújával vizsgálja az ügyet. 

Fiatalkorú bűnözőket értek tetten
Május 15-én éjjel két fiatalkorút – 15 és 16 éves –

értek tetten Marosszentannán a mezőrücsi rendőrőrs mun-
katársai.

Május 15-én éjjel 2 óra körül a tettesek egy marosszent-
annai ingatlan bejárati ajtaján behatoltak, és a lépcsőházból
elemeltek két lezáratlan kerékpárt. Az eltulajdonított ke-
rékpárokat a rendőrség megtalálta, rövidesen visszaszol-
gáltatják a jogos tulajdonosoknak. Az ügyet minősített
lopás vádjával vizsgálja az ügyészség – tájékoztatott 
Andreea Pop, a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség sajtó-
szóvivője.

A marosvásárhelyi tanács legutóbbi ülésén a tes-
tület megszavazta a helyi adók és illetékek mó-
dosítását 2021-re. A helyi adóterhek csupán a
2019 végén hivatalosan közölt inflációs ráta sze-
rint változnak – nyilatkozta a Népújságnak 
Szövérfi László.

A polgármesteri hivatal helyi adók és illetékek osztá-
lyának igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, a tava-
lyi év végén kiszámított inflációs mutatóval igazította ki
a tanács az adókat és illetékeket, ami 3,8 százalékos nö-
vekedést jelent. Ez kisebb mértékű, mint az egy évvel ko-
rábbi kiigazítás, amikor 4,6 százalékos volt az inflációs
ráta. 

A 3,8 százalékos infláció szerinti kiigazítást a pénzben
meghatározott helyi adókra és illetékekre alkalmazzák, a
százalékarányosan megállapított adók esetében nem – tette
hozzá az igazgató. Azt is elmondta, hogy a tanács által
megállapított különleges illetékeken nem módosítanak,
ilyen például a parkolási díj, garázsilleték, köztisztasági il-
leték, a víkendtelepi vagy az állatkerti belépőjegyek. Az
infláció szerint kiigazították a különböző engedélyek díját
is. „A helyi illetékekre és adókra év végén visszatérünk,
ezek módosulhatnak annak függvényében, hogy milyen

mértékű lesz a gazdaság visszaesése” – monda Szövérfi
László. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a polgármes-
teri hivatal alkalmazni fog minden olyan, adócsökkentésre
vagy az adóterhek alóli felmentésre vonatkozó rendeletet,
amit a szükségállapot idején hoztak, és a szóban forgó két
hónapos időszakra vonatkozik. 

Az igazgató megerősítette, hogy június 30-a a határidő,
amíg a helyi adók és illetékek egész évre való kifizetése
esetén alkalmazzák a 10 százalékos kedvezményt. Március
közepéig már elég sok magánszemély törlesztette a teljes
évi adóját, mintegy 1500-zal többen 2019 azonos idősza-
kához képest. A szükségállapot bevezetése után az adóigaz-
gatóság pénztárainak munkaideje alatt napi közel száz
személy fizette ki az adót, online is sokan utaltak
(ghiseul.ro címen). A jogi személyek esetében is az infláció
mértékével nőttek az adók, ők inkább év vége felé törlesz-
tenek. 

A tanács megszavazta azt a Bíró Csaba és Kovács Lajos
Alpár RMDSZ-tanácsosok által kezdeményezett határozat-
tervezetet is, amely a szükségállapot idejére bizonyos ille-
tékek alóli mentességet nyújt a kis- és közepes
vállalatoknak, alapítványoknak és egyesületeknek. Alap-
vetően bérleti díjakról, a tevékenységekhez kötődő enge-
délyekről van szó azon gazdasági egységek esetében,
amelyek a katonai rendeletek miatt szüneteltették tevékeny-
ségüket vagy csökkent az üzleti forgalmuk. 
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A Nap kel 

5 óra 45 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 53 perckor. 
Az év 139. napja, 

hátravan 227 nap.

Gyermekfelügyeleti támogatás 
a nyári vakációig

A következő két hétre meghosszabbítják a gyermekneve-
lési szabadság időtartamát. A kisgyermekes szülők a nyári
vakációig igényelhetik a gyermek felügyeletéért járó támo-
gatást. A kényszerszabadság kifizetésének állami támoga-
tása folytatódik június 1-ig, de akár tovább is, ha a cég
tevékenységét a járványügyi helyzetre való tekintettel nem
lehet újrakezdeni – tájékoztatott Csép Éva Andrea parla-
menti képviselő. 

Az önsegélyző pénztár 
újrakezdi tevékenységét

Május 18-tól, mától újrakezdi tevékenységét a Marosvásár-
helyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára. Az ügyfeleknek
kötelező lesz a maszkviselés, ami eltakarja a szájat és az
orrot, ugyanakkor kesztyűt is kell húzni, és be kell tartani a
távolságtartásra vonatkozó törvényes előírásokat – tájé-
koztatott a pénztár vezetősége. 

Újabb rágcsáló- és rovarirtás
Május 20–31. között rágcsáló- és rovarirtásra kerül sor Ma-
rosvásárhely köz- és magánterületén. Rossz idő esetén az
időpont módosulhat. A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság
figyelmét, hogy a felhasználandó szer hatóanyaga a bro-
difacoum, illetve a cipermetrin és a diflubenzuron, amelyek
mérgezés szempontjából ártalmasnak és irritálónak minő-
sülnek.

Értesítést kapnak 
a rokkantnyugdíjasok 

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár közli, hogy orvosszakértői
május 15-étől telefonon keresik meg azokat a rokkantnyug-
díjasokat, akiknek a szükségállapot idején kellett volna fe-
lülvizsgálatra jelentkezniük. A társadalombiztosítási
rendszer orvosszakértői igényelni fogják a felülvizsgálathoz
szükséges orvosi iratokat. A nyugdíjasok postán, illetve
elektronikus postán küldhetik el a kért igazolásokat. Azo-
kat, akiket telefonon nem érnek el, postai küldemény révén
értesítik. A nyugdíjasoknak, ha egészségi állapotuk felmé-
rése érdekében meg kell jelenniük az orvosi rendelőben,
be kell tartaniuk a járványügyi előírásokat a fertőzés terje-
désének megakadályozása érdekében. 

Vállalkozói konzultáció 
A Maros Megyei Tanács vállalkozói konzultációt indít. Több
száz Maros megyei cégnek küldenek kérdőívet, hogy fel-
mérjék, hogyan érintették őket a járvány gazdasági hatá-
sai. A kérdőívek alapján adott válaszokból kiderül az is,
hogy a kis- és közepes vállalkozások milyen intézkedése-
ket vezettek be. A konzultáció célja az, hogy a felmérés
alapján jelezhessék a kormánynak, milyen intézkedésekre
van szükség, amelyekkel segíthetők a kis- és közepes vál-
lalkozók. A kérdőíveket e-mailben küldik ki, de elérhetők a
Maros Megyei Tanács honlapján is. A kérdőíveket online
kell kitölteni, a visszajelzéseket tíz napon belül várják.

Elmarad a marosvásárhelyiek 
világtalálkozója

A június végére időzített Marosvásárhelyiek VIII. Világta-
lálkozója elmarad, a jövő évi, 2021-es világtalálkozó szer-
vezésére koncentrálnak. Kérik a közönséget, hogy
fogadják megértéssel kényszerdöntésüket. Jövőre igye-
keznek olyan programot összeállítani és előadókat elhívni
az eseményre, amivel kárpótolják a marosvásárhelyieket.

A maroskecei csomópont építését
átveszi a CNAIR 

A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság
(CNAIR) átveszi az A3-as autópálya maroskecei csomó-
pontjának megépítését. A munkálatokat a Brassó és a Ko-
lozs megyei regionális út- és hídépítő igazgatóságok
végzik. Az építést május 18-án kezdik el, és a tervek szerint
két hónap alatt fejezik be. A Radnót–Maroskece közötti 18
kilométeres autópálya-szakasszal az Astaldi–Max Boegel
társulás 90 százalékban már elkészült. A Maroskece–Ara-
nyosgyéres közötti 15,7 kilométeres szakasz – beleértve a
szóban forgó csomópontot – építési jogát a Straco nyerte
el, a munkát 2016-ban kezdték el, jelenleg csupán a 32%-
ánál tartanak. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma ERIK és ALEXANDRA,
holnap MILÁN és IVÓ
napja.

Antalfi ImolaMegyei hírek

Csak az infláció mértékével nőnek 
a jövő évi helyi adók és illetékek
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Az idén ősztől két árva vagy nehéz anyagi hely-
zetben levő diáknak biztosít ingyenes lakhatási
és immár étkezési lehetőséget is az Egyetemi Ok-
tatást Segítő Hollanda Alapítvány, amely értesí-
tette erről az erdélyi középiskolákat, és fogadja
már a pályázatokat is. 

A helyszín az egyetemalapító dr. Hollanda Dénes nyu-
galmazott professzor Koronka 419/B szám alatti, három-
szintes, kertes, szép természeti környezetben fekvő villája,
amelyet az általa létrehozott alapítványnak adományozott,
hogy a későbbiekben évente öt-hat hallgató lakhasson
benne. A majdnem teljes mértékben önfenntartó épületben
levő komfortos szobákat azok a diákok pályázhatják meg,
akik a Sapientia Egyetem gépészmérnöki, mechatronika,
automatizálás, kertészmérnöki, számítástechnika és távköz-
lés szakára felvételiznek. A felvételi lejártával a Hollanda
Alapítvány kuratóriuma bírálja el azon diákok pályázatát,
akik ösztöndíjas helyre jutottak be. 

Bár az alapítvány elnökének eredeti elképzelése szerint
az egyetem területén felépülő kutatóközpont biztosította
volna az ösztöndíjas hallgatók étkeztetését, mivel ez nem
valósulhatott meg teljes mértékben az ő elképzelései sze-
rint, támogatókat keresett és talált. 

Az Egyetemi Oktatást Segítő Hollanda Alapítvány fő
anyagi támogatója, Ferber Miklós, erdélyi-felvidéki szár-
mazású, Amerikában élő professzor egy diák étkezési költ-
ségeinek a biztosítását vállalta (évi 2.500 dollár). Dr. Nagy
Attila főorvos, valamint Hadnagy Sándor, Hollanda pro-
fesszor volt diákja, a Viacolor Kft. tulajdonosa pénzado-
mányt tettek le az alapítvány bankszámlájára. Adójuk
3,5%-át ajánlották fel jelentős beosztásban lévő értelmisé-
giek, az alapítvány elnökének tanártársai, munkatársai, ba-
rátai, ismerősei és néhány volt diákja, akiknek ezúttal
köszöni az önzetlen segítséget.

A pályázatokat a hollanda@rdslink.ro e-mail-címre lehet
beküldeni. Telefonon a 0721-208-951-es számon naponta
11-13 óra között nyújtanak tájékoztatást. 

Ingyenes lakhatás és étkezés sapientiás hallgatóknak 
Már fogadják a pályázatokat 

Két helybéli fiatalt őrizetbe vettek
Pálosy Piroska



Veszély fenyegeti a magyar de-
mokráciát és az alapjogokat, vélte az
európai képviselők többsége az Eu-
rópai Parlament május 14-i brüsszeli
plenáris ülésén, a magyar polgárok
és jogállamiság védelmére kérték a
Bizottságot és a Tanácsot. 

Az EP-képviselők szerint a hatá-
rozatlan idejű veszélyhelyzet és a
szólásszabadság korlátozása nincs
összhangban az európai értékekkel,
ezért a Bizottságnak kötelezettség-
szegési eljárást kellene indítania
Magyarországgal szemben, a Ta-
nácsnak pedig napirendre kellene
tűznie a 7. cikk szerinti eljárást
Az uniós források kifizetését 
a jogállamiság tiszteletben 
tartásához kell kötni

A Vera Jourová bizottsági alel-
nök és a Tanács horvát elnöksége
részvételével lezajlott vitán a fel-
szólalók többsége szerint a magyar
kormány által a koronavírus-jár-
vány kezelésére hozott veszélyhely-
zeti intézkedések – többek között a
határozatlan idejű veszélyhelyzet

bejelentése – nem állnak összhang-
ban az európai szabályokkal, és ve-
szélybe sodorják a magyar
demokráciát. 

Több képviselő a jogi változások
vizsgálatának befejezését és kötele-
zettségszegési eljárás indítását kérte
a Bizottságtól. Többen a következő
MFF-ből és helyreállítási alapból
Magyarországnak kifizetendő uniós
pénzek leállítását kérik, ha a kor-
mány nem tartja tiszteletben a jog-
államiságot. A képviselők bírálták a
Tanács passzivitását, és hangsú-
lyozták: lépnie kell a Parlament
által indított 7. cikk szerinti eljárás-
ban. Ugyanis a határozatlan idejű
veszélyhelyzet és a szólásszabadság
korlátozása nincs összhangban az
európai értékekkel.

Néhány képviselő védelmébe
vette a demokratikusan megválasz-
tott magyar Országgyűlés által ho-
zott döntéseket, és párhuzamot vont
a magyar lépések és más tagálla-
mok, köztük Spanyolország és
Franciaország intézkedései között. 

A Parlament április 17-én állás-
foglalást fogadott el, amelyben kie-
melte: a koronavírus-járvány

kezelésével kapcsolatos „vala-
mennyi intézkedésnek a jogállami-
sággal összhangban szigorúan a
helyzet által megkövetelt mértékkel
(...) kell arányosnak lennie, egyér-
telműen kapcsolódnia kell a jelen-
legi egészségügyi válsághoz,
időben korlátozottnak kell lennie,
és valamennyi intézkedést rendsze-
res ellenőrzésnek kell alávetni”.

A veszélyhelyzet határidő nélküli
meghosszabbítása, a kormány fel-
hatalmazása a rendeletekkel történő
kormányzásra és a parlamenti ellen-
őrzés meggyengítése „az európai
értékekkel teljes mértékben össze-
egyeztethetetlen”, fogalmazott az
állásfoglalás. 
A magyar jogállamiság helyzete
és a Sargentini-jelentés előzményei

Emlékeztetünk, hogy a Parla-
ment 2017 májusában elfogadott ál-
lásfoglalásában kimondta, hogy a
magyar helyzet indokolttá teszi a 7.
cikk szerinti eljárás elindítását, és
meg kell vizsgálni, hogy fennáll-e
az uniós alapértékek megsértésének
egyértelmű kockázata.

A képviselők utasították az ál-
lampolgári jogi szakbizottságot,

hogy készítsen plenáris szavazásra
kerülő különjelentést Magyaror-
szágról. A szakbizottság június 25-
én fogadta el a jelentést, amely így
a plenáris elé került.

A magyar jogállamiság helyzeté-
ről szóló úgynevezett Sargentini-je-
lentést 2018. szeptember 11-én
tárgyalta az EP. A dokumentum fel-
szólítja a Tanácsot, hogy indítsa el
a 7-es cikkely szerinti eljárást, azaz
állapítsa meg, fennáll-e az egyér-
telmű veszélye, hogy Magyarország
megsérti az EU alapértékeit. A do-
kumentum szerint Magyarországon
többek között az igazságszolgálta-
tás függetlensége, a véleménynyil-
vánítás szabadsága, a kisebbségek
jogai, a migránsok és menekültek
helyzete ad okot aggodalomra.

Az EP-képviselők a vita másnap-
ján, szeptember 12-én megszavaz-
ták a jelentést. 

A mostani az első alkalom, hogy
a Parlament kezdeményezi a 7-es
cikk szerinti eljárás elindítását a jog-
államiság, a demokrácia és az alapjo-
gok súlyos tagállami megsértésének
egyértelmű kockázata miatt.
Mit takar pontosan a 7. cikk, 
amely ezt az eljárást szabályozza?

Az Európai Unióról szóló szerző-
dés 7. cikke az uniós alapértékek be-
tartatását szolgálja. A 7. cikk (1)
bekezdése szerint a Tanács megálla-

píthatja, hogy egy tagállam esetében
fennáll az EU-s értékek megsértésé-
nek egyértelmű kockázata, és konk-
rét ajánlásokat fogalmazhat meg a
tagállam számára, hogy megelőzze
az alapértékek tényleges megsértését. 

A cikkelyt a tagállamok egyhar-
mada vagy az Európai Parlament
vagy a Bizottság aktiválhatja. A Ta-
nácsnak négyötödös többséggel kell
döntést hoznia, miután kézhez
kapta a Parlament kétharmados (a
képviselők abszolút többségét is ki-
tevő) többséggel elfogadott belee-
gyezését.

A 7. cikkely (2) bekezdése egy
másik eljárásra ad lehetőséget, ami-
kor a tagállamok egyharmada vagy
a Bizottság javaslata alapján a Ta-
nács megállapítja, hogy az alapérté-
kek az adott országban ténylegesen
sérültek-e. A Tanácsnak egyhangú
döntést kell hoznia, az EP hozzájá-
rulására is szükség van. A 7. cikkely
(3) bekezdése a konkrét szankciókat
indítja el, ami a tanácsi szavazati
jog felfüggesztését is jelentheti.

A csütörtöki (május 14-i) ülésen
a képviselők azt kérték, induljon
szankciós eljárás, álljanak le a kifi-
zetések, mert veszély fenyegeti a
magyar demokráciát és alapjogokat.

(Forrás: az Európai Parlament
Magyaroszági Tájékoztatási Iro-
dája)

167 új koronavírusos esetet 
igazoltak

A legutóbbi tájékoztatás óta 167 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel
16.871-re nőtt a fertőzöttek száma – közölte vasár-
nap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A
fertőzöttek közül 9890-et gyógyultnak nyilvánítottak
és kiengedtek a kórházból. Jelenleg 205 beteget
ápolnak az intenzív osztályon. Ez idáig 1097 halálos
áldozata volt a koronavírusnak Romániában. 
(Agerpres)

Készítik a bizalmatlansági 
indítványt

Bizalmatlansági indítványt készítenek elő a szociál-
demokraták az Orban-kormány ellen, és ha a dolgok
egyre rosszabbul mennek, be fogják nyújtani, jelen-
tette be vasárnapi sajtótájékoztatóján Lucian Romaş-
canu, a PSD szóvivője. Mint kifejtette, erről tárgyalni
fognak majd más parlamenti erőkkel is. A szociálde-
mokraták négy egyszerű indítványt is be fognak nyúj-
tani az egészségügy, a belügy, az oktatás és a
munkaügy terén, jelentette még be a PSD szenátora.
(Agerpres)

Az olaszok készen állnak 
az újraindulásra

Olaszország készen áll az újraindulásra az óvatos-
ság jegyében – jelentette ki Giuseppe Conte minisz-
terelnök az ország május 18-i újranyitása előtti
szombat esti sajtótájékoztatóján. Giuseppe Conte ki-
jelentette, az eddigi óvintézkedések meghozták ered-
ményüket, a jelenlegi járványhelyzet lehetővé teszi
az újraindulást, annál is inkább, mivel „Olaszország
társadalma, gazdasága nem várhat tovább”. Számo-
lunk a fertőzés erősödésének kockázatával – tette
hozzá, hangsúlyozva, hogy országos és helyi szinten
folyamatosan ellenőrzik a járványgörbe alakulását.
Megjegyezte, jól tudja, hogy az újranyitás nem jelent
mindenki számára azonnali újraindulást, „a járvány
okozta társadalmi nehézségek nem tűnnek el egyik
napról a másikra”. Kifejtette, hogy a felhasználható
EU-források növelésén dolgozik. (MTI)

Több mint százévesen 
a slágerlistán

Vera Lynn lett a legidősebb énekes, aki felkerült a
legjobb 40 albumot jegyző brit slágerlistára, a 103
éves énekesnő legnépszerűbb dalainak 100 című
gyűjteményével pénteken a lista 30. helyére került –
adta hírül vasárnap a BBC News. 2017-ben Vera
Lynn volt az első százéves énekes, aki ugyanezen
albumának első kiadásával a slágerlista harmadik
helyére került. Az album most a második világháború
európai befejeződése 75. évfordulójával kapcsolatos
ünnepségeknek is köszönheti népszerűségét. A BBC
is közvetítette május 8-án az üres londoni Royal Al-
bert Hallból Katherine Jenkins mezzoszoprán kon-
certjét, amellyel a történelmi évfordulóra emlékeztek
a koronavírus-járvány sújtotta Nagy-Britanniában.
Jenkins azokat a második világháborús lelkesítő da-
lokat adta elő, amelyekkel a britek egyik legnépsze-
rűbb közéleti személyisége, a több mint százéves
Vera Lynn tartotta a lelket annak idején a brit és a
szövetséges katonák millióiban. Egy virtuális duettet
is énekelt Very Lynn-nel. (MTI)

Ország – világ
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EP: induljon szankciós eljárás, álljanak le a kifizetések 
A jogállamiság „védelmében”

A román határrendészet illetékesei szerint a meg-
növekedett forgalom és a járványügyi intézkedések
együttes hatása miatt alakult ki torlódás a magyar–
román határon a Nagylak–Nagylak 1, Csanádpa-
lota–Nagylak 2 és az Ártánd–Bors határ-
átkelőhelyeken.

Laura Bondar főfelügyelő, a határrendészet nagyváradi te-
rületi igazgatóságának szóvivője az MTI-nek elmondta, az
utóbbi napokban jelentősen megnövekedett a forgalom a ha-
tárokon, és a Magyarországon átutazók számára kialakított fo-
lyosók miatt a személyforgalom a nagylaki és a borsi
határátkelőhelyekre korlátozódik. Hozzátette: a járvány kez-
dete óta nem változtak a romániai járványügyi szabályozások,
így a beléptetés – az iratok ellenőrzése, a lázmérés, a kitöltött
járványügyi nyilatkozat áttekintése, a belépővel folytatott pár-
beszéd – személyenként 5-10 percet vesz igénybe, ezért ala-
kultak ki a torlódások.

Vasárnap délután a román határrendészet honlapján elérhető
Trafic online jelzőrendszer szerint a Nagylak–Nagylak1 
országúti határátkelőhelyen hét sávon léptették be Romániába
a személygépkocsikat, de így is nyolc óra a várakozási idő. A
jelzőrendszer a Csanádpalota–Nagylak határátkelőhelyen hat-
sávos beléptetés mellett ötórás várakozást, az Ártánd–Bors ha-
tárátkelőhelyen pedig hétsávos beléptetés mellett háromórás
várakozási időt jelzett.

A román hírtelevíziók beszámolója szerint rendkívüli

módon megnőtt a gyalogos határátlépők száma is. Számukra
Nagylaknál 11 sávot alakítottak ki, de így is vannak olyanok
a gyalogosok között, akik több mint 12 óra várakozás után ju-
tottak át a határon.

Laura Bondar az MTI-nek elmondta: a gyalogosokat min-
den bizonnyal valaki autóval hozta el a határig, de az illető
nem akarta vállalni az átlépéssel járó kihívásokat.

A román határrendészet azt közölte a honlapján, hogy a ma-
gyar hatóságokkal folytatott egyeztetés után szombattól az Ár-
tánd–Bors határátkelőt is használhatják azok, akik
Magyarországon átutazva Románia felé tartanak, szombat este
19 órától pedig a személyforgalom számára is megnyitották a
Csanádpalota–Nagylak autópálya-határátkelőhelyet, amelyet
a járványügyi intézkedések miatt korábban csak a teherforga-
lom használhatott.

A határrendészet által közölt adatok szerint szombaton 21
ezer 200 személy és 11 ezer 800 jármű lépte át a magyar–
román határt, közülük 11 ezer személy lépett be Romániába.
Az Agerpres hírügynökség közlése szerint a szám háromszo-
rosa a korábbi napok határátlépéseinek.

A romániai hírtelevíziók azzal hozzák összefüggésbe a
megnőtt utasforgalmat, hogy péntektől feloldották Romániá-
ban a rendkívüli állapotot, és immár nem kerülnek hatósági
karanténba azok, akik a legfertőzöttebb országokból érkeznek.
A péntektől érvényes új szabályozás számukra csak lakhelyi
elkülönítést ír elő. (MTI) 

Mózes Edith

Torlódás a magyar–román határon

Nagyobb erőbedobást kért az autópálya-építő tár-
saságoktól Ludovic Orban miniszterelnök pénteken,
amikor az észak-erdélyi és a dél-erdélyi pályát
Torda és Szászsebes között összekötő A10-es
sztráda építőtelepén tett látogatást.

A miniszterelnök emlékeztetett rá, hogy az A10-es autópá-
lyának két évvel ezelőtt el kellett volna készülnie. Ekkor azon-
ban csak a Torda és Nagyenyed közötti szakaszokat sikerült
átadni. A Nagyenyed–Gyulafehérvár és a Gyulafehérvár–
Szászsebes szakaszok átadására 2020. november 30-i határ-
időt állapítottak meg. A kormányfő kijelentette: mindkét
szakasz építője, a görög Aktor társaság vezette konzorcium és
az olasz Pizzarotti társaság vezette konzorcium részéről is na-
gyobb erőbevetésre van szükség ahhoz, hogy a határidőt tar-
tani tudják.

„Azért vagyunk itt, hogy az építők tudomására hozzuk:
tiszteletben tartjuk minden kötelezettségvállalásunkat, napra-
készen kifizetjük az elvégzett munkát, átadjuk a munkaterü-
leteket, és minden támogatást megadunk a novemberi határidő
betartásához, de elvárjuk az építőktől is, hogy tartsák be a
megállapodást” – idézte az Agerpres hírügynökség a minisz-
terelnököt.

A romániai út- és vasútépítéseket monitorozó Pro Infra-
structura Egyesület a miniszterelnöki bejelentésre reagálva
olcsó kampányfogásnak minősítette a kormányfő kijelentéseit.
Úgy vélte: semmi esély arra, hogy november végéig elkészül-
jön az összesen 40 kilométeres két pályaszakasz. Álláspontja

szerint a Gyulafehérvár–Szászsebes szakaszt talán az év vé-
géig meg lehetne nyitni a forgalom előtt a szászsebesi autó-
pálya-csomópont rövid felhajtópályáin keresztül. A hosszú
felhajtók megépítése azonban csak jövőre várható. A Nagy-
enyed–Gyulafehérvár szakasz átadására az egyesület 2021
nyarát tartotta reális határidőnek. Az egyesület arra is kitért,
hogy a miniszterelnök bejelentésével ellentétben az építők
munkáját mindkét szakaszon át nem költöztetett magasfeszült-
ségi oszlopok akadályozzák.

Ludovic Orban múlt szombaton az észak-erdélyi autópálya
egyik építőtelepét is meglátogatta. Akkor úgy nyilatkozott,
hogy már július elsejére elkészül az olasz Astaldi társaság ve-
zette konzorcium által épített, 17,9 kilométeres Radnót–Ma-
roskece szakasz, de továbbra is nagyon rosszul áll a
Maroskece–Aranyosgyéres szakasz, ahol a munkálatoknak
csupán 35 százalékát végezte el a csődeljárás alá vont kivite-
lező. Hozzátette: a Szállításügyi Minisztériumnak egy hóna-
pon belül el kell döntenie, hogy a román Straco társaság által
vezetett konzorciummal próbálja befejezni ezen a szakaszon
a pályaépítést, vagy új pályázatot ír ki a hátralévő munkálatok
elvégzésére.

A koronavírus-járvány nem állította le az autópálya-építé-
seket, sőt segített abban, hogy a kivitelező cégek munkaerőt
találjanak. A száraz tavasz is kedvezett a munkálatok folyta-
tásának. A kormány korábban közölte: egyebek között az ál-
lami beruházások felpörgetésével próbálja beindítani a járvány
után a gazdaságot. (MTI)

Nagyobb erőbedobást kért 
az autópálya-építőktől Orban



– Március 30-a és április 4-e között mind-
ketten enyhe vírusos tünetekkel (fejfájás,
izomfájdalom, nyelési nehézség, enyhe láz)
hívtuk a Maros Megyei Közegészségügyi
Hatóságot, az azonban nem akart tesztelni
minket, mert a tünetek túl enyhék voltak –
annak ellenére, hogy a törvény előírja, a
tesztelés az egészségügyi személyzet eseté-
ben prioritás, ha betegségre utaló tünete
van. Eközben Mihai rosszabbul lett, lázas
volt, ezért magánklinikán, díj ellenében el-
végezték neki a tesztet (hogy miért csak
neki, soha nem fogom megtudni...). Másnap
megkaptuk a teszt eredményét, pozitív volt,
ezért Mihai kórházba került, beutalták az 1-
es fertőzőklinikára. Egy hét után teljesen tü-
netmentessé vált, és azóta arra várunk, hogy
a tesztje negatív legyen... Olyan körülmé-
nyek között, hogy két hete nem kap kórházi
kezelést, az eredményei tökéletesek, normál
értékeket mutat a mellkasröntgen is. Hozzá
hasonló helyzetben valószínűleg több szá-
zan vannak. Milyen szörnyű pazarlás ez a
szegényes egészségügyi rendszerben, és mi-
lyen felesleges erőfeszítés a Covid-osztá-
lyokon dolgozóknak! Nem beszélve a
betegek és családjuk lelki megpróbáltatásá-
ról!

Április 6-án, pánikba esve amiatt, hogy
még mindig alacsony lázam van, miközben
36 éve 1-es típusú cukorbeteg vagyok, és 7
éve gluténérzékeny, újra felhívtam a megyei
közegészségügyi hatóságot, és ragaszkod-
tam ahhoz, hogy teszteljenek. Négy sze-
méllyel beszéltem, ők azonban egyiktől a
másikig küldözgettek. Végül azt mondták,
hogy konzultálnak, érdemes-e vagy sem
tesztelni engem, majd értesítenek. A teszte-
lésre várakozva eltelt három hét. Közben a
gyerekeim is lázasak lettek, kezdett fájni a
fejük, nyelési nehézségeik voltak... Most,
hogy átéltem a férjem hosszas és értelmet-
len kórházi kezelésének tapasztalatait, örü-
lök, hogy nem teszteltek. Nyilvánvaló, hogy
mindannyian otthoni karanténba kerültünk,
de folytathattam a munkámat (telemedi-
cina), és fel tudtam írni több száz krónikus
beteg receptjét. Mit nyertem volna, ha négy
hétre kórházba utalnak? Mi történt volna a

két gyermekemmel és a velünk élő anyó-
sommal? Meggyőződésem, hogy az egész
eljárást át kell gondolni. Túl szegények va-
gyunk ahhoz, hogy kórházakat szállodává
alakítsunk, hogy még jobban megterheljük
a Covid-osztályokon dolgozó orvosi sze-
mélyzetet, a különleges védőfelszereléseket,
valamint a csöppet sem olcsó teszteket pa-
zaroljuk, és a vírus által érintett családok
mentális és érzelmi egyensúlyával 
játsszunk. A tünetmentes pozitív betegeket
nem utalják be kórházba a nyugati orszá-
gokban, a beutalt betegeket kiengedik, ha
jól vannak. A teszteket pedig nem használ-
ják fel ész nélkül, fölöslegesen – fogalmazta
meg álláspontját közösségi oldalán a diabe-
tológus szakorvos.
A szabályszegéstől tartva született 
ez a protokoll

A lakosság által feltett kérdésre vála-
szolva csütörtökön, a megszokott Face-
book-bejelentkezése során dr. Vass Levente
parlamenti képviselő, a képviselőház egész-
ségügyi szakbizottságának titkára is foglal-
kozott a témával. Mint mondta, egy
négyszemközti beszélgetésen feltette a tü-
netmentes személyek kórházba utalására
vonatkozó kérdést az egészségügyi minisz-
ternek, aki igen elgondolkodtató választ
adott. Azt mondta, hogy sajnálatos módon
pont az egészségügyi személyzet részéről
szembesültek a szabályok megszegésével
Suceaván, tehát volt egy negatív példa,
aminek eredményeképpen úgy döntöttek,
hogy a járvány még kontrollálható fázisá-
ban, amikor nincs sok fertőzött, illetve
nagyszámú súlyos beteg a kórházakban,
mindenkit befektetnek. Dr. Vass Levente
úgy véli, ezt a magyarázatot szakmai
szempontból mindannyian el kell fogad-
juk. Hozzátette, remélhetőleg a járóbeteg-
rendelők és a kórházak újraindításával az
egészségügyi miniszter is rádöbben arra,
annak érdekében, hogy a kórházak jól tud-
janak működni, hatékonyan tudják ellátni
a nem covidos betegeket, meg kellene en-
gedni, hogy amennyiben nincsen tüdőgyul-
ladásuk, légzési nehézségeik, a
tünetmentes betegek saját otthonukban
gyógyulhassanak. 

A telkek iránt nőtt meg 
az érdeklődés 

– A szükségállapot idején az ingatlanok
iránt érdeklődők is az online térre szorítkoz-
tak, telefonhívás elég kevés volt. Az emberek
otthon ültek, és az interneten navigálva tájé-
kozódtak, mit lehet kapni, mi, hol, mennyiért
eladó. Az érdeklődők egyfajta piackutatást
végeztek. Az utóbbi hetekben azt tapaszta-
lom, hogy a telkek iránt nőtt meg az érdek-
lődés. Főként városon és a város
peremterületein, többnyire Jedden, Koron-
kán és Marosszentgyörgyön, kevésbé Szent-
királyon és Náznánfalván. Az érdeklődők a
város közelségét és a hely megközelíthetősé-
gét tartják szem előtt, ugyanis a reggeli ma-
rosvásárhelyi forgalom egyre nagyobb
gondot jelent, most már mindenhonnan. Ér-
deklődnek a városban lévő telkek, illetve
bontásra ítélt házak iránt, amihez 4-5 ár telek
is tartozik. 

– Gondolom, ez azért van így, mert a jár-
vány alatti bezártságban mindenki arra gon-
dolt, hogy karantén idején jobb lenne
udvaros, kertes házban lakni, szabadabban
mozogni, mint tömbházlakásba zártan élni.

– Így van. Ezt máskor is tapasztaltam,
főleg hétvégeken, amikor a szabadba vágy-
nak az emberek. 
A régi építésű tömbházlakások esetében 
keresletcsökkenés várható

– Lesz-e kereslet a lakások iránt a követ-
kező időszakban?

– Úgy vélem, hogy a régi tömbházlakások
esetében visszaesik a kereslet, ami áresést
eredményez. Van kivétel is: a Kornisa és a
November 7. negyed, ahol a lakások tartják
az árakat. A tapasztalatom szerint mindenki
abban bízik és arra vár, hogy a krízishelyze-
tet követően csökkenjen a régebbi építésű la-
kások ára. Egyrészt azért, mert több
évtizedes épületekről van szó, másrészt, mert
a komfortjuk sem olyan, mint az új tömbház-
lakásoké. A hasznos felület nagysága és a be-
osztás nagyon sokat számít az ár
szempontjából. Ha a régi tömbházlakás elég
tágas, akkor felújtva jól eladható. Ha a tulaj-
donos úgy dönt, hogy feltétlenül, sürgősen
túlad a tömbházlakásán, akkor az ár alkud-
ható. Még mindig megvan az a hajlandóság,
hogy kérjük meg jól az árát. Aztán lehet en-
gedni. Azt is tapasztaltam, hogy annak a la-
kásnak, amelyet bebútorozva, „kifényesítve”

kínálnak eladásra, jobban megkérik az árát.
Olyan ez, mint amikor az autópiacon meg-
látsz egy kivikszolt autót, szinte kacsint rád,
megtetszik és megveszed. Aztán használat
közben jössz rá, hogy sok minden rossz rajta.
Tapasztaltam, hogy a fiatal generáció a szép,
a bebútorozott, felszerelt lakásra hajlandó
sokkal több pénzt adni. Tudják, hogy nincse-
nek mesterek, szakemberek, és kellemetlen
számukra, hogy várjanak, hogy hitegessék
őket. 

– Járvány előtt hogyan keltek el a régi
tömbházlakások? 

– Januárban-februárban többen is kértek
tanácsot tőlem, olyanok, akik lakást szerettek
volna cserélni, és tanácstalanok voltak, hogy
mit és hol vásároljanak. Akkor már éreztem,
hogy valaminek be kell következnie, mert
igen elszaladt a tömbházlakások ára. A jár-
vány előtt egy garzon ára 30-35 ezer euró, a
kétszobás lakásoké 50-55 ezer euró között
mozgott. Kivétel volt a Kornisa negyed, ahol
volt rá eset, hogy 65 ezer euróért kelt el egy
kétszobás lakás. A háromszobás lakások ára
60-68 euró között mozgott. Azonban az ár
nagymértékben függ a zónától, a lakótelep-
től, illetve a lakás felszereltségétől. 
Az új lakások sem drágábbak a régieknél 

– Mi a helyzet a nemrég épült lakásokkal?
Hogyan alakul az áruk? 

– Az új építésű lakások ára nem sokban
különbözik a régiekétől. Például a Maurer
által épített lakások nem voltak drágábbak,
mint a régi apartmanok. Szerintem az új la-
kások ára sem fog felmenni, mert nem lesz
erős gazdasági háttér, nincs vásárlóerő. Nem
foglalkoztam a nemrég épült lakásokkal, de
tudtommal a járvány előtt nagyon sokan kö-
töttek szerződést. Azok, akiknek például a
Maurer-lakóparkban elkészült a lakásuk, és
beköltöztek, elégedettek vele. Más ingatlan-
fejlesztőkkel éppen a bizonytalanság, a ha-
táridők eltolódása miatt nem vállaltam az
együttműködést. Amikor szóba került az
együttműködés, még az alap sem volt kiásva,
s már ki kellett fizetni az előleget. Ez nagy
kockázat, nem vállalhatom. Tudni kell, hogy
a pénzpiac a bankoktól függ. Sokan megkö-
tötték a hitelszerződést lakásvásárlásra. Köz-
ben beállt a krízis, és május 15-ig mindent
felfüggesztettek. Kérdés, hogy módosulnak-
e a feltételek vagy sem, mert ez nagyban be-
folyásolja majd a piacot – magyarázta Tóth
Júlia ingatlanközvetítő. 

Farkas elméleti líceum, a II. Rá-
kóczi Ferenc római katolikus teoló-
giai líceum, a Református
Kollégium, az Elektromaros és a
pedagógiai líceum, a Szász Adalbert
sportiskola, az Európa, a Dr. Bernády
György és a Liviu Rebreanu általá-
nos iskolák. Gesztusként – ezzel is
bizonyítva, hogy sem az RMDSZ,
sem a magyarok nem akarják sem
Maros megyét, sem Erdélyt elvinni
sehová – az Al. Papiu Ilarian és az
Unirea főgimnázium is kapott belőle.
A megye más településeire is jutott,
így a magyar kisvárosok, Nyárádsze-
reda, Szováta, Erdőszentgyörgy és
a vegyes tannyelvű iskolák is kap-
nak, ahol magyar diákok tanulnak,
a nagyobb iskolaközpontok Maros-
ludason, Segesváron, Dicsőszent-
mártonban és Szászrégenben. A
kisebb községekbe is juttattak be-
lőle, ahol legalább 50 végzős van, ez
a megye esetében Gernyeszeget és
Gyulakutát jelenti. Külön kapott a
megyei tanfelügyelőség is, hogy jut-
tassa el azoknak az iskoláknak, ahol
zömében magyar diákok tanulnak,
de a végzősök száma nem éri el az
ötvenet.

Maros megyében kapott még a
megyei kórház, a megyei sürgős-
ségi kórház, a szív- és érrendszeri
és transzplantációs intézet. Az ön-
kormányzatok, öregotthonok nem
kaptak a maszkokból – mondotta el
Kovács Mihály Levente, aki ezúton
is köszönetet mondott a tajvani ma-
gánadományozónak és a magyar

kormánynak a felajánlásáért, illető-
leg az országos RMDSZ vezetősé-
gének, hogy lehetővé tették,
másodjára is segélyszállítmány ér-
kezzen Erdélybe. Tudják, hogy az
adományok jó helyre kerültek –
tette hozzá.
Így már nem lesz gond

A szovátai Domokos Kázmér
Óvoda, Gimnázium és Szakközép-
iskola még nem kapta meg az ado-
mányt – tudtuk meg Vass Ferenc
igazgatótól. Az iskolaközpontnak
legalább öt-hatezer maszkra lesz
szüksége, ugyanis a szabályzat sze-
rint a felkészítőkre érkező diákok-
nak reggel is és távozáskor is új
maszkot kell adni kilenc napon át,
továbbá a vizsgák alatt is, a pedagó-
gusok mellett pedig a többi alkal-
mazottnak és kisegítő
személyzetnek is maszkot kell biz-
tosítani május 15. után. A tanügymi-
nisztérium is ígéretet tett rá, de még
azt sem tudják, hogy ezek mikor ér-
keznek meg a tanfelügyelőségre, il-
letve az is kérdés, hogy figyelembe
vették-e, melyik iskolában hányféle
típusú vizsga lesz, és eszerint oszt-
ják-e el a maszkokat. Szovátán190
érettségiző van, továbbá szakisko-
lások, posztliceális és általános is-
kolába járók. Ezért minden ilyen
adomány jól fog, örömmel veszik –
összegezte az intézményvezető.

Nyárádszeredában 2500 masz-
kot vehetett át a Bocskai István kö-
zépiskola, kétezret a Deák Farkas
általános iskola. Ez utóbbi intéz-
mény igazgatója, Trufán József la-

punknak elmondta: tíz napon át leg-
alább hetven diáknak kell maszkot
biztosítsanak, de az iskolában más
tevékenységek is zajlanak, az élet
nem áll meg az intézményben a
vizsgák után sem. Ugyanakkor a
személyzetnek és a pedagógusok-
nak is adni kell mindennap. Első
becslésre legkevesebb 2500 arc-
maszkra lesz szükségük, így ez az
adomány nagyon sokat segít, a töb-
bit már megoldják, ugyanis saját
erőből is rendeltek egy adagot, és
számítanak a minisztérium által a

vizsgák idejére ígért csomagra is.
Ha ez a kétezer maszk nem érkezett
volna, nehezebb helyzetben volná-
nak, valószínűleg önkormányzati
segítséget kellett volna kérjenek. A
felkészítők és vizsgák idejére kéz-
mosó és fertőtlenítőszereket, az osz-
tálytermek napi fertőtlenítéséhez
szükséges szereket is be kell szerez-
niük, de erre már fel vannak ké-
szülve.

Tóth Sándor polgármestertől
megtudtuk: az önkormányzat ke-
resi a megoldást, hogy minden reg-
gel elvégezzék a diákok
egészségügyi szűrését, azaz a láz-
mérést a bejáratoknál. A középis-

kola számára ehhez a kórház biz-
tost egy asszisztenst, az általános
iskolánál is megoldják napokon
belül egy orvos vagy asszisztens
kinevezésével. 

Az önkormányzat mindkét intéz-
ménynek beszerzett egy-egy digi-
talis lázmérőt. Maszkot és lázmérőt
az önkormányzat alkalmazottai
számára is biztosítottak péntektől –
részletezte a városvezető. Az idős-
otthon is jelentősebb maszkcso-
maghoz jutott, továbbá egy helyi
lakos is adományozott 60 darab
mosható maszkot, egy helyi cég
pedig 200 kesztyűt adott az otthon-
nak.

Petíció a tünetmentes betegek 
otthoni gyógyulásáért
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Újabb maszkok érkeztek, ezúttal az iskoláknak

A napokban a legtöbb Maros megyei iskola átvette az adományt Fotó: facebook.com/Nyárádszereda önkormányzata

Hogyan alakulnak az árak?
(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)



Adva van a keleti széllel érkezett
járvány, s ebből adódott a területileg
illetékes kormányok által kihirdetett
vesztegzár. Jó annak, akinek van
háza, és behúzodhat egy kuckóba,
ahol átvészelheti azt a néhány hetet,
amíg lejár a sűrűje. Az elszigetelés
megadja az esélyt arra, hogy a la-
kosság szerencsésebb (és fegyelme-
zettebb) része ne kapja el a
láthatatlan úton-módon terjedő ví-
rusos nyavalyát. Különösen veszé-
lyeztetett réteget jelent a zsúfolt,
egészségtelen helyen lakók tö-
mege. Svédországban – kezdetben
– az elhunytak zömét az Afrikából
bevándorolt emberek adták, akik a
drága albérletek miatt zsúfoltan
laknak, és a nemzeti hagyományaik
okán kézzel esznek. De nem kell
olyan messzire menni a szomorú
példákért. Nálunk Szucsáva, Mára-
maros, Nagybánya, Maros és Bihar
megyében alakultak ki fertőzési
gócok, ahol a cigánytelepek okoz-
nak sűrű gondot a helyhatóságok-
nak. 

A vásárhelyi tömbházlakók sze-
rencséseknek mondhatók, mert tűr-
hető körülmények között élik a
bezártság szomorú napjait. Indul-
junk el a kályha bal sarkától. A Fel-
szegen lakom, a Novi 7. piac és a
mentőállomás közötti részen. A
házban 24 lakás van, mert néhány
évvel ezelőtt egy manzárdos részt is
kaptunk a fejünk fölé, az eredeti
négy helyett most ötemeletesek let-
tünk. A 24 lakásból jelenleg 11 üres,
mert az albérlők (orvosegyetemi di-
ákok) hazautaztak a szüleikhez. A
maradék 13 lakásban 22 ember (20
felnőtt, két gyermek) lakik: tágasan,
’úri módon’. A Felszegen – ide
értve a szerpentinek környékét és a
Szent György téri blokkokat, meg a
Turbina és Maros közötti részt is –
ez általánosnak mondható. Nem té-
vedek (nagyot), ha azt mondom: la-
kásonként általában két, ritkábban
három ember él. Nagyon ritka az öt
lakó két szobára. Elvileg megvan az
esélye, hogy a lakók 70–80%-a
egyedül legyen egy szobában, így
megoldható az elszigetelés. Azt kell
mondanom: idős, de szerencsés
népek lakják a környéket, tudtom-
mal nincs is fertőzött személy ezen
a területen. 

Az itt lakó valahány ezer ember-
nek inkább az időtöltés a fő gondja,
és nem a gyógyulás. Hadd lássuk,
miket találnak ki, hogy könnyebben
teljenek a karantén napjai. A moz-
gás (legegyszerűbb formája: a séta)
feltétlenül kell, ezt pártunk és kor-
mányunk is megengedte, ezért igen
hálásak is vagyunk, de nem visszük
túlzásba, a vastaps elmarad. A séta
általában a piacozással van össze-
kötve, működik, rendben van. Kez-
detben csak két óra volt, most
délelőtt–délután ki lehet menni. Aki
éjszaka mászkálna, azt lefülelik.
Vagy nem.

A konzervatívok…
zöme képernyő előtt tölti az időt. In-
kább tévé, de az internet is az első
három között van. Az olvasás hát-
rább csúszott a népszerűségi listán.
Nem a vírusveszély, hanem a ké-
nyelemszeretet – magyarán: a lus-
taság – miatt. Napilapot egyetlen
lakásba hoz a postás. Szerénységem
tiltja, hogy megnevezzem az illetőt. 

Szóval: tévé. Ceau elvtárs idejé-
ben kétórányi program ment na-
ponta: Szürke Miki kalandjai
Észak-Balkániában. Egyetlen
műsor ért valamit: a szombati Tele-
enciklopédia. (Már csak az hiány-
zik, hogy valaki rám írjon: tévedek,
mert akkoriban azt is kidobták a
műsorrendből. Bocsánat, akkor az
se volt.) Nekem akkor sem hiány-
zott a tévé, most sem. Hiába ömlik
150 kanálison a csatornatöltelék; a
kereskedelmi tévék gusztustalan
bohócságai nem tudnak lekötni, fil-
met sem nézek (a hatvanas-hetve-
nes évek művészfilmjei után a mai
kínálat: pelyva). A fontosabb híre-
ket megtudom máshonnan, az idő-
járás az ablakból is látszik. 

A szomszédok nem ilyen finnyá-
sak, van olyan lakás, ahol reggeltől
éjszakáig be van kapcsolva a készü-
lék. S hogy ne essenek a kölcsönös
zaklatás bűnébe – annak okán, hogy
ki birtokolja a távirányítót –, hát
vettek még egy készüléket. Mit meg
nem ér a családi béke! 

Lépjünk tovább, mert ezzel ki-
merült a közvetlen környezetem. 

Kiterjedt levelezést folytatok,
húsz kedves ismerősömet kértem
meg, küldjenek arra vonatkozó
anyagot, hogy ki mivel tölti a vesz-
tegzár idejét; lehet az saját vagy
örökölt információ, városi folklór
vagy olvasmányélmény. 

Igen, ezt tudtam: András bácsi a
képeslapjait rendezgeti. Ezt magam
is műveltem ’85-től 2010-ig, aztán
eladtam az egészet, kellett a pénz. 

Boldizsár a régi lemezeit hall-
gatja a belső szobában, a közajtó
csukva, nem hallják egymást. Ró-
zsika elővette a Singer varrógépét,
és a külső szobában a régi melltar-
tóit alakítja át vírusijesztő masz-
kokká. 

Hm. Régi rádióműsorok és régi
lemezek… Kossuth rádió, kedd
este: Szabó család. (Ha nem téve-
dek, később áttették hétfő estére –
mert Kis-Magyarországon hétfő
volt a tévé szünnapja.) Akkoriban
Szabóék tartották össze a nemzetet.
Kolozsvári szomszédunktól tudom:
ő itt, a nővére Pesten hallgatta
Szabó Ernő és Gobbi Hilda zsörtö-
lődéseit, s közben egymásra gon-
doltak. 

Meg a „Szív küldi szívnek szí-
vesen” című kívánságműsor, amely
– utóbb – átvonult a képernyőre.
Vámosi János hangja és G. Dénes
György szívdöglesztő szövegei…
Tetszik még emlékezni? „Szép es-

ténk lesz, ha egyszer majd meg-
öregszünk. Sose’ veszekszünk,
ülünk a kandallónál, fogjuk majd
egymás kezét. A lámpa ég…”

A „sose veszekszünk” most kü-
lönösen aktuális, mert kiderült,
hogy Kínában, a ’hosszas bezártság’
(nekik hosszú idő egy hónap?) után,
a járvány múltával tízszeresére nőtt
a válások száma. Erre Kázmér
komám hívta föl a figyelmem,
egyúttal Sallay András őszinte mon-
dását is felidézte. Az 1980-as téli
olimpián jégtáncban ezüstérmet
szerzett a Regőczy Krisztina – Sal-
lay András páros; erre a szép sikerre
emlékezve megkérdezték a fiút: mi-
lyen volt köztük a kapcsolat, bírták-
e az edzések ’traumáit’; nem
gondolt-e arra, hogy elcserélje
Krisztinát? A válasz: „Megfojtani
igen, elcserélni nem…” 

Róka és Nyuszkó nem veszek-
szenek, csak ’ölik’ egymást. A tipi-
kus ’se vele, se nélküle’ kapcsolat.
Oszkár három epizódot küldött
róluk. 

1) – Indulok a bárba, vegyél ka-
bátot. – Viszel engem is? – Dehogy,
lezárom a fűtést. 

2) Róka bokszmeccset néz a té-
vében, és dühöng, mert már a má-
sodik harcost ütik ki az első
menetben: – Mi az ördög, nem bír
ki egy háromperces menetet? – S ha
ezt én kérdem tőled, akkor meg
vagy sértve… 

3) „Nyuszkó keresi a balhét”: –
Megyek az edzőterembe, nem jössz
velem? – Úgy meghíztam, hogy
rám férne a mozgás? – Ugyan, de-
hogy. Ha nem akarsz, ne gyere. –
Azt akartad mondani, hogy világ
lustája vagyok? – Nyugi, nem erről
van szó… – Most meg hisztérika
vagyok? – Ilyet nem mondtam! –
Na tessék, most meg hazudós let-
tem. – Jó, akkor nem jössz. – Hohó,
úrfi! Hová akarsz menni egyedül?! 

A fenti minták alapján számtalan
jó replikát lehet alkotni, biztosan
akad egy-két színpadi szerző, aki
darabszámra átvenné ezeket a poé-
nokat. Hm. Hadd lám, működik-e:
– Nincs igazad! – Meg se szólal-
tam… – Nem baj, akkor sincs. 

Más: – Most miért hazudsz? –
Mert kiprovokáltad; magamtól nem
jutott volna eszembe… stb. 

Nosztalgia 
Zsoltikával párhuzamos osz-

tályba jártunk, de annak idején négy
év alatt nem beszélgettünk annyit,
mint 2018-tól máig. Régi emlékeket
idéz föl, ha valamit nem talál – drót-
posta, egy perc alatt itt a kérdés: mi
volt a márkaneve gyermekkorunk
holland kakaójának? Van Houten –
válaszoltam. Nem az, valami más.
Keresgéltem, lapozgattam, bejött a
Bensdorp. Az sem jó. 

(Van Houten bácsi találta ki a
kakaó színét sötétítő kezelést, ami
egy kicsit lúgossá – és rendkívül ka-

rakteressé – teszi a kakaóport; én
csak azt a mélybarna, lilásba hajló,
erős kakaót szerettem gyermekko-
romban. Ma ritkábban iszom, mert
a kolozsvári briósok nélkül már az
sem olyan, mint hajdanában. Az
Uránia-sarkon és az Unió utcai
’zöld’ cukrászdában lehetett kapni a
’régi világból’ maradt receptek
alapján készült péksüteményeket.
Háromkerekű, zárt rakterű moto-
rokkal hordták ki a friss árut. Sza-
varin, rigójancsi, sárgakrémes…
Fondant! Párnacukorka diós tölte-
lékkel. Fehér és rózsaszín mentolos
’pasztillák’. A török fagylaltos a Pá-
rizs utcában, aki nem félgömböket
adagolt, hanem kis lapoccal kene-
gette a fagyit a tölcsérbe.)

Felhívtam a korosztályom né-
hány tagját, végül Ibolyka tudta a
választ; ment az sms Zsoltikához:
De Zaan. Jött a válasz: Ezz azz! –
Megnyugodtam. Nem mintha fon-
tos lenne, de legalább ezt is sikerült
tisztáznunk. 

Ő küldte a következő viccet.
Rózsa és Ibolya meglátogatja Imo-
lát. A vendéglátó térül-fordul, röpke
negyedóra alatt hozza a kávét. Meg-
isszák, a rendszerető Imola kiviszi
a csészéket, elmosogat. Visszajön:
– Innátok egy kávét? – Jaj de ked-
ves vagy, nagyon szívesen. Még le-
megy három kávé ugyanilyen
módon, a hölgyek elbúcsúznak. Az
úton megszólal Rózsa: – Úgy meg-
vénült ez az Imola, annyi esze se
maradt, hogy egy kávéval megkí-
náljon. – Mi, te Imolánál jártál?
Engem miért nem hívtál? 

Akiknek ’kihívás’ a karantén 
Golyó és Nyafi az új generáció

gyermekei. Vettek egy digitális vá-
góasztalt, és felváltva dolgoznak
rajta: képet és hangot lehet rajta
montírozni. Golyózajokat rakosgat
össze és elemezget; a legújabb fel-
adat: „a maradék kikaparása ezüst
kiskanállal az eperlekváros borkán-
ból” hanganyagának lekottázása.
Ne tessék csodálkozni, ennél na-
gyobb marhaságokból is írtak már
doktori téziseket. 

Nyafi nem zenész, hanem nyel-
vész, az ő – önként vállalt – fel-
adata: a tüsszentés hangjának
generálása magán- és mássalhang-
zókból. Ahogy elnézem, még az
őszi, második karantént is ezzel
fogják tölteni. Amíg Nyafi azt várja,
hogy Golyó átadja neki a terepet,
egy másik nemes feladathoz gyűjt
anyagot. Kimegy a konyhába, maga
elé teszi a helyesírási szótár régebbi
és újabb kiadását, és összehasonlít-
gatja a kettőt. Mit vettek föl az újba,
és mit hagytak ki a régiből? – erre a
kérdésre keresi a választ. Egész jól
halad, csak abban nem vagyok biz-
tos, hogy az Akadémia szótárszer-
kesztői szóba állnak-e majd vele.
Talán nem is fontos, ő inkább csak
időtöltésnek tekinti ezt, nem mun-
kának. 

Az újabb szótárban a ’slamasz-
tika’ és a ’slampos’ közé benyomult
a ’slam poetry’, amit Nyafi nem az

angolból eredeztet, hanem a német
Schlammból, és iszapversnek, -köl-
tészetnek nevezi. Igaz ugyan, hogy
Nyafi új generációs csemete, de
nem mindennek tapsikol, amit a
mai korban művészet gyanánt pró-
bálnak eladni, a ’graffiti’ műfaját
például nagyon tudja utálni. Ez is új
szó, a régi szótárban nincs benne;
nota bene: a ’graffitieltávolító szer’
megléte azt igazolja, hogy mások
sem szeretik… 

Azt is észrevette, hogy az új szó-
tárból kimaradt a ’Munka Érdem-
rend’ – s vele együtt a példa:
’Kovács Pál munkaérdemrendes
vájár’. A kérdés, ami ebből adódik:
ha egy író a Kádár-korszakról ír re-
gényt, s ez az érdemrend is előfor-
dulna benne, de nem tudja a helyes
alakot, akkor menjen ki a Múzeum
körútra, és keressen egy régi kiadást
valamelyik antikváriumban? 

Kérdés az is, hogy a ’smaragd-
zöld’ és a ’smasszer’ közé miért
most jött be a ’smarni’ (a császár-
morzsa békebeli neve), s nem negy-
ven évvel ezelőtt? Vajon a
gasztroforradalom az oka? 

No, amíg Nyafi megkapja a vá-
laszokat, még elmondom, hogy Go-
lyónak is van egy mellékes témája.
Verdi egyik operája (La forza del
destino, A végzet hatalma) adta az
ötletet. Azt akarja kiszálazni, hogy
milyen halálnemek fordulnak elő a
nagy Giuseppe 28 operájában. Me-
lyik a gyakoribb: a tőr vagy golyó?
Szépen, táblázatos összefoglalók-
kal. Van amit monyókoljon. Ha ösz-
szeadnánk a Verdi színpadán
elhunyt szereplők számát, csinos
csapatot kapnánk. S ezek egy része
még – vért bugyborékolva bár, de
szépen intonálva – elénekel egy-egy
áriát (duettet, triót). 

Erre jön be a könnyes taps (a ze-
neszerzőnek pedig a szépecske ho-
norárium). A tapsrendben pedig a
’feltámadt’ főszereplő is ott hajlong.
A színpadi öldöklésnek szép hagyo-
mányai vannak az olaszoknál, gon-
doljunk csak Spartacusra és a
gladiátorok lázadására. Akkoriban
még ’élesben’ ment az ilyesmi, a
19. századi opera mégiscsak civili-
záltabb, honnan is szednének min-
den előadásra egy friss Violettát?
Pietro Mascagni diszkrétebb gyil-
kolást hozott össze, a Parasztbecsü-
letben a színfalak mögül érkezik a
prózai információ: „Megölték Tu-
riddut!” 

A horror kedvelői sima átverés-
nek tartják az egészet…

Bónusz 
Az ajtónálló minden belépőtől

kéri a Covid–19-teszt eredményét.
Aladár kivesz egy bog papírt a zse-
béből, lapozgat, majd odaadja a
megfelelőt. Negatív. A gorilla betes-
sékeli Aladárt a kávézóba. „Milyen
jó, hogy csak erre voltak kíván-
csiak” – gondolta, és zsebre gyűrte
a pozitív leleteit: HIV, HCV, HPV,
TBC, Wassermann és kanyaró. 

Marosvásárhely, 2020. május 10. 
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Tanmese egy lányról, aki egy
Balaton közeli kis faluban
született. Még fel sem csepe-
redett igazán, már ott termett
a színpadon, a néptáncosok
között, mert elbűvölték az ősi
ritmusok. Ahogy felnőtt, fogta
a csomagját és elutazott Er-
délybe. Oda, ahol a fáma sze-
rint csoda, hogy még
beszélnek magyarul, és fi-
gyelmeztet, ha nem az ország
nyelvén beszélsz, ahol egye-
seknek még mindig számít,
honnan jöttél, ki vagy és mit
akarsz, megbélyegeznek,
mert egyszer valakik egy tér-
képen meghúztak egy határt.
A lány nem a fehér lovon ülő
királyfit kereste, a közös gyö-
kerek táplálta kultúra varázs-
latában vállalt minden
kockázatot. És maradt. Egy
kicsit másként látja az itteni
világot, nem úgy, mint akik itt
születtünk, és néha önsajná-
latunkban ragaszkodunk 
kisebbségi görcseinkhez. Tör-
ténete tükör lehet nekünk,
másoknak. 

Egy szép legényről szóló, szín-
padra állított mesében tűnt fel a ra-
koncátlan tündérlány szerepében.
Mindvégig mosolyogva, átszelle-
mülten táncolt, mintha más világból
került volna ide. Tüneményes jelen-
ség volt, látszott, hogy szereti, amit
csinál. Megtudtam: Magyarország-
ról jött Marosvásárhelyre, hogy a
Maros Művészegyüttesben táncol-
jon. Közös népi kultúránk szeretete
hozta ide. Alkalmazták. Négy éve
Marosvásárhelyen lakik. Meséljen
erről történetünk főhőse. 

– Alig voltam ötéves, amikor
szülőfalumban, Zalaapátiban nép-
táncelőadást tartottak a kultúrház-
ban. Felugrottam a színpadra, és
elkezdtem forogni a táncosok kö-
zött. Valamiféle égi jel volt. Falunk-
ban a gyerektánccsoportban,
később az iskolai együttesben foly-
tattam. Utána, kétévnyi szünet után,
Zalaegerszegen jártam a középisko-
lát. Itt ismerkedtem meg a Zalai

Táncegyüttessel, vezetőjük Varga
János (Boxos) volt. Olyan betekin-
tést nyújtott az erdélyi emberek
életébe és kultúrájukba, hogy látat-
lanul is beleszerettem. A zalásokkal
minden nyáron tánctáborba men-
tünk Vajdaszentiványra, Nyárádse-
lyébe és a Gyimesekbe. 16 éves
lehettem, amikor elkezdtem ábrán-
dozni, hogy milyen lehet Erdélyben,
aztán amikor először megláttam a
hegyeket, megerősödött bennem az
elhatározás, hogy szerencsét próbá-
lok – mondja Kuczogi Veronika –,
majd így folytatja:

– Érettségi előtt álltam, 12.-es
voltam, amikor Zalaegerszegen tur-
nézott a Maros Művészegyüttes. A
tánctáborokban megismertem a ta-
gokat, barátságok is szövődtek. Jú-
niusban Marosvásárhelyen
beszélgetésen vettem részt Barabási
Attila igazgatóval és Nagy Levente
Lehel akkori tánckarvezetővel,
majd meghallgatáson is voltam, és
felvettek. 2016. augusztus 20-án, a
nemzeti ünnepen fogtam a bőrön-
döt, és felültem az autóbuszra. Kö-

rülöttem majdnem mindenki romá-
nul beszélt. A családban, a baráti
társaságban nem csodálkoztunk
azon, mint egyesek, hogy miért be-
szélnek magyarul Romániában. A
szüleim is tudták, hogy az ország
hivatalos nyelve a román, és ezt
nem beszélem, ám tisztában voltak
vele, hogy magyar társulathoz sze-
gődtem, és az albérleti lakótársaim
is magyarok, így megnyugodtak.
Persze amikor elindult az autóbusz,
mindenkinek könny gyűlt a szeme
sarkába. Akkor döbbentem rá, hogy
más érzés, ha egy hétre tánctáborba
megyek, és más, ha huzamosabb
időre, életvitelszerűen kell áttele-
pednem egy másik országba.

Féltem. Mi lesz, ha valami bajom
lesz? Nem mertem üzletbe menni.
Egyedül éreztem magam a nagyvi-
lágban. Amikor először lementem a
boltba, román elárusítóval találkoz-
tam. Úgy kértem csirkemellet, hogy
karjaimmal a szárnycsattogást elmu-
togattam, a hideg vizet meg a megfá-
zást utánozva. Akkor tudatosult
bennem, hogy nem turistaként va-
gyok Marosvásárhelyen, amikor a hi-
vatalos okiratok birtokába jutottam.
Önvédelmi reflexként bezárkóztam.
Nem bíztam az emberekben. Aztán
lassan sikerült beilleszkednem. Ebben
a kollégáim is sokat segítettek. 

Kicsi táposka – mondták nekem
félig viccesen. Nem zavart, csak
akkor, amikor egymás után szajkóz-
ták. Ezenkívül nem éreztem, hogy
itt Erdélyben más lennék anyaor-
szágiként. Senki ne tegyen különb-
séget az itteni és az anyaországi
magyar között, mert velem sem
éreztetik, hogy emiatt több vagy ke-
vesebb lennék. Ne ítélkezzenek,
ameddig nem ismerik meg az itteni
környezetet, a közeget. Vidékiként
Magyarországon is „táposozzák”
azokat a budapesti díszbabákat,
akik affektálnak, nem törik meg a
tojást, nehogy elkopjon a műkör-
mük. Előítéletek, stigmatizálás.
Magyarországi magyarként el-
mondhatom, hogy itt, Erdélyben is
vagyunk elegen, és büszkén képvi-
seljük, ápoljuk akár a néptáncon ke-
resztül is közös kultúrkincsünket,
amely egyenértékű határon innen és
túl. 

Te most magyarországi vagy er-
délyi magyar vagy? – kérdik egye-
sek. Magyarországon születtem, de
ha megkérdik, hol az otthonom, azt
mondom, Marosvásárhelyen. Nem-
csak a barátaim kötnek ide, mert
Zalában is vannak. Megszoktam,
ahogy itt élni kell és lehet. Nem
akartam görcsösen beilleszkedni.
Annyira természetesen alakult min-
den, hogy észre sem vettem. Most
már, ha apáék felhívnak telefonon,
azt mondom, hogy megyek haza,
nem a lakásba. Apukám mindig
megkérdi: hova, ide vagy odahaza,
hol vagyok... itthon. Marosvásárhe-
lyen, válaszolom. Ha visszaköltöz-
nék Magyarországra, talán olyan
érzés lenne, mint amikor a bőrönd-
del felültem az autóbuszra. Talán
annyi lesz a különbség, hogy nem
kell a taxiban két
nyelven köszönni,
hogy halljam, mi-
ként válaszolnak,
és úgy folytassuk a
beszélgetést. 

Alapkommuni-
kációs szinten
értek románul, de
nem beszélem a
nyelvet. Ha befeje-
zem az egyetemet,
meg szeretném ta-
nulni. Egyszer a
Bolyai utcában
megállított egy
hölgy, románul
szólt hozzám. Ér-
tettem, hogy mit
mond. Egy üzletről
érdeklődött. Romá-
nul elnézést kér-
tem, hogy nem
beszélem a nyel-
vet. Valószínű, arra
gondolva, hogy er-
délyi magyar va-
gyok, azt vá-
laszolta: „jó, hogy
itt élsz Romániában, és nem tudsz
románul”. Megtörtént, hogy ma-
gyarul köszöntem az üzletben, és
rám szólt az elárusító, hogy ne be-
széljek vele magyarul, mert a fő-
nöke megtiltotta, hogy bárkivel az
anyanyelvén kommunikáljon.
Tudom, hogy az ország hivatalos
nyelve a román, de miért bűn, ha
más nyelven beszélnek? Gyomor-
idegem lett. Mi lesz, ha az utcán te-
lefonon felhívom édesapámat,
magyarul beszélek, és ezért meg-
szólítanak? Akkor fordult meg a fe-
jemben, hogy milyen érzés lehet
azoknak, akik ezzel a félelemmel
kell éljenek. Eljött hozzám édes-
apám, és lementünk az üzletbe vá-

sárolni. Románul beszélgettem az
elárusítóval, aki mosolyogva szol-
gált ki. Nekem természetesnek tűnt.
Később édesapám megjegyezte:
„Meglepődtem, hogy tudsz érte-
kezni, te tényleg itt élsz...” Azon le-
szek, hogy jobban elsajátítsam a
nyelvet, ha itt akarok maradni. 

Kulturális különbség? Inkább
más mentalitás. Az erdélyiek vala-
hogy sokkal szeretetteljesebbek,
vendégszeretőek. Az meg kész
csoda, hogy vidéken őrzik a hagyo-
mányokat, a szokásokat, egyes he-
lyeken archaikus az életmód. Falun
nőttem fel, a népi kultúrát ápolom
munkámmal. Azonosulok mindez-
zel, ami itt van. Nagyon furcsa
lenne számomra nagyobb városba,
akár Budapestre költözni. Nem biz-
tos, hogy beilleszkednék. 

Magyarországon tapasztaltam,
hogy vannak, akik úgy vélik, meg-
különböztetett bánásmódban része-
síti a magyarországi politika az
otthoniakkal szemben a határon tú-
liakat, mert jobban támogatja őket
anyagiakkal, mint a hazaiakat.
Odaát van olyan, aki nem találja
meg a térképen Kolozsvárt, míg
kollégáim a Maros Művészegyüt-
tesnél behunyt szemmel elmutatják
a magyarországi néprajzi régiókat.
Közös a kultúránk, a gyökereink,
amit ápolnunk kell, nem mások el-
lenében. Mindannyiunkért. Ezért
költöztem át Marosvásárhelyre,
mert itthon otthon vagyok kicsi tá-
poskaként. 

Vajda György

Fotó: Barabási Attila Csaba
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Kicsi táposka a nagy Erdélyországban 
Összeköt a közös gyökér 

Fotó: Kuczogi Kornél

Fotó: Barabási Attila Csaba

Fotó: Pithó Orsolya



Három év után távozik a
Royal Antwerp labdarúgócsa-
patának vezetőedzői posztjáról
Bölöni László. A belga élvonal-
beli klub csütörtökön Twitter-
oldalán jelentette be, hogy új
szakembert keres.

Bölöni 2017-ben vette át az
együttes irányítását, első idé-
nyében nyolcadik, a második-
ban negyedik lett a gárdával,
így a mostani szezonban az Eu-
rópa-ligában is indulhatott, ahol
a selejtező utolsó körében bú-
csúzott. A belga bajnokságot el-
sőként nyilvánították
befejezettnek a koronavírus-járvány
miatt, de az európai szövetség nem-
tetszése után a végleges döntés pén-
teken várható, a kupadöntős Royal
Antwerp negyedik helyen áll az
alapszakasz vége előtt egy körrel.

Bölöni játékosként 107-szer sze-

repelt a román válogatottban, edző-
ként pedig Belgium mellett dolgo-
zott francia, portugál és görög
élvonalbeli kluboknál, illetve a
Közel-Kelet több országában, to-
vábbá a román nemzeti együttes
szövetségi kapitánya is volt.

Miután korábban a 3. liga 
berekesztéséről döntött, a Román
Labdarúgó-szövetség a másodosz-
tályban is minimálisra csökkentette
a lejátszandó mérkőzések számát.
Pontosabban csak a legjobb hat he-

lyezett folytatja rájátszás formájá-
ban, azok a klubok, amelyek ver-
senyengedélyért folyamodtak az 1.
liga új idényében. A maradék 12
csapat már nem játszik ebben az
idényben, és – nagyon fontos –
senki sem esik ki, így a szövetség
egy huszárvágással elintézte ezt a

kényes kérdést. A legjobban a Zsil-
vásárhelyi Pandurii örvendhet, hi-
szen ha az idény nem szakadt volna
félbe, gyakorlatilag biztos kiesőnek
számított volna. Ez azonban azt je-
lenti, hogy amennyiben lesz öt fel-
jutó a 3. ligából, nem kevesebb,
mint 23 csapat lesz a 2. liga követ-

kező évadának rajtjánál. Ez egyet-
len csoportban túl sok, kettőben
pedig túl kevés, különösen, hogy
nem azonos számú csapat alkotná a
csoportokat.

A döntéssel a legkevésbé a lista-
vezető Aradi UTA elégedett, mert
miután megfelezték a pontokat,
csökkent az előnye a követőkkel
szemben. Az aradiak jelezték is,

hogy a nemzetközi sportdöntőbíró-
ságon megtámadják a szövetség
döntését. 

A terv szerint a hat csapat egyet-
len további kört, azaz öt fordulót
játszik a két feljutó helyért, illetve
az osztályozóra jogot adó 3. pozi-
cíóért. A mérkőzéseket júliusban
rendeznék, abban bízva, hogy addig
annyira enyhülnek a korlátozások,
hogy a csapatoknak nem kell már
megfelelniük a mostani drákói fel-
tételeknek.

1138.
Szerkeszti:FarczádiAttila

Futball koronavírus idején
Sporttörténelmi mérkőzésnek volt a helyszíne

szombaton a németországi Bochum, ahol (két azonos
időben játszott másik találkozóval egyszerre) az első
hivatalos labdarúgó-mérkőzést játszották szombaton
a koronavírus-világjárvány első hullámának enyhülé-
sét követően. A 2. Bundesligában rendezett találkozó-
val kezdődött a németországi sporthétvége, hiszen ez
az első olyan ország, ahol lehetővé tették előbb az ed-
zések megkezdését, most pedig a bajnoki meccseket
is, a járvány miatt hozott korlátozások enyhítése után.

Az csak természetes, hogy a mérkőzést üres lelátók
előtt játszották, de nem ez volt az egyetlen különleges
ezen a találkozón, hiszen a szervezőknek 50 oldalas
rendkívüli szabályzatnak kellett megfelelniük, hogy
a lehető legkisebb legyen a fertőzés veszélye, ha
mégis lenne a játékosok között tünetmentes vírushor-
dozó. Már a stadionhoz való utazás is másképpen tör-
tént, szigorú távolságtartással a közlekedési
eszközökön, aztán logikus módon elmaradt a pacsizás
a kezdéskor, míg a tartalékok (ebben az időszakban
rendkívüli módon öt cserét tett lehetővé a nemzetközi
szabályalkotó testület) nem a kispadon, hanem a pad
fölötti tribünrészben, egymástól négyszéknyi, illetve
háromsornyi távolságra foglalhattak helyet. 

Miközben a mérkőzésen az ütközések elkerülhetet-
lenek voltak, a játékvezető tisztes távolságból osztotta
az igazságot és a sárga lapokat a pályán, de a legfel-
tűnőbb az volt, hogy a gólt szerző játékos ölelgetése
elmaradt, amolyan németes fegyelemmel, másfél-két
méterről ünnepelték a társak, legfeljebb egy könyök-
üdvözlést engedtek meg maguknak.

A Vfl Bochum – 1. FC Heidenheim mérkőzést
egyébként a házigazdák nyerték 3-0-ra. De ez a rész-
let minden bizonnyal csak a két csapat szurkolóit, no
meg a fogadókat érdekelte igazán.
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Elmarad a FIFA-gála, 
veszélyben a klub-vb

A koronavírus-járvány miatt idén
nem rendezik meg a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség (FIFA) szep-
temberi milánói gáláját, és ve-
szélybe került az év végén esedékes
klubvilágbajnokság is a Marca érte-
sülései szerint.

A spanyol lap internetes oldalá-
nak beszámolója szerint mivel a
legtöbb bajnokságban hosszú kény-
szerszünet van a világjárvány miatt,
számos helyen a futballidény befe-
jezésére sem feltétlenül van mód,
ráadásul a betegség rengeteg áldo-
zata miatt sem tartja megfelelőnek
az időt az ünneplésre az elnök Gi-
anni Infantino. Így vélhetően nem
osztják ki az év játékosát illető elis-
merést, illetve az esztendő legszebb

góljáért járó Puskás-díjat sem, ame-
lyet tavaly a debreceni Zsóri Dániel
érdemelt ki.

A Marca szerint az idő előtt lezárt
pontvadászatok nyomán az esz-
tendő többi nagy elismerése közül
kétséges lehet a legeredményesebb
európai bajnoki góllövőnek járó
Aranycipő odaítélése, míg a France
Football magazin díja, az Arany-
labda átadásával kapcsolatban még
nincs döntés. Ugyancsak veszélybe
került a hagyományosan a naptári
év utolsó nemzetközi trófeájáért
zajló klubvilágbajnokság, amelynek
idén Katar adna otthont. A FIFA-
hoz közel álló forrás szerint napo-
kon belül határozat születhet arról,
hogy 2021-re tolják a viadalt.

Bölöni távozik 
a Royal Antwerptől

Bálint Zsombor

Döntetlena„magyar”rangadón
AGulácsiPéterrelakapubanfelállóRBLip-

csehazaipályán1-1-sdöntetlenrejátszottaSal-
lai Rolandot kezdőként a 61. percig
foglalkoztató Freiburg együttesével a labda-
rúgóBundesliga26.fordulójánakszombatijá-
téknapján. A lipcsei találkozón a vendégek
kerültek előnybe,Manuel Gulde egy szöglet
utántaláltamagyarválogatottkapusánakhá-
lójába,ezzel511naputánvoltújraeredményes
azélvonalban.Ahazaiaka77.percbenYussuf
Poulsenrévénegyenlítettek.A93.percbena
Freiburgugyanbetalált,deagóltvégülavide-
óbírósegítségévellesmiattérvénytelenítették.
Akoronavírus-járványmiatttöbbmintkét

hónaputánújraindulóBundesligaelsőranga-
dóján,aRuhr-vidékiderbinaBorussiaDort-
mud 4-0-ra ütötte ki legnagyobb riválisát, a
Schalke04együttesét.AzelsőgóltszerzőErling
Haaland12.tétmérkőzéséna13.alkalommal
volteredményesújcsapatában,ilyenbravúrt
NémetországbancsakKlausMatischektudott
bemutatnimég1965-benaWerderBremenjá-
tékosaként.
A német ligában ezt megelőzően legutóbb

március11-énrendeztekmérkőzést.Akorona-
vírus-járványmiattmindenösszecsapástzárt
kapukmögöttjátszottak.

Fotó: The world news

Újabb bajnokságokat zárt le a labdarúgó-szövetség

A döntéssel a legkevésbé a listavezető Aradi UTA elégedett, mert miután megfelezték a pontokat, jelentősen csökkent az előnye a követőkkel
szemben. Fotó: Sport.ro

Lezárjákateremlabdarúgó-ésanőibajnokságokat
Nemfejezikbeateremlabdarúgó-ésnőilabdarúgóidényt–dön-

töttasportágiszövetség.Teremfocibannemesikkisenki,ésa2.
ligaelsőkéthelyezettjefeljutásijogotszerzett.Abajnokicímet
oda-visszarendszerbenaGalaciUnitedésaCsíkszeredaiImperial
Wetközöttidöntőalapjánítélikoda,azidőpontmégkérdéses,hi-
szenateremsportokatmégnemengedélyezték.Agalaciakazért
elégedetlenek,mertőkéllovaskéntmármosta címet szerették
volna,acímvédőCsíkszeredapedigazegészrájátszástleszerette
volnajátszani.A2.ligábanaMarosvásárhelyiCSMtöbbmérkő-
zéstmárnemjátszik,amúgysemvoltlényegestétjeazalsóháznak.
Anőilabdarúgásbanegyikszintensincskieső,a2.és3.ligáscso-

portokéllovasaifeljutnak.Kivétela3.liga4.csoportja,aholazFK
CsíkszeredaésaBákóiMăguraosztályozótvív.Akétmarosvásár-
helyicsapat,aLadiesésaCSMmaradamásodosztályban.
AmiaMarosvásárhelyiCSMszakosztályaitilleti,mindaterem-

labdarúgók,mindanőifociesetébenfelvetődikakérdés,hogytud-
ják-evállalniazindulástazújidényben?

Bálint Zsombor

A tartalékok nem a kispadon, hanem a pad fölötti tribünrészben foglalhattak helyet, egymástól négyszéknyire, illetve háromsornyi távolságra. 
Fotó: 100ProzentmeinVfl.de



Az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) elnöke kijelentette, hogy
konkrét tervük van a szezon befeje-
zésére. „A helyzet rendkívüli, és
nem fogunk úgy tenni, mintha nem
az lenne” – mondta a beIN Sports
televíziónak Aleksander Ceferin.

A szlovén sportvezető megerősí-
tette, hogy a koronavírus-járvány
kapcsán kialakult kényszerszünet
miatt módosítják a Financial Fair
Play elnevezésű szigorú pénzügyi
szabályrendszerüket. „Fontosnak

tartjuk, hogy változtassunk rajta,
mert a helyzet a klubok számára
sem könnyű, és mindannyian egy
csónakban evezünk” – mondta, ám
konkrétumokat egyelőre nem kö-
zölt.

Aleksander Ceferin ismét leszö-
gezte, hogy az UEFA-nak szándé-
kában áll befejezni a jelenlegi
idényt, és ha a közegészségügyi
helyzet nem romlik augusztusig,
akkor ez megvalósítható lesz.
„Konkrét tervünk van az európai

szezon befejezésére, és azt hiszem,
hogy a nemzeti ligák többsége, leg-
alább nyolcvan százaléka is a pá-
lyán fejezi be az idényt” –
magyarázta.

Hozzáfűzte, az UEFA végrehajtó
bizottsága megerősíti a módosított
versenynaptár dátumait, majd úgy
vélekedett: jelen állás szerint a tör-
téntek nem lesznek különösebb ha-
tással a következő szezon
ütemtervére. „A naptárunk nagyon
sűrű, nincs sok helyünk a változta-
tásokra, de szerintem erre nem is
lesz szükség” – fogalmazott.

Az elnök hangsúlyozta: az ere-
deti terveknek megfelelően 12 vá-
rosban szeretnék megrendezni az
idénről 2021-re halasztott Európa-
bajnokságot. „Az érintett városok
közül kilencben minden szabályo-
zott, háromban akad némi probléma
ugyan, velük folytatjuk az egyezte-
téseket. Elvileg 12 városban rende-
zünk, de ha erre nem lesz
lehetőségünk, akkor készen állunk,
hogy tíz, kilenc vagy nyolc város-
ban legyenek mérkőzések” – kö-
zölte.

A házigazdák közül néhány
város, így Bilbao is, a közelmúltban
kétségeit fogalmazta meg a 2021-es
Eb-rendezés kapcsán. A 12 város
között szerepel Budapest, ahol a ta-
valy átadott Puskás Arénában
három csoportmérkőzést és egy
nyolcaddöntőt játszanak.

Az UEFA elnöke egyben kife-
jezte örömét a Bundesliga hét végi
újraindítása kapcsán is. „Az em-
berek depressziósak lettek a be-

zártságtól és a sok bizonytalanság-
tól, de a futballtól pozitív energiát
kapnak, ami visszahozza majd a
megszokott életüket. Könnyebb
otthon lenni, ha közben sportot
nézhet az ember” – mondta. Hoz-

zátette: bíznak a németekben, akik
megbízhatóan és lelkiismeretesen
készültek fel az újrakezdésre, és
minden bizonnyal hasonlóan kö-
rültekintően járnak el majd a foly-
tatásban is.

Az UEFA-nak konkrét terve van a labdarúgószezon befejezésére

A Magyar Labdarúgó-szövet-
ség elnöke hosszabb interjút
adott az InfoRádiónak. Csányi
Sándor beszélt egyebek között
az új koronavírus-járványnak
a futballra gyakorolt hatásá-
ról, valamint a magyar foci-
ban várható változásokról is.

– A labdarúgó-Európa-bajnok-
ság elhalasztása hogyan érinti a
magyar válogatott pótselejtezőit?
Mikor dönt az UEFA a részletekről,
illetve a jövő évre halasztott rendez-
vény lebonyolításáról?

– Az UEFA, a nemzeti válogatot-
tak általam vezetett versenyeztetési
bizottsága nemrégiben ülésezett, és
eldöntöttük, hogy milyen javaslatot
terjesztünk az UEFA végrehajtó bi-
zottsága elé, amely várhatóan a
nyár elején tanácskozik. A mérkő-
zéseket ősszel rendezik meg a jelen-
legi tervek alapján.

– Új ötéves ciklust kezd a Ma-
gyar Labdarúgó-szövetség élén.
Mivel elégedett és mivel nem elége-
dett eddig?

– Elégedett vagyok azzal, hogy
helyreállt az elmaradott magyar fut-
ballinfrastruktúra. Itt nem csak a
stadionokra gondolok, hanem arra a
több mint ezer pályára, amit felújí-
tottunk, és arra a hétszáz új pályára,
amit építettünk. Az is jó, hogy meg-
duplázódott a labdarúgók száma. És
büszke vagyok arra, hogy negyven-
négy év után ki tudtunk jutni 2016-
ban az Európa-bajnokságra, hogy a
Videoton és a Fradi is a nemzetközi
kupákban az elmúlt két évben job-
ban szerepelt, mint korábban. Ami-
vel kevésbé vagyok elégedett, de ez
nemcsak az én véleményem, hanem
az utánpótlást átvilágító Double
Pass nevű belga cégé is, hogy bár az
akadémiák nagyjából rendben van-
nak és jó munkát végeznek, de ke-
vésbé jó alapanyagot kapnak.
Magyarul: a 14 év körüli futballis-
ták kevésbé felkészültek technikai-
lag, mint más európai országokban.
Ezért egyértelmű a célunk most: a

6-14 év közötti oktató-nevelő mun-
kában kell erősítenünk, és ennek az
első lépése, hogy folytatni kell az
ezen a területen dolgozó edzők to-
vábbképzését, illetve több új edző
bevonását.

– Számszerű célkitűzései vannak-
e a következő ciklusra?

– Itt megégettük magunkat 2010-
ben, mikor az új elnökség megala-
kult, mert célul tűztük ki, hogy
legalább tízezer legyen az átlagos
nézőszám, és nem vagyunk a köze-
lében sem. Nagyon furcsa, hogy
miközben a Magyar Televízió mű-
sorai között a magyar válogatott
után a magyar bajnoki meccsek a
legnézettebbek, aközben a stadio-
nokban kevesebb nézőt látok.
Bízom benne, mivel most már va-
lóban korszerű, kulturált körülmé-
nyek között lehet szórakozni, hogy
egyre több hölgy és egyre több fia-
tal jelenik meg a pályákon.

– Mitől lenne több néző? A jó mi-
nőségű stadiontól? A jobban játszó
csapattól?

– Ebben sok vitám van barátaim-
mal is. Én azt mondom, hogy a ma-
gyar bajnokság színvonala
határozottan javul. Sokkal több ér-

dekes meccset látunk, nemcsak az
NB I-ben, hanem az NB II-ben is. A
kulturált körülmény csak szüksé-
ges, de nem elégséges feltétel. Ami
még kell, az a jó színvonalú labda-
rúgó-mérkőzés. Bízom benne, hogy
a magyar foci abba az irányba for-
dul, hogy jó színvonalú támadójá-
tékot játszanak a csapatok, és a
nézőket élménydús mérkőzésekben
részesítik.

– Ön szerint mik a járvány ta-
pasztalatai a labdarúgásban azon
túl, hogy nincs meccs?

– A járványhelyzet ellen nincs or-
vosság, nem lehet mit tenni. A ha-
tósági intézkedések teljesen jogosan
mindenféle sportszempontot 
fölülírnak.

– Hogy lehet a focinál a szemé-
lyes távolságot tartani?

– Ezt nem lehet, de lehet ellen-
őrizni, hogy nem beteg-e valaki,
lehet tesztelni, lázat mérni és így to-
vább, amivel radikálisan lehet csök-
kenteni a veszélyt.

– A klubok életképességére mi-
lyen jóslást tudna tenni?

– Különböző osztályokat külön-
böző módon érint a járvány. Úgy
látom, az NB I-ben nem lesz olyan

klub, amely pénz-
ügyi okokból nem
tudja vállalni az in-
dulást. Az NB II-es
klubok is túlélik,
de van egy-két
klub, amelyikről
nem tudom, át
tudja-e ugrani azt a
lécet, amit a licenc-
eljárás jelent. Az
amatőr csapatok
között talán annyi-
ban kisebb a baj,
hogy ott a tao-tá-
mogatás továbbra
is rendelkezésre
áll.

– A sportolók fi-
zetésének csökken-
tése az egész világon nagyon
népszerű gondolat. Egyetért ezzel?

– Igen. A világon is, és, persze
más nagyságrendekkel, de Magyar-
országon is kialakultak irreális fize-
tések. Nyilván az adott bért ahhoz
képest kell megnézni, hogy kiter-
meli-e az a játékos. Így a válság
miatt a legtöbb helyen elért húsz-
harminc százalékos csökkentés meg
is tud maradni, mert azért jó néhány
klub a világban tönkremegy. Ma-
gyarország ilyen szempontból elég
jó helyzetben van, mert az MLSZ
központilag értékesíti a különböző
fogadási és tévéjogokat, és ez jelen-
tős anyagi biztonságot jelent a klu-
boknak. Ha megnézzük,
Szlovákiában, Horvátországban,
Szerbiában nagyon sok klub küzd a
fennmaradásért, sok szabad futbal-
lista lesz, és ez leveri a játékosok fi-
zetését. Emellett az MLSZ döntése
szerint a profi kluboknál 25 fő lehet
a maximális keret ezentúl, ez pedig
arra ösztönöz, hogy kevesebb játé-
kost alkalmazzanak, és a többiek
szintén a piacra kerülnek. Összessé-
gében indokolt a fizetések mérsék-
lése, mondom ezt annak ellenére,
hogy tudom, ezzel nem leszek túl
népszerű a játékosok között.

– Mekkora mérséklés indokolt?
Lehet-e erre egy általános számot
mondani?

– Nem lehet, mert ötszörös kü-
lönbség van például az NB I-ben a
legalacsonyabb és a legmagasabb
átlagfizetést biztosító klub között.
Ahol a legalacsonyabb, ott mérsé-
kelt a csökkentés lehetősége, a na-
gyobb kluboknál viszont már nem
így van. Meggyőződésem, hogy ma
a magyar bajnokság teljesítménye
alapján nem indokoltak a több tíze-
zer eurós fizetések.

– Ha kell venni egy idegenlégi-
óst, akkor azt miből fogják kifi-
zetni? Eltitkolják a fizetését a
többiek elől?

– Nem lesz megtiltva, hogy töb-
bet fizessenek. Lehet olyan játékos,
aki ezt a fizetést megéri, mert any-
nyit tesz hozzá a csapat játékához,
de én abban bízom, hogy a külföl-
diek közül is majd a jobb minőségű
játékosok kerülnek hozzánk. Mert
nincs nekem bajom a külföldiekkel,
ha egyébként jó színvonalú játéko-
sok, akiktől tudnak tanulni a ma-
gyarok, és nem áll elő az, mint az
egyik vidéki csapat esetében egy-
szer, hogy tizenegy játékosból ti-
zenegy külföldi volt a pályán.

Bilbao az egyik olyan város, ahol talán mégsem rendeznek Eb-mérkőzéseket 2021-ben. 
Fotó: IT

Az Európai Labdarúgó-szövetség elnöke,  Aleksander Ceferin szerint nem tehetnek úgy,
mintha nem lenne rendkívüli a helyzet. Fotó: MTI
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Csányi Sándort nemrégiben újabb öt évre a Magyar Labdarúgó-
szövetség elnökévé választották. Fotó: MTI

A 14 év körüli futballisták kevésbé felkészültek technikailag, mint más európai országokban.
Fotó: Zalasport

Csányi: A 6-14 év közötti oktató-nevelő munkában kell erősítenünk

A franciák elsiették a döntést
Aleksander Ceferin úgy látja, hogy a franciák időnek előtte zárták le

bajnokságukat. „Számomra ez túl korai döntés volt, amelyet tiszteletben
tartok, de bennünket nem kérdeztek meg róla, a francia hatóságok ha-
tároztak így” – fogalmazott az UEFA első embere a beIN Sports katari
televíziós társaságnak adott interjúban.

A 20 csapatos Ligue 1 küzdelmeit 28 forduló után március közepén
függesztették fel a koronavírus-járvány miatt, majd április végén a fut-
ballszövetség bejelentette, hogy a bajnokságot befejezettnek nyilvá-
nítja. A bajnok a Paris Saint-Germain lett, az Amiens – amely
bírósághoz fordult – és a Toulouse kiesett, a másodosztályból a Lorient
és a Lens jutott fel az élvonalba.

Franciaország mellett Hollandiában és Belgiumban nyilvánították
befejezettnek a bajnokságot, de utóbbi országban még végső döntés
nem született.
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Folyton változik a helyzet a kézilabdában

Folyamatosan változik a helyzet
a kézilabdában, ahol a Marosvásár-
helyi CSM továbbra is abban re-
ménykedik, hogy sikerülhet az
élvonalban szerepelnie az ősszel
kezdődő bajnokságban. Miután el-
döntötték, hogy a feljutási tornát és
az élvonal befejezését június végén
szervezik meg, az európai szövet-
ség, valamint a hatóságok által ho-
zott szabályozások ismét áthúzták
a sportág bukaresti vezetésének
számításait. Az EHF ugyanis kö-
zölte: május végéig várják az euró-
pai kupákban induló csapatok
megnevezését, ami gyakorlatilag
okafogyottá tette a tervezett baj-
noki befejezést, annál inkább
annak azt a változatát, amely sze-
rint júliusban vagy augusztusban
zárták volna le a belföldi idényt.

Az új helyzetben a múlt héten a
Román Kézilabda-szövetség
(FRH) vezetősége sorban egyezte-
tett az érdekelt klubokkal. A női
mezőnyben kvázi egyetértés szüle-
tett arról, hogy az idényt be kell re-
keszteni, azonban továbbra sem
lehet tudni, hogy kiesik-e valaki az
élvonalból, illetve mi lesz a felju-
tással. Az FRH hajlik arra, hogy a
doppingbotrány miatt már koráb-
ban kizárt Brassói Corona kivéte-
lével ne essen ki senki, és növelje

meg 16 csapatosra a létszámot. Ez
azt jelentené, hogy három csapatot
fogadnának be az A osztályból, je-
lenleg azonban kilencen pályáznak
ezekre a helyekre, közöttük a ma-
rosvásárhelyi alakulat, és egyikük
sem akar olyan döntést, amely nem
kedvező a számára. Játék nélkül
egyedül a norvég együttható figye-
lembe vétele lenne alkalmazható,
ez azonban komoly egyenlőtlensé-
geket vezetne be, hisz az egyes
csoportok erőssége különbözik. A
marosvásárhelyiek számára ez el-
fogadhatatlan megoldás, mert
ebben a rangsorban csak a hetedik
helyen állnak, és akkor is kevés
esélyük lenne, ha netán nem min-

den versenytárs tudna élni a beirat-
kozás jogával. A CSM egyetlen le-
hetősége, hogy valamikor
augusztusban, az új idény kezdete
előtt szervezzék meg az osztályo-
zót. Egyébként a Románia-kupa
döntőjét is augusztusban tartanák
meg, hogy legalább ennek a serleg-
nek a sorsa a pályán dőljön el.

A konzultatív jellegű tanácsko-
zás után hétfőn ismét összeül a szö-
vetség igazgatótanácsa, hogy
hivatalossá tegye a következtetése-
ket, és ebben a kényes ügyben ha-
tározzon. Amint azonban maga
Alexandru Dedu elnök mondta, le-
hetetlen olyan döntést hozni, hogy
mindenki elégedett legyen.

Újrakezdődtek az edzések
Több mint két hónapos kény-

szerszünet után újrakezdhették az
edzésmunkát a profi és amatőr
sportolók az otthonuk falain túl is.
Mindezt azonban rengeteg korláto-
zással, szigorú szabályok szerint és
egymásnak ellentmondó informá-
ciók birtokában. Egyelőre csak az
a biztos, hogy már nem tilos hasz-
nálni a szabadtéri sportlétesítmé-
nyeket, de hivatalos forrásból is
rengeteg ellentmondó információ
jelenik meg.

Ionuţ Stroe sportminiszter sajtó-
tájékoztatón ismertette azokat a
szabályokat, amelyek mentén meg-
kezdhető az edzésmunka, ezek kö-
zött néhány logikus és várt
rendelkezés is található, más sza-
bályok azonban mulatságosak,
vagy egyszerűen lehetetlen őket
betartani.

A tárcavezető elmondta: minél
több sportolási lehetőséget próbál-
nak lehetővé tenni, ezért konzultál-
tak a sportági szövetségekkel és az
Európai Unió tagállamainak kor-
mányaival. „Egyéni, legfeljebb há-
romfős csoportokban lehet
megkezdeni az edzéseket a szabad-
téri sportlétesítményekben a követ-
kező sportágakban: aeronautika,
alpinizmus, atlétika (bizonyos ver-
senyszámok), autósport, kajak-
kenu, evezés, kerékpározás,
lovaglás, golf, motorsport, egyéni

tenisz, íjászat, céllövészet, vitorlá-
zás, illetve minden egyéb sportág-
ban lehet végezni általános erőnléti
felkészülést” – fogalmazott.

Amennyiben a tevékenység
sportlétesítményekben zajlik, a be-
lépés az egészségügyi állapot fel-
mérése után lehetséges. Tilos az
öltőzők, zuhanyzók használata, és
a működtetőnek listát kell vezetni
a használókról, hogy adott esetben
visszakövethetők legyenek a kon-
taktszemélyek. Ugyanakkor a
sporttermek és egyéb zárt létesít-
mények zárva maradnak. 

A sporteszközöket egyszerre
csak egy személy használhatja, a
teniszezők esetében például meg
kell jelölni a labdáikat, amelyeket
mások nem érinthetnek meg. A pá-
lyára csak három személy léphet, a
két ellenfél és egy edző, labdasze-
dők nélkül. Azaz a spotolóknak
egyedül kell összegyűjteniük a lab-
dákat, ráadásul csak azokat, ame-
lyeket sajátként jelöltek meg. Ez
elég betarthatatlan szabálynak
tűnik. Evezésben és kajak-kenuban
csak egyes hajókban készülhetnek,
míg kerékpározásban a bolyozás
problematikus, hiszen tíz méter tá-
volságot kell tartani, ami ennek a
sportágnak a lényegével ellenkezik.

Ami a csapatsportokat illeti,
főleg amelyeket teremben játsza-
nak, valamint testi érintkezést fel-

tételeznek, egyelőre nem engedé-
lyezettek, illetve a csapatsportok-
ban (pontosabban az 1. ligás
labdarúgás esetében, mert más
sportágak ezt nem tudják teljesí-
teni) háromszoros tesztelés és két
hét karantén után teszik lehetővé
a közös edzésmunkát a külvilágtól
elzárt sportlétesítmények- ben,
ahol például az egyik előírás,
hogy a játékosoknak tilos a földre
köpni edzés közben. (Aki 
látott már labdarúgókat edzés
vagy mérkőzés közben, az tudja,
hogy ezt senki nem fogja tudni be-
tartatni.)

A tárcavezető szerint egyébként
június közepe előtt aligha kezdőd-
hetnek meg a mérkőzések a labda-
rúgó 1. ligában, noha az UEFA
július 20-áig kéri a befejezést. A
miniszter ennek kapcsán azt
mondta: az UEFA nem diktálhat
Románia kormányának. 

A sportminiszter azt sem tartja
rendkívülinek, ha a csapatok egy
vagy akár két hónapig elszigetelőd-
nek a külvilágtól. Az érintettek sze-
rint azonban ezt az előírást senki
sem lesz képes betartani. Gheorghe
Popescu egykori válogatott, a
Konstancai Viitorul jelenlegi me-
nedzsere szerint „ha négy hétig zárt
edzőtáborban próbálod tartani a já-
tékosokat, az ablakon fognak meg-
szökni...” (bálint)

Carlos Sainz veszi át Sebastian
Vettel helyét a Ferrarinál

A Ferrari Forma-1-es csapatánál
folytatja pályafutását 2021-től Car-
los Sainz – jelentette be az olasz is-
tálló. A 25 éves versenyző a
négyszeres világbajnok Sebastian
Vettel helyét veheti át.

A Ferrari még kedden közölte,
hogy nem hosszabbítja meg Vettel
2020 végén lejáró szerződését.
Sokan már ekkor tudni vélték, hogy
a maranellóiak a német pilóta utód-
járól is döntöttek: a McLarentől
Carlos Sainz érkezik majd – a Fer-
rari csütörtökön hivatalos közle-
ményben meg is erősítette ezt. Az
olasz istálló 2 évre szóló megálla-
podást kötött a versenyzővel, adta
hírül az F1-világ.

„Hat Forma-1-es idénnyel a háta
mögött Carlos már bizonyította,
hogy nagyon tehetséges, és megmu-

tatta, hogy technikai hozzáértése és
megfelelő hozzáállása révén abszo-
lút passzol a családunkba – mondta
az olasz istálló csapatfőnöke, Mattia
Binotto. – Hisszük, hogy ezzel a
versenyzőpárossal, Charles és Car-
los tehetségével és személyiségével
– a Ferrari elmúlt 50 évének legfia-
talabb párosával – a lehető legjobb
kombináció áll rendelkezésünkre
ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célo-
kat.”

Carlos Sainz 2015-ben mutat-
kozott be a Forma-1-ben a Toro
Rosso színeiben, 2017-ben pedig
év közben csatlakozott a Renault-
hoz, ahonnan 2019-ben szerző-
dött át a McLarenhez. Legjobb
eredménye eddig egy 3. hely, me-
lyet a tavalyi Brazil Nagydíjon ért
el.

Nem hivatalos, de vége 
a kosárlabdaidénynek

Gyakorlatilag biztos, hogy nem
fejezik be a kosárlabdaidényt. Erre
amúgy is eleve nagyon kevés esély
mutatkozott, hiszen már április ele-
jén tudni lehetett, hogy májusban a
járványhelyzet még nem teszi lehe-
tővé a folytatást, márpedig a leg-
több klub május 31-éig kötött
szerződést a játékosokkal. 

Kosárlabdában ez sokkal keve-
sebb gondot okoz, mint más sport-
ágakban, hiszen a bajnoki rendszer
olyan, hogy azzal, hogy nem esik
ki senki, és nem jut fel senki,
nem hoznak egyetlen klubot sem
lehetetlen helyzetbe, és az euró-
pai kupaszereplés jogán sem fog-
nak összeveszni, mert ebben a
sportágban – eltérően az összes
többi csapatjátéktól – eddig is in-
kább teherként kezelték a csapa-
tok a nemzetközi kupaindulást,
mint kitüntetésként vagy lehetőség-
ként. 

Végül abba is mindenki könnye-
dén belenyugszik, hogy nem hirdet-
nek bajnokot. A nőknél
Sepsiszentgyörgynek amúgy sincs
ellenfele, a férfiaknál pedig az esé-
lyesek a következő idényre össz-
pontosíthatnak.

Az idény berekesztését a szövet-
ség elnöke, Horia Păun jelentette
be. „A ligában szereplő férfi- és női
klubok elvben mind egyetértettek

abban, hogy zárjuk le az idényt.
Május 31-éig egyébként is be kellett
volna fejezni a bajnokságokat, hi-
szen akkor mindenütt lejárnak a
szerződések a játékosokkal. Hivata-
los döntés azonban még nincs” –
hívta fel a figyelmet.

Hogy ezt miért odázták el a
hónap végéig, annak gyakorlati oka
van. Jelen helyzetben ugyanis, vis
maiorra hivatkozva, az állam által
finanszírozott kényszerszabadságra
küldhették a szerződéses játékoso-
kat, amennyiben azonban a bajnok-
ságot berekesztik, akkor félő, hogy
többé nem kapják meg az átlagfize-
tés 75%-át kitevő juttatást, és a
szerződések lejártáig teljes fizetést
kell biztosítani ezeknek a játéko-
soknak.

Emlékeztetőül: a női bajnokság-
ban érdekelt Marosvásárhelyi Sirius
a bajnokság félbeszakadásának pil-
lanatában az alsóházi rájátszás előtt
állt, miután a középszakaszt az al-
sóházban a 3. helyen (összesítésben
9. hely) végezte. A férfiaknál a má-
sodosztálynak számító 1. ligában a
Marosvásárhelyi CSM szintén az
alsóházba kényszerült, ahol a ráját-
szás első körében 1-1-re állt a pár-
harca a CSO Voluntari második
csapata ellen. Az alakulat legfeljebb
az 1. liga 7. helyét szerezhette volna
meg, ami összesítésben az országos
23. helyet jelenti a bajnokságokba
beiratkozott összesen 26 felnőttcsa-
pat sorában.

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Fotó: Handbalmania

Amikor a bajnokságot felfüggesztették, a Marosvásárhelyi CSM éppen a rájátszás első körében
volt érdekelt, a CSO Voluntari második csapata elleni párharca 1-1-re állt. 

Fotó: Nagy Tibor

Kerékpározásban a bolyozás problematikus, hiszen a bicikliseknek tíz méter távolságot kell tartaniuk egymástól, ami sportáguk lényegével
ellenkezik. Fotó: Strava Blog
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Az Európai Parlament jóvá-
hagyta a Bizottság és a leg-
több uniós intézmény éves
zárszámadását, de összefér-
hetetlenség esetén határo-
zottabb fellépést vár. 

Az EP május 14-én, csütörtökön
499 szavazattal, 136 ellenszavazat
és 56 tartózkodás mellett jóvá-
hagyta a Bizottság 2018-as elszá-
molását (amely az uniós költségek
94 százalékát fedi le). 

A képviselők a határozatot in-
dokló, 514 szavazattal, 95 ellensza-
vazat és 84 tartózkodás mellett
elfogadott állásfoglalásban határo-
zottabb védelmet kérnek az uniós
források kárára elkövetett csalások,
a korrupció, az összeférhetetlenség,
a szándékos visszaélések, a szerve-
zett bűnözés ellen, és az uniós pén-
zek méltányosabb elosztását várják.

A Parlament a legtöbb uniós
szerv zárszámadását jóváhagyta:
összesen 52 mentesítési határozatot
és azokat indokló 52 állásfoglalást
fogadott el. 
Nagyobb méltányosság 
és átláthatóság

A jelentéstevő Monika Hohlei-
mer (EPP, Németország): „A Parla-
ment ma az uniós támogatások
elosztásában nagyobb méltányossá-
got és átláthatóságot, a jogállamiság
megerősítését és a kistermelők vé-
delmét kérte a nagyarányú földfel-
vásárlással, a nemzeti hatóságok
kötelességszegésével vagy bűnszer-
vezetek nyomásgyakorlásával
szemben. Olyan új szabályokra van
szükség, amelyek megakadályoz-
zák, hogy oligarchikus struktúrák
uniós forrásokat szerezzenek meg,
és abból páran nagyon meggazda-
godjanak. Az uniós források adófi-
zetői pénzek, amelyeket az

európaiak többségének érdekében
kellene felhasználni. Ezért felső
határ megállapítását kérjük az egy
ember által kedvezményezettként
kapható uniós támogatás össze-
gére”.
Támogatási plafon és informatikai
rendszer az uniós pénzek védel-
mére az oligarchákkal szemben

A Bizottságnak a csalások és az
uniós pénzek egyenlőtlen elosztá-
sának megakadályozása céljából
felső határt kellene szabnia az egy
természetes személy által megsze-
rezhető maximális közvetlen kifi-
zetésre. Így egy költségvetési
időszakon belül többé nem juthat-
nának több száz millió euróhoz
egyesek.

A képviselők az uniós mezőgaz-
dasági és kohéziós kifizetésekre vo-
natkozó adatokat valós időben
feltüntető informatikai rendszer lét-
rehozását kérik, amelyben többek

között a végső kezdveményezettek
is szerepelnének. A Parlament
emellett várja a Bizottság tájékoz-
tatását arról, ki az ötven legnagyobb
uniós támogatást megszerző egyéni
kedvezményezett az unióban.
A gazdálkodókat a szervezett 
bűnözéssel szemben segítő 
mechanizmus

A Parlament olasz és szlovák
esetekre utalva panasztételi eljárás
kidolgozását kéri a Bizottságtól,
amelynek segítségével a gazdálko-
dók értesíteni tudnák a Bizottságot
a nagyarányú földfelvásárlásokról,
a nemzeti hatóságok kötelesség-
szegéséről, a szervezett bűnözési
csoportok nyomásgyakorlásáról
vagy kényszermunka alkalmazásá-
ról.
Az összeférhetetlenség kizárása,
rendszerszintű problémák

A képviselők azt is kérik a Bi-
zottságtól, hogy adjon iránymuta-
tást a politikai felső vezetés egyes
tagjainak összeférhetetlenségével
kapcsolatban. A Tanácstól az össze-
férhetetlenségre vonatkozó közös
etikai normák elfogadását várja a
Parlament. A képviselőket különö-
sen aggasztja a cseh helyzet, és a
cseh miniszterelnök közvetlen vagy
közvetett tulajdonában lévő cégek-
nek adott kifizetések nyomon köve-
tését kérik a Bizottságtól.

Az állásfoglalás Magyarország-
gal kapcsolatban megjegyzi, hogy a
2007–2013 közötti időszakban 
futó vidékfejlesztési program köz-
beszerzési eljárásaiban az összefér-
hetetlenség ellenőrzésének
rendszerszintű hiánya volt tapasz-
talható. A Parlament emellett aggo-
dalommal állapítja meg, hogy a
magyarországi operatív programok-
ban 2007-ig visszamenően a sza-
bálytalanságok szintje
rendszerszintű probléma jelenlétére
utal.

Tehesse a dolgát az Európai
Ügyészség

Az állásfoglalás kiemeli, hogy az
újonnan létrehozott Európai
Ügyészségnek legalább 76 új
posztra és nyolcmillió euróra van
szüksége ahhoz, hogy az elé kerülő
évente mintegy háromezer üggyel
megbirkózzon.
Nincs uniós forrás, ha sérül 

a jogállamiság
A képviselők hangsúlyozzák: mi-

hamarabb el kell fogadni azt a jog-
szabálytervezetet, amely korlátozná
az uniós források elérhetőségét
azokban az uniós tagállamokban,
ahol megsértik a jogállamiságot. A
rendelettervezet elfogadása a tagál-
lamokat tömörítő Tanácsban akad el.
Európai Gazdasági és Szociális 

Tanács: haladék a hibák kijavítására
A képviselők 669 szavazattal, tíz

ellenszavazat és 11 tartózkodás mel-
lett az Európai Gazdasági és Szociális
Tanács mentesítésének elhalasztásá-
ról döntöttek. Az intézménynek 2020
szeptemberéig kell végrehajtania az
OLAF munkahelyi zaklatás kiküszö-
bölésére irányuló javaslatait.
Újabb indítvány a Tanáccsal való

együttműködésre
A képviselők már tizedik éve ha-

lasztják el őszre a Tanács mentesí-
tési döntését, mert a Tanács nem
bocsátja az értékeléshez szükséges
dokumentumokat a Parlament ren-
delkezésére. 

A képviselők javasolják, hogy a
Tanáccsal közösen oldják meg a
szerződésekben előírt éves mentesí-
tés kapcsán felmerült problémákat.
A parlamenti tárgyalódelegáció a
Tanáccsal folytatandó eredményes
megbeszélések reményében 643
szavazattal, 37 ellenszavazat és 11
tartózkodás mellett halasztotta el a
2018-as mentesítést.

(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó 
Irodája)

Az elmúlt napokban Maros
megye több megyei útszaka-
szán is megjelentek a munka-
gépek, és elkezdték az utak
kátyúzását. A múlt hét elején
a korszerűsítési munkálatok
is elkezdődtek. Elsőként a
153-as megyei út Nyárádre-
metén áthaladó részére került
új aszfaltszőnyeg egy 2,5 km-
es szakaszon, e héttől viszont
már több megyei úton is asz-
faltozni fognak.

„Az elmúlt két hónapban a koro-
navírus-járvány elleni küzdelem
volt a figyelmünk középpontjában,
és a lakosság egészségét védő intéz-
kedésekre és beruházásokra kon-
centráltunk. Ettől függetlenül nem
állnak le az infrastrukturális fejlesz-
tések sem, hiszen továbbra is szük-
ségünk van utakra, és az utazási
korlátozások feloldásával ismét
megnő majd a forgalom. Fontos,
hogy biztonságosan közlekedhes-
sünk, ugyanakkor a gazdaság újra-
indítása szempontjából is lényeges,
hogy ne álljanak le ezek a beruhá-
zások” – hangsúlyozta Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács
elnöke. 

A tanácselnök ugyanakkor kie-
melte, hogy a megyei tanács idei
költségvetése jóval szűkösebb a ta-
valyinál. „A kisebb költségvetés
miatt nem tudunk új, nagy munká-
latokat elindítani. A tavaly elkez-
dett beruházások azonban
folytatódnak, a kátyúzás és javítás

mellett dolgoznak a cégek a Bözö-
dön áthaladó megyei úton, a Sze-
derjes–Erked–Hargita megye
határa út aszfaltozásán, a Ludas–
Nagysármás–Beszterce-Naszód
megye határán áthaladó út aszfal-
tozásán, továbbá a Mezőszen-
gyel–Mezőbodon–Kisikland kö-
zötti megyei út és a marosorbói út
korszerűsítésén.”

A Maros Megyei Tanács április
elején három évre szóló keretszer-
ződést kötött a megyei utak karban-
tartására és kátyúzására. A megye öt
övezetében a Drumuri şi Poduri
Mureş cég nyerte meg a munkála-
tokra kiírt szerződést, a hatodikban
a Probicons céggel kötött szerző-
dést a megyei önkormányzat. A ke-
retszerződések összértéke 7,9 millió
lej.

Folyamatban van a versenytár-
gyalás a megyei utakon tervezett
nagyobb méretű javítási munkála-
tokra, új aszfaltszőnyeg elhelyezé-
sére is. Az érdekelt cégek április
közepéig nyújthatták be árajánlata-
ikat, most folyik ezeknek az elbírá-
lása, és várhatóan júniusban
kerülhet sor a szerződések aláírá-
sára. A megyei tanács idén 33 km
útszakasz aszfaltozását foglalta
bele a költségvetésbe, emellett to-
vábbi 18 km-es szakaszon lesz új
aszfaltszőnyeg leterítve a tavaly
megkötött keretszerződés alapján.
A nyárádremetei út aszfaltozását,
valamint a héten kezdődő aszfalto-
zási munkálatokat a tavaly megkö-

tött szerződések alapján végzik a
cégek. 

A nyár elején elkezdődik a Nyá-
rádtő és Dicsőszentmárton közötti
megyei út felújítása is. Ennek a for-
galmas, és jelenleg nagyon rossz ál-
lapotban lévő 24 km-es szakasznak
a helyreállítására uniós támogatást

nyert a megyei tanács. A munkála-
tok kivitelezésre a szerződést ta-
valy írta alá a megyei
önkormányzat, a versenytárgyalást
megnyerő cégtársulás időközben
elkészítette a műszaki terveket, és
várhatóan júniusban kezdik el a
munkát. Szintén a nyári hónapok-

ban kezdődik el a Szentágota és
Segesvár közötti 106-os megyei út
korszerűsítése. Ez is uniós forrá-
sokból történik, a beruházás a Sze-
ben Megyei Tanáccsal partner-
ségben valósul meg.

AMarosMegyeiTanács
sajtóirodája

Mózes Edith

Új szabályok az uniós kifizetések védelmére
EP-zárszámadás

Javában zajlanak a javítási munkálatok a Maros megyei utakon



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-900-616. (7482)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést,
festést, vakolást, bádogosmunkát,
szigetelést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.  Nyugdíjasoknak  18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790-
081-572. (7467)

HÁZTETŐKET készítünk cserépből
vagy lemezből, famunkát vállalunk, te-
raszt készítünk, vállalunk külső javítá-
sokat stb. Tel. 0758-639-258. (7462-I)

VÁLLALUNK tető-, csatorna-, terasz-
készítést, csatornajavítást, szigete-
lést, festést. Tel. 0759-467-356.
(7421)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, teraszkészítést, szigetelést, fes-
tést. Tel. 0757-186-299. (7481-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, ácsmun-
kát, szigetelést, sürgős javítást. Tel.
0758-585-281. (7483-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, cserép-
forgatást, bármilyen kisebb javítást,
festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
Saját anyagunkkal dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0752-828-789, 0790-081-572. (7469)

MEGEMLÉKEZÉS

„felköltöztek a szavak 
a mennybe 
csönd van
csak az úr léptei 
kongnak az űrben”

(Kányádi Sándor)
Szomorú szívvel emlékeztünk
május 16-án a gyulakutai MÁTHÉ
ÁGNESRE (született Császár) ha-
lálának első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzik szerettei. (sz.-I)

Sohasem halványul szívünkben
emléked, 
sohasem szűnik meg lelkünk
gyásza érted. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek, 
szívből szeretünk, s nem fele-
dünk téged. 
Fájó szívvel, könnyes szemmel
és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk az elhunyt OLÁH 
TAMÁSRA halálának ötödik év-
fordulóján. Szép emlékét szí-
vünkben őrizzük. Bánatos
felesége, Irén, fia, Tamás, lánya,
Katalin, menye, Erzsébet, veje,
Pál és unokája, Orsolya. (p.-I)

Szomorú szívvel emlékeztünk
május 17-én a szeretett férjre,
édesapára, nagytatára, JENEI
GÁSPÁR volt erdőcsinádi lakosra
halálának első évfordulóján.
Elmentél tőlünk egy tavaszi
napon, 
azóta tiéd a csend és a nyugalom. 
Elhagytad a házat, amit úgy sze-
rettél, 
itthagytál mindent, amiért küz-
döttél. 
Örök álom zárta le a szemed, 
megpihenni tért két dolgos kezed. 
Nélküled semmi sem olyan, mint
régen, 
fájó könnycsepp lettél mindannyi-
unk szívében. 
Istenem, súgd meg neki halkan, 
hogy álmunkban keressen meg
minket, 
nem panaszkodunk, hogy gyötör
a bánat, 
csak egyszer láthatnánk édes-
apánkat. 
Drága emlékét a szívünkbe zártuk. 
Emlékét őrzi felesége, Ilona, gyer-
mekei, Rózsika, Margit és Domi.
Nyugodj békében (sz.-I)
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Vigyázat a szabadidős sportolással!

Az egészségügyi szabályok 
a hegyen is érvényesek 

A készenléti állapotról szóló legutóbbi rende-
let megengedi a szabadidősportot a termé-
szetben. Az országban a hegyimentő
szolgálat a szigorúbb szükségállapot ideje
alatt is működött. Számos turistaútvonal jel-
zéseit újították fel, irányjelző táblákat he-
lyeztek ki, készültek az idényre. A Maros
megyei speciális barlangi és hegyimentő
szolgálat munkatársai is keményen dolgoz-
tak, és ebben nincs semmi túlzás, hiszen
mind a Kelemen-, mind a Görgényi-havasok-
ban a februári vihar által ledöntött fáktól kel-
lett megtisztítani az ösvényeket.
Munkájukról és a hosszú, házhoz kötött idő-
szak utáni kimozdulás veszélyeiről Kovács 
Róbert, a szolgálat vezetője tájékoztatott. 

– Annak ellenére, hogy az újabb rendelet megen-
gedi a szabadidős sportolást, a természetjárást, kerék-
pározást, ne feledjük el, hogy a vírusveszély nem múlt
el, így, ha lehet, a szabálynak megfelelően legtöbb
három főből álló csoportok kiránduljanak. Ha mások-
kal találkoznak, tartsák be a távolságot, és ajánlott,
hogy mindenkinél legyen védőmaszk és fertőtlenítő-
szer, valamint ne feledkezzünk meg a kötelező nyi-
latkozatról sem. A víz azért is fontos, mert a
hegyekben nem mindenhol jutunk hozzá és mosha-
tunk kezet. Máskor is ajánlatos vizet vinni magunk-
kal, most különösen fontos, hogy tisztálkodásra is
legyen megfelelő mennyiség nálunk, nem csak inni –
mondta Kovács Róbert. 

A szolgálatvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy
ha sikerült is otthon vagy a lakás közelében tornászni,
erőnléti gyakorlatokat végezni, az még-
sem ugyanaz, mint amikor rendszeresen
mozog az ember, így számítani kell rá,
hogy gyengébb fizikai állapotban vágunk
neki a hegynek. Ezért a bezártság után
könnyebb útvonalakat (gyalog is, kerék-
párral is) válasszunk. Fontos, hogy a tele-
fonok legyenek feltöltve, indulás előtt
pedig tájékozódjanak a terepviszonyokról
és a várható időjárásról. A hátizsákból ne
maradjon ki a fejlámpa és az elsősegély-
nyújtó készlet. Azzal is számolni kell,
hogy balesetkor – a vírusjárvány miatt –
bonyolultabb a mentés, a kórházi beutalás,
ezért is legyenek elővigyázatosabbak a tú-
rázók. 

A hegyimentők kitartó munkájának kö-
szönhetően csupán a Kelemen-havasokban
levő, piros kereszttel jelölt – Kis-Ilva – Ka-
kukkbérc – Dragus-mező – Üllőkő-nyereg
(Nicovala) – útvonal van lezárva. A bejá-
ratnál figyelmeztető táblát helyeztek ki. Itt
a gerinc alatt még mindig rönkök torlaszol-
ják el az ösvényt. Amúgy nyáron is csak
edzettebbeknek ajánlott ez a mellékgerinc.
Rendbe tették a védkunyhókat is. Arra
kérik a turistákat (és nem csak), hogy őriz-
zék meg ezeket, és hagyják rendben,
ahogy találták, mert másoknak is jólesik,
ha tiszta. Ne feledjék, hogy a védkunyhók
adott esetben életet menthetnek. Megyénk-
ben a Kelemen-havasokban az igen nép-
szerű Istenszéke felé vezető útvonalat, míg

a Görgényi-havasokban a Zászpás-csúcsi gyalogtúrát
ajánlják. Ha bármilyen gond van, vegyék fel a kap-
csolatot a hegyimentőkkel. 

A távolabbi vidékekre, hegyekbe indulók vegyék
figyelembe, hogy 1600 méter felett még elég nagy a
hó. Az Argeş megyei hegyimentők arról tájékoztattak,
hogy az ezt meghaladó magasságban az összes útvo-
nal le van zárva. Ilyenkor gyakori a ködképződés, a
hó miatt nem látszik az ösvény, így nagyobb az esély
az eltévedésre. A Fogarasi-havasok Jézer, Királykő és
Leaota gerinceit vastag hóréteg borítja, itt nagy a la-
vinaveszély is. Kötelező a téli felszerelés és a szaka-
vatott hegyi vezető jelenléte. Az országos hegyimentő
szolgálat a Román Alpin Klubbal, az Alpin Filmfesz-
tivállal és a Ski&Outdoor Magazinnal közösen kez-
deményezték, hogy a nagyobb hegységekbe, a
Nyugati-érchegységtől a Fogarasi-havasokon keresz-
tül a Radnai-hegységig minden védkunyhót és mene-
dékházat lássanak el kézfertőtlenítő- adagolókkal és
fertőtlenítőszerekkel. Egyelőre a CERT Transilvania
egyesület 50 liter fertőtlenítőt, a Hotel
Magazin/CAHM Europe pedig adagolókat is adomá-
nyozott a kezdeményezőknek. Azt szeretnék, hogy a
Salvamont-egységek is kapcsolódjanak be az akcióba.
Aki segítene a projekt kivitelezésében, felveheti a
kapcsolatot a Ski&Outdoor Magazine főszerkesztő-
jével, Andrei Huţanuval, aki beavatja az érdekelteket
a részletekbe. 

Kovács Róbert hangsúlyozta, az egészségügyi sza-
bályok a hegyen is érvényesek, és a szabadság nem
szabadosságot jelent, továbbra is tisztelnünk kell egy-
mást, a természetet. Ha ezekkel a gondolatokkal in-
dulunk útnak, nem történhet baj, és kellemes
élménnyel térhetünk haza, ahonnan türelmetlenül vár-
tuk, hogy egy kicsit kiszabaduljunk. 

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz szakképzett PÉKET. Fizetés 3000 lej.
Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64745-I)
MűEMLÉKHOMLOKZATOKFELÚJÍTÁSÁRASZAKO-
SODOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres. Kedvező bérezés.  
Bővebb információk a következő telefonszámon: 0790-360-725. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Vajda György

„Búcsúztam volna, de erőm
nem engedett, 
csak szívem súgta halkan:
isten veletek.”
Fájó szívvel emlékezünk a ma-
rosvásárhelyi TAKÁCS 
JÓZSEFRE halálának első év-
fordulóján. 
Szeretett felesége, gyerekei,
unokái, testvére, rokonai,
menye, veje, barátai. (7473-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

ANépújság
hirdetésiirodájábanfelveszünk

APRÓHIRDETÉST
akolozsváriSZABADSÁGBA,

acsíkszeredaiHARGITANÉPÉBE,
asepsiszentgyörgyiHÁROMSZÉKBE
ésazaradiNYUGATIJELENBE.
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Akoronavírus-fertőzésveszélymiatt
kialakultrendkívüliegészségügyihelyzetre
valótekintettelfelhívjukhirdetőinkfigyelmét,

hogyhirdetéseketfeladhatnak
aszerkesztőségben,anepujsag.ro
weboldalonlevőonlinefelületenis,
vagybeküldhetike-mailen

areklam@e-nepujsag.rocímre.

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 

9–14 óra között. 

Hirdetőink figyelmébe!

Rágcsáló-ésrovarirtás
ACoral ImpexKft. felhívjaa lakosság figyelmét,hogya

MarosvásárhelyiPolgármesteriHivatallalkötött2011.szeptember
13-i313-askoncessziósszerződésalapjánmájus 20-31. között rág-
csáló- és rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen,  közterületen, ma-
gánterületen egyaránt. Rosszidőeseténazidőpontmódosulhat.
Afelhasználandószerhatóanyagaabrodifacoum,illetveaciper-

metrinésadiflubenzuron,amelyekazEgészségügyiMinisztérium
általengedélyezettek,mérgezésszempontjábólártalmasnak(Xn)
ésirritálónak(Xi)minősülnek.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az

egyetlenengedélyezetttársaság,amelyrágcsáló-,rovarirtástésfer-
tőtlenítéstvégezhetMarosvásárhelyenközterületen,lakótársulá-
soknál,magánházaknálésgazdaságiegységeknélegyaránt.

Házhoz röpítjük a legjobb könyveket. 
A Kobak könyvesbolt házhoz szállítja 

azokat a könyveket, melyeket 
a szobafogság előtt nem sikerült 

beszerezned. 


