
Elég rég nem jártunk Marosvécsen, ezt a hiányt múlt héten
pótoltuk. Ördög Ferenc polgármestert a látogatásunk óta el-
telt idő megvalósításairól, valamint a községben tapasztal-
ható gondokról és hiányosságokról kérdeztük. Válaszaiból,
valamint az általunk megtett „községtúrából” egy fejlődő te-
lepülés képe bontakozik ki, amelyben szép házak, tiszta ud-
varok, takaros porták állnak, az idilli táj és a híres kastély
előterében jó minőségű, kanyargós, este is jól megvilágított
aszfaltúton közlekedhetünk. Mindez az alpesi falvakat

idézte, jólesett ezt látni az oly sok helyen tapasztalható sze-
génység és elmaradottság helyett. Persze a nyilvánvaló
megvalósítások mellett gondok és elmaradt munkálatok is
akadnak, az önkormányzat ugyanakkor nagy tervekkel áll az
elkövetkező időszak elébe. Mindezekről a polgármesterrel
beszélgettünk. 

Meddig áltatnak még?

Nagy örömmel vettem tudomásul a hírt, amit az egészségügyi mi-
niszter személyesen is megerősített: május 21-én annyi Euthyrox
gyógyszer érkezett Romániába, hogy elegendő lesz a január óta tartó
krízis megoldására.

Mint ismeretes, a különböző típusú pajzsmirigy-elégtelenségben
szenvedő betegek esetében a szervezetükben nem termelődő életfon-
tosságú hormont pótolja a levotiroxin-hatóanyagú Euthyrox. A híren
felbuzdulva gyorsan útnak eredtem, és ezúttal a kövesdombi gyógy-
szertárakban tettem körutat. Sok szép nagyobb és kisebb patika van
a Dombon, de hiába, a keresett gyógyszert egyikben sem találtam.
Néhol úgy néztek rám, mint aki el van tévedve, máshol szánakozva
bólogattak a kérdésre, hogy ugye nincs Euthyrox? Volt olyan szol-
gálatkész fiatal gyógyszerészasszisztensnő, aki a számítógépen is ke-
resgélt, máshol rám kiabáltak, amikor megnyitottam az ajtót, hogy
kintről érdeklődjek, és álltam hosszabb sort is, bár tudtam, hogy
hiába. Később a Tudor negyedben megismétlődtek a jelenetek. 

Újból becsaptak, tudatosult bennem a televízióban elhangzott
„jó” hír és a valóság között tátongó különbség. Ami nem volt újdon-
ság, hiszen áprilisban is azzal kecsegtettek, hogy jelentős mennyi-
ségű gyógyszer érkezett a Merck cég romániai raktárába, sokan
mégsem jutottunk hozzá. Majd elcsigázottan néztem utána az inter-
neten a televízióban hallottaknak. Mint kiderült, a májusban spanyol

Bodolai Gyöngyi 
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Megszűntek 
a tandíjköteles 
helyek 
Miután közleményben pontosította a
marosvásárhelyi George Emil Palade
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány-
és Műszaki Egyetem az idei felvételi
megszervezésének módját, a május
28-i szenátusi ülésen megszavazták a
helyek számát is. Amint az egyetem
honlapján olvasható, a 2020-21-es
tanévtől megszűntek a tandíjköteles
helyek a román és magyar nyelvű ál-
talános orvosi, fogorvosi és gyógysze-
részeti képzésen. 
____________4.
Harminc éve 
kényszerhelyzetben 
Baricz Lajos plébános (…) munkás-
sága nem csak a lelki szolgálatra kor-
látozódik. Kulturális központot
létesített és működtet a plébánián,
egyházi és világi szervezetek jöttek
létre az ösztönzésére, szobrokat állít-
tatott, visszaszerezte az egyházi in-
gatlanokat, s közben kiszolgált öt
pápát, II. János Pál személyesen meg
is áldotta.
____________5.

Fotó: Nagy Tibor 

(Folytatás a 6. oldalon)

Tervek és megvalósítások Marosvécsen

Árvíztől az aszfaltútig

Kaáli Nagy Botond 



IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 160C
min. 60C

Ma ANITA és KÁRMEN,
holnap KLOTILD napja.
ANITA: a héber eredetű Anna
spanyol változatának (Ana) és a
szintén spanyol Juanita névnek a
becézett alakja.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. június 1.

1 EUR 4,8426
1 USD 4,3517

100 HUF 1,3886
1 g ARANY 241,3579

Keddtől iratkoznak a nyolcadikosok
A nyolcadikos diákok keddtől június 5-ig, péntekig iratkoz-
hatnak fel az országos képességfelmérőre. A megmérette-
tés június 15-én a román vizsgával kezdődik, 17-én
matematikából, 18-án anyanyelvből adhatnak számot tu-
dásukról a kisérettségizők. Az ideiglenes vizsgaeredménye-
ket június 22-én függesztik ki, a fellebbezéseket aznap
16–19 óra között fogadják. A végső eredményeket június
27-én hozzák nyilvánosságra. A meghirdetett középiskolai
helyekből július 2–6. között választhatnak a végzősök. A
vizsgajegyek és a négyévi jegyátlag szerinti számítógépes
elosztásra július 10-én kerül sor, az eredményről a diákok
aznap értesülnek. 

Szerdától az érettségizők is 
Június 3-ától, szerdától 10-éig iratkozhatnak fel az érettsé-
gire a tizenkettedik osztályt végzett diákok. Június 11–17.
között zajlik a nyelvi és digitális kompetenciák elismertetése
a korábbi eredmények alapján. Június 22-én románból, 23-
án anyanyelvből, 24-én a szaknak megfelelő kötelező tan-
tárgyból, 25-én a választott tantárgyból vizsgáznak a
diákok. Az óvások előtti ideiglenes eredményeket június 30-
án függesztik ki, fellebbezni aznap 16–20 óra között és jú-
lius 1-jén 8–12 óra között lehet. A végső
vizsgaeredményeket július 5-én hozzák nyilvánosságra. 

Néptánc a nemzeti összetartozás
napján

Az ELTE SEK Szökős és Gencsapáti Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes kezdeményezésére június 4-ére, a magyar
nemzet szétszakításának századik évfordulójára hagyo-
mányőrző és hivatásos néptáncegyüttesek a Kárpát-me-
dence egy-egy régiójának népviseletében, emblematikus,
épített vagy természeti örökséget reprezentáló helyszíne-
ken készítettek pár perces, tánc- vagy a néprajzi tájhoz kö-
tődő hagyományt bemutató videofelvételeket szólóban és
párban. A kisfilmeket a www.facebook.com/osszetarto-
zas100folk elérhetőségre kellett feltölteni. A közzétett anya-
gokat június 4-én, a nemzeti összetartozás napján egy
szerkesztett, 10-12 perces filmben foglalják össze, és teszik
közzé az említett Facebook-oldalon. 

További június 4-i programok
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szervezésé-
ben Egyszerűen magyarok – nemzeti összetartozás 2020
címmel videopremierre kerül sor június 4-én, csütörtökön
17.35-től az esemény Facebook-oldalán, valamint az
EMKE YouTube-csatornáján (https://bit.ly/2TXWGYY).
Szintén 4-én 20 órától az Udvarhely Néptáncműhely Kiáltó
szó című előadását teszi elérhetővé az interneten. 

A likaskő és a gyergyói táltos 
asszony 

A Székelyföldi Legendárium csapata június 3-án, szerdán
20.30-tól az első rajzfilmjei közül mutat be kettőt, a likaskő
és a gyergyói táltos asszony legendáját. A vetítésre a Szé-
kelyföldi Legendárium Facebook-oldalán kerül sor. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

2., kedd
A Nap kel 

5 óra 32 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 9 perckor. 
Az év 154. napja, 

hátravan 212 nap.

Megyei hírek
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Ingatlanfelújítás Gernyeszeg községben
Még tavaly decemberben sikerült építőanyagot besze-

rezni, amiből idén a község tulajdonában levő épületeket
megjavíthatják. Magyarpéterlakán és Körtvélyfáján min-
tegy 1,5 millió lejes beruházással, uniós támogatásból
felújítják a kultúrotthonokat. A napokban adják át az épü-
letet a kivitelezőnek. Kicserélték a kisillyei kultúrotthon
tetőzetét, következik az erdőcsinádi és a marosjárai.
Rendbe teszik a nagyszederjesi kultúrotthont is. Hason-
lóképpen a marosjárai és a telegdi iskolaépületek tető-
szerkezetét is felújítják. Sajnos mindkét helységből a

gyerekeket az erdőcsinádi iskolába viszik, mivel nem
tudnak önálló osztályokat indítani, így a két épületet ál-
lagmegőrzési céllal javítják. Marosjárában az egykori is-
kola, a kultúrotthon épületét és a hozzá tartozó területet
szabadidőközponttá, korszerű, az uniós feltételeknek
megfelelő táborozóhellyé alakítanák idővel, abban a re-
ményben, hogy erre uniós pénzforrásokat pályázhatnak
meg. Nemcsak a környékbeli községeknek, hanem a ma-
rosvásárhelyi iskoláknak is felajánlanák táboroztatási le-
hetőségként. (v.gy.)

A nemzeti összetartozás fája Magyarrégenben

A rajzfilmek világa – az Erdély TV műsorán 
A rajzfilm műfajának történetében kutakodik Kányádi

Orsolya műsorvezető, aki arról is beszél, hogy hogyan tud-
nak túlélni több generációt is egyes rajzfilmek, és termé-
szetesen ajánl is néhány alkotást. A gyermeknapot követően

a rajzfilmeké lesz a főszerep a Kultúrcsepp műsorban ked-
den este fél 9-től az Erdélyi Magyar Televízióban. 

https://www.facebook.com/erdelytv/
videos/246843876766908/ 

Fotó: Fábián András

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647

Május 31-én délelőtt Magyarrégenben, a pün-
kösdi ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást
követően a 37-es számú Koós Ferenc cser-
készcsapat tagjai elültették a nemzeti összetar-
tozás fáját. A kis juharfacsemete a református
templom melletti kertbe került, és remélhetőleg
nagyon sok évig lesz aki gondozza, hirdetve,
hogy itt egy összetartó közösség élt és fog élni a
következő századokban is.   

Rendhagyó pünkösd volt az idén, hiszen a járvány mi-
atti megszorító intézkedések okán nem ünnepelhettünk
templomainkban. Ennek ellenére, valamint az esős, hűvös
időjárás dacára szép számban gyűltek össze a hívek a
templomaink előtti tereken, a templomkertekben. Jó
érzés volt ismét ráköszönni barátainkra, ismerőseinkre,
és egy-egy mosollyal biztatni őket: ezt is átéltük, remél-
hetőleg rövidesen minden visszazökken a normális kerék-
vágásba. 

Pünkösd vasárnapján Magyarrégenben rendkívüli ese-
ménynek lehettünk szemtanúi, a helyi cserkészcsapat a
nemzeti összetartozás napja tiszteletére juharfát ültetett el
a templom melletti kertbe.  

Biró Sándor lelkipásztor köszöntő szavaiban elmondta:
– Azt, hogy 2020 pünkösdjén magyarul szól az ige

szerte Erdélyben és az elcsatolt területeken, azt hirdeti és
azt írja be a szívünkbe, hogy az Úristennek terve volt és
van mivelünk. A magyar nemzet jelképesen egy olyan
1000 éves fának a törzse, amelyből egymással összefo-
nódva hasonló ágak nőnek ki, egymást védő lombok tere-
bélyesednek, ugyanolyan rajta minden ág, levél és virág.

Biró Sándor (Hitvallás – Magyar Hiszekegy) és Antal
Szabolcs (Szózat) cserkészek szavalatai és Magyary Le-
vente öregcserkész dala tette magasztossá a rendezvényt. 

Bartha József nyugalmazott lelkipásztor Wass Albert
Erdélyi fák között című versével kezdte a köszöntést, majd
a megmaradásunkért folytatott évszázados küzdelemre 
tért ki:

– Szakadatlan harc a mi sorsunk, de megvagyunk. Vé-
rünket veszik, megritkíttatnak százszor, de mi megmara-
dunk. Nyilván az örök harc tesz megölhetetlenné. Az örök
küzdelem tesz örök élővé. Nem érünk rá elaludni, nincs
időnk békés szunnyadásra, a lelkünk egyre harcol, fegy-
verben áll, s fölkel minden összeroskadásból. Amíg a lélek
harcol, addig nem veszthet csatát! Igen, akkor hát ez a
megtartó sorsunk. Akkor bárhogy is fordul a jövendő,
megmaradunk!

Fábián András Gy.



adományból érkezett 5.000 doboz Euthyroxról van szó,
amit azonban nyolc romániai város bizonyos patikái kö-
zött osztottak ki, tíz iaşi-i Lara patikában, a többit bu-
karesti, konstancai, buzăui, craiovai, temesvári,
kolozsvári és nagyváradi gyógyszertárak kapták. Egyet-
értek a romániai gyógyszerészkollégium alelnökének
megjegyzésével, miszerint igazságtalanság, hogy a helyi
gyógyszertárak viseljék a felelősséget azért, mert a kí-
nálat kisebb a keresletnél, amihez hozzátehetjük, hogy
a kevésből is csak egyesek részesülnek. A többi nagyobb
vagy kisebb romániai településen élő beteg eredmény-
telen patikatúrák után várhatja a pajzsmirigy-elégtelen-
ség tüneteinek súlyosbodását, ami végső soron kómás
állapothoz vezet. És közben tovább hazudnak arról,
hogy elegendő gyógyszert osztottak szét a lerakatoknak,
és a betegek hibásak, hogy januárban-februárban a
szükségesnél 50 százalékkal többet vásároltak. 

A betegség az európai országokban a lakosság tíz
százalékát érinti, Romániában a mai napig sincsenek
pontos egészségügyi statisztikák. 500.000 betegről be-
szélnek, holott valószínűleg sokkal többen vagyunk, és
márciustól a mai napig körülbelül 150.000 doboz
gyógyszert forgalmaztak. Hol fedezi ez akár a megsac-
colt félmillió, de annál biztosan több beteg szükségletét,
akiket a jelek szerint a sok hazudozással a koronavírus
leple alatt akarnak eltenni láb alól. Holott csak egy
olcsó gyógyszerre lenne szükségünk a normális életvi-
telhez, miközben az egészséghez és annak védelméhez
való jogunkat Románia alkotmánya (22., 34. pont) sza-
vatolja. 

Csehországban a legmagasabb
az éves infláció

Az Eurostat adatai szerint a múlt hónapban az EU or-
szágai közül a legmagasabb éves inflációs rátát
Csehországban (3,3%) regisztrálták, majd Lengyel-
ország (2,9%), Magyarország (2,5%) és Románia
(2,3%) következik. Az adatokból kitűnik, hogy április-
ban az éves inflációs ráta 26 tagállamban visszaesett
márciushoz képest. Ezek közé tartozik Románia is,
ahol az éves infláció áprilisban 2,3%-ra mérséklődött
a márciusban regisztrált 2,7%-hoz képest. Az Európai
Unióban az éves infláció 0,7%-ra esett vissza az
előző hónap 1,2%-ához képest. (Agerpres)

Újabb négy koronavírus-fertőzött
hunyt el

Újabb négy koronavírus-fertőzött elhalálozását jelen-
tette hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport
(GCS), ezzel 1270-re nőtt a betegség halálos áldo-
zatainak száma. Három férfi és egy nő elhunytáról
számoltak be, 45 és 81 év közöttiek voltak. Meghalt
egy 67 éves, Botoşani megyei nő, egy 45 éves,
Galac megyei férfi, egy 64 éves, Neamţ megyei férfi
és egy 81 éves, Krassó-Szörény megyei férfi. Vala-
mennyien más betegségekben is szenvedtek. A leg-
utóbbi tájékoztatás óta 141 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel
19.398-ra nőtt a fertőzöttek száma – közölte hétfőn a
GCS. A fertőzöttek közül 13.426-ot gyógyultnak nyil-
vánítottak, és kiengedtek a kórházból. Jelenleg 159
beteget ápolnak az intenzív osztályon. (Agerpres)

2424 személy van hatósági 
karanténban

Románia területén hétfőn 2424 személy volt hatósági
karanténban, 90.292-en pedig otthoni elkülönítésben,
orvosi megfigyelés alatt – tájékoztatott a GCS. Mind-
eddig 443.252 koronavírustesztet végeztek az or-
szágban. Az elmúlt 24 órában 354 hívást regisztráltak
a 112-es egységes segélyhívó számon, és 867-et az
állampolgárok tájékoztatására létrehozott zöldszá-
mon (0800.800.358). (Agerpres)

12 ezerrel nőtt az állami 
alkalmazottak száma

Amióta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányra ke-
rült, több mint 12 ezer személlyel bővült az államap-
parátus – állítja a Szociáldemokrata Párt (PSD). Az
alakulat szóvivője, Lucian Romaşcanu kijelentette: a
liberálisok alkalmazták „protekciósaikat”. A PSD-s po-
litikus két ábrát is bemutatott ennek kapcsán, ame-
lyeken állítása szerint a Nelu Tătaru egészségügyi
tárcavezető, illetve a Ion Ştefan fejlesztési miniszter
állami állásokhoz juttatott „rokonai, barátai, prote-
zsáltjai” voltak láthatók. A szóvivő elmondta, 600 ezer
alkalmazott van kényszerszabadságon, 425 ezer
ember maradt munka nélkül. Az Eurostat szerint
uniós viszonylatban Románia a harmadik helyet fog-
lalta el 2020 márciusában a munkanélküliség növe-
kedése tekintetében. 518.400 kkv zárt be vagy esett
vissza a tevékenysége. 37 milliárd eurót veszítettek
forgalmukból a romániai vállalatok. (Agerpres)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Meddig áltatnak még?

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szerint ugyan
más, de nem biztos, hogy rossz az, hogy a járvány
miatt zarándokok nélkül kellett megrendezni az idei
csíksomlyói búcsút. A búcsús szentmise szónoka ab-
beli hitének adott hangot, hogy „a járvány vissza-
vezet bennünket a lényeghez, az ünnep magvához”.

A februárban felszentelt Kovács Gergely érsek egy idős,
bölcs ember példázatával kezdte prédikációját, akinek egy
vihar idején elkóboroltak a lovai, majd napok múltán vissza-
tértek, és vadlovakat is vittek magukkal. A vadlovak betöré-
sekor a bölcs ember fia leesett a lóról, és karját törte, de később
épp emiatt nem vitték el a háborúba. A szomszédok előbb baj-
nak, majd szerencsének tekintették a történteket, de ő mindig
feltette a kérdést: honnan tudjátok, hogy ez rossz? Honnan
tudjátok, hogy ez jó? A rossz rendre jónak bizonyult, a jó pedig
rendre rossznak.

Megemlítette: a koronavírus-járvány miatti állami rendel-
kezések következtében a zarándoklat és az együttlét hiányzik
az idei ünnepből. Egy neki írt üzenetet idézett, mely szerint
úgy érzi a csíksomlyói Mária vonzását a hívő ember, mint a
vándormadár azt, hogy útra kell kelnie. A csíksomlyói zarán-
doklat benne van a lelkekben, és a zarándokok mégsem ve-
hettek részt rajta.

„Honnan tudjátok, hogy ez rossz?” – tette fel ismételten a
kérdést az érsek. „Ha Isten megenged valamit, amit rosszként
élek meg, rágódhatom rajta, emészthetem magam, kereshetek
magyarázatokat, de a tényen nem tudok változtatni. Nem
értem meg, lehet, hogy fáj, de akkor is tudnunk kell, hogy az
Isten jó, és jót akar népének” – adta meg a választ.

Felidézte: Jézus is úgy érezte a kereszten, hogy az atyja el-
hagyta őt, aztán harmadnapra kiderült, hogy mégsem. „A tör-
ténelem folyamán nemegyszer érezhette a mi népünk, hogy
Isten elhagyta, elfordította tőle arcát. Ha ezeket az alkalmakat
felidézzük, megkísért bennünket a siránkozás, a kesergés a
mélységes gyász érzése.”

Vigaszként Ferenc pápa Csíksomlyón elmondott szavait
ajánlotta, aki úgy vélekedett: nem szabad elfelejteni a múltat,
de cselekedni kell a jövő érdekében, és kérni kell a kegyelmet,
hogy Isten „a régi és mostani sérelmeinket, bizalmatlansága-
inkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében”. Ki-
jelentette: a járvány sok mindent átértékelt bennünk,
megtanított arra, hogy mi az, ami az igazán értékes, mi az, ami
maradandó. „Meggyőződésem, hogy a csíksomlyói pünkösd-
szombati búcsúval is ugyanez történik. A járvány visszavezet
bennünket a lényeghez, az ünnep magvához” – fogalmazott.

Kovács Gergely felidézte: nem az első alkalom a búcsú tör-
ténetében, amikor nem gyűlhettek össze a zarándokok.

„Ne feledjük, hogy a történelem ura az Isten, aki mindig jót
akar nekünk. Vállaljunk sorsközösséget, és higgyünk abban,
hogy a Szűzanya, a napba öltözött asszony megsegít. Nem za-
rándokolhattunk el most ide, nem lehetünk fizikailag együtt,
de a Szűzanyához való gyermeki ragaszkodásunkat senki és
semmi nem veheti el” – fogalmazott az érsek.

A csíksomlyói kegytemplomból közvetített szentmisét több
internetes csatornán, a Duna Televízióban és a Mária Rádióban
követhették a hívek. A templom előtti téren mintegy 250-en
gyűltek össze. (MTI)

Csíksomlyói búcsú – Kovács Gergely érsek: 
a járvány visszavezet bennünket a lényeghez, 

az ünnep magvához

Június 1-jétől különleges intézkedések érvényesek
a vendéglők és kávézók teraszainak és a tengerparti
strandoknak a látogatására. Az intézkedéseket a
gazdasági és az egészségügyi minisztérium 1809-
es, illetve a gazdasági, az egészségügyi és a környe-
zetvédelmi minisztérium 1810-es számú, május
29-én kiadott közös rendelete tartalmazza.

A rendelkezéseket nemcsak a vállalkozóknak, hanem a ven-
dégeknek is be kell tartaniuk.

A teraszok esetében a bejáratnál szemrevételes vizsgálatot
kell tartani, a légzőszervi fertőzés látható tüneteit hordozó
vendégeknek tilos a belépés. A vendéglátóipari cégeknek biz-
tosítaniuk kell, hogy a bejáratnál és a mosdóknál használati
utasítással ellátott kézfertőtlenítők legyenek, ugyanakkor aján-
latos egyirányú folyosók kijelölése, hogy az ügyfelek a lehető
legkevesebb helyen találkozzanak (például a mosdók felé és
onnan vissza).

Az új szabályok szerint tilos az étlapok (ezeknek lehetőség
szerint eldobhatóknak kell lenniük), a fűszerek és egyéb tár-
gyak áthelyezése az egyik asztalról a másikra. Ezeket minden
esetben fertőtlenítik, miután a vendégek elhagyták az asztalt.
A pincéreknek maszkot és kesztyűt kell viselniük, a tálaláshoz
használt kesztyű nem használható az étel elkészítésekor.

Tilos a termékeket állva fogyasztani. Egy asztalnál legtöbb
négy vendég foglalhat helyet, egymástól legalább másfél
méter távolságra (kivéve, ha egyazon család tagjairól van szó,
akik ugyanabban a lakásban laknak).

A szomszédos asztaloknál ülők között legalább két méter
távolságnak kell lennie, asztalt csak előzetes bejelentkezéssel
lehet foglalni, hogy elkerülhető legyen a tömörülés a bejárat-
nál. Az asztalt foglaló vendégeket regisztrálják, hogy meg-
könnyítsék az epidemiológiai vizsgálatot egy esetleges
fertőzés esetén. Az asztalokat a vendégek távozása után fer-
tőtlenítik.

Ami a tengerparti strandokat illeti, a rendelet többek között
előírja, hogy a strandon elhelyezett napozóágyak között két-
méteres távolságnak kell lennie (jobbra/balra/elöl/hátul),
amennyiben ezeket nem egyazon család tagjai használják. A
turistáknak tartaniuk kell egymás között a kétméteres távol-
ságot (ha nem egyazon család tagjai), és ugyanez érvényes a
strand személyzetére is.

A strandra való be- és kilépés csak a megfelelő jelzéssel el-
látott, egyirányú útvonalon történhet; a vásárlók nem mehet-
nek a kiszolgálópulthoz, az alkalmazottaknak kell
kiszolgálniuk őket.

A strand üzemeltetője korlátozhatja a turisták belépését,
amennyiben úgy ítéli meg, hogy további személyek érkezé-
sével nem lehetne tartani a kötelező távolságot. A torlódás el-
kerülése érdekében az üzemeltető online vagy telefonos
foglalási rendszert vezethet be. Ugyancsak az üzemeltető kö-
telessége, hogy folyamatosan ellenőrizze a személyzet tagja-
inak egészségi állapotát, illetve hogy megtiltsa a belépést azok
számára, akiken légúti megbetegedés vagy ragályos betegség
tüneteit észlelik. A koronavírusfertőzés-gyanús vagy igazolt
eseteket azonnal jelenteni kell a megyei közegészségügyi
igazgatóságnál.

Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a strandon levő esz-
közök, felszerelések megfelelő fertőtlenítéséről, valamint
arról, hogy a mellékhelyiségekben állandó jelleggel legyen
víz, szappan, papírtörölköző, legalább 60 százalékos alkohol-
tartalmú fertőtlenítőszer és érintésmentes szemeteskosár.

Az intézkedések gyakorlatba ültetését a közegészségügyi
igazgatóságok, az illetékes minisztériumok, valamint az or-
szágos fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei ellenőrzik. A
szabályok be nem tartása fegyelmi, polgári jogi, szabálysértési
vagy büntetőjogi felelősséget von maga után – szögezi le a
rendelet.  (Agerpres)

Különleges intézkedések a vendéglők, kávézók 
teraszai és a tengerparti strandok használatára

Összesen háromezer lejre bírságolták meg Ludovic
Orban miniszterelnököt zárt térben való cigarettá-
zás és a maszkviselés elmulasztása miatt – tájékoz-
tat szombati közleményében a kormány.

A bírság előzménye, hogy pénteken megjelent a közösségi
médiában egy fotó, amelyen Ludovic Orban kormányfő és
más hivatalosságok védőmaszk nélkül ülnek a Victoria-palota
egyik irodájában, és cigarettáznak. Médiainformációk szerint
a találkozóra Orban születésnapján került sor.

„A miniszterelnök úgy véli, hogy a szabályok mindenkire
egyformán érvényesek, a betöltött tisztségtől függetlenül, és
a szabálysértést a törvény által előírt módon kell szankcio-
nálni, kivételezés nélkül” – áll még a kabinet közleményé-
ben.

Eszerint Ludovic Orban már ki is fizette a bírságot a
www.ghiseul.ro platformon keresztül. 

Ludovic Orban miniszterelnöknek azonnal le kellett volna
mondania, amint megjelent az a fotó, amellyen whiskyvel és
szivarral mulatnak a kormány épületében – állapította meg va-
sárnap este az Antena 3 televízió műsorában Marcel Ciolacu,
a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke, aki hozzá-
tette: a kormányfő „teljesen elvesztette hitelességét” a romá-
nok előtt. Ciolacu megjegyezte: a rendőrség megbírságolta
ugyan a képen látható öt személyt, de békén hagyta a másik
hármat, akik még jelen voltak az irodában.

A fővárosi rendőrség bejelentette: összesen 18 ezer lejre
bírságolták meg a kormány öt tagját, mert zárt nyilvános he-
lyen nem viseltek maszkot, és dohányoztak.  (Agerpres)

Megbírságolták Ludovic Orbant zárt térben való 
cigarettázás és a maszkviselés elmulasztása miatt



Miután közleményben ponto-
sította a marosvásárhelyi 
George Emil Palade Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány-
és Műszaki Egyetem az idei
felvételi megszervezésének
módját, a május 28-i szená-
tusi ülésen megszavazták a
helyek számát is. Amint az
egyetem honlapján olvas-
ható, a 2020-21-es tanévtől
megszűntek a tandíjköteles
helyek a román és magyar
nyelvű általános orvosi, fog-
orvosi és gyógyszerészeti
képzésen. 

Az Általános Orvosi Kar ko-
rábbi tandíjköteles helyeivel a
román nyelvű képzés bővült, a ma-
gyar nyelvűn a tandíjmentes he-
lyek száma a múlt évihez képest
hússzal csökkent. Így a román
tannyelvű általános orvosi kép-
zésre 220 helyet hirdettek meg, a
magyar nyelvű képzésre 120-at,
katonaorvosi szakra 15-öt. Tandíj-
köteles helyek az angol nyelvű
képzésen lesznek, 150 Marosvá-
sárhelyen, a másik 150 a kihelye-
zett hamburgi képzés keretében. 

A Fogorvosi Karra 45-45 tandíj-
mentes hallgatót vesznek fel mind
a román, mind a magyar nyelvű
képzésre. 30 tandíjas (6.000 euró)
hely az angol nyelvű fogorvoskép-
zésen lesz.

A Gyógyszerészeti Karon 50-50
hely van mind a román, mind a
magyar nyelvű tandíjmentes kép-
zésen. 

Az Általános Orvosi Kar kereté-
ben működő általános orvosi asz-
szisztens szak román és magyar
nyelvű képzésére 60-60 hallgatót
vesznek fel. 

A többi szakon továbbra sincsen
magyar nyelvű oktatás. A balneo-
fizio-kinetoterápiai és rehabilitáció
szakon 60, a táplálkozástan és die-
tetika szakon 50, a fogtechnika
szakon 30 és a Gyógyszerészeti
Kar keretében működő orvosi koz-
metika szakon 40 hely van.

Az egyetem kötelező módon
három helyet roma származású di-
ákoknak tart fenn, 25-öt községi
középiskolák végzőseinek, 40 tan-

díjmentes helyet (30-at ösztöndíj-
jal, 10-et ösztöndíj nélkül) pedig
azoknak a román jelölteknek, akik
más országbeli lakhellyel rendel-
keznek. 

A volt Petru Maior Egyetem ke-
retében működő szakokon az in-
formatikát kivéve nincsen magyar
nyelvű képzés. Az ideiglenes enge-
déllyel induló magyar nyelvű in-
formatikai képzésre 20
tandíjmentes és 10 tandíjköteles
(2.900 lej) helyet hirdettek meg.

Magyar tannyelvű mesteri kép-
zés mindössze a Gyógyszerészeti
Kar keretében működő orvosi bio-
technológia szakon indul (10 tan-
díjmentes és 20 tandíjas – 3.000 lej
– hely). 

Amint érdeklődésünkre dr. Szilágyi
Tibor professzor, a szenátus alel-
nöke elmondta, az Általános Or-
vosi Karon a magyar nyelvű
oktatásra meghirdetett 120 helyet
az ARACIS (a Romániai Felsőok-
tatás Minőségét Biztosító Hatóság)
szabta meg. Emiatt korábban óvást
nyújtottak be a magyar szak képvi-
selői, arra hivatkozva, hogy a ha-
tóság nem vette figyelembe az
óraadó oktatókat, de az óvást vá-
laszra sem méltatták. Így 100 ma-
gyar oktatóra 120 helyet kaptak az
Általános Orvosi Karon, az angol
nyelvű oktatásban 50 oktatóra 300
helyet hirdettek meg. A mérce saj-

nos nem mindenki számára
ugyanaz – tette hozzá. 

Azt is elmondta, hogy az általá-
nos orvosi szakon a múlt évben va-
lamennyi tandíjas helyet a román
hallgatók töltötték be, ami nem vé-
letlen, hiszen kétszer annyi jelent-
kező volt, mint a magyar nyelvű
képzésre.

Az orvosi, fogorvosi és gyógy-
szerészeti szakokra június 26-án a
koronavírus-járvány miatt előírt
szabályokat betartva hagyományos
írásbeli tesztvizsgát tartanak. Irat-
kozni 2020. július 13-22. között
lehet az intézmény online plat-
formján. A mesterképzésre való
beiratkozás időpontját a karok
döntik el. 

A három-, illetve négyéves álta-
lános asszisztens (nővérképző),
belneofizio-kinetoterápia és reha-
bilitáció, táplálkozástan és diete-
tika, fogtechnika, orvosi
kozmetika, kozmetikai termékek
technológiája szakokra az érettségi
általános alapján veszik fel a je-
lentkezőket. Azonos érettségi átlag
esetén a középiskolai évek általá-
nosát veszik figyelembe. 

A volt Petru Maior Egyetem
mérnöki és információtechnoló-
giai, tudomány és bölcsészeti, va-
lamint közgazdasági és jogi karára
a már közölt módszertan alapján
veszik fel a hallgatókat.

Közel egy hónap áll a szülők
rendelkezésére, hogy a hat
marosvásárhelyi bölcsőde va-
lamelyikébe beírassák gyere-
küket, a jelentkezést június
2–30. között fogadják. A be-
iratkozás ezúttal a járvány
miatt online történik.

Dr. Ferencz Emőke, a marosvá-
sárhelyi bölcsődékért felelős igaz-
gató lapunk érdeklődésére
elmondta, 2012 óta, a bölcsődékre
vonatkozó kormányrendelet értel-
mében, a tanév szeptemberben kez-
dődik, akárcsak az óvodában és az
iskolában. A szülők bármikor vihe-
tik a gyereket, de a beiratkozást a
tanév kezdete előtt kell megejteni.
Azokat is újra be kell íratni, akik a
végéhez közeledő tanévben már jár-
tak bölcsődébe. Júniusban van a be-
iratkozás első szakasza, június 2–30.
között a szülőknek kérvényt, a pol-
gármesteri hivatal honlapján elérhető
típusnyomtatványt kell kitölteniük,
és azt online eljuttatni a megadott cí-
mekre. A második szakaszban, jú-
lius–augusztusban a szülőknek el
kell juttatniuk a szükséges iratokat,
és ezek alapján augusztus végén sor
kerül a kérések elbírálására.

Az igazgatónő hangsúlyozta, ha
például az anyuka jövő márciusban
szeretne majd visszamenni dol-
gozni, idén júniusban már be kell
írassa a gyereket. Az iratcsomók
elemzésekor figyelembe veszik az
időpontot, amikortól az anyának
szüksége van a gyerekfelügyeletre,
és természetesen előnye van annak,
aki idén szeptembertől menne visz-
sza dolgozni, ahhoz képest, aki, te-
gyük fel, jövő év márciusában állna
munkába. A szülőnek joga van év

közben is beíratni a gyerekét, ám
ezt  csak akkor tudják fogadni, ha
hely üresedik. Az iratkozásnál el-
sőbbséget élveznek az adott böl-
csőde körzetében lakó gyerekek, a
szülőnek joga van bármelyik böl-
csődébe, akár többe is beíratni a
gyerekét, viszont az elbírálásnál
több pont jár a körzetben lakóknak.

Városszerte hat bölcsőde van, az
Egyesülés negyedben, az orvosi
egyetemmel szemben, a Köves-
dombon, Meggyesfalván és a Tudor

negyedben kettő: a Munka, vala-
mint a Tisztás utcában. Ezekben
összesen 332 hely van. Az elmúlt
évek tapasztalata az, hogy mindig
túljelentkezés van, előfordult, hogy
kétszer annyian nyújtottak be kér-
vényt, mint ahány hely volt. Fontos
azonban megjegyezni, hogy sok
szülő beíratja a gyereket, de egész-
ségi vagy egyéb okok miatt nem já-
ratja egész évben.

A gyerekek életkora kapcsán
megtudtuk, hogy a törvény értelmé-
ben a bölcsődébe íratható gyerekek
esetében alsó korhatár nincs, vittek
már a szülők 6-7 hónapos kisbabát
is, de többnyire egyévesnél na-
gyobb, másfél éves gyerekeket írat-
nak be – mutatott rá dr. Ferencz
Emőke.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Facebook-oldalán a napok-
ban közzétett közlemény szerint a
beiratkozáshoz ebben a szakaszban
a következő iratok szükségesek: a
beiratkozási kérvény és a vonatkozó
okiratok, valamint beleegyezés a
személyes adatok feldolgozásába.
Letölthető a polgármesteri hivatal
www.tirgumures.ro honlapján az
Online szolgáltatások menüpont
Servicii online/Acte necesare şi for-
mulare tipizate/Serviciul Public Ad-
ministraţia Creşelor címszavak
alatt. A kitöltött kérvényt annak a
bölcsődének az e-mail-címére kell
elküldeni, ahová be szeretnék íratni
a gyereket: – meggyesfalvi 1-es
bölcsőde (Vajdahunyad utca 29.

szám), e-mail: administratia.crese-
lor@tirgumures.ro vagy
cresa1tgmures@gmail.com

– a Kövesdombon található 2-es
bölcsőde (Lămâiţei utca 18. szám),
e-mail: administratia.creselor@tir-
gumures.ro vagy
cresanumarul2@gmail.com

– az orvosi egyetem környéki 3-
as bölcsőde (Gheorghe Marinescu
utca 9. szám), e-mail: administra-
tia.creselor@tirgumures.ro vagy
cresa3.tgm@gmail.com

– Tudor negyedi 4-es bölcsőde
(Tisztás utca), e-mail:

administratia.creselor@tirgumu-
res.ro vagy
cresa4tgmures@gmail.com

– Tudor negyedi 5-ös bölcsőde
(Munka utca 4. szám), e-mail: ad-
ministratia.creselor@tirgumures.ro
vagy cresa5tgmures@gmail.com

– Unirii/Egyesülés negyedi 6-os
bölcsőde (Remeteszegi utca 35.
szám), e-mail: administratia.crese-
lor@tirgumures.ro vagy
cresa6tgmures@gmail.com

Az online benyújtott kérvényeket
iktatják, az iktatószámot e-mailben
küldik el a kérvényezőnek. Ameny-
nyiben a szülők nehézségbe ütköz-
nek az online regisztráció során,
útbaigazítást kérhetnek a 0265/245-
752-es telefonszámon (bölcsőde-
igazgatóság) vagy az
administratia.creselor@tirgumu-
res.ro e-mail-címen – áll a közle-
ményben.

Menyhárt Borbála

Bodolai Gyöngyi
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Online fogadják a kéréseket
Kezdődik a bölcsődei beiratkozás

Megszűntek a tandíjköteles helyek 

Fotó: Nagy Tibor (archív)

1,9 milliárd lejt ruház be 
a Delgaz Grid

Tavaly 340 kilométernyi gáz-
hálózatot és 450 kilométernyi
villanyhálózatot korszerűsí-
tett a Delgaz Grid szolgálta-
tóvállalat, az E.ON
cégcsoport tagja. Idén 456
millió lejes beruházással szá-
molnak. A beruházások folya-
matosak, valamennyi a
fogyasztó biztonságát és a
szolgáltatás minőségét cé-
lozza. 

A német E.ON cégcsoporthoz
tartozó Delgaz Grid tavaly 457 mil-
lió lejt költött a gáz- és villanyhá-
lózat korszerűsítésére, és idén
hasonló mértékű lesz a beruházás. 

A villanyhálózat korszerűsíté-
sére 242 millió lejt fordítottak, ami
61 transzformátorállomás felújítá-
sát jelentette, s további négyet a
SCADA mérés- és irányítástechni-
kai rendszerhez csatlakoztattak.
450 kilométernyi hálózatot újítot-
tak fel, több mint 1100 távirányí-
tású berendezést szereltek fel.
Ezenkívül 340 kilométeren új háló-
zatot építettek ki az új fogyasztók
csatlakoztatása érdekében. A
munka eredményeként a szolgálta-
tás minősége jelentősen javult, ki-
küszöbölve az áramkieséseket. 

A gázhálózat korszerűsítésére –
főként az erdélyi megyékben – 215
millió lejt fordítottak, s ezzel 340
kilométer vezetéket modernizáltak.
A hálózatot több mint 170 kilomé-
terrel bővítették, ami lehetővé teszi
az új fogyasztók ellátását. A cég a
nagyszabású beruházások révén
szavatolja a biztonságot és a minő-
ségi szolgáltatást.

– A járvány okozta kízishelyzet
ismételten bizonyította, hogy a
mindennapi életben milyen létfon-
toságú szerepe van az energiának.
Ezért elengedhetetlennek tartjuk a
beruházások folytatását. A 
hálózatok korszerűsítése és digita-
lizációja prioritás számunkra.
2023-ig 1,9 milliárd lejes beruhá-
zást tervezünk, 1065 millió lejt a
villanyhálózatba és 836 millió lejt
a gázhálózatba – nyilatkozta Csu-
lak Ferenc, a Delgaz Grid vezér-
igazgatója. 

Az áramfogyasztóknak a cég
130 millió lejes beruházással 320
ezer okos mérőműszert szerelt
fel, a tervek szerint 2028-ig újabb
400-at szerelnek fel, s ezzel a fo-
gyasztók mintegy felét, megköze-
lítőleg 700 ezer fogyasztót látnak
el ilyen készülékkel – tájékozta-
tott Adela Boţan, az E.ON sajtó-
felelőse.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor (archív)



Harminc évvel ezelőtt Marosszent-
györgyöt is érintették a márciusi ma-
rosvásárhelyi események. Ennek
egyik következménye volt, hogy Bá-
lint Jenő plébánosnak távoznia kel-
lett. Helyébe ideiglenesen kinevezték
az akkor a kolozsvári Szent Mihály-
templomban szolgáló fiatal, borzonti
származású Baricz Lajos plébánost,
aki azóta is szolgálja a szentgyörgyi
közösséget (és nem csak). Munkás-
sága nem csak a lelki szolgálatra kor-
látozódik. Kulturális központot
létesített és működtet a plébánián,
egyházi és világi szervezetek jöttek
létre az ösztönzésére, szobrokat állít-
tatott, visszaszerezte az egyházi in-
gatlanokat, s közben kiszolgált öt
pápát, II. János Pál személyesen meg
is áldotta. 

– Milyen út vezetett Borzonttól Maros-
szentgyörgyig? 

– A nyolcadik osztály befejezése után Gyu-
lafehérvárra mentem, a katolikus kántorisko-
lába. Abban az időben az volt az egyetlen
magyar nyelvű katolikus gimnázium Romá-
niában. A Zilahon töltött kilenc hónapos ka-
tonai szolgálatot követően 1978 és 1984
között elvégeztem a katolikus teológiát.
Jakab Antal püspök szentelt pappá. 1984 au-
gusztusában a kolozsvári Szent Mihály-temp-
lomba helyeztek segédlelkésznek.
Káplánként szolgáltam Czirják Árpád kano-
nok-plébános úr irányításával. Közben Bálint
Lajos püspök úr vette át az erdélyi magyar
római katolikus egyház igazgatását. A rend-
szerváltást követően én voltam az első plébá-
nos, akit rendkívüli időben helyeztek át,
ugyanis a papokat júliusban szokták kine-
vezni a plébániákra, engem 1990. május 15-
i hatállyal rendeltek Marosszentgyörgyre,
ugyanis elődömet, Bálint Jenő plébánost
meghurcolták az 1990-es marosvásárhelyi
események kapcsán. Nem tett mást, csak tá-
jékoztatta a marosszentgyörgyieket az ese-
ményekről, és félreverte a harangot, amikor
bejöttek a Felső-Maros mentiek. Gyulafehér-
várra került az érsekségre gazdasági igazga-
tóként. Úgy gondolta az érsek, hogy
Kolozsváron elég egy segédlelkész, és ebben
a kényszerhelyzetben nevezett ki Maros-
szentgyörgyre. Valószínű, nem számított rá,
ahogy én sem, hogy ilyen hosszú lesz ez a
rendkívüli állapot.

– Milyen volt Marosszentgyörgyre kerülni?
– Az igazat megvallva, akkor nem tudtam,

hogy hol van a település. Amikor felettese-
imtől érdeklődtem, azt mondták, hogy „Ci-
gányszentgyörgy”. Így beazonosítottam,
hogy Marosvásárhely mellé kell menjek. Elő-
ször szétnéztem a plébánián. A nyilvántartás-
ban szereplő hívek 30%-a, mintegy 600
személy cigány származású volt. Szülőfa-
lumban, Borzonton és sehol máshol nem vol-
tam közelebbi kapcsolatban a romákkal,
emiatt kicsit izgultam, hogy miként kezelem
a helyzetet. Hazamentem, és nem dicseked-
tem el vele, hova kerültem, de azzal a gondo-
lattal tértem vissza, hogy engem a püspök
szolgálatra küldött, és bármilyen nehéz is
lesz, helyt kell állnom. Nem sokat kellett vár-
jak, hogy megismerjem a közösséget. Gyer-
mekkoromtól nagy hajjal és mindig kalapban
jártam. Miután Marosszentgyörgyre kerültem
– később kiderült –, az a pletyka terjedt el,
hogy azért van a plébánosnak nagy haja,
hogy takarja a csúnya nagy füleit. S míg az
elején féltem, a szívemhez nőttek a cigányok
is. Sok jó élmény van, ami hozzájuk köt.
Egyszer meglátogattam egy idős nénit, köz-
ben utam a kocsma előtt vezetett el. Ott volt
Károly, az egyik cigány, aki miután meglá-
tott, bement a kocsmába, majd amikor kijöt-
tem az idős asszonytól, ott ült az árok szélén,
kezében két pohár vodkával, s utánamkiál-
tott: „Plébános úr, magának vettem a decit,
hozzá se nyúltam, jöjjön, igyunk!” Ott, az
árok szélén megittuk az áldomást. Aztán a
nagy kalapomnak igazi sikere lett. Amikor
felvettem a hosszú lódenkabátot, Zorrónak
szólítottak, azt mondogatták, hogy „ez a ka-
lapos pap csávó olyan mint mi, jó ember”.
Így aztán elfogadtak. 

– Mivel kezdődött a szolgálata? 

– 1990 nyarán a plébánia betonkerítését
építettük. A munkát elődöm kezdte, be kellett
fejezni. Az elején nehéz volt a közösségépí-
tés, mert a márciusi esemény rányomta a bé-
lyegét az emberekre. Először farsangi bált
szerveztünk. Mindenki azon csodálkozott,
hogy egy katolikus pap miért szervez ilyen
rendezvényt, de ezzel megtört a jég. Utána
lassanként beindultak a templomon kívüli te-
vékenységek is: a könyvbemutatók, a 
vendégelőadások, a képzőművészeti kiállítá-
sok s mindaz, amit azóta is rendszeresen
megtartunk. 

– Azóta valóságos kulturális központ mű-
ködik a marosszentgyörgyi plébánián, ahol
rendszeresen olyan események vannak, ame-
lyeken nem csak a helybéliek vesznek részt. 

– A templomi szolgálat a tevékenységem-
nek csupán a fele, mert az ember élete nem
csak a templomiakra korlátozódik. A kultu-
rális események célja a kapcsolat építése,
ápolása mindazokkal, akikhez nem csak mint
az egyházközségnek a vezetője szólhatok.
Mindig elmondunk egy imát, de nem papi ru-
hában, hivatalosan. Az a fontos, hogy az egy-
házközség híveivel más körülmények között
másfajta kapcsolatot teremtsek és tartsak,
mint a templomban a liturgikus esemény al-
kalmából, illetve rövid ideig utána. Legyen
egy élményük az embereknek valamiről, ami
az egyház árnyékában van, keresztény szel-
lem hatja át, mégsem prédikáció, ima, hanem
egészen más. Tulajdonképpen mindez nem
ellenkezik a keresztényi szellemmel, hiszen
másként gyűjtjük össze az embereket az egy-
ház hajójában. Amikor elindítottuk ezeket a
rendezvényeket, nem gondoltam arra, hogy
ilyen népszerűek lesznek. Más felekezetek-
ből, Marosvásárhelyről is szívesen jönnek
vendégek. Majdnem minden alkalommal
zsúfolásig megtelik a közösségi termünk. Na-
gyon sok tehetséges embert szólítottunk meg
minden korosztályból. Nemrég a község el-
nyerte a kulturális település címet, amelynek
magját talán már a szolgálatom elején elve-
tettük, amikor elkezdtük szervezni a művelő-
dési rendezvényeket.

– S azt is hozzá kell tennünk, hogy ma a
plébánia udvarára nem csak katolikusok jár-
nak rendszeresen, hanem vallási felekezet és
nemzetiségre való tekintet nélkül nagyon
sokan megfordulnak. 

– A kezdetekkor egyértelművé vált, hogy
nyitnunk kell. Az időközben létrejött egyház-
községi csoportokban: a cserkészeknél, a Hit
és Fény közösségben, a Kolping családban
nemcsak egyházközségünk tagjai tevékeny-
kednek, hanem olyanok, akiknek célja azo-
nos az említett szervezetekével, és azonosulni
tudnak ezeknek a küldetésével. Volt néhány
közös rendezvény az ortodox egyházzal, az
Ilarie Opriş úr által működtetett Szent
György Alapítvánnyal. Visszakaptuk a plébá-
nia udvarán levő épületet, ahol elemi iskola
és óvoda működik, általában a magyar és a
román csoport is nálunk tartja az évzáró ün-
nepséget. Azt is bátran elmondhatom, hogy a
marosszentgyörgyi unitárius egyházközség
nálunk, a plébánián jött létre, mert három
évig az istentiszteletet a mi közösségi ter-
münkben tartották, sőt időnként az unitárius
kollégát is helyettesítettem. Miután megépült
az unitárius templom, és innen átköltöztek, a

„búcsúztató istentiszteleten” én is szolgáltam.
Természetesen hangsúlyozottan magyar
anyanyelvű rendezvényeket szervezünk, de
minden olyan kezdeményezést felkarolunk,
ami előre viszi a községet. A plébánia kertje,
épületeink nagyon sok rendezvénynek adnak
otthont. Ide sorolhatnám az őszi magyar kö-
zösségek találkozóját, a Szentgyörgy Napo-
kat, a Makita, a Szent Lukács és a fafaragó
táborokat. Itt székel a Jubilate énekkar és a
Petky Dávid cserkészcsapat, a Soli Deo Glo-
ria kórus itt tartja a próbáit. Jó munkatársak-
kal végezhetem a szolgálatot, mint Szántó
Edit gondnok, harangozó vagy Simon Kinga
kántor, aki szívvel-lélekkel végzi az énekkari
tevékenységet. Jó az együttműködés az ön-
kormányzattal. Tanácstermünket használja az
RMDSZ helyi szervezete is. 

– Harminc év alatt nemcsak szellemileg
gazdagodott az egyházközség, és ezáltal Ma-
rosszentgyörgy is, hanem rendeződött az in-
gatlan tulajdonjoga, a temető bejáratánál
Márton Áron- és Petky Dávid-szobrot avat-
tak, kopjafát állítottak a hősök emlékére,
megújult a kápolna, a templom és sorolhat-
nánk még azokat a kézzelfogható megvalósí-
tásokat, amelyeket Baricz Lajos elért.

– Egy pap nem csak a lelkieket kell gon-
dozza. Az egyházközség olyan kell legyen,
mint egy vállalat. A „vállalkozást” pedig irá-
nyítani kell. Az első dolgom az volt, hogy
megpróbáljam visszaszerezni az egyház álla-
mosított földterületeit. 40 hektár földje volt a
katolikus egyháznak. Sikerült minden parcel-
lát visszaszerezni. 1992-ben Jedden, a fílián-
kon kápolnát építettünk a korábbi
vályogépület helyett. 1997-ben Tófalván,
majd később Csejden is létesítettünk egy-egy
kápolnát. 2005-ben, miután megtudtam, hogy
a karmelita nővérek letelepednének Erdély-
ben, a visszakapott földekből felajánlottunk
öt hektárt, ahova az egyházmegye segítségé-
vel kolostort építettek. Időközben újrafedtük,
többször meszeltük a templomunkat. Javítani
kellett a város szélén levő temetőkápolnát is.
Hosszas utánajárás után megnyitottunk egy
új temetőt. 

– Mindeközben jutott idő szerkesztésre, al-
kotásra. Baricz Lajos szerkeszti a Harangszó
című egyházközségi értesítőt, verseket publi-
kált, könyveket írt.

– Huszonkét éve jelenik meg a Harangszó,
évente négy, öt, hat alkalommal. Tartalma
nemcsak az egyházközségre korlátozódik,
hanem a község, sőt az egyetemes magyarság
kérdéseit is feszegeti. Eddig 34 szerző írt a
lapba. Mivel a plébániát 1936-ban ferences
szerzetesek kolostornak építették, jónak lát-
tam 2006-ban kiadni
egy könyvet erről.
Majd Visszatekintő
címmel a Domus
historiában feljegy-
zett írásokat, az idő-
sek vallomásait
foglaltam össze.
Eddig 65 könyv fű-
ződik a nevemhez,
ebből 36 verseskö-
tet, a többi más jel-
legű, még egyházi
viccgyűjteményt is
fordítottam és jelen-
tettem meg. Sok
minden foglalkoztat. 

– Nem hagyhat-
juk szó nélkül, hogy
Baricz Lajos jó hu-
morú székely ember,
ezért is népszerű. 

– Mindig szeret-
tem megnevettetni
az embereket. A mi-
sézéskor nem, de a
hirdetések alkalmá-
ból mindig elhang-
zik valami humoros
történet. Eseménye-
ink családiasak, vi-
dámak, nem
kötöttek. Erről házi-
gazdaként én is gon-
doskodom, hiszen
olyan ez, mintha ott-
hon lennénk Bor-
zonton, és a székely
emberek derűjével,

humorával fűszerezem a rendezvényeket. A
derű, a vidámság olyan, mint az ének, amit
mindenki szeret. Van elég okunk és alkal-
munk szomorkodni az életben. Az egyház ne
olyan legyen, hogy aki ide belép, annak az ar-
cára ráfagyjon a mosoly. 

– Meddig szolgálhatja még Baricz Lajos a
marosszentgyörgyi katolikus egyházközséget
(és nem csak)? 

– Ez elsősorban Istentől és az érsektől
függ. Istentől, hogy szolgálatképes állapot-
ban legyek. Az érseken pedig az múlik, hogy
mennyit tart szolgálatban. Három év múlva
hivatalosan nyugdíjba mehetek. Az öreg fát
azonban nehéz átültetni, és nem is tanácsos.
Nem szívesen mennék el, de ha az érseki ér-
tesítés jön, összepakolnék és sírva távoznék.
Vannak olyan kollégák, akik hivatalosan
nyugdíjba mentek, de tovább végzik a szol-
gálatot. Ennek örül az egyházmegye vezető-
sége is, mert kevesebben vagyunk, mint a
protestáns kollégák. Ha még bírja az egész-
ségem, nyugdíjazásomat követően is marad-
nék. Persze a hívektől is függ, mert az is
lehet, hogy meguntak és elkergetnek. Ha
pedig megérem a szépkort, akkor papi öreg-
otthonba vonulok Székelyudvarhelyre, ahol
majd a hozzám hasonló kollégákkal együtt
naponta megkérdezzük egymást, hogy kik
vagyunk, hol vagyunk... jól elleszünk. 

– A hétvégén volt pünkösd. Zárjuk beszél-
getésünket az ünnephez kötődő gondolatok-
kal. 

– Az itt töltött harminc év nem volt pün-
kösdi királyság. A pünkösdöm akkor kezdő-
dött, amikor idejöttem. Nemcsak a jópofa
székely fiatalember fejtette ki a tevékenysé-
get, hanem a Szentlélek irányításával végez-
tem a szolgálatot. A „lélek ott fúj, ahol akar,
árad és árad”, ki kell tárjuk a szívünket, hogy
Isten lelke utolérjen és munkálkodjon ben-
nünk. Ne álljunk ellen a lélek késztetésének,
ha mindig velünk van a Szentlélek, akkor a
mindennapi cselekedet pünkösd. Az egyház
élő közösség, Jézus Krisztus élő teste. A
Szentlelket mindenki azért kapta, hogy hasz-
nálja. Szolgálatom alatt arra törekedtem,
hogy lelkes ember legyek, és másokat is lel-
kesítsek. Ez egy szent szolgálat, az, aki lelki-
ismeretes, tisztességesen, becsületesen végzi
állapotbeli kötelességét, aki társában felfe-
dezi az embert és befogadja, boldog lehet.
Ahogy Pál apostol mondta, Isten kegyelmé-
ből vagyok, ami vagyok. És hála az Istennek,
vannak közöttünk tisztességes, jó emberek,
akik világiként is szentek lehetnek. Tanúság-
tételt téve kell élni. Példaképem édesapám,
akit a magam számára szentté avattam. Életé-
ben nem káromkodott, rosszat senkiről nem
mondott, csupán tette azt a dolgát, amit az
Úristen rá rótt. Végezni kell tisztességesen a
ránk hárult feladatot. 

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki  
Fotó: Vajda György (archív)

A Petky Dávid-szobor avatásán
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Harminc éve kényszerhelyzetben 

„Kalapos pap csávó” szolgálata Marosszentgyörgyön

Vajda György



Marosvécsen jártunkkor ter-
mészetesen nem hagyhattuk
ki a Kemény család kastélyát,
az egyik leghíresebb erdélyi
főúri hajlékot, az egykori Er-
délyi Helikon írótalálkozó
helyszínét, báró Kemény
János otthonát. Az elhúzódó,
de folyamatos felújítás alatt
álló kastélyban Nagy Kemény
Gézával beszélgettünk, és
noha elsősorban a kastélyban
szervezett kulturális esemé-
nyekre, valamint a turizmusra
voltunk kíváncsiak, olyan
hosszú és jó beszélgetés ke-
rekedett az interjúból, hogy
annak egészét egy későbbi
lapszámunkban fogjuk –
külön anyagként – megjelen-
tetni. Ezúttal csak a látoga-
tókra térünk ki. 

– Egyre többen kíváncsiak a kas-
télyra. A látogatók 90 százaléka ma-
gyar ajkú, 10 százaléka román,
illetve egy-két külföldi is jön. A ro-

mánok elindultak Erdélyt megis-
merni – nyilván ennek gazdasági
háttere is van, mert elkezdték adni
mindenkinek az utazási csekkeket,
amelyeket itt is be lehet váltani.
Gyakran szembesülök olyan kérdé-
sekkel, hogy nem baj-e, ha itt romá-
nul beszélnek, ugyanakkor közöttük
is vannak olyanok, akik abszolút fel
vannak készülve. Volt nálam pél-
dául egy öreg házaspár – mai napig
jó kapcsolatban vagyunk –, akik
ebben a szobában (Kemény Au-
guszta szobájában – a szerk.) el-
mondták, hogy mit képvisel ez a
kazettás mennyezet. Kiderült, hogy
az úriember erről a kastélyról írta a
diplomadolgozatát, de azelőtt még
soha nem járt itt. Szinte jobban is-
merte a kastélyt, mint én. Egy târ-
goviştei román ember. Úgy mondta
ki a Keményt, a Bornemisszát, a
Bánffyt, mintha magyar lenne. Azt
mondta, úgy tiszteli az erdélyi ma-
gyar nemeseket, hogy meg akart ta-
nulni magyarul. Vannak ilyen

emberek. A román vendégek kette-
sével, négyesével, hatosával jön-
nek, és van egy-két nagy utazási
iroda Bukarestben, amelyekkel szó-
ban leszerződtem, és amelyek bu-
szos kirándulásokat szerveznek ide.
Számukra én készítem el a látoga-
tási terveket: marosvécsi kastély,
szászrégeni hegedűgyár és gernye-
szegi kastély, hogy Kálmin (gróf
Teleki Kálmán – a szerk.) segítsek,
és ő segítsen rajtam. Nálam belépő
van, nála adomány. Akik jönnek,
azokat őszintén érdekli a kastély,
sokan utánaolvasnak, hogy hova ér-
keznek, az idegenvezetők – általá-
ban fiatalok, kolozsváriak – is
felkészültek. Az erdélyi román láto-
gató kimondottan érdeklődik. Per-
sze van mindig egy-kettő, aki
beleköt ebbe-abba, hogy például
miért nincs kitéve a zászló. Én erre
fel vagyok készülve, és mindig azt
mondom, a zászlót akkor fogom ki-
tenni, amikor Románia bocsánatot
kér a szüleim haláláért. De az álta-

luk tanúsított érdeklődés ettől elte-
kintve őszinte. 

Az idegenvezetés és kastélytú-
rák mellett számos programot is
szervezünk (ezekről a későbbi in-
terjúban részletesen beszámolunk
– a szerk.), amelyeknek köszönhe-
tően igen sokan visszatértek és
visszatérnek hozzánk, és a külföl-
dön élő, dolgozó rokonságot is el-

hozzák a kastélyba. Persze nem va-
gyunk könnyű helyzetben, a kas-
tély karbantartása nagyon sok
energiánkat felemészti, jelenleg
egyedül végzek mindent, a fűny-
írástól a vakolásig. Várjuk, hogy
véget érjen a vírusjárvány, hogy
újra kinyithassuk a kastély kapuit
a látogatók előtt – mondta Nagy
Kemény Géza. 

„Őszinte érdeklődést tapasztaltunk”

Árvíz és beruházások
– Az előző két évben komoly be-

ruházások zajlottak a marosvécsi
önkormányzatnál. Sajnos a tavaly
az árvíz óriási károkat okozott. A
polgármesteri hivatal melletti pa-
takszeri patak öntött ki, ennek a
medrét a tavaly ősszel végül sike-
rült újra szabályozni. Azelőtt is volt
ugyan szabályozva, de annak a
nagy víznek, ami lezúdult, nem tu-
dott ellenállni. Rengeteg kertet, ud-
vart elöntött, elég nagy volt a kár. A
határon ezelőtt húsz évvel, még az
alpolgármesterségem idején készí-
tettünk egy védőgátat, de az földből
volt. Az eltelt évek alatt annyira le-
roskadt, hogy átütött rajta a víz. Azt
is újraépítettük. Mindez óriási beru-
házás volt, saját pénzből, mert a
vízügytől összesen 3500 lejt kap-
tunk hídépítésre. A kárvallott lako-
sok sem kaptak kártérítést.
Idecspatakon is voltak gondjaink az
árvíz miatt, kértük a vízügyet, hogy
az ottani patakot szabályozza. Ne-
kifogtak, remélem, hogy az idén be-
fejezik az Idecs és Idecspatak
közötti részt. 

Ugyancsak a tavaly 11,8 kilomé-
ternyi utcát sikerült leaszfaltoz-
nunk. A munkálatokat a Geiger cég
végezte, mi a vidékfejlesztési prog-
ramon (PNDR) keresztül nyertük
meg a pályázatot. Ez a 11,8 kilomé-
ternyi aszfalt 99 százalékban fedi
Marosvécs és Disznajó minden ut-
cáját. Nagyon meg voltunk elé-
gedve, jó minőségű az aszfalt, a cég
nagyon jó munkát végzett, min-

denre odafigyeltek. Erdőidecsen két
új hidat is építettünk, nagy befekte-
tés volt, ehhez önrésszel is hozzájá-
rultunk. Emellett minden évben a
község területén lévő összes aszfal-
tozatlan utcát lekövezzük, meghen-
gereljük. 

További pozitívum, hogy ugyan-
csak az Európai Unió által finanszí-
rozott, országos vidékfejlesztési
programon keresztül nyertünk egy
55.278 eurónyi értékű projektet,
amelynek keretében a Marosvécsi
Polgármesteri Hivatal épületét és
az ebben lévő kultúrotthont, vala-
mint a disznajói kultúrház külső ré-
szét felújítottuk. A belső terek
főjavítását magunk fedezzük.
Mindkét épületben a laminált pad-
lót felszedtük, és régi stílusú, gyö-
nyörű cserefa parkettet tettünk a
helyére, remélem, ez egy életen ke-
resztül fog tartani. 

Tavasszal a járvány idején is dol-
goztunk, az egész község – Maros-
vécs, Disznajó, a két Idecs és
Erdőszakál – területén modernizál-
tuk a közvilágítást: a mellékutcákban
eddig csak minden második oszlo-
pon volt égő, most mindegyikre gaz-
daságos világítótestet szereltünk, a
főút mentén 53 wattosakat, az utcák-
ban 23 wattosakat. Ezt ugyancsak
saját tőkéből fedezzük. 

Erdőszakálon is főjavítást, kerí-
tésjavítást végeztünk a kultúrháznál
és egyéb középületeknél, ezt is ön-
részből. 

Ami számunkra szintén nagyon
fontos: az idecspataki és erdőidecsi
vízbevezetési projekt vége felé já-
runk. Lassan nyolc éve dolgozunk
rajta, de most úgy néz ki, hogy két
hónapon belül átadásra kerül a víz-
vezeték. Ez azt jelenti, hogy Erdő-
szakálon kívül a község minden
településén lesz vizünk. Marosvé-
csen és Disznajón már több mint tíz
éve megoldottuk, most a két Idecs
következik.
Be szeretnék vezetni a földgázt

Nemrég beszéltem a céggel,
amelyik a földgáz bevezetésével
kapcsolatos előtanulmányt készíti –
mondta Ördög Ferenc polgármester.
– Remélem, ezt is sikerül megvaló-
sítanunk, bár nem lesz egyszerű.
Egyelőre Marosvécsre és Diszna-
jóra tervezzük bevezetni a földgázt.
Az előtanulmány készítői már a
végső fázishoz értek, rövid időn
belül átadják a terveket. Úgy sze-
retnénk, ha állami forrásból a lako-
sok kapujáig érne a vezeték,
ahogyan az a vízvezetékkel is volt.
A gázvezetéket Szászrégenből hoz-
nák idáig.

A földgáz bevezetéséhez hasonló
mértékű megvalósítás és siker lenne
a csatornahálózat kiépítése. Ezzel
kapcsolatosan megnyertünk egy ál-
lami projektet, a kivitelezés
19.600.000 lejnyi befektetést igé-
nyel. Megvolt a versenytárgyalás, a
kivitelező cég dolgozik a projekten,
és úgy tűnik, hogy idén augusztus-
ban nekifognak a munkának 
Marosvécsen és Disznajón. Szenny-
vízfeldolgozót nem létesítünk, 
lépéseket tettünk annak érdekében,
hogy ezt az Aquaserv vegye át, és
vigyük le Szászrégenbe. Felfalun

már nekifogtak, ugyanaz a cég
végzi majd itt is a munkálatokat.

További célunk, hogy Erdősza-
kálra vizet vezessünk, hogy ott és
Erdőidecsen a mellékutcákat leasz-
faltozzuk. Régi projektünk – eddig
pénzhiány miatt nem valósult meg
– a sportterem építése. Három évvel
ezelőtt megvolt a versenytárgyalás
a munkálatok végzésére. Saját tőké-
ből szerettük volna finanszírozni, de
mindig közbejött valami fontosabb,
így még nem tudtuk  elkezdeni az
építést. Nagyon szeretném a követ-
kező négy évben megoldani ezt a
problémát. 

Mindezek mellett az öt faluból
álló községben rengeteg a munka,
de úgy gondoljuk, ha az ember jól
gazdálkodik, kicsi pénzből is lehet
dolgozni. 16 éve vagyok polgár-
mester, a hiányosságokkal is tisztá-
ban vagyok, de ezek nem
érdektelenségből, nemtörődömség-
ből vagy hanyagságból fakadnak,
hanem pénzhiányból vagy objektív
okokból. Ha az egészségünk meg-
engedi, továbbra is úgy visszük a
stafétabotot, ahogyan eddig.
Pezsgő kulturális élet

A vírusjárvány előtt kulturális
téren nagyon jól álltunk, persze
most leállt minden. Marosvécsen
nagyon jó tánccsoportunk van, két
csoportból, a nagyobbakéból és a
kisebbekéből tevődik össze. Disz-
najón van egy nagyon ügyes tánc-
csoportunk, Marosvécsen pedig
színjátszó csoporttal is büszkélked-
hetünk. Ennek a tagjai többnyire
házasok már, de még mindig nagy
szeretettel játszanak. Nagyon sok
meghívásnak tettek eleget, ahogyan
a tánccsoportjaink is. Utóbbiakat
egy tanárnő és egy tanítónő koordi-
nálja mind Marosvécsen, mind
Disznajón. A román falvak mind-
egyikében van tánccsoport, mind a
kisebbeknek, mind a nagyobbnak.
Jelentős esemény a híressé vált ma-
rosvécsi cseresznyevásár, amelyet
összevontunk a falunappal, ám az

idén ez az ismert körülmények
miatt sajnos elmarad. A község kul-
turális életében továbbá igen fontos
szerepe van Nagy Kemény Gézá-
nak, aki a család által visszaszerzett
marosvécsi Kemény-kastélyt igaz-
gatja, és számos kulturális rendez-
vényt szervez a különböző
találkozóktól a kastélynapokig.
Nem volt megbetegedés 
a községben

A koronavírus miatt a betegott-
honnál elkülönítőben volt mind a
215 alkalmazott, nekik kellett a
kosztot és a szállást fizetniük. Úgy
volt, hogy ezt mi kell álljuk, de
végül a Maros Megyei Tanács kiu-
talja rá a pénzt. Egyéb különleges
eset nem volt, betegeink nem vol-
tak, a külföldről hazajött szemé-
lyek, családtagok az előírás szerint
14 napon keresztül el voltak külö-
nítve, kevesen kértek közülük élel-
met vagy segítséget. Van két
alkalmazott asszisztensünk, ők jár-
tak hozzájuk és bevásároltak nekik. 
Továbbra is jók a testvértelepülési
kapcsolatok

A magyarországi Diósddal jö-
vőre a testvértelepülési kapcsolat ti-
zenötödik évfordulóját fogjuk
ünnepelni. Az idei találkozónk a
vírus miatt sajnos elmaradt. Minden
év tavaszán, május körül érkezik a
diósdiak küldöttsége, részt vesznek
a hagyományos marosvécsi disznó-
vágáson. Erre mindig meghívjuk az
egész falut, 250-300 látogató jön el.
Van zenekar, nagyon jó a hangulat.
A tavaly mi jártunk Diósdon, a pol-
gármesterük azt szeretné, hogy ezen-
túl minden évben kétszer
találkozzunk, egyszer itt, egyszer
pedig ott. Szeptemberben megyünk
hozzájuk. Nagyon sok barátság ala-
kult ki az évek során, a küldöttségek
nem panziókban, hanem helyi – ma-
rosvécsi és diósdi – családoknál al-
szanak, és ez összekovácsolt
mindannyiunkat. 
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Árvíztől az aszfaltútig
(Folytatás az 1. oldalról)



Az éllovas és címvédő Ferencváros
1-0-ra nyert az Újpest vendégeként a
labdarúgó OTP Bank Liga 20. forduló-
jából elhalasztott, és szerdán bepótolt ta-
lálkozón.

Az Újpest álmos adogatásával kezdő-
dött a mérkőzés, majd a Ferencváros a
7. percben a találkozó első helyzetéből
megszerezte a vezetést: gyors összjáték
után Boli 19 méterről, középről már üre-
sen lőhetett a jobb alsóba. A folytatásban
a ritmust olykor felpörgető vendégek Boli
kiugratásaival veszélyeztettek, eközben
az egyre inkább magára találó hazai
együttes Simon lövéseivel – a szélső a 26.
percben távolról a lécet találta el – keltett
zavart Dibusz kapuja előtt.

A szünet után is nyílt maradt a játék,
amelyben a korábbinál nagyobb sebes-
ségi fokozatba kapcsolt Újpest húsz per-
cen át irányított, de lehetőségeit nem
tudta egyenlítésre váltani. A Ferencvá-
ros idővel átvette a kezdeményezést, tel-
jesen az ellenőrzése alatt tartotta a
meccset. A vendégek előtt több helyzet
adódott, hogy újabb góllal zárják le a
mérkőzést, de könnyelmű hibákat vétet-
tek, így nem változott az eredmény.

A hajrában Burekovic felrúgta Lov-
rencsicset a vendégek 16-osánál, ezért
megkapta második sárga lapját, és idő
előtt mehetett az öltözőbe.

Ahogy ősszel, ezúttal is Boli egyetlen
találata döntötte el a fővárosi derbit. A
Ferencváros ezzel a találkozóval utol-
érte a mezőnyt, az éllovas előnye a ta-
bellán kilenc pontra nőtt a második
helyezett MOL Fehérvárral szemben.

Az Újpest rossz sorozata tovább foly-
tatódott a Ferencváros ellen: a lilák
2015. december közepe óta nem tudták
legyőzni a zöldeket.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, a 20. fordulóból elhalasztott

mérkőzés: Újpest FC – Ferencvárosi TC 0-1 (0-1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, zárt kapuk mögött, vezette:

Berke.
Gólszerző: Boli (7.).
Sárga lap: Burekovic (31., 92.), illetve Zubkov (71.), Boli (83.).
Piros lap: Burekovic (92.).
Újpest: Pajovic – Balázs B., Heris, Ristevski, Burekovic –

Nwobodo, Onovo (85. Koszta) – Simon (79. Perosevic), Rácz (64.
Zsótér), Pauljevic (64. Calcan) – Novothny.

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Botka, Civic – Ha-
ratin, Sigér (89. Vécsei) – Zubkov (83. Skvarka), Isael, Nguen
(68. Somália) – Boli (83. Szihnyevics).

Eredményjelző
Labdarúgó OTP Bank Liga, 20. forduló: Újpest FC – Ferenc-

városi TC 0-1; 26. forduló: Budapest Honvéd – Debreceni VSC
3-1, Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC 1-1, Kisvárda
Master Good – Újpest FC 1-0, Diósgyőri VTK – Mezőkövesd
Zsóry FC 1-0, Paksi FC – MOL Fehérvár FC 0-0, Kaposvári
Rákóczi FC – Zalaegerszeg 0-6.

A tabella
1. Ferencváros 26 18 6 2 48-21 60
2. Fehérvár FC 26 15 6 5 47-23 51
3. Mezőkövesd 26 13 6 7 37-22 45
4. Diósgyőr 26 12 4 10 36-33 40
5. Puskás AFC 26 10 10 6 40-32 40
6. Honvéd 26 10 7 9 28-33 37
7. Kisvárda 26 10 4 12 36-36 34
8. ZTE 26 8 7 11 40-37 31
9. Debrecen 26 9 3 14 38-49 30
10. Újpest 26 8 5 13 31-39 29
11. Paks 26 8 5 13 30-42 29
12. Kaposvár 26 3 1 22 19-63 10

Szoboszlai Dominik góllal járult hozzá a Red Bull Salzburg labdarú-
gócsapatának 5-0-s győzelméhez az Osztrák Kupa péntek esti, klagenfurti
fináléjában. A 19 éves magyar válogatott középpályás a másodosztályú
Austria Lustenau elleni döntőben – amely a koronavírus-járvány miatt fél-
beszakadt idény első tétmérkőzése volt az újraindulást követően Ausztri-
ában – a 20. percben szabadrúgásból talált be, a 16-os bal oldaláról, éles
szögből. Szoboszlai végig a pályán volt a zárt kapuk mögött rendezett ösz-
szecsapáson. A salzburgiaknak ez volt a hetedik kupasikerük, ezt megelő-
zően 2012-ben, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben és tavaly
nyerték meg a trófeát.

Szoboszlai góllal járult hozzá 
a Salzburg Osztrák Kupa-győzelméhez

Folytatódott az Újpest rossz sorozata 
a Ferencváros ellen

Két hét múlva újraindulhat az 1.
ligás labdarúgóidény, tegnaptól
pedig a felkészülés is teljes csapat-
tal történhet a június 1-jétől érvé-
nyes enyhítések következtében.
Mielőtt a Hivatalos Közlönyben
megjelentek volna a sportélet újra-
indulását szabályozó előírások, az a
hír járta, hogy a csapatoknak karan-
ténban kell maradniuk, ez pedig kis
híján lázadáshoz vezetett a klubok
és játékosok körében.

Több klub vezetője jelezte, hogy
két hét elkülönülés és három nega-
tív koronavírusteszt után diszkrimi-
náció a focistákkal szemben elvárni
tőlük, hogy maradjanak távol a csa-
ládjuktól, miközben minden más
munkavállaló gyakorlatilag korláto-
zások nélkül, a munkahelyen köte-
lező néhány óvintézkedéstől
eltekintve, szabadon mozoghat.

Maguk a labdarúgók is megszólal-
tak, néhányan azt is megkockáztat-
ták, hogy inkább abbahagyják a
sportolást, mint hogy újabb heteket
kelljen elszigeteltségben töltsenek.
A Hivatásos Labdarúgóliga főtit-
kára, Justin Ştefan nyílt felhívást in-
tézett a hatóságokhoz, hogy
szüntessék meg a sportolók hátrá-
nyos megkülönböztetését, hiszen
Európában, ahol újrakezdődtek a
bajnokságok, sehol nem kötelezik
karanténra a csapatokat. A labdarú-
gók fiatalok, edzettek, a veszélyez-
tetettségük minimális,  nem értik,
miért pont az esetükben szigorúb-
bak a szabályok, mint az átlagem-
berek számára.

Továbbá az is hátrányos megkü-
lönböztetés szerintük, hogy míg a
szabadtéri előadásokat legfeljebb
500 nézővel engedélyezték, a mér-
kőzésekre nem mehetnek be még
ennyien sem, holott a jóval nagyobb

kapacitású lelátókon nem lenne
nehéz tiszteletben tartani a  távol-
ságtartás szabályait.

A nézőket ugyan még nem enge-
dik a meccsekre, de a hivatalossá
vált változat szerint a játékosok két
hét elkülönítés után hazatérhetnek a
családjukhoz. Ehhez saját felelős-
ségre tett nyilatkozatot kell áláír-
niuk, hogy a mérkőzéseken
tiszteletben tartják a szabályokat.
Ezek között egyebek mellett az áll,
hogy minden játékosnak saját üveg
vize kell legyen, saját védőfelszere-
lése, fertőtlenítőszere és egyszer
használatos pohara. Tilos a kézfo-
gással, öleléssel történő üdvözlés, a
mezcsere, a találkozók utáni sajtó-
tájékoztatót pedig kizárólag online
tartják meg.

Szigorúan szabályozzák, hogy
adott pillanatban hányan, kik és hol
tartózkodhatnak a pályán, annak
környékén és a lelátókon.

Amennyiben  valamelyik játé-
kosnál kimutatják a koronavírus-
fertőzést – áll a dokumentumban –,
alkalmazzák a standard járványügyi
eljárást, az érintett és a vele kapcso-
latba került személyek elkülönítésé-
vel. Arra nem térnek ki, hogy kiket
tekintenek kapcsolatnak, és miként

érinti ez a csapat további mérkőzé-
seit.

Ha az 1. ligát nem tudták volna
folytatni, a klubok a televíziós köz-
vetítési jogok nélkül maradhattak
volna, ami a többségük esetében a
fizetésképtelenséggel lett volna
egyenértékű.

Zöld utat kapott a labdarúgó 1. liga

Pénteken Budapest 22. kerületé-
ben, a Városházán köszöntötték a
Budafoki MTE labdarúgó-együtte-
sét, amely 74 év után feljutott az él-
vonalba, ugyanakkor a klub
stratégiai együttműködési megálla-
podást írt alá az önkormányzattal –
számolt be a Nemzeti Sport. Az
egyezmény alapján a helyi önkor-
mányzat mindenben támogatja a
kerület futballcsapatát. 

Mint egykori edző, Karsay Fe-
renc polgármester köszöntötte va-
lamennyi trénert (Csizmadia
Csaba, Vitelki Zoltán, Dajka
László, Gálhidi György, Prukner
László, Tóth Bálint), akik az elmúlt
években hozzájárultak a munká-
jukkal a sikerhez. Németh Zsolt, a
térség országgyűlési képviselője
az eseményen bejelentette, hogy
az NB I-be és az NB II-be frissen
feljutott alakulatok a járványhely-
zet miatt külön költségvetési tá-
mogatásban részesülnek a
kormánytól. 

A klub magyar–ausztrál tulajdo-
nosa, Bélteky Róbert családi okok-
ból nem tudott részt venni az
ünnepségen, viszont üzenetében
hangsúlyozta, noha maga is futbal-
lozott, és a Melbourne Victory tu-
lajdonosaként ausztrál bajnoki

címet is ünnepelhetett, sohasem
okozott neki a futball olyan nagy
örömöt, mint a Budafok NB I-be
jutása. 

Az ünnepség csúcspontjaként a
74 év utáni feljutás emlékére ké-
szült érmet vették át a labdarúgók
és a klub minden alkalmazottja
Vizi Sándor elnöktől a pályamun-
kásokig, Kiss Norbert ügyvezető
pedig kitüntetést adott át Jakab Já-
nosnak tiszteletbeli elnökként elért
150. NB-s mérkőzése emlékére –
tudhattuk meg a sportlapból. 

Az ősztől a Budafok színeiben
hatodik bajnoki idényét kezdő csa-
patkapitány, az NB II gólkirálya,
Kovács Dávid elmondta, hogy a
csapat célkitűzése az élvonalban
maradás. 

Mint ismeretes, az 1912-ben ala-
pított, patinás budafoki klub labda-
rúgócsapata 1946 után másodszor
jutott fel az első osztályba a lefújt
NB II-es bajnokság második helye-
zettjeként, vezetőedzője pedig nem
más, mint az ASA serdülőcsapatá-
ban is pallérozódott futballista, a
12-szeres magyar válogatott labda-
rúgó Csizmadia Csaba, aki profi
pályafutása alatt többek között az
FC Fehérvár, az SV Mattersburg, a
Slaven Belupo, a Ferencváros, a
Lombard Pápa és a Budafoki MTE
hátvédje volt.

Csizmadiáékat fogadták 
a Városházán
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Czimbalmos Ferenc Attila

A ferencvárosi kapus, Dibusz Dénes véd a labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójában játszott Újpest FC – Ferencvárosi TC zárt kapus mérkő-
zésen a budapesti Szusza Ferenc Stadionban 2020. május 27-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB rangadóval indulhat újra a felsőházi rájátszás 
Fotó: DigiSport

Bálint Zsombor
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Férfikosárlabda – hogyan tovább?

Az ősszel kezdődő bajnokságban is rajthoz
áll a Marosvásárhelyi CSM férfikosárlabda-
csapata – mondta Szászgáspár Barnabás, a
klub alelnöke, aki egyben a kosárlabda-szak-
osztályt is irányítja. Ifjúsági játékosokkal,
azon a szinten, amelyen az előző idényben is

működött a másodosztályban a csapat, min-
denképpen indulnak, de abban reménykedik,
hogy azért ennél többre lehet számítani.

Ha a klub tudja biztosítani a működés mi-
nimális feltételeit, talán ismét a csapat mellé
áll a marosvásárhelyi kosárlabda régi támo-
gatója, Virgil Mailat üzletember, aki majd a
játékosok fizetésére tud fordítani bizonyos
összeget – reménykedett. Márpedig, ha egy
minimális alapot meg tudnak teremteni, több
játékos szívesen jönne haza, hiszen nem iga-
zán jött be a számításuk ott, ahová szerződ-
tek.

„Ezeknek a fiúknak nincs túlzott igényük
– mondta Szászgáspár –, csak a minimális, és
az, hogy amit ígérnek, azt mindenki tartsa
be.”

Engi-Rosenfeld Dávid és Sánta Szabolcs
is hazajönne, utóbbi pedig gyerekcsoportok-
kal is szívesen foglalkozna, ha teljesülnének
a minimális feltételek, illetve Steff Norbert is
meggyőzhető lenne, hogy miután teljesen
rendbe jött a térdműtéte után, ismét pályára
lépjen. Ha pedig Bölöni Tamás is maradna –
márpedig adott feltételek mellett miért ne ma-
radna –, a csapat szintje bőven az 1. liga fölé
nőne, és ismét megpróbálhatnák a feljutást az
élvonalba – vélte a sportvezető.

Mindennek két-három héten belül kell tisz-
tázódnia, akkor kiderül, hogy lesz-e olyan
férfikosárlabda-csapata az új idényben Ma-
rosvásárhelynek, amely képes lehet ismét az
élvonalba jutni, vagy marad a kizárólag ifikre
építő együttes a túlélés egyetlen céljával.

Mint ismert, a járvány miatt a Román Ko-
sárlabda-szövetség közgyűlését elhalasztot-
ták, így az új bajnoki idényről, annak
rendezéséről egyelőre semmit nem lehet

tudni. Augusztusban, az idő előtt lezárt idény
miatti kárpótlásul nyári ligát szerveznek, ki-
zárólag hazai játékosokkal. Ha összejön a

fennebb vázolt optimista változat, ebben a
nyári ligában a CSM akár igen jó képességű
csapatot is kiállíthat.

Bálint Zsombor

Eb-selejtező: Jövőre halaszthatják a novemberi mérkőzéseket
A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) jövőre halaszthatja a novemberben ese-

dékes férfi-Európa-bajnoki selejtezőket, miután a 2021-es, Csehországban, Georgiában,
Németországban és Olaszországban sorra kerülő Eb-t 2022-re halasztották. Az egyik el-
képzelés szerint a 2021 februári selejtezőablakhoz csatolják a novemberi két fordulót, így
akkor kettő helyett négy meccset játszanának a csapatok. Az is elképzelhető, hogy jövő
nyáron, az olimpiai kvalifikációs tornák előtt rendezik majd meg ezeket a mérkőzéseket.

Az F csoportot vezető magyar válogatott februárban két győzelemmel kezdte meg sze-
replését az Eb-selejtezőben Szlovénia és Ukrajna ellen, és november 27-én Ausztriában,
három nappal később pedig Szlovéniában lépne pályára. Románia az A csoportban Spa-
nyolország, Lengyelország és Izrael társaságában küzd a kiadó helyekért. November 27-
én a lengyelekkel hazai pályán, majd 30-án a spanyolokkal idegenben csatázna az
együttes, amely mindkét eddigi meccsét elvesztette: Kolozsváron Spanyolországtól, majd
Tel-Avivban Izraellel szemben maradt alul.

Fotó: Nagy Tibor Fotó: FRB

Kontaktsport-e a kézilabda?

Ismét használhatják a sporttermeket a profi
sportcsapatok – jelentették be a június 1-jétől
érvényes enyhítő intézkedéseket a hatóságok.
Az edzéseket azonban csak egyénileg, illetve
kisebb csoportokban lehet végezni, illetve az
engedmény a kontaktsportokra nem vonatko-
zik.

Marosvásárhelyen az egyetlen csapat,
amely érdekelt lehetne a mostani intézkedés-
ben, a CSM női kézilabdacsapata, amelyre az
edzések engedélyezését követő 30 nap után
osztályozó vár. 

A csapat menedzsere, Claudiu Evi azonban
attól tart, hogy a „kontaktsportok” kifejezés a
kézilabdára is vonatkozik. Szó ami szó, a ha-
tóságok kommunikációja nem először hagy kí-
vánnivalót maga után (nem csak a sport terén),
amiből az érintettek sokszor csak keveset ér-
tenek. És az is igaz, hogy egy olyan sportágról
van szó, amelyben az ütközések a játék részét
képezik, az ellenfelek között intenzív fizikai
kapcsolat van, és az egyéni edzéseknek ilyen
szempontból minimális a jelentőségük.

Mindezt még tisztázni kell, mondta, illetve
azt is közölte, hogy az edzések megkezdésé-
nek időpontjaként azt a napot veszi majd fi-
gyelembe a szövetség, amikortól teljes
létszámban, korlátozások nélkül lehet majd ed-
zeni. Szerinte július közepe után lehet majd
csak szó az osztályozó tornáról, de inkább au-
gusztusban, az új idény megkezdése előtt.

Ez a torna amúgy számos tisztázandó kér-
dést vet még fel, hiszen a játékosok szerződé-
sei június végén lejárnak, megnyílik az új
átigazolási időszak, így az osztályozó tornát
teljesen más keretekkel lehetne majd leját-
szani, ha a szövetség nem hoz egy olyan dön-
tést, hogy csak azokat a játékosokat engedje
pályára lépni, akik az előző ciklusban is a részt
vevő csapatok tagjai voltak.

Ehhez azonban szükség van a játékosok be-
leegyezésére is, illetve nehezen elképzelhető,
hogy amennyiben időközben máshová szer-
ződtek, az új klubnak ne lenne ebbe beleszó-
lása. Mind olyan kérdés, amelyre ma még nem
ismert a válasz.

Ami a marosvásárhelyi klubot illeti, a foly-
tatást mély homály fedi. A csapat legjobbjait
már régóta próbálják elcsalogatni élvonalbeli
klubok, és ha eddig még nem ís írtak alá más-
hová, ez nem jelenti, hogy nem fogják meg-
tenni, így részvételük az osztályozón ennek a
feltétele. Hasonlóan a két tavasszal leszerző-
dött idegenlégiós, akiket éppen az osztályo-
zóra hoztak, de egy percet sem tudtak játszani,
és akiknek június végén lejár a szerződésük, a
meghosszabbítás pedig a szabályok szerint mi-
nimum hat hónapra lenne érvényes.

A klubnál az anyagi háttér is bizonytalan,
így ha sikerülne is kivívni a feljutást, igen bo-
nyolult lenne olyan keretet összeállítani, amely
képes lenne helytállni az élvonalban.

Claudiu Evi elmondta: nem túl optimista,
ami a CSM helyzetét illeti, a korábbi Olimpic
magánklub keretei között pedig képtelenség

lenne kizárólag szpon-
zorokkal élvonalbeli
csapatot működtetni.
Egyetlen, magán-
szponzorok által működ-
tetett csapat sincs ma a
női kézilabda élvona-
lában. A legsötétebb
forgatókönyvként akár
meg is szűnhet a ma-
rosvásárhelyi felnőtt
női kézilabdacsapat –
vélte.

Egyelőre azonban
a lehető legjobban
szeretnék előkészíteni
az osztályozót, meg-
próbálnak feljutni a
MOL ligába, utána
pedig meglátják,
hogy milyen támoga-
tásra számíthatnak a
város és a szponzorok
részéről.

Eldőlt, hol kezdődik 
a Forma–1-es szezon

Zöld utat kapott a Forma–1-es Osztrák
Nagydíj, így várhatóan júliusban Ausztri-
ában megkezdődik a koronavírus-járvány
miatt eltolódó szezon.

A végső szót az osztrák egészségügyi
minisztérium mondta ki szombaton, a jú-
lius 5-én és 12-én sorra kerülő dupla ver-
senyhétvégét ugyanakkor zárt kapuk
mögött kell megrendezni Spielbergben.

A szabályok értelmében a csapattagok-
nak negatív vírustesztet kell produkálniuk
annak érdekében, hogy belépjenek az or-
szágba, a helyszínen
pedig 2000 főben maxi-
malizálták a részt vevő
dolgozók összlétszámát.
Az istállók képviselőit
külön szállodában helye-
zik majd el.

Osztrák sajtóértesülé-
sek szerint a spielbergi
duplázás esetén – az
egyszerűbb utazás érde-
kében – nem a Brit,
hanem a Magyar Nagy-
díj következne, mégpe-
dig július 19-én.

Ezt követően térne a
mezőny Silverstone-ba,
ahol augusztus 2-án és 9-

én is lenne futam. Augusztus 16-án Barce-
lona, augusztus 30-án Spa, míg szeptember
6-án Monza lenne a helyszín, és a Forma–1
csak ezek után utazna a tengerentúlra.

A Forma–1 vezetése 15-18 verseny
megrendezésében bízik azok után, hogy a
pandémia miatt a márciusi Ausztrál Nagy-
díjat törölték, majd sorrendben a bahreini,
a vietnami, a kínai, a spanyol, az azeri és a
kanadai viadalt is elhalasztották. A hol-
land, a monacói és a francia versenyt
ugyancsak törölték.

Négy csapat a megyéből 
a döntő tornákon

Közzétette a Román Kosárlabda-szövet-
ség azoknak a csapatoknak a listáját, ame-
lyek részt vehetnek az augusztusra
tervezett döntő tornákon az ifjúsági baj-
nokságokban. Ezek között három maros-
vásárhelyi és egy szászrégeni csapat is
található. A legutóbbi döntés értelmében a
bajnokságok márciusi felfüggesztésekor a
rangsorban legjobban álló nyolc csapat
részvételével korosztályonként megren-
deznék a döntő tornákat, ellentétben a fel-
nőttbajnokságokkal, amelyeket véglegesen
berekesztettek.

A szövetség elnöke magyarázatot is
fűzött a döntéshez. Horia Păun elmondta,
minden bajnokságot kívánatos a pályán
befejezni, a felnőttek esetében azonban
ez kivitelezhetetlen, tekintve, hogy május
végén lejártak a szerződések a játékosok-
kal, a csapatok jelentős mértékben tá-
maszkodnak az idegenlégiósokra,

akiknek a többsége hazautazott, és lehe-
tetlen lett volna a jelenlegi helyzetben
visszahozni őket. Különösen a nyári idő-
szakra nem, amikorra remélhetőleg lehet-
ségessé válik a mérkőzések
megszervezése. Más a helyzet az ifjúsá-
giakkal, hiszen a csapatokat helyi játéko-
sok alkotják, elsöprő többségben
azokban a városokban élnek, ahol a csa-
pat is működik, így nekik nem okoz ne-
hézséget, hogy nyáron pályára lépjenek,
akár szabadtéren is, ha más lehetőség
nem adódik.

Marosvásárhelyről a fiúknál az U14-es
korcsoportban a Sportlíceum csapata vehet
részt a döntő tornán, míg a lányoknál
három csapat is érdekelt a megyéből. U16-
ban a Szászrégeni Lucian Blaga líceum,
U15-ben a Marosvásárhelyi CSM, míg
U13-ban a Marosvásárhelyi Gladius indul-
hat a döntő tornán. (bálint)

Bálint Zsombor

Fotó: MTI

Fotó: Nagy Tibor
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Minden egyetem egy kattintásnyira 

a felvi.ro weboldalon
Az Országos Magyar Diákszövetség legújabb
projektje, a felvi.ro, Románia összes felsőok-
tatási intézményének kínálatát listázza ma-
gyar nyelven. Az oldal elsősorban a
középiskolásokat segíti a továbbtanulás fo-
lyamatában, de több olyan funckióval is ren-
delkezik, amely egyetemistáknak is szól. 
Tudtad, hány szak van Romániában?

„90 egyetem, több mint 500 kar és közel 2300 szak.
Mindezek magyar nyelven elérhetők a www.felvi.ro
oldalon. Csapatunk nem csak az egyetemek adatbázi-
sát készítette el, hanem bentlakásokat, lakáskereső és
munkaközvetítő oldalakat, diákélettel kapcsolatos in-
formációkat, egyetemi diákszervezeteket, szakosztá-
lyokat, szakkollégiumokat is listáz. A felvi.ro célja,
hogy a középiskolások és az egyetemisták egy helyen
találjanak meg minden információt az egyetemi élettel
kapcsolatban, bármelyik romániai városban tanulná-
nak tovább’’ – mondta el az online sajtótájékoztatón
Andacs Zsolt-Levente, az Országos Magyar Diákszö-
vetség elnöke.
Az oldal szíve a keresőmotor 

Minden adatbázisban különböző szűrők segítségé-
vel lehet keresni, az egyetemeket városok és kulcssza-
vak alapján, a szakokat város, képzési nyelv, kedvenc
tantárgy és kedvenc szakirány szerint. Emellett hasz-
nos tippek és egy egyetemi szótár is várja a fiatalokat.
„A diákélet útvesztőiben az egyetem kiválasztásától a
szállás megtalálásán keresztül a nagyvárosban való tá-
jékozódásig, és még az egyetemi évek alatt felmerülő
problémák megoldásában is segítünk. Az egyetemis-
táknak kreditszámláló és diákmeló keresőoldalak van-
nak, és hamarosan a mesterszakokkal is bővül az oldal
kínálata” – mutatja be az oldal funkcióit Lázár Beáta,
a felvi.ro projektmenedzsere. 
Hiánypótló jelleggel jött létre

Az OMDSZ 2013-ban adta ki utoljára Egyetemi ka-
lauz című kiadványát, amely egy vaskos kötetben ösz-
szesítette a romániai felsőoktatási intézményeket. A

felvi.ro ennek digitalizálása, illetve más adatbázisok-
kal való kiterjesztése. Az oldal létrejötte előtt felmérés
készült a középiskolások egyetemválasztással kapcso-
latos szokásairól, amelyben több mint 1310 diák vett
részt. Az elsődleges adatfeldolgozás (621 válasz) alap-
ján a megkérdezettek 98,6%-a hasznosnak tartja az
egyetemböngésző weboldalt, 68,9%-uk választana ma-
gyar nyelvű képzést. A kutatást május 25-én zárták le,
és június közepéig – a teljes adatfeldolgozás után –
közzéteszik az eredményeket. A kutatás bebizonyí-
totta, hogy szükség van egy egyetemeket összesítő
weboldalra, emellett a kutatás célja volt az is, hogy fel-
mérje, milyen információk fontosabbak a diákok szá-
mára az egyetemválasztásnál.
Diákközpontú weboldal

A felvi.ro sikerét a diákhálózatok alapozzák meg, az
OMDSZ és a MAKOSZ (Romániai Magyar Középis-
kolások Szövetsége) tagszervezetei az egész országban
elérik a középiskolásokat és az egyetemistákat. A web-
oldalt egyetemisták készítették középiskolásoknak és
egyetemistáknak, ezért nyelvezete diákbarát, könnyű
eligazodni az egyetemek között, és a magyar szakok
mindig első helyen szerepelnek a keresőrendszerben.
Komplex megoldást nyújt egy régi szükséglet kielégí-
tésére. A projekt célja elsősorban, hogy segítse a kö-
zépiskolásokat az egyetemválasztás és a továbbtanulás
terén, illetve olyan szolgáltatásokat nyújt az egyetemi
hallgatóknak, amelyek a diákéletet könnyebbé teszik. 
A következő lépés

A projekt folyamatosan bővül, új funkciók is fej-
lesztés alatt állnak. Hamarosan érkezik az ösztöndíj-
kereső, a mesterszakok, doktori képzések,
csereprogramok, valamint információk külföldi diá-
koknak, akik Romániában szeretnének tanulni. Emel-
lett posztliceális képzések is elérhetők lesznek az
oldalon. További javaslatokat is szívesen várnak az
OMDSZ-sek: a diákok igényeire szeretnének vála-
szolni, azok alapján frissíteni a szolgáltatásokat és az
adatbázisokat.

Az Országos Magyar Diákszövetség 

A magyar tannyelvű iskolák/tagozatok 
rangsora a 2019-es érettségi vizsga alapján

Közzétette az Erdélystat a 2019-
es érettségi vizsgák alapján készült
középiskolai rangsort. A magyarul
tanulók eredményeit figyelembe
véve a legjobban teljesítő négy is-
kola a marosvásárhelyi Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum, a zilahi
Silvania Főgimnázium, a kolozsvári
János Zsigmond Unitárius Kollé-
gium és a sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Mikó Főgimnázium. Ezekben
minden beiratkozó diáknak sikerült
az érettségi vizsgája, az összesített
médiájuk 8-as feletti volt.

Mindeddig nem készült olyan
középiskolai rangsor, amely az er-
délyi magyar oktatási hálózat egé-
szére fókuszálna, és kimondottan a
magyarul vizsgázók eredményeit
venné figyelembe. Az országos
rangsorok, amilyen például az ad-
mitereliceu.ro, nem tesznek kü-
lönbséget tannyelv szerint. Ezen a
toplistán a magyar osztályokkal (is)
rendelkező első öt helyezett a zilahi
Silvania Főgimnázium (60. hely), a
marosvásárhelyi Unirea Főgimná-
zium (73. hely), a kolozsvári János
Zsigmond Unitárius Kollégium
(109. hely), a kolozsvári Onisifor
Ghibu Elméleti Líceum (136. hely),
illetve a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Elméleti Líceum (138. hely)
volt 2019-ben. A romániai toplista
figyelembe veszi a líceumi felvéte-
lit, az érettségi eredményeket (csak
a nyári szesszióét), illetve az olim-
piákon elért teljesítményt.

Az Erdélystat rangsora kizárólag
az érettségi teljesítmények alapján
készült, újdonsága, hogy a nyári és
az őszi vizsgaidőszak összesített
eredményeivel számol. A sorrend
csak az aktuális évfolyam (azaz a

2018/2019-es tanév) nappali tago-
zatos, magyarul tanuló diákjaira vo-
natkozik, összesen 114 középiskola
5391 magyar tanulójára. Közülük
3560-an csak a nyári vizsgaidő-
szakon vettek részt, 1560-an nyáron
és ősszel is próbálkoztak, illetve
271 diák csak az őszi pótérettségire
jelentkezett. A beiratkozók közül
3917-en szereztek oklevelet 2019-
ben, így az összesített sikerességi
ráta 73%-os volt.

A rangsorok elkészültek oktatási
profilok szerint is. A matematika-
informatika osztályok közül az első
három helyezést a brassói Áprily
Lajos Főgimnázium, a kolozsvári
János Zsigmond Unitárius Kollé-
gium, illetve a szintén kolozsvári
Báthory István Elméleti Líceum
érte el a 2019-es összesített sikeres-
ségi arányok alapján. A filológia
profil legjobb három iskolája a ko-
lozsvári Apáczai Csere János Elmé-
leti Líceum, a székelyudvarhelyi
Tamási Áron Gimnázium, illetve a
gyergyószentmiklósi Salamon Ernő
Gimnázium. A természettudományi
osztályok esetében a marosvásárhe-
lyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum,
a kézdivásárhelyi Nagy Mózes El-
méleti Líceum, illetve a zilahi Sil-
vania Főgimnázium vezeti a
rangsort. A társadalomtudományi
profilok első három helyezettje a
marosvásárhelyi Bolyai Farkas El-
méleti Líceum, a sepsiszentgyörgyi
Székely Mikó Főgimnázium és a
Mikes Kelemen Elméleti Líceum.

A szaklíceumok esetében három
kategória szerint rangsoroltak. A
szolgáltatások szakon belül a ko-
lozsvári Apáczai Csere János Elmé-
leti Líceum, a csíkszeredai Joannes

Kájoni Szakközépiskola és a temes-
vári Bartók Béla Elméleti Líceum
ért el kiemelkedő teljesítményt. A
műszaki képzésben csupán két is-
kolában haladta meg a 70%-ot a si-
kerességi arány: a kolozsvári
Báthory István Elméleti Líceumban
és a marosvásárhelyi Elektromaros
Technológiai Líceumban. A termé-
szeti erőforrások és környezetvéde-
lem szakokat működtető magyar
líceumok közül egyedül a baróti
Szabó Dávid Technológiai Líceum
ért el 70%-os sikerességi rátát.

A vokacionális, hivatási képzé-
sen belül a művészeti osztályok a
kolozsvári Sigismund Toduţă Zenei
Főgimnáziumban, a Nagyváradi
Művészeti Líceumban, illetve a ma-
rosvásárhelyi Művészeti Szaklíce-
umban voltak erősek. A teológiai
képzésben a kolozsvári János Zsig-
mond Unitárius Kollégium, a te-
mesvári Római Katolikus
Gerhardinum Teológiai Líceum és
a csíkszeredai Segítő Mária Római
Katolikus Teológiai Líceum fog-
lalja el a rangsor első három helyét.
Magyar nyelvű pedagógiai oktatás
öt líceumban zajlik, közülük a szé-
kelyudvarhelyi Benedek Elek Peda-
gógiai Líceum, a nagyváradi Iosif
Vulcan Főgimnázium, illetve a ma-
rosvásárhelyi Mihai Eminescu Pe-
dagógiai Főgimnázium teljesített
átlagon felül a 2019-es érettségin.

A 2019-es érettségi rangsor az
Erdelystat.ro honlapon tekinthető
meg. Az interaktív táblázatban a
toplista megyék vagy települések
szintjén is megnézhető, illetve az
iskolák sorrendbe rendezhetők 
az egyes vizsgajegyek átlagai alap-
ján is.

Néhány napja a Maros vízügyi igazgatóság alkalmazottai nekifogtak
Marosvásárhelyen a Poklos-patak medrének a kitakarításához. Két sza-
kaszban, Jeddtől az Arató utcai hídig, majd tovább a Budai Nagy Antal
negyedi, egykori Hangya-épület melletti hídig. A gépekkel és emberi erő-
vel végzett takarítás mintegy 130.000 lejbe kerül, amit az igazgatóság
saját forrásaiból fedez. A medertisztítás után hozzálátnak a javításhoz.
Kicserélik az 1918. December 1. út és a Hangya-épület közötti, mintegy
1000 méteren az 1975-ben lerakott kockaköveket, a fenti szakaszhoz ha-
sonlóan a meder alját és a két oldalát lebetonozzák. Ezt szintén saját költ-
ségén végzi, mintegy 4 millió lejt költ rá a vízügyi igazgatóság –
tájékoztatott Călin Fokt szóvívő. (v.gy.) 

Fotó: Maros vízügyi igazgatóság 

Megtisztítják, majd rendbe teszik
a Poklos-patak medrét 

Csalással és irathamisítással vádolják
Előzetesben a „földmérő”

Erdészeti ellenőrzések 
Az Erdészeti Őrség brassói területi központja partnerintézményekkel

– a megyei rendőr-felügyelőségekkel, a csendőrséggel – együttműködés-
ben a hatáskörébe tartozó öt megyében – Maros, Hargita, Kovászna,
Brassó és Szeben – összesen 141 ellenőrzést tartott az elmúlt időszakban.
Megyénkben 24 ellenőrző akció zajlott, amikor is 17 gépkocsit állítottak
meg a hatóság emberei. Az erdészeti törvények megsértése miatt az öt
megyében összesen 30 – Maros megyében három – pénzbüntetést róttak
ki. A bírságok összértéke 132 ezer lej, a megyénkbeli szabálysértőknek
összesen 17 ezer lejt kellett fizetniük. A hatóság 1863 – Maros megyében
három – köbméter fát foglalt le. Az Erdészeti Őrség folytatja az ellenőr-
zést. (n.sz.i.)

Ravatalozó lesz Telegden 
A gernyeszegi önkormányzat a községhez tartozó Telegden, a temető

alatt megvásárolt egy házat, amelyet kápolnává alakítanak, ugyanis az
uniós követelmények miatt nem engedélyezik a háztól való temetést. Er-
dőcsinádon példás összefogással, önerőből építettek egy hasonló létesít-
ményt, Körtvélyfáján és Gernyeszegen van, míg Péterlakán a régi iskola
épületét – amely visszakerült az egyház tulajdonába – használják majd e
célra.  (v.gy.)

Harminc napra előzetes letar-
tóztatásba  helyeztek egy csa-
lással és irathamisítással
vádolt  31 éves Maros megyei
férfit.

Május 28-án, csütörtökön a
Maros Megyei Rendőr-felügyelő-
ség gazdasági bűnözés megelőzé-
sére szakosodott osztályának
munkatársai házkutatást tartottak
egy Maros megyei férfi lakásán,
ezt követően pedig 24 órára őri-
zetbe vették. A több ízben elköve-
tett csalással vádolt személy
hozzávetőleg 40.000 lejjel károsí-
totta meg azokat a magánszemé-
lyeket, akik földméréssel bízták
meg őt.

A topográfusként bemutatkozó
személy a felvállalt munkákra elő-
leget kért áldozataitól, akik utólag
nem tudtak vele kapcsolatba lépni,
és a felvállalt munkát sem végezte
el – tájékoztatott a megyei rendőr-
ség sajtóosztálya. 

A házkutatáson a rendőrök bir-
tokleveleket, telekkönyveket, ka-
taszteri felméréseket foglaltak le
bizonyíték gyanánt. A gyanúsítottat
24 órára őrizetbe vették, azt köve-
tően a bíróság elrendelte a 30 napos
előzetes letartóztatását csalás és ha-
misítás elkövetésének vádjával.

Az ügyet a Marosvásárhelyi Bí-
róság Melletti Ügyészség felügye-
letével vizsgálják. (pálosy)
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Felbocsátása után 19 órával sikeresen dokkolt
a Nemzetközi Űrállomáson a SpaceX űrhajója.

A Crew Dragon űrhajó két asztronautája, Robert
Behnken és Douglas Hurley a NASA szerint várhatóan
négy hónapon keresztül dolgozik majd a Nemzetközi Űr-
állomáson (ISS), csatlakozva a már ott lévő három másik
űrhajóshoz, az amerikai Chris Cassidyhez, valamint Ana-
tolij Ivanisin és Ivan Vagner orosz űrpilótákhoz. Cassi-
dyék kis ünnepséggel köszöntötték az újonnan
érkezetteket.

„Igazi megtiszteltetés, hogy részese lehetek annak a
kilenc éve tartó erőfeszítésnek, hogy amerikai űrhajó
kapcsolódhasson a Nemzetközi Űrállomáshoz” – fogal-
mazott a megérkezés után Hurley, s egyben gratulált az
Elon Musk tulajdonában lévő magánvállalat, a SpaceX
munkatársainak is az eddigi munkájukhoz.

Behnken és Hurley bejelentette az amerikai űrköz-
pontnak, hogy Endeavournak (Törekvés) nevezte el az
űrhajót. „Volt néhány oka, hogy ezt a nevet választottuk:
az egyik éppen az, hogy a NASA, a SpaceX és az Egye-
sült Államok 2011 óta, a Shuttle program óta tartó hihe-
tetlen törekvéséről van szó” – mondta Hurley. Másik
okként személyes emléket jelölt meg. Mind ő, mind
Behnken ugyanis az első űrrepülését az Endeavour űr-
siklón tette meg. Az Endeavour az ötödik és egyben az
utolsó amerikai űrrepülőgép volt, amelyet a Challenger
űrrepülőgép helyettesítésére építettek meg a Challenger-
katasztrófa után. Utolsó útjáról az Endeavour 2011 júni-
usában tért vissza.

A Crew Dragont helyi idő szerint szombat délután bo-
csátották fel a floridai Cape Canaveral űrközpontból. Az
Egyesült Államokban történelminek minősítették a fel-
bocsátást, ugyanis kilenc év után először indultak az

Egyesült Államokból asztronauták a Nemzetközi Űrál-
lomásra. Az amerikai űrkutatási és űrhajózási hivatal
(NASA) ezúttal nem önerőből, hanem Elon Musk milli-
árdos SpaceX nevű magánvállalatával együttműködve
bocsátotta fel az űrhajót. Ez az első alkalom az amerikai
űrhajózás történetében, hogy a NASA magáncéggel
együttműködve indított űrexpedíciót.

Az indításnál jelen volt Donald Trump amerikai elnök,
Mike Pence alelnök és Elon Musk, a SpaceX dél-afrikai
születésű elnök-vezérigazgatója. (MTI)

Százhuszonöt éve, 1895. jú-
nius 3-án született Korda Zol-
tán filmrendező, producer, az
angol filmipar kiemelkedő
alakjainak számító Korda fi-
vérek egyike, a négy Oscar-
díjra jelölt A dzsungel könyve
alkotója. 

Kellner Zoltán néven született a
Túrkeve melletti Pusztatúrpásztón,
apja a Salgó-földbirtok intézője,
édesanyja híres szépség volt. A csa-
ládfő korai halála után anyjával és
testvéreivel Kecskemétre költöztek
nagyapjukhoz, ahol szerény körül-
mények között éltek. Akkor még
csak középiskolás Sándor bátyja
Pesten próbált újságíróként boldo-
gulni, de kora miatt elvileg nem
publikálhatott volna, így cikkeit a
katolikus liturgia szövegét idéző
Sursum Corda (Emeljük fel szívün-
ket) álnéven jegyezte. Nevét így is-
merték meg, s a latinos írásmódot
elvetve a fivérek később Korda
néven váltak világhírűvé a filmipar-
ban.

Zoltán iskoláit Kecskeméten,
majd Budapesten végezte, az első

világháborúban katonai szolgálatot
teljesített. 1917-től a bátyja tulaj-
donában álló Corvin filmgyárban
dolgozott, neve először 1918-ban
Pásztory M. Miklós (Korda Sán-
dor üzlettársa és a Corvin filmgyár
igazgató-rendezője) társrendezője-
ként szerepelt a Károly-bakák
című alkotásban. Első önálló film-
jét A csodagyerek címen 1920-ban
forgatta, majd külföldre távozott.
Bécsben operatőrként és forgató-

könyvíróként alkalmazták, Berlin-
ben az UFA filmvállalat rendezője
lett. Az 1930-as évek elején költö-
zött Angliába, ahol testvére ekkor
teremtette meg a semmiből az
angol filmipart a London melletti
Denhamben. A London Filmnél
együtt dolgozott a három Korda
testvér (Vince öccsük festőként,
díszlet- és jelmeztervezőként lett
ismert), állandó munkatársuknak
számított Rózsa Miklós zene-
szerző és Bíró Lajos forgató-
könyvíró.

A harmincas években Korda
Zoltán Angliában több nagy si-
kerű kalandos-egzotikus filmet
forgatott, köztük a maga korában
igen népszerű és termékeny
Edgar Wallace afrikai témájú
művei alapján a Sanders, a fo-
lyam ura (Bosambo) című filmet,
amelyben a főszerepet az akkor
Angliában élő fekete énekes-szí-
nész Paul Robeson alakította. Az
Indiában forgatott Elefántfiú A
dzsungel könyve egyik legvarázs-
latosabb elbeszéléséből, a Kis
Tumáj és az elefántok táncából

készült (az alkotásért Korda a ve-
lencei filmfesztiválon rendezői
díjat kapott Robert J. Flahertyvel
közösen), A négy toll Egyiptomban
és Szudánban játszódó történelmi
filmdráma.

1940-ben a Korda fivérek irányí-
tásával készült az Ezeregyéjszaka
varázslatos világát idéző A bagdadi
tolvaj, amelyet minden idők egyik
legjobb mesefilmjének tartanak. A
három Oscar-díjat – köztük a látvá-
nyért Korda Vince – begyűjtő alko-
tás akkor forradalminak számító
trükkfelvételekkel és nagyszabású
díszleteivel nyűgözte le a közönsé-
get, állítólag kisfiúként George
Lucas is látta, és sokat merített él-
ményeiből a Csillagok háborúja el-
készítésekor.

Korda Zoltán 1940-től egy évti-
zeden át Hollywoodban dolgozott
(itt fejezték be A bagdadi tolvajt is),
az álomgyárban készítette 1942-ben
Kipling műve alapján a négy Oscar-
díjra jelölt A dzsungel könyvét. Bár
az indiai őserdőt stúdióban építették
föl, a hatás tökéletesre sikeredett: az
alkotás azóta is számtalan felújítást
ért meg. 1943-ban más műfajban is
kipróbálta magát: Humphrey Bo-
gart főszereplésével forgatta a má-

sodik világháborús Szaharát. A fil-
met három Oscar-díjra jelölték, s
bár végül egyet sem nyert, a kor
egyik legjobb háborús filmjének ne-
vezték. 1947-ben Gregory Peckkel
Hemingway írása alapján készítette
A Macomber-ügy című melodrá-
mát.

1950-ben tért vissza Angliába,
ezután készítette az apartheid prob-
lémáját középpontba állító és a brit
filmakadémia legjobb filmnek járó
díját elnyerő Kiáltsd, ez kedves
vidék!-et, amelynek egyik főszere-
pét a fiatal Sidney Poitier kapta.
Utolsó rendezése Terence Younggal
közösen a Vihar a Nílus felett volt
1955-ben. Pályafutása végén ismét
Amerikába költözött, de már nem
dolgozott, 1961. október 13-án Be-
verly Hillsben halt meg. Mindkét
felesége – Szokollay Olly és Joan
Gardner – színésznő volt, David fia
szintén a filmes szakmát válasz-
totta.

Korda Zoltán emléke előtt tisz-
telgett a 2010. évi miskolci nem-
zetközi filmfesztivál, az etyeki
Korda Filmparkban emlékkiállítás
látható a világhírűvé vált Korda fi-
vérek életéről és munkásságáról.
(MTI)

Forrás: spacex.com

Forrás: Wikipédia

Az ősi izraeliek valószínűleg használtak kannabiszt 
a vallási szertartásaikon

125 éve született Korda Zoltán filmrendező 

Az ősi izraeliek valószínűleg használtak kan-
nabiszt vallási szertartásaikon – jelentette a
The Jerusalem Post című újság honlapja.

A kutatók épen maradt kannabiszmaradványokat ta-
láltak egy szentély oltárán egy ősi izraeli templomban,
Tel Aradban, és ebből arra következtettek, hogy a pszi-
chedelikus növényt vallási szertartásokon alkalmazták
több mint két és fél ezer évvel ezelőtt.

A vegyi elemzés előtt „azonosítatlan sötét anyag-
ként” jelölték meg a két oltár közül a kisebbiken talált
matériát, amiről kiderült, hogy tetrahidrokannabinol
(THC), cannabidiol (CBD) és cannabinol (CBN), vala-
mint az állati trágyamaradványok és zsiradékok elegye.
Az állati ürüléket és az állati zsiradékot összekeverhet-
ték, és együtt füstölhették a kannabiszgyantával.

A másik, nagyobbik oltáron tömjénre bukkantak, ami
a Biblia korának egyik ismert füstölőszere, de eddig
még soha nem azonosították régészeti maradványok-
ban a Földközi-tenger vidékén.

A mai izraeli Arad várostól néhány kilométerre ta-
lálható Tel Arad erődítményét már a hatvanas évek ele-
jén kutatta és feltárta Jochanan Aharoni, a Jeruzsálemi
Héber Egyetem régésze. Az ásatások során az i.e. 9.
századtól az i.e. 6. század elejéig fennálló erődítmé-
nyeket találtak, amelyek Júda királyságának déli ha-
tárát őrizték, még mielőtt a babiloniak meghódították
Jeruzsálemet, és elpusztították az első Szentélyt.

Az oltárokon talált anyagokat már akkor elküldték
a Héber Egyetem biokémiai tanszékére, de csak a kö-
zelmúltban elvégzett újraelemzésnél azonosították a
kannabiszt. Az állati zsiradékot már a hatvanas évek-
ben megtalálták benne, és ebből akkor arra következ-
tettek, hogy kisebb állatok feláldozására használhatták
az oltárt. A tudósok ugyanakkor már régóta feltétele-
zik, hogy az oltárokat füstölésre is használhatták, de
erre mindeddig nem találtak bizonyítékot. A Tel Ara-
don 1963-1965-ben feltárt szentélyt akkor az Izrael
Múzeumba vitték. Amikor 2007-2010-ben felújították
a múzeum régészeti szárnyát, újra kutatásokba kezdtek
az oltárokon, újraelemezték az ott talált szerves anya-
gokat, hogy az azóta kifejlesztett technológiák segít-
ségével jobban megértsék az egykor végzett
szertartásokat. A több mint ötven éve gondosan meg-
őrzött anyagokat egyszerre elemezték egymástól füg-
getlenül a haifai Technionban és a Héber Egyetemen,
hogy minél biztosabb eredményeket kapjanak az eset-
leges helyi szennyeződések kizárásával.

A kutatók meglepődtek, amikor kiderült a kannabisz
jelenléte az oltárokon, amely használatának jelenleg ez
a legkorábbi bizonyítéka az ókori Közel-Keleten.
Eddig is ismert volt, hogy a szomszédos kultúrák al-
kalmaztak szertartásaikon hallucinogén anyagokat, de
Júda királyságában először találták ennek nyomát.
(MTI)

Biztonságos turisztikai fo-
lyosó megnyitásán dolgozik a
spanyol kormány, amellyel le-
hetővé tenné, hogy az ország
egyes térségei már júniusban
fogadhassanak turistákat kül-
földről – közölte a turizmusért
felelős miniszter az EFE spa-
nyol hírügynökségnek adott
szombati interjúban.

Reyes Maroto elmondta: az ed-
digi elképzelések szerint a Kanári-
és a Baleár-szigetekre június köze-
pétől érkezhetnének vendégek Né-
metországból és a skandináv
országokból. Fontos figyelembe
venni a kibocsátó országok járvány-
ügyi helyzetét – hangsúlyozta, hoz-
zátéve: ez indokolja, hogy a brit
turisták nem szerepelnek ebben a
tervben, noha általában minden
évben a szigetországból látogatnak
a legtöbben Spanyolországba.

A Kanári-szigetek közül El Hi-
erro, La Gomera és La Graciosa, il-
letve a Baleár-szigetek közül
Formentera jövő hétfőn már a jár-
ványügyi korlátozások enyhítésé-
nek utolsó, hármas fázisát kezdheti
meg. Várhatóan két hét múlva telje-
sen feloldják az intézkedéseket. A
többi sziget egy hét csúszással kö-
vetheti az élmezőnyt.

Spanyolország 2019-ben a világ
második leglátogatottabb országa
volt, 83,7 millió külföldi turistát fo-
gadott. A turizmusból származik a
bruttó hazai termék (GDP) 12,3 szá-
zaléka. Az ágazat mintegy 2,5 millió
embernek ad munkát.

A spanyol kormány korábban azt
közölte, hogy kedvező járványügyi
helyzet esetén júliustól nyitja meg
az országot a nemzetközi turizmus
előtt, de ennek dátumát még nem
pontosította, és az sem tisztázott,

hogy minden területet egyformán
érint-e, hiszen jelenleg eltérő a ké-
szültség szintje még a tartományo-
kon belül is.

Az egészségügyi minisztérium
szombati jelentése szerint 271-gyel
emelkedett a regisztrált fertőzöttek
száma az elmúlt egy napban, eddig
239.228-an kapták el az új korona-
vírust. A fertőzöttek közül 27.125-
en hunytak el, egy hét alatt 43-an,
egy nap alatt pedig négyen veszítet-
ték életüket.

A legtöbb, 68.740 esetet a mad-
ridi autonóm közösségben azonosí-
tották, ahol 95-tel nőtt ez a szám az
elmúlt nap során. Madridot Kataló-
nia követi 59.003 regisztrált fertő-
zöttel és 88 napi új esettel.

A Kanári-szigeteken 2343-an
kapták el a koronavírust, a fertőzöt-
tek száma kilenccel nőtt 24 óra alatt.
A Baleár-szigeteken 2137 esetet
igazoltak, az elmúlt egy napban
nem szűrtek ki újabb fertőzöttet.

VI. Fülöp spanyol király szomba-
ton a spanyol fegyveres erők napja
alkalmából videókonferencia kere-
tében mondott köszönetet a hadse-
regnek, hogy az elmúlt hónapokban
az „első vonalban harcolt” a koro-
navírus ellen egy „nagyon drámai és
bonyolult” helyzetben. A járvány
során a hadsereg végezte a közintéz-
mények és közterületek fertőtleníté-
sét, a biztonsági és tájékoztatási
feladatok ellátása mellett bekapcso-
lódott a betegek és a halálos áldoza-
tok szállításába is.

Az uralkodó beszédében kie-
melte a spanyol társadalom „erőfe-
szítését és áldozatát”, amelynek
köszönhetően „jelentősen javult” a
járvány okozta helyzet, és az óva-
tosság további fenntartására figyel-
meztetett. (MTI)

Biztonságos turisztikai folyosó
megnyitásán dolgozik 

a spanyol kormány

Sikeresen dokkolt a Nemzetközi Űrállomáson 
a SpaceX űrhajója

Forrás: zbordirect



ADÁSVÉTEL

ELADÓK tízhetes süldők és hízott
disznó. Tel. 0740-463-935. (7557-I)

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)

VÁLLALUNK festést, csempézést,
gipszkartonszerelést stb. Tel. 0749-
564-921. (7574-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést (Bilka),
cserépforgatást, csatornajavítást és 
-készítést. 25% kedvezmény. Tel. 0745-
229-245. (7518)

VÁLLALUNK kerítésépítést. Tel.
0741-662-392. (7565-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tető-
vel? Ázik be a háza? Minőségi mun-
kát szeretne? Ha minőségi munkát
szeretne, akkor válasszon minket!
Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (7564-I)

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

VÁLLALOK mint magánszemély
mindenféle munkát, pl. tetőjavítást,
kerítéskészítést fából vagy drótháló-
ból, melléképületek lebontását, te-
raszkészítést, házszigetelést stb. Tel.
0741-457-006. (7544-I)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumí-
nium redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (7505)

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

SZAKKÉPZETT CSAPAT VÁLLAL:
tetőfedést Bilka fémcseréppel, kisebb
tetőjavítást, szigetelést polisztirénnel,
tetőépítést, bármilyen típusú lemez-
és fémcserépszerelést (Bramac, Ton-
dach,  tetőcserép), vízszigetelést,
szigetelést bitumenes kartonnal, csa-
torna-, lefolyókészítést, a kliens
anyagával is. Kedvezmény 10% a
munka teljes összegéből. Tel. 0790-
081-536, 0752-580-801. (7320-I)

ENGEDÉLLYEL rendelkező video-
kamera-szerelőt keresek. Tel. 0753-
520-896, 16-20 óra között. (7625-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal emlékezünk a
drága jó férjre, édesapára, nagy-
apára, LITERÁTI JÓZSEFRE, aki
2 éve távozott közülünk. Emléke-
zetünkben mindig velünk marad.
Szerettei. (-I)

Csendben állok, emlékezem, 
Nem halt Ő meg, még mindig él
nekem, 
Messze ment, hol el nem érhe-
tem, 
Élete úgy múlt el, mint egy pilla-
nat, 
De emléke szívemben örökre
megmarad.
Fájó szívvel emlékezem élettár-
samra, SZABÓ JÁNOS GÉZA
vármezői lakosra, aki június 2-án
egy éve hogy búcsú nélkül hirte-
len eltávozott. Nyugodjál béké-
ben! Emlékét őrzi élettársa, Kati.
(p.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 31-én szeretett édes-
anyámra, özv. SZÁSZ IRMÁRA
halálának 10. évfordulóján. Fia,
Péter és családja. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk május
31-én szeretett édesanyámra,
özv. SZÁSZ IRMÁRA halálának
10. évfordulóján. Emlékét, szere-
tetét a szívünkbe zárjuk. Lánya,
Kati és családja. Nyugodj béké-
ben, drága édesanyám! (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a nagysármási születésű 

id. dr. TŐKÉS BÉLA 
a Sanepid volt főorvosa

életének 95. évében méltósággal
viselt, rövid szenvedés után 
Magyarországon elhunyt. 
Emlékét örökre szívébe zárja két
fia, Béla és András családjukkal
együtt. (7626-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
KOLOZSVÁRI 

PUSKÁS SÁNDOR 
szobrászművész 

folyó év május 31-én hajnalban
elhunyt. Temetése 2020. június 2-
án, kedden 14 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi római katolikus
temetőben. Búcsúztatása közvet-
lenül a sírnál, a felső kápolna
mögötti szakaszon.

A gyászoló család. (7323-I)

„Boldogok, akiknek a szíve
tiszta, 
mert ők az Istent meglátják!” 

(Máté 5:8)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk, 

VERDES ILONA 
szül. Kelemen 

életének 88. évében megpihent. 
Búcsúzik tőle fia, János, ismerősei
és kedves bibliaórás társai.  (-I)

Szívünkben mély fájdalommal tu-

datjuk, hogy a szeretett, drága jó

testvér, édesanya, nagymama,

dédmama, nagynéni, rokon, jó

barát és jó szomszéd, a 

marosugrai

özv. DEMETER TIBORNÉ

szül. NÉMET ILONA

türelemmel viselt, hosszas szen-

vedés után 78. évében csende-

sen megpihent.

Drága halottunkat június 2-án 13

órakor kísérjük utolsó útjára a

marosugrai kápolnától, katolikus

szertartás szerint.

Nyugodj békében! 

Szeretteid. (-I)

Kicsi, fehér, meszelt szoba, falon függő
Mária-kép,
A sarokban egy asztalnál halvány fényű
gyertya ég.
Mellette egy lány és legény, a szívükben
vágy és remény,
A szívükben szerelem,
Tulipános ládán ülnek, tervezgetnek
csendesen.
A kemence szögletében vén anyóka kuporog,
Olvasó van a kezében, de az ajka nem mozog.
Az ifjakat nézi, nézi, a múltakat felidézi, könny szökik a sze-
mébe,
Csak a Jóisten tudja, mi juthatott eszébe.
Kedvenc dalszövegeddel és fájó szívvel emlékezem 2007. jú-
nius 2-ára, amikor egy szomorú hajnalon drága szíved utol-
sót dobbant. Utoljára ezt a versikét szavaltad el nekem a
maradék kis erőddel. 
13 éve angyalként tekint le rám a drága jó Édesapám, NEMES
JÁNOS, az IREM volt vasesztergályosa, akit a kegyetlen halál
búcsú nélkül  elragadott tőlem.
Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! 
Nagyon szeretlek, amíg élek, soha nem feledlek. 
Bánatos lányod, Marika. (7589)

Pihenj, Te drága szív, 
már megszűntél dobogni,
szerető jóságod nem tudjuk feledni,
mert elfelejteni Téged soha nem
lehet,
csak meg kell tanulnunk ezután élni
Nélküled.
Szívünk mély fájdalmával, de Isten
akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó gyermek, édesapa,
nagytata, testvér, apatárs, rokon, sógor, szomszéd és jó is-
merős, a sáromberki születésű 

NAGY MIKLÓS 
marosvásárhelyi lakos 

életének 63. évében türelemmel viselt betegségében hirtelen
elhunyt. Nemes, jó szíve megszűnt dobogni, örökre megpi-
hent dolgos keze, amivel fáradhatatlanul dolgozott szerette-
iért. Temetése a sáromberki sírkertben lesz 2020. június 3-án
délután 2 órakor. 

A gyászoló család. (7622-I)

Fájdalommal búcsúzunk barátunktól, KOLOZSVÁRI
PUSKÁS SÁNDOR szobrászművésztől, díjazott
mesterhorgásztól.
Sziporkázó anekdotáival, meghökkentően finom főztjével
ajándékozott meg évtizedeken át, de töretlen munkakedve
és optimizmusa is példamutató marad számunkra.
Egy letűnő, sok nehézséget átélt erdélyi értelmiségi
nemzedék kiváló képviselőjével lettünk szegényebbek.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
A vásárhelyi horgászok baráti társasága. (sz.-I)
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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)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz-I)
MŰEMLÉKHOMLOKZATOK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSO-
DOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres. Kedvező bérezés.  Bővebb
információk a következő telefonszámon: 0790-360-725. (sz.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz
ÁCSOKAT, ASZTALOSOKAT. Elvárásaink: tapasztalat, pozitív hoz-
záállás, jogosítvány. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 0762-986-532. (64775-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz szakképzett PÉKET. Fizetés 3000 lej.
Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64779-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

ÖNKISZOLGÁLÓ AUTÓMOSÓ berendezéseket értékesítő, telepítő és karbantartó
csapatunkat SZERVIZTECHNIKUSSAL szeretnénk bővíteni. 

Amennyiben fontos neked a hosszú távú biztonság, a folyamatos szakmai
fejlődés, és szeretnél egy fiatal, motivált, magas profizmusra törekvő csapat tagja
lenni, csatlakozz hozzánk! 

Nálunk a nyitottság, őszinteség, korrektség alapelv, a jó munkahelyi hangulat és a
teljesítmény szerinti magas bérezés biztosított, cserébe megbízhatóságot,
következetességet, szakmai komolyságot és profizmust várunk. 

Az új csapattag fő feladata a berendezések telepítése, üzembe helyezése és
utólagos karbantartása lesz cégünk marosvásárhelyi székhelyén és
partnereinknél, országszerte.    

Elvárások:

– középfokú szakirányú végzettség

– érettségi bizonyítvány

– 400 V-tal működő berendezések javítására jogosító képesítés

– víz- és/vagy gáz- és/vagy fűtés- és/vagy kisgépszerelői gyakorlat

– vagy ilyen szakirányú, folyamatban levő tanulmányok

– kiszállásokra és terepmunkára való hajlandóság

– számítógép-felhasználói ismeretek

– B kategóriás jogosítvány – járművezetői gyakorlat

– megbízhatóság, pontosság, terhelhetőség

– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent

Amennyiben, a fentiek alapján, csatlakozni szeretnél hozzánk, várjuk
önéletrajzodat a nemes.helga@smartwash.ro e-mail-címre, valamint
érdeklődhetsz a 0365/732-302-es telefonszámon. (64776-I)
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Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli

egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink 
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak 

a szerkesztőségben
és a nepujsag.ro weboldalon levő online felületen 

is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

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

9–14 óra között. 


