
Kilencven százalékban elkészültek a fel-
újítási munkálatok a marosszentgyörgyi
Máriaffi-kastélynál, lassan csak az in-
gatlan berendezése, illetve az udvarren-
dezés maradt hátra. Az impozáns
épület, amellett, hogy kiemelt turiszti-
kai célpontja lesz a nagyközségnek, kul-
turális célokat is szolgál majd.

Mint ismeretes, az önkormányzat tíz évvel
ezelőtt vásárolta meg az omladozó épületet,
majd sikerült több mint egymillió euró uniós fi-
nanszírozást nyerni, amiből felújítják, egy
másik nyertes pályázatnak köszönhetően pedig
korhű bútorzattal berendezik, és kulturális-tu-
risztikai központtá alakítják az impozáns épü-
letet. A kastélyban a Marosszentgyörgyre
jellemző multikulturalitás jegyében a magyar, a
román és a roma kultúrát felelevenítő néprajzi

múzeumot, falumúzeumot, valamint házasság-
kötő termet, könyvtárat és kiállítótermeket is ki-
alakítanak, ugyanakkor egy turisztikai iroda is
üzemel majd, ahol útbaigazítják majd a turistá-
kat, hogy a községben és a környéken mit érde-
mes megtekinteni. A népszerűsítést modern
applikációkon keresztül oldják meg, az impo-
záns műemlék épület felkerül majd a turisztikai
térképekre.

Csődközelben?
Egy szaktanulmány arra figyelmeztet, hogy a kényszerszabadsá-

gok és az ez időre biztosított bértámogatás megszűnése után mintegy
130 ezer cég (a romániai vállalatok mintegy egyharmada) mehet
csődbe. Ez elbocsátásokat jelent (megközelítőleg 850 ezer ember ve-
szítheti el munkáját), kevesebb pénzt az államkasszába, és egyéb gaz-
dasági következményekkel jár. Költségvetési hiány, egyre több
hiteligénylés, csökkenő fogyasztás komoly (az elmúlt 20 évben a leg-
nagyobb) gazdasági visszaesés – ezt vetítik előre az elemzők. A ko-
ronavírus-járvány látványosan „bekavart” a gazdaságnak, és akkor,
amikor az adóbevételek csak a bérek és a nyugdíjak kifizetését fede-
zik, a „mentőövet” pedig az EU-tól várt 2-3 milliárd eurós pénzalap
jelenti, elég nagy lehet a baj. Egyrészt tényleg súlyos a helyzet, más-
részt azt is érdemes lesz adott pillanatban megvizsgálni, hogy hány
vállalkozás élt vissza a járvány idején nyújtott állami segítséggel,
„játszadozott” a kényszerszabadság lehetőségével, kozmetikázta a
könyvelést, így próbálva készülni a szükségállapot és a veszélyhely-
zet utáni időszakra. Mert akkor sem lesz könnyű, főleg ha az előre-
jelzések beigazolódnak, és a második vagy sokadik járványhullám
is eléri Romániát.

A koronavírus okozta gazdasági problémákat a turizmus és a ven-
déglátás szenvedi meg elsősorban, nemcsak rövid, de hosszú távon
is. A „mentőcsomagok” pedig, úgy tűnik, nem elég gyorsak, így 
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Levendulaszüret
Nagykenden
Mivel az elmúlt két évihez hasonló le-
vendulafesztivált idén a korlátozások
miatt nem lehetett megszervezni, egy,
a már megszokottól eltérő rendezvé-
nyen vehettek részt a látogatók.
____________2.
Képességvizsga-
eredmények
A szaktárca tájékoztatása szerint a fel-
iratkozott 172.531 tanuló közül
160.468-an (93 százalék) vettek részt
a vizsgán. Közülük 135.101 diák
(76,10 százalék) ért el 5-ös vagy
annál nagyobb átlagot, 839-en színtí-
zesre vizsgáztak.
____________4.
Ajándékműsor
Orzán Erzsébetnek
Táncos, dalos meglepetéssel köszön-
tötte születésnapja alkalmából egykori
legendás néptáncosát, Orzán Erzsé-
betet a Maros Művészegyüttes társu-
lata. A megható pillanatra tegnap az
ünnepelt marosvásárhelyi tömbházla-
kása előtt került sor. 
____________5.

Fotó: Nagy Tibor 
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Majdnem elkészültek a Máriaffi-kastély felújításával
Marosszentgyörgyön

Turisztikai-kulturális központ lesz



Szabadtéri színházi előadások
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nemrég egy új kí-
sérleti színházi teret avatott fel az intézmény belső ud-
varán, a koronavírus-járvány miatt távolságtartási
szabályokhoz igazodva. A nyári időszakban ebben a
térben, illetve a város központjában levő nyári színház-
ban zajlanak majd a Nemzeti előadásai. Az elsőre július
2-án, csütörtökön 21 órától kerül sor, a színház belső
udvarán a Pjotruska című könnyes bohózatot láthatja a

nagyérdemű. 4-én, szombaton 20 órától a nyári szín-
házban (Rózsák tere 40. szám) A hülyéje című bohóza-
tot játsszák. Mindkét előadást szabadbérlettel is meg
lehet tekinteni. A teljes júlusi műsorrend megtalálható a
színház Facebook-oldalán. 

Nagyapó mesefája
Június 24-én, szerdán 20.30-tól a Székelyföldi Legen-
dárium csapata új rajzfilmsorozatának harmadik, Nagy-
apó mesefája című részét vetíti a Legendárium
Facebook-oldalán. 

IDŐJÁRÁS
Változékony idő
Hőmérséklet:
max.200C
min.160C

Ma ZOLTÁN,
holnap IVÁN napja.
IVÁN:  lehet a Jovanosból kelet-
kezett Ivanos rövidülése, vagy az
orosz Iván átvétele. Mindkét
esetben a név a Jánosból ered,
amelynek jelentése: Isten ke-
gyelme, vagy Isten kegyelmes. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. június 22.

1 EUR 4,8415
1 USD 4,3162

100 HUF 1,3982
1 g ARANY 242,5507

Nem változik
a hulladékkezelési díjszabás

Június 16-tól Marosvásárhely területén egy új hulladékke-
zelő, a Sylevy Salubriserv biztosítja a szolgáltatást. Az em-
lített időponttól mind a magán-, mind a jogi személyek a
hulladékkezelési díjat a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal adó- és illetékbegyűjtési ügyfélfogadóinál törleszthetik
egy később közlendő eljárás alapján. Az eljárást és a be-
csült hulladékmennyiségre, illetve az épületben lakó szemé-
lyek számára vonatkozó, saját felelősségre tett
típusnyilatkozatokat a lehető leghamarabb közzéteszik az
önkormányzat honlapján. A 2020-ra érvényes díjak az ösz-
szes ügyfél számára változatlanok maradnak – tájékoztatott
közleményben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. 

Már lehet igényelni
Mint korábban már hírt adtunk róla, október 30-ig hosszab-
bították meg a Szülőföldön magyarul program 2019–2020.
évi oktatási, nevelési támogatására vonatkozó igénylések
leadási határidejét. A program lebonyolítói mindazonáltal
arra kérik a jogosultakat, hogy amennyiben az oktatási in-
tézmény az igazolást kiadta, ne hagyják utolsó percre az
igénylés beküldését, több gyermek esetében viszont csak
akkor postázzák az igénylést, ha az igazolást minden gyer-
mek megkapta. Az igénylőlapot a gyermeknek (mint ked-
vezményezettnek) csak akkor kell aláírnia, ha már elmúlt
18 éves, de még középiskolás, és a szülő igényli számára
a támogatást. Amennyiben a már beküldött csomagból ki-
maradt egy melléklet, azt külön be lehet küldeni, nem kell
megint adatlapot kitölteni hozzá. A borítékon ez esetben fel
kell tüntetni a Hiánypótlás címszót. Ha a hiánypótlás nem
személyimásolat, a boríték hátoldalára rá kell írni az igénylő
személyazonossági számát (CNP). Bővebb tájékoztatás a
0266-244 450 telefonszámon, illetve az info@szulofoldon-
magyarul.ro e-mail-címen kérhető. 

Nem nőtt a megyében
a halálos áldozatok száma

Maros megyében június 22-ig 719 betegnél igazolták a ko-
ronavírus-fertőzést, ugyanakkor eddig 620 személyt nyilvá-
nítottak gyógyultnak, és engedtek haza a kórházból. A
Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint
jelenleg 2.237 személy van otthoni elkülönítésben, hatósági
felügyelet alatt, intézményes karanténban 59-en vannak.
Koronavírus-fertőzés gyanújával 42-en vannak kórházban,
eddig 66, Covid–19-cel diagnosztizált beteg hunyt el. Ez
utóbbi adat megegyezik a múlt szerdaival, a halálos áldo-
zatok száma tehát nem nőtt a megyében. 

Tizenévesek
rongáltak meg gépkocsikat

Június 18-án, múlt csütörtökön dicsőszentmártoni rendőrök
azonosítottak két 17 éves helybéli fiatalt, akik a gyanú sze-
rint a június 10-ről 11-re virradó éjszaka kárt tettek három
leparkolt gépkocsiban, mindhárom járműnek betörték a
visszapillantó tükrét, az egyiknek pedig a szélvédőjét is, kö-
rülbelül 1100 lejes kárt okozva. A rendőrség 24 órára őri-
zetbe vette a garázdasággal gyanúsított fiatalokat,
ügyükben a dicsőszentmártoni bírósági ügyészség indított
vizsgálatot. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

23.,kedd
A Nap kel 

5 óra 29 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 19 perckor. 
Az év 175. napja, 

hátravan 191 nap.

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Hol tanulhat tovább az a fiatal, aki valamely művészeti
ágban szeretné képezni magát? Milyen lehetőségei vannak
az erdélyi magyar fiataloknak a felsőoktatási intézmények-

ben a művészeti területen való továbbtanulásra? Erről lesz
szó kedden,maestefél9-től az Erdélyi Magyar Televízió
Kultúrcsepp című műsorában. 

Továbbtanulási lehetőségek művészeti területen – az Erdélyi TV műsorán

Levendulaszüret Nagykenden

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Idén harmadik alkalommal ren-
deztek levendulaszürettel egy-
bekötött kulturális, gyerekbarát
ünnepet a kendi Lavanderland
farmon. Mivel az elmúlt két évi-
hez hasonló levendulafesztivált
idén a korlátozások miatt nem
lehetett megszervezni, egy, a
már megszokottól eltérő ren-
dezvényen vehettek részt a lá-
togatók.

Koncertek szervezésére nem nyílott
még lehetőség, ezért a betervezett ti-
zenkét fellépőnek vissza kellett mon-
dani a meghívást, pedig egy kulturális
zenei fesztivált szerettek volna idén
tartani – mondta el lapunknak a ren-
dezvény házigazdája, Rózsa Csaba.
Ez teljesen átírta a terveket, de a ren-
dezvényről nem mondtak le sem a jár-
vány, sem az utóbbi csapadékosabb
időszak ellenére sem. 

Szombaton napsütés fogadta az ér-
kezőket, de pénteken és vasárnap
esett, így a felázott talaj kissé kelle-
metlenné tette a helyszínt, ennek elle-
nére sok „bátor ember” érkezett az
időjárásnak megfelelően, gumicsizmá-
val felszerelkezve, így aki ide eluta-
zott, az jól érezte magát – vonta le a
következtetést a szervező. A látogatók
száma nyilván elmaradt a tavalyitól, a
három nap alatt mintegy kétezren for-
dultak meg a helyszínen, ahol nem-
csak levendulacsokrot vághattak
maguknak, hanem a programokba is
bekapcsolódhattak. A gyerekeket a ko-
rondi Székely Sasok gyermekdobcso-
port előadásai és a műsorszámok
között bemutatott János vitéz bábelő-
adás kötötte le pénteken, majd szom-
baton és vasárnap a Székelyföldi
Legendárium meséit vetítették szá-
mukra. A vasárnapra tervezett 
régiautó-kiállítás az eső miatt Maros-
vásárhelyen rekedt, de egy eredeti bo-
gárhátú autót mindenképp meg

lehetett csodálni, azzal és a rendez-
vény jelképévé lett lila kerékpárral
fényképet is lehetett készíteni. Ezen-
kívül volt előadás a levenduláról és
feldolgozásáról, valamint szakács-
könyv-bemutató is. A vendégek nem
távoztak üres hassal, volt sátoros laci-
konyha, kávézó, a gyerekeknek pedig
lángos, mézes- és kürtőskalács, fa-
gyizó. Arcfestő és egy kis kézműves-
vásár is volt a helyszínen.

A levendula szépen nyílik, most a
legideálisabb csokornak szüretelni,

mert amikor teljesen lilában pompá-
zik, már fennáll annak a lehetősége,
hogy száradás után virágai elhullanak
– magyarázta Rózsa Csaba, ezért a lá-
togatókat még az elkövetkező két-
három héten is várják a családi farmra,
szeretnének még egy nyílt napot szer-
vezni. Ami a látogatókat illeti, meg-
tudtuk: nemcsak a vidékről érkeztek,
hanem távolabbról, Csíkszeredából,
Sepsiszentgyörgyről is, míg Erdővi-
dékről nagyobb szervezett csoport jött
előzetes bejelentkezés után. 

A körülményeket leszámítva, a ren-
dezvény elérte a célját, a karantén után
sok embert, aki a szabadba vágyott, ki-
mozdított az otthonából, és a vissza-
jelzések is jók voltak.

Hasonlóan vélekedett a szenthá-
romsági Aszalos Lóránt Árpád, aki
első alkalommal látogatott ide. Örven-
detesnek találta, hogy ilyen sokan ér-
keztek, a fényképezkedési lehetőséget
is, és meglepte a kedves fogadtatás, az
útbaigazítás, illetve mindaz, amit meg-
tudott a levenduláról és a belőle ké-
szült termékekről. Így már nem is
érdekelte a sár, kellemes órákat töltöt-
tek itt, jól érezték magukat, és jövőre
is visszatérnének – mondta el benyo-
másait lapunknak a látogató.
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Gligor Róbert László

Mintegy kétezren látogattak ki a hét végén a levendulamezőre Fotó: Aszalos Emese

Gyerekek és felnőttek számára egyaránt akadt program és virágcsokor a farmon  Fotó: Lavanderland



Életének 101. évében vasárnap
este meghalt Bálint György, nép-
szerű nevén Bálint gazda, Prima
Primissima díjas kertészmérnök,
újságíró, a mezőgazdasági tudo-
mányok kandidátusa, volt ország-
gyűlési képviselő – közölték a
médiakertész közösségi oldalon.

Bálint György 1919. július 28-án
Gyöngyösön született, kertészmérnöki
oklevelét a budapesti Magyar Királyi
Kertészeti Akadémián 1941-ben kapta
meg, majd 1949-ben a Magyar Agrártu-
dományi Egyetemen agrármérnöki dip-
lomát is szerzett. Dolgozott
főagronómusként és főkertészként, ag-
rártankönyveket írt, különböző kertészeti
szaklapokat szerkesztett és több újság-
ban rendszeresen publikált is.

1981-től 2009-ig a Magyar Televízió
Ablak című közérdekű magazinműsorá-
nak állandó munkatársa volt, 1991-től
főszerkesztője lett a csatorna Gazda-
képző című adásának. Televíziós szerep-
vállalása óta nevezik „Bálint gazdának”.

1994-ben belépett a Szabad Demokra-
ták Szövetségébe, a párt országos taná-
csának tagjává választották. 1994 és
1998 között országgyűlési képviselő

volt. 1995-ben megszerezte kandidátusi
fokozatát a kommunikáció témaköréből.
2009-ben kilépett az SZDSZ-ből, alapító
tagként részt vett a Szabadelvű Polgári
Egyesület (SZPE) megalapításában.

Munkásságát többek közt a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjé-
vel (2005) és Prima Primissima díjjal
(2017) is elismerték, Budapest és Gyön-
gyös díszpolgára is volt. (MTI)

idejében nem felhasználhatók. Elfogadhatatlan, hogy a
bajban levő cégeknek 3-4 hónapot kelljen várniuk az új-
raindulási támogatásra, hogy kiderüljön, a kormány
által a preferált bankokon keresztül nyújtott kedvezmé-
nyek, támogatás nem elég, a bankintézetek körét ki kell
terjeszteni. Vagy az igényeket nem mérték fel elég ala-
posan, vagy az adminisztráció lassú, vagy nincs elég
pénz e célra, vagy mindez együtt. Idő, idő idő. Pedig ez
esetben az időzítés létfontosságú: ha az újrakezdéshez
a kis- és közepes vállalatok nem jutnak idejében tőké-
hez, nagy eséllyel csődöt jelentenek, és fennáll a veszély,
hogy magukkal rántják üzleti partnereiket is. 

Ebben a járvány okozta válsághelyzetben sok minden
menet közben, kapkodva történik… Nincs átgondolt
stratégia a gazdaság megerősítésére, a közigazgatási
reformra, munkahelyteremtésre, de a beruházásokra
sem, ami recesszióba viheti az országot. 

Arról nem beszélve, hogy immár a választási kampá-
nyok irányába kezd eltolódni a hangsúly, ami várhatóan
kiüríti az államkasszát. Nem csak most, de az eladóso-
dási perspektíva tükrében évekre előre. 

246 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 246 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel
24.291-re nőtt a fertőzöttek száma – közölte hétfőn
a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Jelenleg
195 beteget ápolnak az intenzív osztályon. A fertő-
zöttek közül 17.031 személyt gyógyultnak nyilvání-
tottak és kiengedtek a kórházból. A koronavírussal
összefüggésbe hozható 11 új halálesetet regisztrál-
tak az elmúlt 24 órában – közölte még a Stratégiai
Kommunikációs Csoport. A halálos áldozatok száma
ezzel elérte az 1523-at. A legutóbb elhunyt hat férfit
és öt nőt Argeş, Beszterce-Naszód, Brăila, Dâmbo-
viţa, Ilfov, Olt, Vrancea és Vâlcea megyei, illetve bu-
karesti kórházakban kezelték. Heten közülük más
betegségekben is szenvedtek, négy elhunyt eseté-
ben a hatóságoknak nincsenek információik más
társbetegségekről. (Agerpres)

Több mint félmillió koronavírus-
tesztet végeztek

Románia területén jelenleg 1258 személy van ható-
sági karanténban, 71.895-en pedig otthoni elkülöní-
tésben, orvosi megfigyelés alatt – tájékoztatott hétfőn
a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Minded-
dig 630.374 koronavírustesztet végeztek az ország-
ban. Az elmúlt 24 órában 297 hívást regisztráltak a
112-es egységes segélyhívószámon a koronavírus-
sal kapcsolatban. (Agerpres)

Karanténszabályt sértettek
Az elmúlt 24 órában 698 bírságot rótt ki a rendőrség
és a csendőrség, összesen 250.450 lej értékben a
COVID–19-világjárvány enyhítésére és leküzdésére
irányuló intézkedések megszegése miatt – közölte
hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).
Ugyanebben az időszakban két ügyben indítottak el-
járást az illetékes belügyi szervek a betegségek le-
küzdésének meghiúsítása miatt. Vasárnap 71
személyt helyeztek 14 napra hatósági karanténba,
mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi elkülöní-
tésre vagy a hatósági vesztegzárra vonatkozó előírá-
sokat. (Agerpres)

A PNL július 10-ig megnevezi
jelöltjeit

Július 10-éig megnevezi az önkormányzati választá-
sokon induló jelöltjeit a Nemzeti Liberális Párt (PNL).
Az alakulat végrehajtó bizottságának hétfői ülését kö-
vetően Ludovic Orban pártelnök azt mondta, július
10-ig a liberálisok meg kell nevezzék a megyei ta-
nácselnöki és a polgármesteri tisztségekre pályázó
jelölteket. Az ülésen szó esett még a helyi fejleszté-
sekről szóló program előkészítéséről is, amelyet a
kampány során ismertetnek majd a jelöltek. Az ebbe
foglalt intézkedések közé tartozik a földgázelosztó
hálózat bővítése is, amelyre egymilliárd eurót szán a
kormány uniós alapokból a következő hét évben.
(Agerpres)

Meghosszabbítják az egészség-
ügyi kártyák érvényességét

Meghosszabbítják hét évvel az egészségügyi kártyák
érvényességét – jelentette be Adela Cojan, az Orszá-
gos Egészségbiztosító Pénztár (CNAS) elnöke. A
kártyák érvényessége 2020. július 1-jén járt volna le.
Az intézkedés 4,2 millió felhasználót érint. A CNAS
elnöke közölte: július 1-je után azoknak a betegek-
nek, akik kórházi bautalásuk alatt paraklinikai, orvosi
képalkotási és laboratóriumi szolgáltatásokat vesz-
nek igénybe, ismét használniuk kell az egészségügyi
kártyát. (Agerpres)
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Ország – világ

A felvétel 2017. október 16-án készült a magyar népművészet és közművelődés kategóriában Prima Pri-
missima díjra jelölt Bálint Györgyről budapesti otthonában. MTI/Czimbal Gyula

(Folytatás az 1. oldalról)

Csődközelben?

Az új román-magyar határátkelő
létesítésének megakadályozásá-
val Klaus Iohannis román államfő
ismételten megmutatta, hogy ma-
gyarellenes – mondta Pászkán
Zsolt Románia-szakértő hétfőn az
M1 aktuális csatornán.

Klaus Iohannis a Kübekháza és Óbéb
(Beba Veche) közötti közúti határátkelő
létesítéséről elfogadott törvény ellen
emelt alkotmányossági óvást – fűzte

hozzá. Mindezt annak ellenére, hogy a
bukaresti képviselőház 305 igen szava-
zat, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mel-
lett elfogadta, hogy a román kormány
kezdjen diplomáciai tárgyalásokat Ma-
gyarországgal a magyar-román-szerb
hármas határnál található új nemzetközi
határátkelőhely létrehozásáról – emlé-
keztetett a szakértő.

Mint elmondta, az államfő szerint
azért sérti a román alaptörvényt a képvi-

selőház által megszavazott törvény, mert
általa a parlament beavatkozik az ál-
lamfő és a kormány hatáskörébe.

Klaus Iohannis azzal is érvelt, hogy az
ügymenet nem megfelelőképpen zajlott,
véleménye szerint a törvényszabályo-
zásra csak a két külügyminisztérium kö-
zötti egyeztetések, a határátkelőhely
megvalósíthatóságának vizsgálata és az
ő tájékoztatása után kerülhetett volna sor
– ismertette Pászkán Zsolt. (MTI)

Románia-szakértő: a román államfő ismételten
megmutatta, hogy magyarellenes

Törvénykezdeményezést iktatott
hétfőn a parlamentben az RMDSZ,
eszerint szeptember 27-én szer-
vezhetnék meg a helyhatósági vá-
lasztásokat – jelentette be az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetője,
Cseke Attila.

A járványügyi helyzet miatt elhalasztot-
ták a helyhatósági választásokat, amikor a
parlament az önkormányzati mandátumok
meghosszabbítása mellett döntött. „A
mandátumok meghosszabbítása kapcsán
is a törvényhozó testület javaslata bizo-

nyult helyesnek a kormány kezdeménye-
zésével szemben, illetve a választások dá-
tumáról is a parlamentnek kell döntenie,
ezért iktattuk ma a két frakcióvezető alá-
írásával ellátott RMDSZ-es törvénykezde-
ményezést” – mutatott rá Cseke Attila.

„A jelenlegi helyzetre való tekintettel
úgy gondoljuk, széles körű politikai kon-
szenzusra van szükség a választások dá-
tumát illetően. Minden olyan politikai
szervezet támogatására számítunk,
amely az RMDSZ által javasolt dátum
mellett foglalt állást az elmúlt időszak-

ban”– tette hozzá a szövetség szenátora.
A tervezet a két ház szavazatát és az

államelnöki kihirdetést követően léphet
érvénybe. Mivel a kormánynak a terve-
zet életbeléptetésétől számítva 5 nap áll
majd rendelkezésére ahhoz, hogy a szük-
séges ütemtervet, költségvetést és szer-
vezési szabályokat kidolgozza és
elfogadja, az RMDSZ azt kérte, hogy a
tervezetről sürgősségi eljárásban tárgyal-
jon a parlament, így legkésőbb július 15-
ig érvénybe léphet.

(RMDSZ-tájékoztató)

RMDSZ-javaslat
Szeptember 27-én lehetnének az önkormányzati

választások

Oroszország védelmi képessége
és biztonsága biztosított – jelen-
tette ki Vlagyimir Putyin orosz
elnök az orosz hadsereg főtemp-
lománál, hétfőn a Moszkvához kö-
zeli Kubinkában lévő Patriot
parkban.

Putyin a Szovjetunió elleni náci táma-
dás 79. évfordulóján, az emlékezet és a
gyász napja alkalmából kereste fel a jú-
nius 14-én felszentelt Krisztus feltáma-
dása templomot, amelyet hétfőn
nyitottak meg teljesen a hívők előtt.

„Számunkra, Oroszország polgárai
számára abszolút szent a Nagy Honvédő
Háborúnak (a második világháború
Szovjetuniót érintő részének) és minden-
kinek az emlékezete, aki a győzelemért

harcolt és esett el, aki minden erejével
azon volt, hogy közelebb hozza a győ-
zelmet” – hangoztatta az elnök katonák
díszalakulata és veteránok előtt.

Putyin az ünnepségen – amelynek
részvevői egyébként nem viseltek masz-
kot és nem tartották be a járványvédelmi
távolságot – azt hangoztatta, hogy a ka-
tonák új nemzedéke őrzi a hagyományo-
kat, és méltó módon teljesíti a számára
kitűzött feladatokat.

„Tudjuk, hogy az állam védelmi ké-
pessége és biztonsága megbízhatóan biz-
tosított” – tette hozzá az elnök.

Kirill pátriárka, a hadsereg templomá-
nak plébánosa azt hangsúlyozta, hogy a
szovjet nép hőstette az ezeréves orosz
történelem legnagyobb győzelme volt.

Mint mondta, ahhoz, hogy az ország tör-
ténelmi fejlődése progresszív legyen,
„szárazon kell tartani a puskaport”.

Az emlékezet és a gyász napja alkal-
mából Putyin a Kreml falánál lévő Sán-
dor-kertben megkoszorúzta az
ismeretlen katona sírját, és virágot helye-
zett el a hős városok emlékművén. A ki-
sebb katonai díszszemlével kísért
esemény alkalmából az elnök több vete-
ránnal kezet fogott és elbeszélgetett.

Moszkvai idő szerint 12 óra 15 perc-
kor Oroszország-szerte egyperces csend-
del emlékeztek meg a háború kezdetéről.
1941. június 22-én Vjacseszlav Molotov
külügyi biztos népbiztos ebben az idő-
pontban jelentette be, hogy Németország
megtámadta a Szovjetuniót. (MTI)

Putyin: Oroszország védelmi képessége
biztosított

Elhunyt Bálint György kertészmérnök



Vizsgázó diákok  Fotó Nagy Tibor

A kiadós esőzések miatt árvíz-
veszélyt jelentő vörös kódjelzés
van érvényben hétfőn 18 órától
szerdán 12 óráig Máramaros,
Beszterce, Neamţ, Suceava és Har-
gita megyében. Csütörtökön 12
óráig narancssárga, míg éjfélig
sárga vészjelzés lesz érvényben az

egész országban, ami azt jelenti,
hogy helyenként a hirtelen na-
gyobb mennyiségben lezúduló eső
miatt a kisebb patakok megárad-
hatnak. Első- és másodfokú árvíz-
védelmi készültség lesz többek
közt a Szamos, Maros, Temes,
Zsil, Olt, Szeret folyókon.

Az országos vízügyi hatóság al-
kalmazottai, szakemberei folyama-
tosan tartják a kapcsolatot a
megyei katasztrófavédelmi fel-
ügyelőségekkel, és szükség esetén
megtesznek mindent azért, hogy
csökkentsék az árvízveszélyt, meg-
előzzék a károkat. 

Árvízvédelmi készültségben
Újabb esőzések várhatók
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Közzétették hétfőn az iskolákban és az eva-
luarea.edu.ro honlapon a nyolcadik osztályt
végzett tanulók képességfelmérő vizsgájá-
nak eredményeit. A szaktárca tájékoztatása
szerint a feliratkozott 172.531 tanuló közül
160.468-an (93 százalék) vettek részt a vizs-
gán. Közülük 122.158 diák (76,10 százalék)
ért el 5-ös vagy annál nagyobb átlagot, 839-
en színtízesre vizsgáztak.

Román nyelv és irodalomból 135.101 jelentkező
(83,9 százalék) kapott átmenő jegyet, 4587 dolgozatot
10-esre értékeltek – adta hírül az Agerpres.

Matematikából 112.651 vizsgázó (70,2 százalék)
kapott legalább 5-ös osztályzatot, közülük 3251 diák
10-est.

Anyanyelvből 8894-en, azaz a 93,1 százalékuk ért
el 5-ös feletti átlagot, 141-en kaptak 10-est. 

A minisztérium közleménye szerint hét tanulót zár-
tak ki a vizsgáról csalási kísérlet miatt.

A Maros megyei diákok 70,4 százalékos átmenési
aránya a közepesnél valamivel gyengébb, ezúttal Har-
gita és Kovászna megye is megelőzött, és hét megye
diákjai értek el gyengébb helyezést. Az első az idén
is Kolozs megye, ahol a diákok 88,7 százaléka írta
meg az ötösön felüli átlagot.  

Az óvásokat hétfő délután 4 órától 7 óráig, illetve
kedden 8-tól 12 óráig lehet benyújtani, akár elektro-
nikus úton is.

A végleges eredményeket június 27-én, szombaton
ismertetik.

A képességfelmérőn szerzett jegyek átlaga 80 szá-
zalékos arányban számít bele a felvételi jegybe, a
fennmaradó 20 százalékot az 5-8. osztály tanulmányi
átlaga adja. 

Képességvizsga-eredmények

Mintegy 155.500 líceumot
végzett tanuló iratkozott fel
az érettségi írásbeli vizsgá-
ira. Közülük csaknem
123.800-an idén, 31.800-an
korábbi években fejezték be
tanulmányaikat.

Az idei nyári érettségi hétfőn kez-
dődött meg a román nyelv és iroda-
lom vizsgával, kedden anyanyelvből
mérik fel a nemzeti kisebbségekhez
tartozó diákok tudását, szerdán a
szaknak megfelelő kötelező, csütör-
tökön pedig a választott tantárgyból
tartják a vizsgát.

Az eredményeket június 30-án
12 óráig teszik közzé a vizsgaköz-
pontokban és a bacalaureat.edu.ro
honlapon. A jegyeket a nevek fel-
tüntetése nélkül ismertetik.

Az óvásokat ugyanaznap 16 és
20 óra között, illetve másnap, jú-
lius elsején 8 és 12 óra között lehet
benyújtani, elektronikus úton is.

Az óvások utáni végleges ered-
ményeket július 5-én teszik közzé.

Az írásbeli vizsgák mindennap 9
órától kezdődnek, a vizsgázóknak
8.30-ig kell elfoglalniuk a helyüket
a teremben.

A hatályos törvényi előírások-
nak megfelelően érkezéskor a taná-
roknak és diákoknak egyaránt
megmérik a testhőmérsékletét.
Ahhoz, hogy bemehessenek a te-
rembe, testhőmérsékletük nem ha-
ladhatja meg a 37,3 Celsius-fokot.
Minden vizsgaközpont biztosít

maszkokat és kézfertőtlenítőt a di-
ákok számára, a bejáratoknál fer-
tőtlenítő szőnyeget helyeznek el. A
padlót, asztalokat, székeket, kilin-
cseket is fertőtleníteni kell, a ter-
mekben pedig úgy kell elhelyezni
a padokat, hogy a tanulók között
legyen 2 méter távolság.

A vizsgázóknak három óra áll a
rendelkezésükre a tételek kidolgo-
zására. Kizárólag kékkel író tollat
vagy golyóstollat, az ábrák, rajzok
elkészítéséhez pedig ceruzát hasz-
nálhatnak. Semmiféle, számolásra
alkalmas eszköz nem lehet náluk,
és csak a teremben kiosztott papírt
használhatják.

Minden termet kamerákkal lát-
nak el, a vizsgázóknak tilos kom-
munikálniuk egymás között, és
sem kézikönyveket, szótárakat,
jegyzeteket, sem pedig mobiltele-
font vagy más kommunikációs esz-
közöket nem szabad a terembe
vinniük, illetve használniuk. Azo-
kat, akiknél ilyeneket találnak, ki-
zárják az érettségiről, függetlenül
attól, hogy használták-e a náluk ta-
lált segédeszközt vagy sem – fi-
gyelmeztet a minisztérium. A
kizárt diákok nem vehetnek részt a
következő két vizsgaszesszión.

A sikeres vizsga feltétele a leg-
alább 5-ös jegy megszerzése min-
den vizsgatárgyból, de  6-os átlag
szükséges.

Azok a tanulók, akik otthoni el-
különítésben vagy karanténban

lesznek az érettségi időszakában,
vagy más egészségi problémák
miatt nem vehetnek részt a vizsgá-
kon, a július 6-án kezdődő soron
kívüli vizsgán pótolhatják az elma-
radt felmérőket.

A tanügyminisztérium indított
egy ingyenes telefonvonalat –
0800801100 –, amelyen jelenteni
lehet bármilyen, az írásbeli vizsgá-
val kapcsolatban észlelt rendelle-
nességet. A szám június 22-e és
25-e között lesz hívható 8-tól 16
óráig. (Agerpres)

***
Maros megyében
több mint 3500-an vizsgáztak

Hétfőn Maros megyében 32
vizsgaközpontban tartottak érett-
ségi vizsgát román nyelv és iroda-
lomból. A feliratkozott 3660
résztvevő közül 92-en nem jelen-
tek meg a vizsgán. Egyiküket sem
utasították el magas láz (koronaví-
rus-gyanú) miatt. Egy diákot csalás
miatt kizártak.  A román nyelv és
irodalmi tételt és az átszámolási
kulcsot 15 órakor az Országos Ok-
tatáspolitikai és Kutatási Központ
honlapján, az edu.ro-n tették
közzé. 

A Maros Megyei Tanfelügyelő-
ség közleménye értelmében az
óvásokat papíron és elektronikus
formában július 30-án 16-19, vala-
mint július elsején 8-12 óra között
lehet benyújtani.

Hétfőn megkezdődött az érettségi
Eredmények június 30-án

Az alkotmánybírósághoz for-
dul a kormány a gyerekpénz
megduplázását előíró törvény
kapcsán, jelentette be hétfőn
Ludovic Orban miniszterel-
nök. 

„Úgy döntöttünk, megtámadjuk
az alkotmánybíróságon a törvényt,
mert nem nevezi meg a finanszíro-
záshoz szükséges forrásokat, mint
oly sok más tervezet is, amelyet a
parlament elfogadott anélkül, hogy
a kormány álláspontját figyelembe
vette volna, vagy kísérletet tett
volna az együttműködésre” – jelen-
tette ki Orban a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) ügyvezető bizottságá-
nak ülése után tartott sajtótájékoz-
tatón.  Hozzátette, a kormány már
több ízben nyert az alkotmánybíró-

ságon olyan törvénytervezetek
ügyében, amelyek nem tüntették fel
a finanszírozási forrásokat bizonyos
intézkedések gyakorlatba ültetésé-
hez, így nem is lehet őket gyakor-
latba ültetni. 

Orban nyomatékosította, hogy
pénzügyileg az idén, de jövő évben
is nehéz biztosítani a gyerekpénz
megduplázását, így progresszív nö-
vekedést szándékoznak bevezetni,
ehhez dolgozzák ki most az ütem-
tervet a pénzügyi és költségvetési
becslések és előrejelzések alapján. 

A képviselőház májusban eluta-
sította a 2020/2-es sürgősségi kor-
mányrendeletet, amely augusztus
elsejére halasztotta a gyermekpénz
megduplázásának határidejét.
(Agerpres)

A kormány megtámadja
az alkotmánybíróságon a gyerek-

pénz megduplázását előíró törvényt

A turizmus és a szállítmányo-
zás két kiemelt ágazata az
Európai Unió gazdaságának,
éppen ezért a héten Brüsszel-
ben ülésező Európai Parla-
ment a turizmusról és a
szállítmányozásról szóló ál-
lásfoglalásában azt kéri, hogy
európai szintű stratégiát dol-
gozzanak ki, uniós és tagál-
lami szinten összehangolt
megközelítésben. 

„Az EU most tette meg az első
lépést az európai turisztikai straté-
gia kidolgozása érdekében. Össze-
hangolt megközelítésre van szükség
uniós szinten és a tagállamok szint-
jén is, hiszen olyan területről van
szó, amely jelentős gazdaságunk-
nak. Az Európai Parlament már az
áprilisi, májusi vitákon azonnali in-
tézkedést kért, ugyanis a turizmus a
szállítási iparral együtt a koronaví-
rus-járvány által leginkább sújtott
ágazat. Egy turisztikai stratégiának
pénzügyi forrásokkal is rendelkez-
nie kell, éppen ezért az EP most el-
fogadott állásfoglalásában
nyomatékosít, hogy életbevágóan
fontos külön költségvetési tételt
biztosítani a turizmusnak az unió
következő, 2021–2027 közötti idő-
szakra szóló költségvetési kereté-
ből” – magyarázta Winkler Gyula
európai parlamenti képviselő írás-
beli hozzászólásában.

Az RMDSZ EP-képviselője üd-
vözli az Európai Bizottság tájékoz-
tatását a turizmus és szállítóipar
kapcsán, kiemelve a koronavírus-
járvány okozta válság leküzdésére
irányuló intézkedéscsomagot.
„Meggyőződésem, hogy a sürgős
beavatkozás mellett hosszú távú el-
képzelésre is szükség van” – hang-
súlyozta Winkler Gyula, hozzátéve,
hogy jelenleg 6,5 millió munkahely
van veszélyben, ugyanakkor több
tízezer kkv-t fenyeget a megszűnés
veszélye. „A kritikus időszak még
ezután kezdődik, a tagállamokkal
együttműködve kell életbe léptetni
a Bizottság által javasolt azonnali
intézkedéseket, amelyek segíthet-
nek az idegenforgalom talpra állá-
sában, megmentve számos
vállalkozást és az általuk fenntartott
munkahelyeket is” – mutatott rá a
képviselő. 

Ugyanakkor azt is kiemelte,
hogy jelenleg rendkívül fontos az
országhatárok megnyitása és a tag-
állami szintű egészségügyi előírá-

sok összehangolása. Véleménye
szerint a 2020-as turisztikai idény
akkor menthető meg, ha sikerül
visszanyerni teljes mértékben az
európai turisták bizalmát. „Mind az
utasok, mind a fogyasztók jogainak
betartása nagyon fontos, gondolok
itt a már korábban megvásárolt tu-
risztikai csomagokra, amelyek most
kérdőjelessé váltak, az EU-nak a
tagállamokkal közösen kell erőfe-
szítést tennie, hogy vissza lehessen
nyerni a turisták bizalmát és újra le-
hessen indítani az idegenforgalmat”
– fogalmazott Winkler Gyula. Sze-
rinte a pénzügyi nehézségek nem
fognak sem rövid időn belül, sem
középtávon eltűnni, ezért a 2021–
2027 közötti időszakra szóló költ-
ségvetési keretből, illetve a Next
Generation EU helyreállítási terv-
ből is jelentős pénzügyi forrást kell
biztosítani a turizmus és a szállítási
ipar számára. 

„Az európai turizmus számára a
válság leküzdése jó alkalmat te-
remthet, hogy valóságosan is belép-
jen a 21. századba, az EU két
prioritását figyelembe véve: áttérni
a fenntarthatóságra, valós moderni-
zációt hajtva végre, ugyanakkor
meg kell történnie a teljes digitális
átállásnak is, amely új eszközöket
nyújthat a turisták biztonsága,
egészségügyi elvárásai terén és az
utasforgalom kezeléséhez is” –
emelte ki.

Az Európai Unióban a turizmus
22,6 millió munkahelyet biztosít,
ami az összmunkahelyek számát te-
kintve több mint 11 százalékot tesz
ki. 2019-ben a turizmus az EU kon-
szolidált GDP-jének 9,5%-át adta.
Az Európai Unió 2018-ban a világ
legfontosabb turisztikai úti célja
volt, 563 millió turistát fogadott a
tagországokon kívülről, ezzel a glo-
bális turisztikai szektor jövedelmé-
nek 30 százalékát adta. Az európai
idegenforgalmi kínálat az európai
kulturális örökségre, a regionális,
nyelvi és kulturális sokszínűségre
épül, amelyek az európai életvitel
fontos elemeit jelentik. Az európai
turizmus 40 százaléka kulturális tu-
rizmus, a falu- és ökoturizmus, az
egészség- és gyógyturizmus feltö-
rekvő ágazatok, amelyek Romániá-
ban is egyre nagyobb teret nyernek,
számos új munkahelyet teremtve. 
WinklerGyulaEP-képviselő

sajtóirodája

Turisztikai stratégiát sürget
az Európai Parlament



Ötödször rendezték meg a hét
végén a Szakrális maraton a ke-
resztény értékekért, a békéért!
nevű rendezvényt, s bár ezt
az idén bizonytalanság
övezte, végül több tízen
mégis nekivágtak a Mikháza
felé vezető útnak.

A szakrális maratont első alka-
lommal 2016-ban azzal a szándék-
kal szervezték meg Erdély több
szakrális, kultikus, történelmi köz-
pontja felé, hogy erősítse az elköte-
leződést az európai béke és a
keresztény értékek mellett, össze-
kapcsolva a testi, lelki és szellemi
megújulás ősi gondolatát, vallástól
és nemzetiségtől függetlenül. Az
idei járvány miatt sokáig teljes bi-
zonytalanság övezte ezt a rendez-
vényt is, mígnem végül a parajdi
Moldován László turisztikaiegyesü-
let-vezető és két társa, miközben
Csíksomlyóra vitték a búcsú előtti
napokban az imaszalagokat, eldön-
tötték, hogy akkor is megszervezik
az idei maratont Mikházára, ha
senki sem csatlakozik hozzájuk.
Bár az eső miatt az utolsó pillana-
tokban, indulás előtt is többen visz-
szaléptek, mintegy 45 személy tette
meg a távot Mikházáig, s a naposra
forduló időben végül sikeres ren-
dezvényen lehettek túl – mondta el
a Népújságnak a maraton Sóvidék–

Nyárádmente szakaszának szerve-
zője. 

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület
marosvásárhelyi tagjai szorgalma-
san gondozzák a Mária-utat, és
szerveznek rajta különböző túrákat
is, így 2016 óta bekapcsolódtak a
szakrális maratonba is. Egyre töb-
ben indulnak útnak, nagyon köz-
kedvelt ez az esemény, az emberek
szívesen vesznek részt: a legtöbben
tavaly voltak, s a járványhelyzet el-
lenére idén is szép számban indul-
tak útnak – tette hozzá a
Marosvásárhely–Mikháza szakaszt
szervező marosvásárhelyi Szilágyi
Eszter.

Nincsenek aranyérmesek
Korondról szombaton reggel 8

órakor indult a maratonosok egyik,
negyvenfős csapata, mi-
után egy szovátai csoport
a zuhogó esőben hajnal-
ban felkerékpározott a ta-
lálkozási pontra.
Korondon az unitárius,
Parajdon a református,
Szovátán a katolikus pa-
poktól kaptak áldást, mi-
közben ki gyalog, ki
kerékpárral vagy szaladva
tette meg a 42 kilométeres
távot. Marosvásárhelyről
Nyárádszereda érintésével
vágott neki Mikházának a
másik, húszfős csoport. A
kerékpárosok mintegy 66
kilométert tettek meg oda-

vissza, 670 méteres szintkülönbség-
gel, a gyalogosok Csüdör Imre plé-
bános áldásával Jobbágyfalváról
indultak a gerinceken át egy 15 ki-
lométeres túrára, míg a szaladók 35
kilométert tettek meg. A csapatok a
mikházi ferences kolostortemplom
udvarán találkoztak, ahol a csíkfalvi
Kerekes József felső-nyárádmenti
református missziói lelkipásztor fo-
gadta őket. Áhítatában rámutatott:
ez a maraton nem egy verseny, itt
nincsenek aranyérmesek, de az em-
beri élet egy versenyfutással kezdő-
dik, amikor Isten egy lehetőséget ad
egy apa és anya révén, hogy mi le-
gyünk a győztesek, elérjük az anya-
méhet, és a születés csodájaként
emberi testet nyerjünk. Ezért az élet
harcaiban gondoljunk arra, hogy Is-

tennek terve van velünk, azért kap-
tunk tőle lehetőséget, és ezért van
helyünk a mennyországban is.
A hit csodákra képes

Az idei maraton legfiatalabb
résztvevője egy alig több mint
egyéves kisfiú volt, aki egy kerék-
pár hordozószékén jutott célba, de
idősebbek is voltak az érkezők so-
rában. A 72 éves marosvásárhelyi
Vészi József másodszor vállalkozott
a maratonra, és nem is találta meg-
terhelőnek: tavaly gyalog, jó idő-
ben, most kerékpárral tette meg a

kijelölt távot. Egyrészt egy jó kirán-
dulási lehetőség számára ez az uta-
zás, másrészt szereti a
hagyományőrző rendezvényeket –
magyarázta lapunknak. Az ugyan-
csak marosvásárhelyi Grávuj Vil-
mos maratonfutó egy társával
szaladva tette meg a távot esőben és
napsütésben. Első alkalommal vett

részt, és egyrészt azért is indult el,
mert idén eddig minden sportren-
dezvényt töröltek. Számára nem
volt megterhelő a szakasz megté-
tele, egy félmaratonnal felérő be-
melegítő volt – nyilatkozta.

Az idén Hargita és Kovászna
megyeiek is részt vettek a marato-
non, ugyanis a többi székelyföldi
célpontú maraton idén elmaradt. A
gyimesfelsőloki Ferencz Laura is
ezért csatlakozott néhány társával a
Korondról indulókhoz. Első alka-
lommal tették meg ezt a távot ke-
rékpárral, de volt már ennél

hosszabb túrájuk is, Máriapócsra –
mondta el. Iskolájukban van egy fe-
rences testvér, aki a Ferbit kerékpár-
túrákat szervezi, ha azt megtartják
az idén, akkor ez a tekerés egy be-
melegítőnek mondható arra a ren-
dezvényre. Továbbá kultúr-
történelmi csemegéket is gyűjtöget-
hettek, hiszen ide is egy ferences

kolostortemplomhoz ér-
keztek, ahol egykor
ugyancsak szolgált egy
másik földijük, Kájoni
János. A maraton lényege,
hogy nem egymás ellen,
hanem egymásért tesszük
meg, és most, a járvány
idején még fontosabb a
részvétel, mert az ember
mozgásra és közösségre
vágyik, ezeket itt mind
megtalálja.

A kedvenc bibliai igé-
jére alapozva indult útnak
az erdőszentgyörgyi
Csizmadi Zsolt maraton-
futó is, aki már ötödik al-
kalommal szaladta le a

távot, és aki vallja: hit nélkül nem
lehet szaladni, még egy lépést sem
tenni, a hit pedig csodákra képes.
Úgy érzi, a keresztény értékek vég-
veszélyben vannak, ezért az ember-
eknek figyelniük kell egymásra,
hogy békével legyőzhessék a min-
dent ellehetetlenítő sötét erőket. Az
általunk megtapasztalt csodákat
vissza kell vetítenünk a mindenna-
pokra, hogy a keresztény életben és
a mindennapokban csodákra le-
gyünk képesek, és „visszaszeres-
sük” egymást – magyarázta
részvétele indítékát a sportoló.

Táncos, dalos meglepetéssel
köszöntötte születésnapja al-
kalmából egykori legendás
néptáncosát, Orzán Erzsébetet
a Maros Művészegyüttes tár-
sulata. A megható pillanatra
tegnap az ünnepelt marosvá-
sárhelyi tömbházlakása előtt
került sor. 

Hétfőn délelőtt székely ruhás,
hangszeres csapattal találkozhattak
a Tudor negyedi Gyémánt piac kör-
nyékén járók. Orzán Erzsébet ott-
hona elé vonulva – több lakót is az
ablakba csalva – kibédi, sóvidéki
dallamokra perdültek táncra a
párok, majd pálpataki legényes kö-
vetkezett, végül a Sok születésnapo-
kat vígan megérhess... kezdetű
népdal csendült fel a váratlan ven-
dégek köszöntőjének zárómozzana-

taként. Az együttlét azonban ezzel
nem ért véget, sorra vitték táncba a
legények az öröm könnyeivel
küzdő ünnepeltet, aki a mögötte
lévő nyolc évtizedet meghazudtolva
pörgött-forgott hosszú perceken át
felkérőivel. A közös tánc után
Barabási Attila Csaba, a Maros
Művészegyüttes igazgatója nyúj-
totta át a társulat ajándékát Böske
néninek.

– Az Orzán házaspár évtizedeken

át példát, irányt mutatott olyan
időkben, amikor nem volt könnyű
székelynek, magyarnak lenni –
emelte ki rövid beszédében az in-
tézményvezető.

– Annyira váratlanul ért mindez,
hogy sem hangom, sem szavam –
vallotta be az egykori néptáncos,
aki férjével és táncospárjával, a
néhai Orzán Jenővel fontos szerepet
töltött be az egykori Székely Népi
Együttes előadásainak emlékeze-
tessé tételében.

– 15 évesen kerültem az együt-
teshez, és 51 éves koromig öröm-
mel, könnyel táncoltam benne –
foglalta keretbe az elmúlt időt a ko-
rondi származású ünnepelt, aki két
gyermeknek adott életet, és táncos
évtizedeiben párjával napi két elő-
adáson is fellépett. Böske néni azt a

mozzanatot is felidézte, amikor
megállás nélkül, a táncoskollégák
nevét ismételgetve 1500-at pörgött
egymás után, majd felajánlotta kö-
szöntőinek, hogy amikor lehetősé-
gük nyílik rá, többórás
beszélgetéssel csalogassák elő a
közös múltat.

A járványügyi óvintézkedések
miatt a rövid ünneplés végig szabad-
téren zajlott – Barabási Attilától meg-
tudtuk, arra is odafigyeltek, hogy
többnyire olyan párok táncoljanak
együtt, akiknek az életterük is közös
–, majd a felköszöntők az együttes új
autóbuszára visszaszállva a Gyime-
sek felé vették az irányt. Csángóföl-
dön nem közönség előtt perdülnek
táncra, a szépséges vidéken készülő
videófelvételek a Művészegyüttes ar-
chívumát gazdagítják majd.

Gligor Róbert László
Kerékpárral, szaladva vagy gyalog – bátran és hittel indultak neki az idei járvány ellenére is az útnak

Mindannyian a békéért, a keresztény értékekért indulunk, testi és lelki megújulás reményében Fotó: Gligor Róbert László

Idén szabadtéri áhítaton vettek részt a Mikházára érkező túrázók

Nagy Székely Ildikó 

Bátorsággal, hittel indultak útnak
Szakrális maraton ötödször

Legendás néptáncost köszöntött a Maros Művészegyüttes 
Ajándékműsor Orzán Erzsébetnek 
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Sófalvi Szabolcs polgármester a
napokban ottjártunkkor elmondta,
kilencven százalékban elkészült a
kastély felújítása. 

– Két kihívás áll még előttünk:
miután a restaurátorok befejezik a
munkát, a kastélyt egy külön pá-
lyázatnak köszönhetően berendez-
zük, felszereljük, illetve a 4200
négyzetméteres udvart a marosvá-
sárhelyi Sapientia egyetem tájépí-
tész szakos hallgatóinak a
segítségével az épülethez méltó
módon elrendezzük. A kastély tu-
risztikai-kulturális központ lesz, és
bár nem egy nagy épület, annál
több élet lesz benne, annál is in-
kább, hogy egy olyan település
központjában van, ahol virágzik a
kulturális élet. Azt szeretnénk,
hogy minden teremnek több funk-
ciója legyen, például a házasság-
kötő teremben kiállításokat is
tudjunk szervezni. Az a célunk,
hogy a turisták számára – legyenek
külföldiek vagy belföldiek – az itt
látottak tükrözzék mindazt, ami jel-
lemző Marosszentgyörgyre – fej-
tette ki a polgármester.

Az elmúlt két évben, amióta a
Máriaffi-kastély felújítása folyik,

Szász Bálint történész oroszlán-
részt vállalt a nagyszabású projekt
kivitelezésében. A szakember elis-
merte, hogy kemény fába vágták a
fejszéjüket, nem volt egyszerű fel-
adat visszaállítani az 1870-ben
épült kastély eredeti jellegét,
ugyanis amellett, hogy nagyon le-
romlott az állaga az évtizedek
során, kevés dokumentum volt
ahhoz, hogy felidézzék és „vissza-
adják” a múltat. Az ablakredőnyö-
ket például régi fényképek alapján

próbálták visszaállítani, ellenben
fekete-fehér fényképekről lévén
szó, utána kellett nézni, hogy az
akkori épületeknél milyen színár-
nyalatokat használtak, és ezek min-
tájára választották ki a színeket.
Ugyanakkor néhány dokumen-
tumra is rábukkantak, amelyek
alapján körvonalazódott, hogy mi-
lyen volt a Máriaffi család idejében
egy szalon, ahol fogadták a vendé-
geket, erre alapozva korhű bútor-
zattal rendeznek be egy termet a
kastélyban. Abban az időben in-
kább barokk stílusú bútorok voltak
a jellegzetesek, a grófi család ott-
hona is ezekkel volt berendezve.
Jelentős mozzanat ugyanakkor a
kastély történetében, hogy 1874-
ben ott szállt meg és töltött el egy
délutánt Habsburg József főherceg
– mutatott rá a történész.
Régészeti kincsek is előkerültek

Mint mondta, műemlék épület-
ről lévén szó, mielőtt nekifogtak a
felújításnak, régészeti feltárásokat
kellett végezni, amelyek során több
kerámiát találtak, illetve egy pipa-
töredéket is; a tárgyakat a grófi csa-
lád használta. Találtak még egy
aranyozott csészetöredéket, amit
abban az időben, az 1800-as évek-
ben nem akárki engedhetett meg
magának, egy törökországi készlet-
nek a része volt. Ugyanakkor még
régebbi, kora- és késő bronzkori le-
letekre is bukkantak, ami bizo-
nyítja, hogy már akkor lakott volt
ez a terület. Szintén érdekesség: a
kastély oldalánál előkerült egy kö-
zépkori sütőkemence is, amelyben
a kerámiát égették.

Szász Bálint hozzátette, hamaro-
san felhívással fordulnak a község-
beliekhez, hogy amennyiben van
bármilyen, a Máriaffi-kastélyhoz
kötődő fennmaradt tárgyuk, azt szí-
vesen fogadják, hogy kiállítsák a
kastélybeli falumúzeumban. Van
egy úr, akinek az édesapja a kas-
télyban szolgált annak idején, és a
birtokában van egy biztosítási ok-
irat – amiben szerepelnek az épü-
letben annak idején fellelhető
tárgyak –, és azt a rendelkezésükre
bocsátja.

Turisztikai-kulturális központ lesz
(Folytatás az 1. oldalról)

Sófalvi Szabolcs polgármester

Szerkesztette:MenyhártBorbála

A Székelyföldi Jégkorong
Akadémia magyar állami tá-
mogatással egy sátortetős
műjégpályát létesít a község
területén, a Maros-parton, a
Sörpatika szomszédságában.
A munkálatok napokon belül
elkezdődnek, és pár hónap
alatt el is készül a Marosvá-
sárhelyen és környékén oly
nagyon hiányzó létesítmény,
ahol a jégkorongedzések mel-
lett korcsolyázást is oktatnak
majd a környékbeli gyerekek-
nek – tudtuk meg Sófalvi
Szabolcs polgármestertől.

A tervek szerint rövid időn belül
igazi sportközponttá épül ki Maros-
szentgyörgynek a Sörpatika, vala-
mint a gokartpálya környékén lévő
övezete. Első lépésben a Székely-
földi Jégkorong Akadémia beruhá-
zása készül el, egy sátortetős fedett
műjégpálya, ugyanakkor a Szé-
kelyföldi Futballakadémia több fut-
ballpályát alakít ki. Sófalvi
Szabolcs elmondta: a fedett jégpá-
lya közvetlenül a Sörpatika mögött
kap helyet, és amellett, hogy edzé-
sekre, illetve meccsekre is alkalmas
lesz, korcsolyázni is oktatják majd

ott a gyerekeket, illetve szabadidős
korcsolyázásra is lehetőség adódik.
A műjégpálya üzemeltetése a Ma-
rosmenti Leader Egyesületre hárul,
amelynek öt polgármesteri hivatal,
köztük a marosszentgyörgyi is
tagja. A község vezetője rámuta-
tott: a telek körüli problémák ren-
dezése kissé hosszasra sikeredett,

de végül júniusban kiadták az épít-
kezési engedélyt. Információik
szerint rövidesen neki is fognak az
építkezésnek, és ősz végére el is
készül a jégkorongpálya, tehát a
szezonban a téli sportok kedvelői
már használhatják is. A létesítmény
előnye, hogy nemcsak a téli idény-
ben, hanem az év legalább hat hó-

napjában fog majd működni, ami
ugyan többletköltséget vonz maga
után a jég fenntartása miatt, vi-
szont a környéken lakókra nézve
hiánypótló lehetőség lesz, ugyanis
köztudott, hogy a megyeközpont-
ban a ligetbeli jégpálya a mai
napig nem készült el. A Maros-
szentgyörgyön létesülő műjégpá-
lya révén tehát lehetőség nyílik,
hogy a térség felzárkózzon azon
székelyföldi városokhoz, amelyek-
ben sikeres a gyerekek korcsolya-
oktatása.

Futballpályák létesülnek
Emellett egy másik beruházás is

körvonalazódik a szóban forgó öve-
zetben, a Maros-parti kartingpálya
közelében a Székelyföldi Futball-
akadémia vásárolt öthektárnyi terü-
letet, ahol négy futballpályát
alakítanak ki. Egyiket lelátóval és
öltözőkkel is ellátják. Sófalvi Sza-
bolcs elmondta, a fociakadémia ma-
rosvásárhelyi partnerei révén fogja
üzemeltetni ezeket, a marosvásár-
helyi és környékbeli gyerekek szá-
mára edzés, oktatás zajlik majd ott,
hiszen egy ilyen méretű pályára egy
időben akár három-négy csoport is
mehet edzeni. Marosvásárhelyen a
sport terén sajnos hiányosságok
vannak, ezért a megyeközpont lakó-
ira nézve is hasznos, hogy a közeli
Marosszentgyörgyön sportkomple-
xum létesül. A polgármestertől
megtudtuk, hogy már vannak el-
képzelések, amelyek alapján a fut-
ballpályák közvetlen szomszéd-
ságában más beruházók kosár- és
kézilabdapályákat is terveznek. 

– Ennek köszönhetően egyre in-
kább körvonalazódik az, amit mi
több mint tíz évvel ezelőtt megál-
modtunk, hogy az a zóna, amit mi,
régi vásárhelyiek Cementlapok,
Hétfák környékeként ismerünk, ki-
kapcsolódásra, illetve sportolásra
alkalmas övezet legyen – mutatott
rá a községvezető.

Sportkomplexummá alakul a Sörpatika környéke
Sátortetős műjégpálya épül

Fotó: Nagy Tibor
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Újabb húsz utca korszerűsítésére pályáznak
A „régi” Szentgyörgy utcáinak

95 százaléka megújult

A járvány idején, amikor
szinte minden téren megállt
az élet, a községben végig
teljes gőzerővel zajlott az
utcák korszerűsítése, s amint
lezárul a folyamatban lévő,
17 utcát érintő uniós projekt,
a „régi” Szentgyörgy – aho-
gyan a helyeik emlegetik –
utcáinak a 95 százaléka meg-
újul. Azonban még le sem zá-
rult ez a beruházás, az
önkormányzat máris újabb
pályázatot készít elő, aminek
köszönhetően újabb húsz
utcát – az utóbbi években lét-
rejött új lakónegyedekben lé-
vőket is – korszerűsítenének.

2019-ben indult Marosszent-
györgyön az a nagyszabású uniós
projekt, amely révén 17 községbeli
utcát korszerűsítenek. Tavaly már
hetet befejeztek, idén februárban
folytatták a munkát, a járvány ide-
jén is végig dolgoztak. A község ve-
zetője elmondta, a Malomrét és
Építész utcát teljesen befejezték, a
vége felé közeledik a munkálat a
Malom, Mocsár, Kertész, Szőlős-
kert, Cinege, Szilvafa és Hársfa ut-
cákban, tehát maradt kettő, a Kultúr
utcának az egyik szakasza, ami
eddig nem volt leaszfaltozva, és a
Patak utca, ahol, amint lezárul a
csatornahálózaton végzett munká-
lat, következik az aszfaltozás. 

– Nagyon jól haladunk az utcák
rendbetételével, már a negyvenedik

utcánál tartunk az utóbbi néhány
évben, de Marosszentgyörgy rend-
kívül dinamikusan fejlődik, szinte
havonta létrejön egy új utca, így
véget nem érő folyamat az útkor-
szerűsítés. Egy újabb pályázatot ké-
szítettünk elő, ami húsz további
utcát foglal magában, ezek már az
új negyedekben vannak, tehát azo-
kat a lakókat is érinti, akik alig né-
hány éve költöztek a községbe. Erre
szintén uniós alapokból szereznénk
finanszírozást. Ha ezt sikerül meg-
nyerni és kivitelezni, akkor a köz-
ség szinte minden utcáján korszerű
körülmények között lehet majd köz-
lekedni. A „régi” Szentgyörgyön
csupán néhány utca maradt el, de
ezek vagy kevésbé sűrűn lakottak,
vagy ott még nem zárult le a szenny-
vízhálózat kiépítése – mutatott rá
Sófalvi Szabolcs. Az infrastrukturá-
lis beruházások kapcsán hozzátette,
a nyáron az egyetlen elmaradt tömb-
háznegyed, a Márton Áron negyed
korszerűsítése is elkezdődik.

Ugyanakkor a napokban a gáz-
vállalat hozzáfog a régóta várt gáz-
vezetékcseréhez Marosszentgyörgy
leghosszabb utcájában, a Tófalvi
úton. Emiatt feltúrják a Tófalvi utat
a község központjától a szarvas-
marhatelepig több mint két km-es
szakaszon, de a munkálat lezárulta
után teljes egészében visszaállítják
az eredeti állapotába, mi több, ke-
rékpárutat is terveznek a szóban
forgó szakaszra.



Megszerezte első győzelmét a
labdarúgó 1. liga újrakezdése után
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. Az
alsóház 5. fordulójában, a Bukaresti
Dinamo elleni mérkőzést 3-1-re
nyerte Leo Grozavu csapata, azon-
ban ez távolról sem volt annyira
sima, mint az eredmény mutatná.

Szombatról vasárnapra halasztot-
ták a találkozót a Dinamo kérésére,
hogy a karantént követően a buka-
restieknek legyen egy plusznapjuk
a felkészülésre. Ami rendben is lett
volna, csakhogy erről elmulasztot-
ták értesíteni a vendégeket, amit a
szentgyörgyiek igen zokon vettek,
Grozavu az OSK elleni összeeskü-
vésről beszélt. A mérkőzésen azon-
ban a vendégek kihasználták, hogy
a Dinamónak ez volt március eleje
óta az első meccse, még barátságost
sem játszottak.

Akár az előző mérkőzésen, már
az első percben vezetéshez jutott az
OSK. Ștefan beadásába Sin piszkált

bele, majd a felső lécről kipattanó
labdát Šafranko a hálóba  fejelte.
Közben kapott egy öklöt is az ar-
cába Piscitellitől, Colțescu játékve-
zető azonban nem tartotta fontosnak
figyelmeztetni a Dinamo kapusát.
Utóbb kiderült, a szlovák csatár a
gólja mellett egy orrtörést is össze-
szedett. Folytatódott a hasonlóság a
következő percekben is az előző

meccsekkel: a Sepsi OSK uralta
mezőnyt, Carnat lövését az 5. perc-
ben a léc alól ütötte ki Piscitelli,
több ígéretes akció pedig az utolsó
passznál akadt el. A Dinamo csak
néhány ellentámadást vezetett, So-
rescu lövését azonban Niczuly
védte. Az első negyedóra után
leszakadt az ég Bukarestben, és ez
rányomta a bélyegét a játékra is,

amely egyre esetlegesebbé vált.
Szünetig azonban a Dinamo mégis
egyenlíthetett volna Niczuly és
Tincu elképesztő közös hibáját kö-
vetően: egymásra várt a két játékos,
a kapus nem tudott felszabadítani,
és az egyedül maradt Fabbrinit
Tincu visszarántotta. Egyértelmű ti-
zenegyes és piros lap. Perović vé-
gezte el a büntetőt, de Niczuly
lábbal védve kijavította a hibáját.

Megváltozott a meccs a kiállítást
követően. Az OSK kénytelen volt
feláldozni egy csatárt, a Dinamo
pedig egy plusztámadót küldött pá-
lyára, és a második félidő elején,
amikor az eső is alábbhagyott, négy
ordító helyzet maradt ki Niczuly ka-
puja előtt. Sorescu elől kétszer
mentett a háromszéki kapus, Lazăr
jó pozícióból fölélőtt, majd Popa lö-
vése elakadt a sárban.

Az idő teltével mindkét csapat
ereje elfogyott a mély talajú pályán,
láthatóan nem maradt szuflájuk a
játékosoknak. Az utolsó néhány
percben azonban mégis a szent-

györgyieknek maradt több erejük.
Ștefănescu meglódult a bal oldalon
a 79. percben, Perović becsúszása
pedig vitte a labdát és a csatár lábát
is. Colțescu büntetőt ítélt, amit
Vașvari értékesített. Néhány perccel
később pedig Ștefan kihasználta a
fővárosi védelem fáradtságát, a fél-
pályán szerzett labdával akadályta-
lanul végigrobogott az ellenfél
kapujáig, és 12 méterről a hosszúba
lőtt.

A Dinamo a hosszabbítás percei-
ben szépített, miután a gólszerző
Moldoveanu kézzel ért a labdához.
Ez az új szabályok szerint akkor is
büntetendő, ha vétlen kezezés volt,
a bíró azonban nem látta, videóbíró
pedig még nincs.

A Sepsi OSK azonban sokáig
nem ülhet a babérjain, hiszen az
idény végéig szombat-szerda-szom-
bat ritmusban játszik. Most szerdán
páldául a kupa elődöntőjének oda-
vágóján Jászvásárt fogadja fogyat-
kozó kerettel, az eltiltott Tincu és a
sérült Šafranko nélkül, miközben
Dumiter már korábban megsérült.

Ranglista
Felsőház
1. CFR               4            3        1         0           5-1      36
2. Craiova          3            2        0         1           5-6      29
3. FCSB             4            1        2         1           8-6      27
4. Astra              4            1        1         2           3-4      25
5. Medgyes        4            0        3         1           3-4      25
6. Botoșani        3            0        1         2           2-5      24
Alsóház
1. Viitorul          4            2        1         1           6-5       27
2. Sepsi OSK     5            1        3         1           7-6       23
3. Voluntari        5            3        2         0           7-2       21
4. Nagyszeben   3            1        2         0           3-2       18
5. Târgoviște     3            1        1         1           3-3       17
6. Clinceni         4            2        0         2           4-6       17
7. Dinamo         3            0        0         3           1-5       17
8. Jászvásár       5            1        1         3           3-5       15

Eredményjelző
A labdarúgó 1. ligás rájátszás

hétvégi fordulójának eredmé-
nyei:

* felsőház, 4. forduló: CSU
Craiova – Gyurgyevói Astra 2-1,
FC Botoșani – Kolozsvári CFR
0-2, Bukaresti FCSB – Medgyesi
Gaz Metan 2-2;

* alsóház, 5. forduló: FC Vo-
luntari – Jászvásári CSM Poli-
tehnica 1-0, Bukaresti Dinamo –
Sepsi OSK 1-3. Az Academica
Clinceni – Chindia Târgoviște és
Konstancai Viitorul – FC Her-
mannstadt mérkőzéseket tegnap
lapzárta után rendezték.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. ligás rájátszás, alsóházi 5. forduló: Bukaresti Dinamo – 

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-3 (0-1)
Bukarest, Dinamo-stadion, nézők nélkül. Vezette: Sebastian Colțescu 

(Craiova) – Alexandru Cerei (Kolozsvár), Alexandru Vodă (Gyulafehérvár).
Tartalék: Robert Avram (Pitești). Ellenőr: Eduard Dumitrescu (Pitești).

Gólszerzők: Moldoveanu (90+3.), illetve Šafranko (1.), Vașvari (80. – bün-
tetőből). Fl. Ștefan (86.).

Sárga lap: Kostrna (45.), Lazăr (88.), illetve Bouhenna (26.), Ștefănescu
(48.) Fülöp István (60.).

Kiállítva: Tincu (38.).
Dinamo: Piscitelli – Kostrna (46. Kilyén), Puljić, Grigore, Sin, Mrzljak,

Filip (46. Montini), Mihaiu (31. Lazăr), Fabbrini, Sorescu (82. Moldoveanu),
Perović (64. Popa).

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (56. Velev), Bouhenna, Tincu, Fl. Ștefan,
Vașvari, Kovács (56. Csiszér), Fülöp István (68. Karanović), Ștefănescu, Šaf-
ranko (46. Fülöp Loránd), Carnat (41. Celea).

Bálint Zsombor

Sepsi-győzelem Bukarestben: nem volt annyira sima

A szakadó esőben erősen esetlegessé vált a játék. Fotó: Pro Sport
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Fölényes debreceni győzelem a keleti rangadón
A kiesés elől menekülő Debrecen 4-

0-ra győzött hazai pályán a Diósgyőr
ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 31.
fordulójának vasárnap esti zárómérkőzé-
sén. A sikerrel Kondás Elemér utolsó
előtti helyen álló csapata két pontra meg-
közelítette a Paksot és az Újpestet.

Nagy elánnal kezdett a Debrecen, és
akár már a negyedik percben megszerez-
hette volna a vezetést, de Adeniji lövé-
sénél a kapufa még mentett. A jól játszó
hazaiak egymás után vezették a veszé-
lyes támadásokat, és Szécsi duplájával
az első negyedóra végére kétgólos
előnyre tettek szert. A folytatásban is a
DVSC irányította a játékot, és a szünet
előtt újabb gólt lőtt.

A második félidőben a hazaiak nem
erőltették különösebben a támadásokat,
átadták a területet a vendégeknek. A Di-
ósgyőr veszélyesebben játszott, de csak
elvétve tudott helyzeteket teremteni a
Loki kapuja előtt. A piros-fehérek bün-
tetőből állították be a végeredményt, és
győzelmükkel versenyben maradtak a
bennmaradásért folytatott küzdelemben.

A tabella
1. Ferencváros      31        22          7           2            57-23      73
2. Fehérvár FC     31        17          8           6            54-28      59
3. Mezőkövesd     31        14          8           9            42-29      50
4. Puskás AFC     31        13          11         7            49-39      50
5. ZTE                  31        11          9           11          49-41      42
6. Diósgyőr          31        12          5           14          38-46      41
7. Honvéd             31        11          8           12          31-40      41
8. Kisvárda           31        11          5           15          39-42      38
9. Újpest               31        10          7           14          38-44      37
10. Paks                31        10          7           14          41-50      37
11. Debrecen        31        10          5           16          46-56      35
12. Kaposvár        31        4            2           25          25-71      14

Eredményjelző

OTP Bank Liga, 31. forduló:
Kaposvári Rákóczi FC – Kis-
várda Master Good FC 1-2, Deb-
receni VSC – Diósgyőri VTK
4-0, Mezőkövesd Zsóry FC –
MOL Fehérvár FC 2-1, Puskás
Akadémia FC – Paksi FC 3-1,
Ferencvárosi TC – Újpest FC 
1-0, Zalaegerszeg – Budapest
Honvéd FC 2-0.

Jegyzőkönyv
Magyar labdarúgó NB I, 31. forduló: Debreceni VSC – Diósgyőri VTK 4-0 (3-0)
Debrecen, 4650 néző, vezette: Bognár.
Gólszerző: Szécsi (8., 13.), Szatmári (44.), Tőzsér (71. – 11-esből).
Sárga lap: Szatmári (61.), Kundrák (66.), Barna (90.), illetve Kiss T. (65.).
Debrecen: Kosicky – Kinyik, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi – Kusnyír (Szabó B., 87.), Kundrák (Bényei,

75.) – Varga K. (Barna, 86.), Tőzsér, Szécsi (Bereczki, 75.) – Adeniji (Trujic, 64.).
Diósgyőr: Danilovic – Sesztakov, Polgár, Brkovic, Memolla (Vági, 46.) – Márkvárt (Egerszegi, 46.), Iszlai

– Hasani (Makrai, 75.), Rui Pedro (Molnár G., 55.), Kiss T. – Tabakovic (Ivanovski, 56.).

A debreceni Szatmári Csaba (b), Adenji Babatunde  (b3), Tomas Kosicky kapus (b4) és Páv-
kovics Bence (j), valamint a diósgyőri Haris Tabakovic (b2) és Hysen Memolla (j2) a labdarúgó
OTP Bank Liga 31. fordulójában játszott Debreceni VSC – Diósgyőri VTK mérkőzésen a deb-
receni Nagyerdei Stadionban 2020. június 21-én. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Rangadó ma este a magyar
bajnokságban

A már bajnok Ferencváros és a biztos második Fehérvár ranga-
dójával kezdődik meg a labdarúgó OTP Bank Liga hétközi, utolsó
előtti fordulója, amelyben a harmadik hely megszerzése és a kiesés
elkerülése szempontjából fontos mérkőzésekre kerül sor.

A ma esti nyitánynak a helyezés szempontjából nincs tétje, de
– amint azt mindkét oldalon hangsúlyozzák – így sem mindegy,
hogy milyen játékkal milyen eredmény születik.

Szerhij Rebrov, a fővárosiak vezetőedzője az Újpest felett ara-
tott szombati győzelem után, a Fehérvár, majd a Mezőkövesd el-
leni mérkőzésre is utalva úgy fogalmazott, örül, hogy nincsenek
nyomás alatt, amikor három ilyen nehéz ellenféllel találkoznak.
„Fontos, hogy a bajnoki címtől függetlenül is megnyerjük ezeket
a mérkőzéseket, persze sérülések nélkül” – idézte őt a fradi.hu
oldal.

A székesfehérváriaknál az utolsó hazai fellépésére készül a csa-
patkapitány Juhász Roland, aki az idény végén visszavonul. „Ami-
att mindenképpen szomorú vagyok, hogy a bajnokság
végeredményét tekintve tét nélküli lesz a mérkőzés, viszont még-
iscsak a Ferencváros ellen lépünk pályára, ami mindig kiemelt ta-
lálkozó, most ráadásul a friss bajnok lesz az ellenfelünk.
Szeretnénk a pályán megmutatni, hogy ez a nagy pontkülönbség,
ami kialakult az FTC és közöttünk, nem a realitás, be akarjuk bi-
zonyítani, hogy vagyunk olyan jó csapat, mint keddi ellenfelünk”
– mondta a klub honlapjának nyilatkozva.

A 37. évét július 1-jén betöltő védő, aki 2016 végén búcsúzott
el a válogatottól, elárulta, hogy egyre jobban elérzékenyül, ahogy
közeledik a mérkőzés. „Ami persze nem baj, hiszen azért történhet
meg, mert rengeteg élmény jut eszembe, de nem lesz egyszerű. A
célom az, hogy akár edzőként, akár más pozícióban a futballkö-
zegben maradva hasonló sikereket érjek el a jövőben, és ugyanúgy
sírhassak majd az örömtől, ahogy most valószínűleg a befejezés
miatt fogok” – mondta a molfehervarfc.hu oldalnak.

A két csapat eddigi két idénybeli mérkőzését az FTC nyerte
meg, október végén 2-1-re Székesfehérváron, február közepén
pedig 1-0-ra otthon.

A 32. forduló programja
Június 23., kedd:
* 19.55 óra: MOL Fehérvár FC – Ferencvárosi TC 
* 22.05 óra: Újpest FC – ZTE FC 
Június 24., szerda:
* 17.55 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC
* 20.00 óra: Budapest Honvéd – Kaposvári Rákóczi FC
* 20.00 óra: Kisvárda Master Good – Puskás Akadémia FC 
* 22.05 óra: Paksi FC – Diósgyőri VTK
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a magyar közmédia,

az M4 Sport vagy a Duna World televíziócsatornán.



A szükségállapot és a veszélyhelyzet
időszaka alatt átrendeződött az éle-
tünk, megváltozott a munkarend, a
szerkesztőség munkatársai is több-
nyire otthonról dolgoztak, hiszen ránk
is vonatkoztak a szigorú előírások. A
postai küldemények kezelése sem
volt zökkenőmentes, sokszor késve
érkeztek el hozzánk, így a kézzel írott
levelek veszítettek aktualitásukból.
Ez nem jelenti azt, hogy nem kísértük
figyelemmel az olvasók írásait, véle-
ményét, azonban a levelek teljes
terjedelmű közlésétől el kellett tekin-
tenünk.

Nagy Albert nyárádszeredai olvasónk Ke-
lemen Hunor szövetségi elnöknek címzett le-
velét juttatta el a szerkesztőségbe, a levélben
egy, a lapunkban közölt újságcikkre reflektál.
Olvasónk állítja: „Képesek vagyunk talpra
állni a jelenlegi nehéz helyzetben is, áthidalni
az akadályokat, legyőzni a próbatételeket, a
burkolt sértegetéseket (…) Mutassuk meg,
hogy a székely nép szereti a szülőföldjét,
melyhez ragaszkodik. Mutassuk meg a latin
közmondás szerint, hogy a szeretet mindent
legyőz, azaz: omnia vincit amor.”

Incze Pethő Aranka Ötvös József Főtéri
történeteiért mond köszönetet. Mint írja:
„Minden sora nyugalmat, csendet sugárzott.
Magam tízszeresen kaptam lelki nyugalmat
dicsőszentmártoni otthonomban, ahol 59. há-

zassági évfordulónkat ünnepeltük. Sajnos a
járvány miatt a tavasz folyamán nem mehet-
tem haza szülőfalumba, Lőrincfalvára, de 79
éves korom ellenére szívemben őrzöm a
gyermekkori emlékeket, szüleinket.”

Incze Kálmán György Nyárádszeredából a
koronavírus-járványról ír, és felidézi az első
világháború után megjelent kolerajárványt. 

„Gyermekkoromban a két temető között
volt egy faépület, aminek rendeltetése néhai
édesanyám elbeszélése alapján – arra szol-
gált, hogy a kolerában szenvedőket karan-
ténba helyezzék. Nagyon sokan meghaltak
ebben a betegségben, mert nem volt védőol-
tás, a kórokozót sem ismerték, csak később
tudta azonosítani az orvostudomány. Véde-
kezni úgy lehetett, hogy az emberek kendőt
kötöttek az orrukra, szájukra, s a kendőben
kockacukor nagyságú kámfor volt” – fogal-
maz olvasónk. 

Bíró Klára levele a 65 éven felüliek kijá-
rási szabályainak tisztázásáról szólt. Erről la-
punk folyamatosan tájékoztatott, s minden
információt időben eljuttattunk az olvasók-
nak. 

N. Siklódi Katalin Sütő András és a GOND
című írását juttatta el szerkesztőségünkbe, az
író 93. születésnapjára emlékezik. 

– Mert nemcsak azt tudjuk, hogy „vala-
hányszor kimondjuk szavainkat, annyiszor
szerezzük vissza”, de tőle tanultuk, hogy a
nyelv szeretetét az ember tudatába kell fecs-
kendezni, tejébe aprítani, az orvosságába ke-
verni, gyöngykagylóként a nyelve alá
elültetni. Próbáljunk meg „úgy cselekedni,
hogy megmaradjunk” – írja olvasónk. 

Továbbra is várjuk olvasóink elektronikus
postán küldött leveleit, mert így biztosan és
időben eljut hozzánk! 

Az olvasó írja

8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________KÖZÉLET–NYILVÁNOSSÁG ________________________________________ 2020.június23.,kedd

Hiszékenység és reklám
Ötvenöt éve azt tanították ne-

künk: a reklám kapitalista talál-
mány, csak arra jó, hogy néhány
cégtulajdonos gennyesre keresse
magát, a beosztott reklámgrafikus-
ról pedig lehúzza a hét rend bőrt.
Kis-Magyarországon 1968-ban in-
dult el az új gazdasági mechaniz-
mus, megjelentek a lángossütő
bódék, és az illetékes elvtársaknak
még az is megfordult a fejükben:
hátha nem is olyan haszontalan
dolog a reklámozás. Az első reklá-
mok (pl. „Cipőt a cipőboltból!”)
csak azért nem keltettek pánikot
(„jaj, istenkém, vége a szocinak?”)
és közröhejt, mert az emberek meg-
szokták, hogy rezzentéstelen arccal
fogadjanak el minden ’fentről jövő’
utasítást. 

1990 után itthon is átalakult az
élet, s mára azt is megszoktuk, hogy
X üzlet hétfőtől, Y és Z pedig szer-
dától csábít ilyen-olyan árleszállítá-
sokkal, friss csemegékkel. A
karantén hetei alatt kimaradtak a
reklámlapok, de nem is vettem
észre. Nem hiányoztak. Úgy hi-
szem, minden maradt a régiben, s a
friss tőkehúsért továbbra is a mé-
szárszékbe kell mennem, nem a ci-
pőboltba… 

Két meghatározó élményem volt
a reklám témakörében. 1) Részben
igazoltnak láttam a „Minden reklám
hazudik!” falfirka tapasztalatát.
Első pillantásra túl keménynek
tűnik a fogalmazás, de nem az. Egy
ütős (ellen)reklámnak is csak akkor
van hatása, ha rövid és célratörő; a
„majdnem minden” kezdetű válto-
zat nem lenne olyan hatékony. 2)
Amióta elolvastam a Benetton haj-
dani királyának a könyvét – Rek-
lám, te mosolygó hulla –, azóta
másképp ítélem meg a reklám sze-
repét és működését.

*
Nagy dolog a hiszékenység, s

nem mondok nagyot, ha azt állítom:
ott sündörög életünk minden szaka-
szában. 

Pistikének gyanús lett a sok gyer-
mekmese, s a kilencedik születés-
napján így fogalmazta meg a
kételyeit: „December elején meg-
tudtam, hogy Tata a Mikulás, kará-
csonykor azt, hogy Anyuci az
angyal… Már csak az kell kiderül-
jön, hogy Apuci a gólya, s azzal
vége lesz minden illúziónak…” 

Pistike még hagyján, de amikor
százmillió embert lehet süket du-
mákkal csőbe húzni, az azért igen
komoly teljesítmény. A szóbeszéd
szerint az Ázsia távoli részein (is)
élő tobzoska nevű – sárkánygyíkra
hasonlító – emlősről szőtt mondák
miatt kerültünk bajba. A suttogó
propaganda szerint nincs finomabb
a belőle készült rablóhúsnál, és
nincs eredményesebb a pikkelyei-

ből nyerhető afrodiziákumnál. (A
szó Aphrodité nevéből származik, ő
volt a szépség és a szerelem isten-
nője a görög mitológiában. Az ajzó-
szereket a történelem minden
korszakában jó áron el lehetett adni,
mert a szex mindig is túlontúl fog-
lalkoztatta az embereket. – Holott
az urológusok világosan megmond-
ták: az impotenciának csak egy el-
lenszere van: meg kell szokni.) 

A nagy hírű pikkelypor sem ér
többet a langyos lábfürdőnél, s az
ügynek két gonosz mellékhatása tá-
madt: megritkultak a tobzoskák, és
belőlük szabadult ki az emberek
közé az új vírus. Mindezt azért, mert
százezernyi Pu-hán Csüng rohant a
piacra pikkelyt vásárolni. 

Ha szelíd szóval jellemezném az
eseménysort, azt mondanám: a hi-
székenység és a remény kézen fogva
sétál az utca napos oldalán, s mind-
ketten teszik a dolgukat. Murphy
nagyapám kíméletlenebbül fogal-
mazott: „csupán két dolog végtelen:
a világegyetem és az emberi hülye-
ség”. 
Magyar ember magyarul fogyhat

A nemi vágy fokozásán kívül
még egyetlen mindennapi gondja
van a civilizált világnak: a fogyó-
kúra. Ha beírod a világhálós kere-
sőbe a következőt: ’hasi fogyás’,
egy fél másodperc alatt két szakajtó
ajánlatot kapsz. 

Nem ezt kerestem, de mégis
elém bukkant egy szívmelengető
hirdetés. Az origo.hu honlapján ta-
láltam, nagyon megható és meg-
győző. Idézem: „Az eminens diák,
aki Budapesten él, elnyerte az
Egészségügyi Kiválóság Díját a fo-
gyás módszerének felfedezéséért –
heti 13,6 kg, vegyi anyagok, éhezés
vagy edzések nélkül. Ez tünteti el a
zsírt a hasról”. Erre a kecsegtető
ajánlatra biztosan mindenki rákat-
tint, mert napi öt zabálás és heverés
mellett is elszáll az 1,94 kg háj/day.

Olvassuk tovább: „2019 tavaszán
az Endokrinológiai Szakemberek
Európai Kongresszusán valami szo-
katlan történt. Az egész közönség
tízperces ovációval ünnepelte az
előadót. Az előadó Kovács Aranka
budapesti diák volt. Ő volt az, aki
megalkotott egy egyedi formulát,
mely egy szempillantás alatt lehe-
tővé teszi a fogyást anélkül, hogy
korlátozná a táplálékbevitelt.
[Értsd: nincs diéta, böjt vagy egyéb
önsanyargató mutatvány.] 

Amanda [nocsak: az előbb még
Aranka volt!] kiváló ötlettel állt elő,
a tudományos központok pedig
azonnal átültették a gyakorlatba. Az
Endokrinológiai Intézet, az Orvos-
tudományi és Gyógyszerészeti
Egyetem, a Biológiai és Táplálko-
zástudományi Kutatási és Fejlesztés
Intézet, valamint sok más szakem-

ber megkezdte a készítmény kifej-
lesztését. Már sikerült is létrehoz-
niuk, és kitűnő eredményeket
produkált.” – Az imént említett
három intézmény nem található
meg az interneten, de ezen nem kell
csodálkozni. Titkos bunkerekben
dolgoznak, ahol magyaroknak való
olcsó fogyasztóport kotyvasztanak. 

„Hogyan menti meg az új készít-
mény milliók életét, és hogyan kap-
hatják meg Magyarország
állampolgárai lényegében INGyE-
NESEN ezt a terméket – olvasd el
a cikkünket ma.”

Megtudhatjuk, hogy a bájos és
naiv Aranka/Amanda családi indít-
tatásra fogott neki a súlyfelesleg-
kérdés tanulmányozásának.
„Megdöbbentem, amikor rájöttem,
hogy a diéta, az edzés, a tabletták és
zsírleszívás az esetek 90%-ában ve-
szélyes az egészségre, és csak sú-
lyosbítja a problémát.” De ő seperc
alatt kitalálta, mit kell tenni. Az ám,
csak jöttek a pénzéhes és csúnya bá-
csik, s meg akarták venni az ő kis
találmányát. „Amint a fogyási mód-
szerem nyilvánosságra került, szá-
mos ajánlatot kaptam az ötletem
eladására. A franciák voltak az
elsők, akik 120 ezer eurót kínáltak
nekem. Nemrég pedig egy amerikai
holding 35 millió dollárt kínált.” –
De ő nemet mondott. – „Nem, nem
adtam el. Furcsának tűnhet, de nem
azért hoztam létre a formulát, hogy
a külföldiek pénzt keressenek vele.
Ön szerint mi fog történni, ha a re-
ceptet az országon kívül értékesí-
tem? Szabadalmaztatják majd, és
megtiltják, hogy mások is előállít-
sák ezt a készítményt, az ára pedig
ugrásszerűen emelkedni fog. Fiatal
vagyok, de nem hülye. Emiatt aztán
a magyarok nem kapnak esélyt a
gyógyulásra. Az egyik külföldi
orvos azt mondta nekem, hogy egy
ilyen gyógyszernek legalább 3000
dollárba kell kerülnie. Hihetetlen!
Hány ember van Magyarországon,
aki megengedheti, hogy 3000 dol-
lárt fizessen érte?” – Ugye, milyen
megható?! 

A magyar kutatók összeálltak, és
mindent megcsináltak, hogy sikerre
vigyék Armandika (vagy hogy is hív-
ják?) találmányát. Még bekapcsoló-
dott a „Biológiai és Táplálkozási
Intézet” is, ami az említett izékhez
hasonlatos: se híre, se hamva. Ennek
ellenére a cucc meglett. 

A riporter még a „gyógyszerfej-
lesztés koordinátorát” is kifaggatta,
ő nem más, mint „Szabó Anikó brit
(?) endokrinológus, OGYE akadé-
mikus”. Remek! Kovács és Szabó,
ők a mi lányaink.
A csodatevő macskaalom 

Szabó Anikó elmondja a lénye-
get: „a kifejlesztett gyógyszer szu-
per antioxidánsokat tartalmaz,

amelyek jelet küldenek az agy egy
részébe (az agyi mandulába) a ka-
lóriák, a bőr alatti zsír lerakódásá-
nak leállításához és az
’egészségtelen ételek’ iránti étvágy
elnyomásához. A termék hatékony-
ságának titka a vulkáni agyag
magas koncentrációjában rejlik.”
[Az antioxidánsok nem küldenek
semmit sehova! – Lásd a jegyzetet
a szöveg végén!] Ez az „agyag
megakadályozza az alfatoxinok fel-
halmozódását a vérben: ezek java-
részt elterjedt toxinok, amelyek
szennyezik az ételeket és össze-
függhetnek a májrákkal”. Minden-
kit meggyőzhet ez az egzakt leírás,
csupán hitetlen Tamást nem, mert ő
tudja, hogy alfatoxin nincs, csak af-
latoxin, s hogy a májrákkal csupán
a ciánkáli nem hozható kapcsolatba,
minden más viszont igen. Már ro-
hantam volna megvenni, de még
nem tudtam, hol és mennyiért árul-
ják. A végén az is kiderült, hogy a
„vulkáni agyag magas koncentráci-
ója” nem éri el a 90%-ot sem, mert
még öt összetevő sorakozik a listán,
köztük a pitypanggyökér kivonata,
mely „elősegíti a boldogsághormo-
nok termelését, valamint segít a
zsírmetabolizmus megfelelő szinten
tartásában; (…) a zsírégetés folyto-
nossá válik, és megfelelő energiával
látja el a szervezetet anélkül, hogy
rengeteg szénhidrátot kellene fo-
gyasztanunk”. Az adu ász természe-
tesen a vulkanikus agyag, mely
tökéletes nedvszívó (bizonyítja ezt,
hogy a macskaalom is ebből készül
– teszem én hozzá), és „tökéletes
szer azoknak az embereknek, akik
úgy érzik, túl sok mérgező anyagot
juttatnak a szervezetükbe”. Itt meg-
inogtam, mert én egyáltalán nem
érzem azt, hogy túl sok mérget vin-
nék be a szervezetembe. 

Na, itt a lényeg: „Riporter:
Mennyibe kerül ez a gyógyszer? –
Az előállítási költsége 57.000 Ft”.
Ha egy köbméter kerül ennyibe, az
remek, de ha az egynapi adag,
akkor sok. Mert nincs benne se
szarvasgomba, se mandzsúriai ka-
viár, csak némi tisztított agyag és
növényi adalék. 

„Tárgyalásokat folytatunk a Bio-
lógiai és Táplálkozási Intézet Kuta-
tási és Fejlesztési részlegével
Magyarországon, hogy szinte a tel-
jes ár kompenzálásra kerüljön a vá-
sárlók számára. (…) Szerencsére a
szakemberek tisztában vannak
azzal, hogy egy ilyen gyógyszernek
[nem gyógyszer, csak étrend-kiegé-
szítő] mindenki számára elérhető-
nek kell lennie, s nem csak néhány
ember számára. Ezután úgy döntöt-
tünk, hogy nem adjuk el a formulát
külföldre, és nem exportáljuk azt,
így csak Magyarországon kap-
ható.” 

Ez az első eset, hogy egy ’tudo-
mányos’ intézet oldja meg valamely
csodaszer dotálását; de az árát végül
sikerült leverni, egy adag ’mindösz-

sze’ tízezer forint – azt viszont nem
lehet tudni, hogy hány napra ele-
gendő ez a mennyiség. Ami tagad-
hatatlan: a 10 kisebb az 57-nél. 

Szépséghibája a dolognak, hogy
ezt a ’világ-csodája’ italport Romá-
niából is meg lehet rendelni. Az ára
kb. a magyarországival egyezik:
159 lej/csomag. (Nyilván a román
reklám sem köti az orrodra, hogy
hány napi vagy heti adagot kapsz
ezért a pénzért. A gyógyszertárak-
ban ez alapvető követelmény
lenne.) Kifizeted, két hét múlva
postázzák. Nem Kiskundorozsmá-
ról, hanem Hongkongból. S ha jól
sejtem, ők nem Magyarországról
importálják, hanem ott gyártják. 

Ja, még valami. Az agyag egyik
közismert fajtája (’lut galben de ci-
mitir’) valóban kiváló gyógyszer.
Ha jó vastagon pakolják, minden
földi nyavalyát és panaszt meg-
szüntet. 

Lapzárta után érkezett az a hír,
ami még hitetlen Tamást is meg-
győzné: a ’törődj-magaddal’ honla-
pon a következő mondatot
olvashatjuk: „A vulkanikus agyag
rendkívül erős abszorbens, 20-szor
hatékonyabb a népszerű, drogériák-
ban kapható átveréseknél”. Egy
ilyen abszorbensnek az a dolga,
hogy a gyomorban lévő minden fo-
lyadékot magába szívjon, és nem
elöl, hanem hátul ürítse ki a szerve-
zetből. Nem látványos, de érdekes
mutatvány (és garantáltan átverés-
mentes). 
Megjegyzés a ’szuper antixi-

dánsok’témaköréhez;3+1idézet
aWikipédiából

(1) „Antioxidánsoknak nevezzük
azokat az anyagokat, amelyek védik
a szervezetet az oxidációs folyama-
tok következtében keletkezett sza-
bad gyökök vagy egyéb oxidáló
anyagok káros hatásától.” (2) „A
szabad gyökök olyan atomok, mo-
lekulák vagy ionok, amelyek egy
vagy több párosítatlan vegyértéke-
lektronnal rendelkeznek. A külső
atompályán lévő, egyedülálló elekt-
ronok miatt igen nagy reakciókész-
séggel és rövid élettartammal
bírnak.” (3) „Az emberben mind a
szabad gyökök, mind az antioxidán-
sok jelen vannak, és folyamatos
harcban állnak egymással.” – Mi-
velhogy a szabad gyökök élettar-
tama a milliomod másodperchez áll
közel, a folyamatos harc el sem tud
kezdődni, mert máris vége van.
Nem én, hanem a fizika és a kémia
szakemberei mondják.

Ámde! Itt van az a mondat, amely
egyszerre tisztáz és bonyolít: (+1)
„Antioxidánson azonban leggyak-
rabban az élő szervezetben, illetve
a táplálékban található, természetes
vagy mesterséges vegyületeket ért-
jük.” – Tehát félrevezető/megté-
vesztő módon használják. Szóljon
már valaki az okosoknak: ideje
lenne rendet csinálni.

Marosvásárhely, 2020. június 6. 
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Debrecenben is bemutatják a Csíksomlyói passiót
Csíksomlyó és Esztergom
után augusztus 26-án Debre-
cenben is bemutatják a Nem-
zeti Színház és a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes közös
produkcióját, a Csíksomlyói
passió szabadtéri változatát
– jelentették be a szervezők
hétfőn a cívisváros Kölcsey
központjában.

Papp László polgármester meg-
győződésének adott hangot, hogy a
három püspökségnek otthont adó
Debrecenben a Csíksomlyói passió
bemutatása „felejthetetlen lelki,
szellemi és a spirituális élményt
nyújt, hitünket erősítő ünnepi alka-
lom a város egész közössége szá-
mára”.

Vidnyánszky Attila rendező, a
Nemzeti Színház főigazgatója kie-
melte: „a mögöttünk hagyott
csonka évad és az egész ország
életét meghatározó bezártság után
(...) a Csíksomlyói passió felszaba-
dító élmény lesz a nézők és a mű-
vészek számára egyaránt”.

Emlékeztetett rá, hogy a nemzeti
táncegyüttessel közös produkciót
2018-ban Csíksomlyón 25-30 ezer
ember előtt mutatták be, majd egy
évvel később az esztergomi bazi-
lika előtt láthatták több ezren.

Az előadás három alapra, a csík-

somlyói iskoladrámákra, Szőcs
Géza passiószövegére és a Berecz
András által gyűjtött népénekekre és
mesékre épül. Nagyszabású produk-
cióról van szó, amelyben „egyenér-
tékű a gesztus és a tánc, a szó és a
mozdulat, együtt zenél a színpad” –
érzékeltette az előadás különleges-
ségét Vidnyánszky Attila.

Zsuráfszky Zoltán társrendező-
koreográfus, a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes művészeti vezetője
jelezte: a karantén után ez lesz az
első közös előadásuk, amelybe be-
vonták a Debreceni Népi Együttes
fiatal táncosait is.

Fekete Károly tiszántúli refor-
mátus püspök azt mondta, az elő-
adással „olyan lelki tartalmat
kapunk, ami felszabadító áldás
lesz” mindenkinek.

Örömmel fogadták az előadást,
mert, mint fogalmazott, „a megvál-
tás-történet mindig aktuális”. Mint
megjegyezte, ma trend az, hogy
„semmi sem szent”, a darab rámu-
tat ugyanakkor, hogy vannak szent
dolgok, szent történetek, szent fo-
galmak, és hogy „szentséges szálai
vannak az életünknek a 21. század-
ban is”.

Kocsis Fülöp görögkatolikus
érsek-metropolita azt mondta, „ez
a történet nem a történelem felidé-

zése, hanem életünk szerves
része”.

Palánki Ferenc debrecen-nyír-
egyházi római katolikus megyés-
püspök hozzátette: „ez nem csak
egy történet, hanem a történet”,
amely egy kertben kezdődött a
bűnbeeséssel, és egy kertben feje-
ződött be, ahova a keresztre feszí-
tés után Jézust temették. A történet
azonban ebben a kertben nem feje-
ződik be, mert feltámad, és Jézus
keresztje átvezet bennünket az
örök életbe”.

A sajtótájékoztatón a Csíksom-
lyói passió három szereplője – a
Krisztust alakító Berettyán Nándor,
a Tanítvány Berettyán Sándor, és a
Lázár szerepében látható Szabó
Sebestyén László – idézte fel meg-
indító szavakkal, mit jelent szá-
mukra színészként és emberként
jelen lenni a történetben.

Bár eredetileg az ezer fő befoga-
dására alkalmas Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon lett volna az
előadás, Papp László polgármester
a sajtótájékoztató végén bejelen-
tette: az eseményen elhangzottak
hatására úgy döntöttek, a Reformá-
tus Nagytemplom előtti Kossuth
téren rendezik meg a passiót, ame-
lyet így a cívisvárosban is több
ezer ember láthat. (MTI)

Ősi tárnák óriáskörét fedezték fel régészek
Stonehenge közelében

Újkőkori tárnák óriáskörét
fedezték fel régészek az ang-
liai Stonehenge közelében.

A több mint tízméternyi átmé-
rőjű, öt méter mély tárnák egy két
kilométeres gyűrűt alkotnak az ősi
település Durrington Walls közelé-
ben, három kilométerre a 4500
éves Stonehenge-től – adta hírül
hétfőn a BBC.

A mérések szerint a föld alatti
létesítmények az újkőkorból szár-
maznak, több mint 4500 éve vájták
ki azokat.

A St Andrews, a Birminghami, a
Warwicki, a Glasgow-i és a Walesi
Egyetem régészei szerint a húsz

vagy még annál is több tárna egy-
fajta határként szolgálhatott a Sto-
nehenge-et összekötő szent
területen.

„Távérzékelők és mintagyűjtés
segítségével betekintést kaphatunk
a múltba, amely megmutatja, hogy
egy még komplexebb társadalom
volt itt. A bonyolult alkalmazások
azt mutatják, hogy az emberek oly
mértékben összhangban voltak a
természet történéseivel, amit alig
tudunk elképzelni a modern világ-
ban” – mondta Richard Bates, a St
Andrews Egyetem kutatója.

Kollégája, Tim Kinnaird han-
goztatta, hogy a tárnák megvizsgált

üledékei „egy korábban ismeretlen
természeti információ gazdag és
elképesztő archívumát adják”.

A leletek tanulmányozása segíti
a régészeket abban „hogy részlete-
sen leírják a Stonehenge vidékét az
elmúlt 4000 évben” – tette hozzá.

Nick Snashall, az UNESCO-vi-
lágörökség részét képező Stone-
henge-ért felelős brit hivatal, a
National Trust régésze bámulatba
ejtőnek nevezte a felfedezést.
„Durrington Walls volt az a hely,
ahol a Stonehenge építői éltek és
ünnepeltek, ez a hely fontos a rész-
letes Stonehenge tájkép történeté-
nek feltáráshoz – magyarázta.

Fotó: MTI Czeglédi Zsolt

2020.június23.,kedd_________________________________________________ MAGAZIN _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG9

A Stonehenge Forrás: English Heritage

Forrás: Ruvix

Tíz külföldi kiadó vásárolta
már meg a kiadási jogát
Rubik Ernő Kossuth- és Szé-
chenyi-díjas, világhírű játék-
tervező A mi kockánk című
könyvének, amely Magyaror-
szágon szeptember 4-én jele-
nik meg a Libri Kiadó
gondozásában.

A kiadó csütörtöki közleménye
szerint a kötet még idén megjelenik
az Egyesült Államokban, az Egye-
sült Királyságban, Németország-
ban, Hollandiában, majd többek
között Olaszországban, Kínában és
Dél-Koreában is. Az A mi kockánk
című kötetében a világhírű játékter-
vező mesél arról, hogy milyen volt
számára végigkövetni a Rubik-
kocka minden várakozást felülmúló
sikerét és különös kalandjait a

nagyvilágban. A könyvben Rubik
Ernő beszél mindarról is, amit kre-
ativitásról, problémamegoldásról,
tanulásról gondol.

A mi kockánk tanulságos uta-
zásra hívja az olvasót a matematika,
a pszichológia, az oktatás, a képző-
művészet, a design, az építészet és
a popkultúra területén – mutatnak
rá az MTI-hez eljuttatott közle-
ményben.

Mint írják, a Rubik-kocka sokkal
több, mint pusztán egy lebilincselő
rejtvény: igazi világjelenséggé vált.
Könyvek, színdarabok és holly-
woodi szuperprodukciók állandó
szereplője, egyetemi kurzusok tár-
gya, világversenyek sporteszköze.
A kocka, amely 40 évvel ezelőtt in-
dult világhódító útjára, közel egy-
milliárd ember játéka lett. (MTI)

Tíz országban jelenik meg
Rubik Ernő könyve

Miután a cseh távközlési hivatal
úgy döntött, hogy a jövő évben az
állam már nem fogja támogatni a
nyilvános telefonfülkék üzemelte-
tését, azok tulajdonosa és a szolgál-
tatást bebiztosító O2 cég
bejelentette: januártól kezdve foko-
zatosan felszámolja az összes, még
működő nyilvános telefonfülkéjét.

A cég kimutatása szerint jelenleg
1150 nyilvános telefonfülke műkö-
dik Csehországban, többségük a ke-
vesebb mint 200 lakosú
településeken. Az állam minden
egyes nyilvános telefonállomás mű-
ködtetéséért évente 9000 koronát
(kb. 1600 lej) fizet a szolgáltatónak.

„Az állami támogatás megszűn-
tével a nyilvános telefonállomáso-
kat felszámoljuk. Ennek oka az
egyre alacsonyabb kihasználtság

mellett a magas fenntartási költsé-
gek és a vandalizmus” – nyilatkozta
újságíróknak Lucie Jungmannová,
az O2 telefonszolgáltató társaság
szóvivője.

A cég már 2019-ben megszünte-
tett 2750 nyilvános telefonállomást,
amelyeket állami támogatás nélkül
kereskedelmi alapon működtetett.
Ennek következtében a cseh váro-
sokban gyakorlatilag már nem talál-
kozni nyilvános telefonállomással,
amelyek kihasználtsága a mobilte-
lefonok megjelenésével és elterje-
désével minimálissá vált.

Húsz éve, az ezredfordulón, ami-
kor a lakosság körében még nem
volt általános a mobiltelefon, több
mint 30 ezer nyilvános telefonfülke
működött Csehországban. (MTI)

Megszüntetik a nyilvános
telefonfülkéket Csehországban

A Csongrádi Járásbíróság első
fokon tíz hónap, két évre fel-
függesztett börtönbüntetés-
sel sújtotta azt a
balotaszállási asszonyt, aki
autója mögé kötötte, majd ki-
lométereken át vonszolta ku-
tyáját tavaly nyáron –
tájékoztatta a Szegedi Tör-
vényszék szóvivője csütörtö-
kön az MTI-t.

Juhászné Prágai Erika közölte, a
bíróság állatkínzás bűntettében
mondta ki bűnösnek a vádlottat.

A nem jogerős ítélet szerint az
asszony nagy testű, komondor jel-
legű kutyája tavaly augusztus 3-án
– a vihartól félve – megszökött a
balotaszállási tanyáról. A vádlott –
mivel a kutya nem ment haza – két
nappal később az állat keresésére

indult, és meg is találta egy másik
tanyán. Az asszony az eb nyakör-
vére egy 120 centiméteres bálama-
dzagot kötött, amelynek másik
végét a gépkocsi vonóhorgához
rögzítette, majd a járművel a kutyát
2,7 kilométeren át, 20-30 km/h se-
bességgel vontatva hazaindult.

Az állat pusztulását a gépjármű-
höz rögzítés és vontatás okozta sú-
lyos sokkos állapot, a vérkeringés
összeomlása, tüdőödéma és szív-
megállás, illetve a vonszolás követ-
keztében kialakuló sérülései
okozták.

Az ítélet ellen az ügyész súlyos-
bítás, a vádlott és védője elsődlege-
sen felmentésért, másodlagosan
enyhítésért jelentettek be fellebbe-
zést, így a döntés nem jogerős.

Felfüggesztett börtönre ítélték
az állatkínzót
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

ROMÁNIA
MAROSMEGYE
MAROSVÁSÁRHELYMEGYEIJOGÚVÁROS
POLGÁRMESTER

2020.június19-énkelt
1078-asszámúRENDELET

amarosvásárhelyivárositanácsazonnaliülésénekösszehívásáról
2020.június23-ra

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere,
A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének

(2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (4) bekezdése és a 196. cikkely (1) bekezdésének
b) pontja értelmében

elrendeli:
1.cikkely:Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot azonnali ülésre 2020. június 23-án, kedden 12

órára, online, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.
2.cikkely:Az ülés napirendi tervezetébe beírt dokumentumot a marosvásárhelyi városi tanács tagjainak

rendelkezésére bocsátják elektronikus formában.
3.cikkely:Az említett határozattervezettel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyúj-

tani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének
12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.
4.cikkely:Jelen rendelet végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzőjét bízzák meg.
5.cikkely:A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelye

1. bekezdésének c pontja, a 255. cikkely, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó
554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye
prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.

Dr.DorinFloreapolgármester
Törvényességétellenjegyzi

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárosfőjegyzőjenevében
BuculeiDianora-Monica,

aJogi-AdminisztratívIgazgatóságügyvezetőigazgatója

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere
2020.jún.19-ei1078-asrendeleténekmelléklete

ÖSSZEHÍVÓ
Apolgármester2020.június19-ei1078-asszámúrendeleteértelmébenösszehívjákMarosvásárhely

helyitanácsánakazonnaliülését2020.június23-án,kedden12órára,online.

NAPIRENDTERVEZET:
1.Határozattervezeta 2198/102/2019. számú periratban megfogalmazott bírósági vizsgálatra adott vá-

laszra vonatkozóan, amelyet a Maros Megyei Törvényszék közigazgatási és pénzügyi peres eljárási bírósága
tárgyal első fokon. 

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumot elektronikus formában a marosvásárhelyi helyi ta-
nácsosok rendelkezésére bocsátották. 

Az említett határozattervezettel kapcsolatban módosításokat lehet megfogalmazni és benyújtani, a köz-
igazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. bekezdésének 12. cik-
kelye értelmében.

Dr.DorinFloreapolgármester

Koronavírus 
Horvátországban nem csökken

az új fertőzöttek száma

A PNL a nép ügyvédje leváltását
kéri

Nem csökken az új koronavírussal fertő-
zöttek száma Horvátországban, sőt új
járványgóc alakulhat ki az észak-dalmá-
ciai Zárában (Zadar) egy teniszverseny
miatt – írta a helyi sajtó hétfőn.

Miután vasárnap kiderült, hogy Grigor Dimit-
rov bolgár teniszező koronavírussal fertőzött, le-
fújták a zárai torna fináléját, és több résztvevőn
is koronavírustesztet végeztek. Kiderült, hogy
egy horvát teniszező, Borna Coric és két edző is
megfertőződött. A város polgármestere és a
megye elöljárója két hét házi karanténba vonult,
ugyanúgy, mint több tucat résztvevő, aki a verse-
nyen a fertőzöttekkel érintkezett.

A horvát sajtó szerint a szervezők és a tenisze-
zők is felelőtlenül viselkedtek, és nem tartották
be a társasági távolságtartás szabályait.

Kampánykörútja során a tenisztornát rövid
időre meglátogatta Andrej Plenkovic kormányfő
is szombaton, és bár nem érintkezett a fertőzött
teniszezőkkel, hétfőn vírustesztet végeztek rajta.

A kisebbik kormányzó párt, a liberális Horvát
Néppárt (HNS) lemondta az összes kampányren-
dezvényét az országban a vírus újbóli terjedése
miatt, és arra kérte a többi pártot, hogy ők is te-
gyenek így.

Ivan Anusic, a nagyobbik kormányzó erő, a
Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) alelnöke,
Eszék-Baranya megye elöljárója hétfőn a Novi
List című regionális napilapnak úgy nyilatkozott:
nem zárják ki annak lehetőségét, hogy elhalaszt-
ják a július 5-re előre hozott parlamenti választá-
sokat. A vírus terjedése hatással lehet a
részvételre, ez pedig befolyásolhatja a választá-
sok kimenetelét – hangsúlyozta, hozzáfűzve:
erről azonban előbb konszenzusra kellene jutni a
többi párttal.

Bár a kormány mandátuma eredetileg október
14-én járt volna le, és az alkotmány szerint a vá-
lasztásokat december végéig kellett volna meg-
tartani, a horvát parlament a konzervatív-liberális
koalíciós kabinet javaslatára május 18-án saját
feloszlatásáról hozott döntést. A kormány szerint
a járvány miatt kialakult helyzet most kedvez a
választások megtartásának, őszre pedig sokkal
nagyobb kihívásokkal kell szembenéznie az or-
szágnak, ami miatt szerették volna megerősíteni
a belpolitikai stabilitást egy új – bizalmon alapuló
– parlamenti többséggel a választások után.

A válságstáb jelentése szerint Horvátországban
csütörtökön és pénteken egyaránt tizeneggyel,
szombaton tizenkilenccel, vasárnap tizennyolc-
cal, hétfőn ismét tizenkilenccel nőtt az új fertő-
zöttek száma, elérve a 2336-at. Nem regisztráltak
új halálesetet, így a járvány áldozatainak száma
107 maradt. Előzőleg egy hónapig nulla és három
között volt az új megbetegedések száma. Az első
fertőzés közel négy hónappal ezelőtti megjele-
nése óta 2142 beteget nyilvánítottak gyógyultnak.
A diagnosztizált betegek közül kilencen vannak
kórházban, közülük senki sincs lélegeztetőgépen.

A szomszédos Szlovéniában a kormány hétfői
jelentése szerint az elmúlt 24 órában eggyel,
1521-re nőtt az új koronavírussal diagnosztizált
fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztrál-
tak, a járvány halálos áldozatainak száma 109
maradt. A diagnosztizált betegek közül mindösz-
sze hatan vannak kórházban, közülük egyet ápol-
nak intenzív osztályon.

Zágráb és Ljubljana április végétől és május
elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozato-
san feloldotta a korlátozásokat és újraindította a
gazdaságot, valamint megnyitotta határait több
európai uniós ország állampolgárai előtt. (MTI)

Benyújtotta a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) hétfőn a parlamentbe
az ombudsman (nép ügyvédje)
leváltásáról szóló igénylését. A li-
berálisok két okra hivatkozva
kérik Renate Weber menesztését:
egyrészt azért, mert „saját külön-
nyugdíját védve” megtámadta az
alkotmánybíróságon a külön-
nyugdíjak megadóztatásáról
szóló törvényt, másrészt pedig
azért, mert – a PNL szerint – túl-
lépte alkotmányos hatáskörét,
amikor vizsgálatot indított a ko-
ronavírusos betegek ápolására
szakosodott kórházakban.

A PNL képviselőházi frakcióvezetője,
Florin Roman szerint már elkezdték a
tárgyalásokat a többi parlamenti párttal
a kezdeményezés támogatása érdeké-
ben. 

A Szociáldemokata Pártnak (PSD) a
témával kapcsolatos eddigi nyilatkoza-
tait kommentálva Roman rámutatott, a
PSD egy része védelmébe vette az om-
budsmant, meglátása szerint azonban a
szociáldemokraták között is vannak
olyanok, „akik nincsenek meggyőződve
arról, hogy védelmezniük kellene Re-
nate Webert”. 

A frakcióvezető szerint az ombuds-
man megsértette az alkotmány érdekel-
lentéttel kapcsolatos előírásait, ezért
kérik a házbizottságoktól, hogy javasol-
ják a két ház jogi bizottságának Weber
meghallgatását, majd a testületek kérjék
a plénumtól Weber menesztését. 

Renate Weber nem kommentálja
a leváltására indított kísérletet

Az ombudsman nem kommentálja a
leváltására indított kísérletet, hanem
megvárja a parlamenti procedúra végét
– közölte hétfői közleményében az om-
budsmani hivatal. A dokumentum leszö-
gezi: az ombudsman és helyettesei
miniszteri, illetve államtitkári rangú
tisztségviselők, akik nem jogosultak
szolgálati vagy különnyugdíjra. 
A PSD nem támogatja az ombudsman
menesztését

A Szociáldemokrata Párt (PSD) nem
támogatja Renate Weber ombudsman le-
váltását – közölte a szenátus ügyvivő el-
nöke, Robert Cazanciuc a felsőház
házbizottságának hétfői ülése után.

Cazanciuc úgy véli, a nép ügyvédjé-
nek leváltására irányuló liberális kezde-
ményezés támadás az állam egyik
alapvető intézménye ellen, amely nem a
Nemzeti Liberális Pártot (PNL), hanem
a népet hivatott szolgálni. „A PNL nem
tudja megérteni, hogy az ombudsman-
nak nem a PNL-t kell szolgálnia” – fo-
galmazott. Hozzátette, még nem látta a
PNL igénylését Weber menesztésére vo-
natkozóan, de szerinte „fel sem merül”,
hogy a parlament kezdeményezze az
ombudsman leváltását. 

„Nem támadhatod meg az alkotmány-
bíróságot, a számvevőszéket, az ombuds-
mant, valahányszor neked nem tetsző
döntést hoz. De nem meglepetés Ludovic
Orban részéről, hogy támadást intéz az
ombudsmani hivatal ellen” – hangsú-
lyozta a szenátus elnöke. (Agerpres)



ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK üzlet elad jutányos áron új
ágybetéteket bármilyen méretben.
Garantált minőség. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. 1989. December 22.
út 113/A sz. (22128)

LAKÁS

ELADÓ ház (2006), 60 ár fel-
parcellázható telekkel Marosszent-
györgyön, főúton, közel a Selgroshoz; 53
ár telek Nyárádremete (Eremitu)
területén, 4 km-re a szovátai
polgármesteri hivataltól, aszfaltos főút
mellett, 165 méter nyitással, 6.000 euró.
Tel. 0744-438-594. (22128)

MINDENFÉLE

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

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

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

TERMOPÁN ABLAKOK és AJTÓK
javítása, szúnyoghálók készítése.
Tel. 0771-383-725. (7794-I)

KERTÉSZETI munkát vállalunk:
fűnyírás, permetezés, metszés… Tel.
0747-634-747. (7765-I)

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel.
0770-621-920. (7765-I)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (7811-I)

TETŐFEDÉST, szigetelést, kisebb
javításokat vállalunk és fateraszokat
készítünk. Tel. 0769-389-182, And-
rás. (7822-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, -javí-
tást, festést, szigetelést, csatorna-,
teraszkészítést stb. Tel. 0759-467-
356. (7632-I)

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

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0741-699-761. (7831-I)

IDŐS SZEMÉLY gondozását válla-
lom odaköltözéssel. Tel. 0749-616-
592, 0747-537-035, 0745-853-426.
(7832-I)

KERESEK egy nőt, aki vigyázna egy
91  éves nénire, 24 órára (éjjel és
nappal) Marosvásárhelyen, a II-es
Poliklinika mellett. Nincs ágyhoz
kötve és mentálisan nem beteg. Tel.
0744-555-917. (7833-I)

IDŐSGONDOZÁST, betegápolást válla-
lok. Tel. 0754-482-276. (7835)

MEGEMLÉKEZÉS

Isten éltessen! helyett Isten
nyugtasson!
Ezt kell mondanom ma, a 77.
születésnapján.
Sajnos 2020. június 1-jétől
nyugszik a maroskeresztúri
református temetőben gyer-
mekkortól szeretett, testvéri
barátnőm, SZÉKELY ETELKA
egészségügyi asszisztens.
Nyugodjon békében! B. Rusz
Ida. (7827)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel emlékezünk a volt
drága dadánkra, a péterlaki

BÍRÓ ANNÁRA. 
Nyugodjon békében! 

Szalkay Tita és Józsi. (sz.-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett fiú, testvér, drága férj,
édesapa, nagyapa, após, kereszt-
apa, rokon és jó barát, 

ifj. FÜZESI IMRE 
életének 58. évében június 22-én
elhunyt. Temetése június 24-én
13 órától lesz a marosszentgyör-
gyi református temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Mérhetetlen fájdalommal tudat-
juk mindazokkal, akik ismerték,
szerették és tisztelték, hogy az
egyetlen gyermek, gondos édes-
apa, volt férj, segítőkész unoka-
testvér, rokon, jó barát,
szomszéd, értékes munkatárs, a
marosvásárhelyi 

SZÁSZ LÁSZLÓ 
2020. június 17-én váratlanul,
mindenkit megdöbbentve eltávo-
zott közülünk. Élt, szeretett, küz-
dött és dolgozott, 53 évet.
Hamvait – saját kérésére – az Is-
tenszékén adjuk át az örökkéva-
lóságnak egy későbbi idő-
pontban. 
Emlékét, mosolyát, bölcs taná-
csait mindörökké megőrizzük.
Béke poraira! 

Megtört szívű szülei és fiai:
Barni és Attila. (7826-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett 

KÁDÁR ERZSÉBET 
szül. Tatár 

hosszú, de türelemmel viselt
szenvedés után, 77 éves korában
elhunyt. Temetése kedden, jú-
nius 23-án 14 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református
temetőben.  

A gyászoló család. (7844-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, anyós és rokon, 

GERMÁN ERZSÉBET 
szül. Kulcsár 

86 éves korában hosszú, de türe-
lemmel viselt szenvedés után el-
hunyt. Drága halottunktól június
24-én, szerdán 14 órakor búcsú-
zunk a marosvásárhelyi római
katolikus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (p.-I) 

„Te nap valál, én sugarad,
Itt mért hagytál?” (Petőfi)
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datom, hogy drága édesanyám, 

özv. SZÖVÉRFI ERZSÉBET 
életének 76. évében hosszas
szenvedés után örökre megpi-
hent. Temetése június 24-én 15
órakor lesz a remeteszegi teme-
tőben. Köszönet mindazoknak,
kik gyászunkban osztoznak. 
Fia, Vass Csaba és menye, Edit.

(-I)

„Bennünk él egy arc, egy végte-
len szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem
vehet.”
Megrendült szívvel értesítjük
azokat, akik ismerték és szeret-
ték 

özv. SZÖVÉRFI ERZSÉBETET, 
hogy szerető szíve megszűnt do-
bogni. 

Búcsúzik tőle unokája,
Izabella-Brigitta, a férje, Laló,
és dédunokája, a kis Hunika.

Nyugodj békében, drága
mama!(-I)

„Emléke él, és élni fog, nem halt
meg ő, még mindig él nekem,
csak messze távozott, hol nem
érinthetem meg.”
Mély fájdalommal és megtört
szívvel búcsúzom drága testvé-
remtől, 

SZÖVÉRFI ERZSÉBETTŐL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Testvére, Eszter. (7838-I)

Lelked, remélem  békére talált, s
te már a mennyből vigyázol majd
Ránk. Soha nem felejtünk, szí-
vünkben szeretünk, Rád örökkön
örökké emlékezünk. 
Mély fájdalommal búcsúzunk 

SZÖVÉRFI ERZSÉBETTŐL. 
Nyugodj békében! 

A Kiss család. (7838-I)

Hosszú útra mentél, mindenkitől
távol, mi tudjuk csak egyedül,
mennyire hiányzol. Amíg élünk,
szeretünk, soha nem feledünk.
Szomorú szívvel búcsúzunk 

SZÖVÉRFI ERZSÉBETTŐL.
Örök hálával és szeretettel őriz-

zük emlékedet, nénémke. 
Reni és Gazsi. (7838-I)

Fájó szívem fel-felzokog érted,
örökké szeretlek, nem feledlek
Téged.
Szomorúan és mély fájdalommal
veszek búcsút drága nagyné-
némtől, 

SZÖVÉRFI ERZSÉBETTŐL.
Nyugodj békében, Csuri!

Unokahúgod, Magdi. (7838-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett apa, 

INCZE SÁNDOR 
életének 81. évében elhunyt. 
Temetése szerdán, június 24-én
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
római katolikus temetőben. 

Emlékét őrzi fia, Attila,
szomszédai és rokonai. (7850-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága édesanya, test-
vér, unokatestvér, rokon, ba-
rátnő, szomszéd és ismerős, 

ELEK ROZÁLIA-EMESE
2020. június 19-én, életének 65.

évében visszaadta lelkét Terem-
tőjének. Drága halottunktól jú-
nius 24-én 12  órakor veszünk
végső búcsút a dicsőszentmár-
toni ravatalozóban református
szertartás szerint és 14 órakor a
nagyernyei sírkertbe helyezzük
örök nyugalomra. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család.(-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍYTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk szere-
tett szomszédunktól, BETHLEN
ÁGNESTŐL. Nyugodjon béké-
ben! Őszinte részvétünket
fejezzük ki a gyászoló
családnak. Az Argeşului u. 12-
es számú  tömbház régi lakói.
(7839-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kollégánknak, Germán-Salló
Zoltánnak szeretett ÉDESANYJA
elhunyta alkalmából. Vigaszta-
lódást kívánunk a gyászoló
családnak.  
A MOGYTTE villamosmérnöki
munkaközössége. (p.-I)ű

„Virágot viszünk egy néma
sírra,
De ezzel téged nem hozhatunk
vissza.”
Bánattal szívünkben búcsú-
zunk szeretett szomszédunktól,
SZÖVÉRFI ERZSIKÉTŐL,  és
őszinte részvétünk fiának,
Csabinak és családjának. A
Parângului 1. lépcsőházának
lakóközössége. (-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
HENIMEDCENTER–INGYENESORVOSIKIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyó-
gyászat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944.
Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64799-I)
ÉPÍTŐCÉG15%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfe-
dést Lindab cserépből, cserépforgatást, külső és belső munkálatokat,
javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-747.
(7765-I)
ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUN-
KAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft., Prut
u. 10. szám. Érdeklődni lehet a Prut u. 10. szám alatt, a cég székhe-
lyén. Tel.  0773-316-377. (64811-I)
TAKARÍTÓNŐT alkalmaz a KOVÁCS PÉKSÉG Marosszent-
györgyre. Tel. 0741-215-738. (64832-I)
MAGÁNCÉG előkönyvelési ismeretekkel rendelkező RAKTÁ-
ROST alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0723-
244-200. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  
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TETŐFEDÉS bármilyen cseréppel,
javítások, csatorna, lefolyó,
szigetelés, manzárdolás. Tel. 0736-
682-080. (7659)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Az erdőszentgyörgyi
Szent GyörgyTechnológiai Líceum

– Rhédey Claudia utca 5. szám, Erdőszentgyörgy, Maros megye – 
adószám 4323411, telefon/fax: 0265/578-306,

e-mail-cím: grupscolarsangeorgiu@yahoo.com
zárt borítékos licitációt szervez 4,98 ha legelő bérbeadására. 

Az ajánlatokat az iskola székhelyén lehet benyújtani július 13-ig.



Amarosvásárhelyi
tulajdonositársulások

figyelmébe
MarosvásárhelyPolgármesteriHivatala tájékoztatja a lakossá-

got, hogy 2020. június 16-tól Marosvásárhely Megyei Jogú Város te-
rületén egy új hulladékkezelő, a SYLEVYSALUBRISERVKFT
végzi a szolgáltatást.

Ennélfogva június 16-tól az összes szerződéses fél esetében (magán-
személyek és jogi személyek egyaránt) a hulladékkezelési díjat a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adó- és illetékbegyűjtési
ügyfélfogadóinál lehet törleszteni egy később közlendő eljárás alapján.

Az eljárást és a becsült hulladékmennyiségre, illetve az épületben
lakó személyek számára vonatkozó saját felelősségre tett típusnyilat-
kozatokat a lehető leghamarabb közlik és közzéteszik az önkormány-
zat honlapján.
FONTOS!A2020-raérvényesdíjakazösszesügyfélszámára

változatlanokmaradnak!
ClaudiuMaior,FlorianMoldovan,

apolgármestertanácsadójaaközterület-felügyeletiigazgatóság
ügyvezetőigazgatója

Hirdetőink figyelmébe!
Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakultrendkívüli
egészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjukhirdetőink

figyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnak
aszerkesztőségben

ésanepujsag.roweboldalonlevőonlinefelületen
is,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.

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

9–14 óra között. 
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