
Bukarest, Kolozsvár, Marosvásárhely – e három tengely men-
tén adtak át elismerő oklevelet július 3-án a déli órákban
azoknak a tanároknak, akik a közszolgálati televízió központi
(TVR 3), valamint marosvásárhelyi és kolozsvári helyi stú-
dióinak TeleSuli programján keresztül televíziós órákat tar-
tottak a nyolcadik és a tizenkettedik osztályos tanulóknak,
felkészítve őket a képességfelmérő, illetve az érettségi vizs-
gára. Marosvásárhelyről és Kolozsvárról 89-en részesültek
elismerésben, tévés szereplést vállaló pedagógusok és a

program szervezéséhez hozzájáruló tanfelügyelők, rajtuk
kívül azok, akik kivívták a magyar órák megtartásának a le-
hetőségét is, valamint a központi és a helyi adók vezetői,
akik lehetővé tették a tanárok és diákok online találkozását
a járvány legválságosabb időszakában.
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Bodolai Gyöngyi

Még nem dőlt el 
a bentlakás sorsa
Több mint két héttel a helyiek megkér-
dezése után sem döntötték el Erdő-
szentgyörgyön az iskolai bentlakás
épületének további sorsát. Az önkor-
mányzat június elején arra kért vá-
laszt a helyiektől egy internetes
véleményfelmérés nyomán, hogy le-
bontsák-e vagy felújítsák a rossz álla-
potban levő épületet.
____________2.
Barangoló 
– Maros megyében 
A marosvásárhelyi vár udvarán július
elsején mutatták be a Vajda György,
lapunk munkatársa által szerkesztett
Barangoló című, 250 fényképpel il-
lusztrált turisztikai kalauzt. A könyvet
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke és Karácsonyi Zsigmond, 
a Népújság főszerkesztője ajánlotta 
a kirándulók és a megyét megismerni
óhajtó olvasók figyelmébe. 
____________4.
Vitorlással át a
Földközi-tengeren
Tengerközépi fürdőzésünket követően
tovább folytattuk utunkat: keleti
irányba tartottunk, stabil 90 fokos szé-
lességet követve, Szardínia és Szicí-
lia északi partja között. Föltámadt a
szél, amely szembefújt velünk, így
motorozásra kényszerültünk.
____________6.(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Mondom a magamét
Olvasom a statisztikákat, és kiderül, hogy általános az elégedett-

ség az idei érettségi (64,5 százalékos átmenési arány) és kisérettségi
(73,7 százalék) eredményeit illetően. Véleményem szerint az elége-
dettségre elsősorban az adhat okot, hogy egyáltalán megtartották a
cikluszáró vizsgát, és az érettségi is lezajlott. Ezért mindenképpen
elismerés illeti a szakmai és politikai döntéshozókat. Miután bebi-
zonyosodott, hogy a járványügyi előírásokat betartva, a felkészítő
órákat követően nem fordult elő tömeges megfertőződés a diákok kö-
rében, valószínűnek tarthatjuk, hogy a vizsgák után sem betegednek
meg. Holott a megmérettetéseket megelőzően a szülők egy része (or-
szágos szinten) amellett kardoskodott, és szakmai körökben is voltak,
akik hajlottak arra, hogy a vizsgákat nem szabad megtartani. Elgon-
dolni is rossz, hogy ez milyen törést jelentett volna az idei végzősök
életében. Ahogy az is, ha a kezdeti terveknek megfelelően őszire ma-
radt volna mindkét vizsga, és a veszélyhelyzetet követően a nyarat
beárnyékolta volna a tanulás kényszere. Így viszont a végzősök meg-
pihenhetnek, kikapcsolódhatnak, ha nem is az általuk kedvelt tömeg-
rendezvényeken, hanem szerényebb körülmények között, aminek
egészen biztosan megtalálják a módját.

Az egyetemek, főiskolák számára is kedvező, hogy nem kell őszig
várniuk a felvételire, és lesz idő a pótvizsgákat is megtartani, hogy
beteljenek a helyek (?).

(Folytatás a 3. oldalon)

Bodolai Gyöngyi 

Elismerés a tanároknak és a szervezőknek

TeleSuli díjátadó ünnepség 



Az Erdélyi Magyar Televízió júliusban számos értékes
és izgalmas dokumentumfilm vetítését tűzte műsorára. Az
újdonságok mellett újra képernyőre kerül a májusban nagy
sikert és érdeklődést kiváltott Száműzött pályakezdők so-
rozat is. 

Július 10-én, pénteken este 8 órától Lukács Csaba Gyö-
kérkeresők – ezredvégi emberkereskedelem című dokumen-
tumfilmje lesz látható. Vasárnap, 12-én de. 11 órától
Maksay Ágnes és Tabacu Marius Az utolsó maszek – Port-
réfilm az erdélyi költőről, Szilágyi Domokosról című közös
produkcióját, majd este fél 7-től a Szabó Imre rendezte Tú-
szul ejtett hónapok című dokumentumfilmet nézhetik meg. 

Július 17-én este 8 órától a Magyarország kincsei doku-
mentumfilmet, 19-én este fél 7-től Tóth Gábor Keskeny
úton Délvidéken című dokumentumfilmjét követhetik. 

Július 22-én, szerdán Csontos Gyöngyi Ybl Miklós örök-
sége című dokumentumfilmje este 8 órától lesz követhető. 

A Száműzött pályakezdők sorozat első részét csütörtö-
kön, július 23-án este 8 órakor vetítik. Pénteken a Farkas
Antal rendezte A legkisebb nagykövetek dokumentumfil-
met, vasárnap (július 26-án) este fél 7-től Novobáczky Sán-
dor Gyógyító hagyomány sorozatának első része lesz
követhető az Erdély TV képernyőjén. 

Jó szórakozást kívánunk!

IDŐJÁRÁS
Időnként felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 280C
min. 170C

6., hétfő
A Nap kel 

5 óra 37 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 17 perckor. 
Az év 188. napja, 

hátravan 178 nap.

Kövesdombi istentiszteletek nyáron
10 órától

A Marosvásárhelyi Kövesdombi Unitárius Egyházközség
vezetősége tisztelettel értesíti híveit, hogy a vasárnapi
templomi istentiszteletek kezdési időpontja júliusban és au-
gusztusban – a nyári melegre való tekintettel – de. 10 óra
lesz – tájékoztatott Kecskés Csaba unitárius lelkipásztor.

Az utazási igazolványok érvényesek
maradnak

A dicsőszentmártoni nyugdíjasokat és az ingyenes köz-
szállításra jogosultakat arról tájékoztatja a helyi önkor-
mányzat polgármestere, hogy az utazási igazolványok
érvényesek maradnak a III. negyedévre is, anélkül hogy
azokat láttamoznák a hivatalban. A járványügyi intézkedé-
sek betartása kapcsán nem kell a polgármesteri hivatalba
fáradjanak az utazási igazolványuk lepecsételtetése végett,
azok érvényességét automatikusan meghosszabbítják.

Augusztusban Kárpáti kalandverseny 
Augusztus 7–9. között az Outward Bound Romania Szo-
váta környékén szervezi meg az idei Kárpáti kalandver-
senyt. Jelentkezni július 15-ig lehet. A részt vevő négyfős
csapatoknak a 30 órás kalandon közel száz km-t kell meg-
tenniük gyalog, kerékpáron és tutajjal. 

Rövid terápia szenvedélybetegeknek
– időpontváltozás

A Bonus Pastor Alapítvány által hirdetett kéthetes rövid te-
rápia időpontja megváltozott! A koronavírus-járvány okozta
hivatalos intézkedések miatt a programra július 20–31. kö-
zött kerül sor. Várják azok jelentkezését, akik változtatni
szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon. Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni
és a kapcsolati gyógyulásra. Helyszín: Szentkatolna, Re-
beka Missziós Központ. Jelentkezési határidő: július 15.,
marosvásárhelyieknek és a környékbelieknek az alábbi el-
érhetőségen: Adorján Éva – tel. 0743-039-255.

Online felvételi a Sapientiára
Az egyetem szenátusi határozata értelmében a 2020. évi
egyetemi felvételi lebonyolítása online történik, a jelentke-
zőket mentesítik a beiratkozási díj alól. A nyári felvételi idő-
szak július 8–19. között lesz. A döntés értelmében az alap-
és mesterképzésekre való nyári és őszi beiratkozás, és
ahol szükséges, a felvételi vizsga is online platformon ke-
resztül fog zajlani. Részletes információk az egyetem hon-
lapján találhatók. A Sapientia EMTE a 2020/2021-es
egyetemi tanévben összesen 1115 alapképzéses és 291
mesterképzéses helyet hirdet meg.

Nyári előadások az Ariel színház 
udvarán

Július 15-ig szabadtéri előadásokra várja a gyerekeket az
Ariel színház belső udvarában. A helyek száma korlátozott,
telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454 mobilszá-
mon, naponta 9-13 óra között. A belépés csak maszkkal
megengedett, a bejáratnál történő érintésmentes lázmérés
és kézfertőtlenítés után. A jegyek ára egységesen 9 lej, a
helyszínen, előadás előtt fél órával válthatók.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma CSABA, 
holnap APOLLÓNIA napja.

Megyei hírek

Több mint két héttel a helyiek meg-
kérdezése után sem döntötték el Erdő-
szentgyörgyön az iskolai bentlakás
épületének további sorsát. Az önkor-
mányzat június elején arra kért választ
a helyiektől egy internetes vélemény-
felmérés nyomán, hogy lebontsák-e
vagy felújítsák a rossz állapotban levő
épületet. A szakemberek elemzése arra
mutatott rá, hogy jóval többet kellene
az ingatlan felújítására költeni, mint
egy új elkészítésére, másrészt jelenleg
nincsenek olyan pályázati források,
amelyeket meg lehetne szerezni a fel-
újítás fedezésére, ugyanis az önkor-
mányzatnak erre jelenleg nincs
pénzügyi eszköze.

A kérdés azért vált időszerűvé, mert
a település központjában, a Rhédey-
kastély mellett álló épület két zöldöve-
zetet választ el egymástól, egyiket
éppen újjáépítik, a másikat is hamaro-
san felújítják, átalakítják pályázati for-

rások felhasználásával. Az önkor-
mányzat elektronikus kérdőívét 737
személy tekintette meg, közülük 203
(a megtekintők 27 százaléka) válaszolt
a kérdésekre. A válaszadók 60 száza-
léka nő volt, legtöbben (27 százalék) a
21–27 évesek korosztályába tartozók
adtak választ. A két hétig tartó felmé-
rés nem hozott egyöntetű jelzést a la-
kosság részéről, ugyanis 101 személy
a lebontás, 102 pedig a felújítás mellett
tette le a voksát.

Akik a lebontást választanák, azzal
érveltek, hogy az épület rossz és veszé-
lyes állapotban van, nincs kihasználva,
rontja a kastély és környezete képét,
felújítása sokkal többe kerülne, mint
egy másik bentlakás építése, ráadásul
egy új épület javítaná a zöldövezet
képét. A felújításpártiak azt hozzák fel
indokként, hogy az épület a kastély és
történelmünk része, egy jelkép, műem-
lék. Egy részük szerint más, esetleg tu-

risztikai célra is fel lehetne használni
felújítása után, de néhányan fontosnak
tartják a bentlakás további működteté-
sét is, hogy megtartsák az iskolában a
diáklétszámot. Többen is egyetértenek
azzal, hogy az épület felső szintjét le
kellene bontani, de a pincerészt érde-
mes volna megtartani.

A kérdés nemcsak a válaszadókat,
hanem a helyi tanácsosokat is megosz-
totta – tudtuk meg Csibi Attila Zoltán
polgármestertől. A városatyák is kéz-
hez kapták a felmérés eredményét és a
kapott válaszokat, hogy értelmezhes-
sék, majd a múlt héten napirendre is
tűzték a kérdés megtárgyalását, de
döntés nem született. A polgármester
úgy véli, hogy sok hasznos visszajel-
zést szűrtek le a válaszokból, és július
folyamán mindenképp döntés születik
arról, hogy mi lesz az épület további
sorsa, megmarad-e vagy lebontják.
(G.R.L.)

Még nem dőlt el a bentlakás sorsa

Egyforma arányban osztja meg a közvéleményt az épület jövőjének kérdése (Fotó: facebook.com/Csibi Attila Zoltán)

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

   2NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ___________________________________________ 2020. július 6., hétfő

44, 36, 1, 6, 16 + 19 NOROC PLUS: 9 0 5 3 6 1

23, 2, 30, 14, 9, 28 SUPER NOROC:  6 8 1 7 0 9

27, 13, 41, 7, 1, 16 NOROC: 2 5 8 1 1 0 4

Dokumentumfilmek hava 
az Erdély TV képernyőjén 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a 28. Bo-
lyai Nyári Akadémiát a járványügyi óvintézkedések betar-
tása okán rendhagyó, online módon szervezi mától. A július
6–26. között zajló BNYA 2.0. szakmai programjai a tanulás
jövője témakörére épülnek. A megnyitóra is online kerül
sor július 6-án, ma 10 órától. A megnyitó és a kísérőren-

dezvények nyilvánosak, melyek a bnya.rmpsz.ro oldalon
és az RMPSZ Facebook-oldalán lesznek követhetők. Az ér-
deklődőket felkérik, hogy lehetőségeik, idejük függvényé-
ben kövessék a Bolyai Nyári Akadémia megnyitóját és
kísérőrendezvényeit – áll az RMPSZ által szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott közleményben.

28. Bolyai Nyári Akadémia – online

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



Egy alkotmánybírósági döntés nyomán megszűnt a
koronavírus-járvány megfékezését célzó karantén-
intézkedések jogalapja, így a hatóságok már csak
ajánlhatják a fertőzötteknek vagy a járvány sújtotta
országokból érkezőknek, de nem kényszeríthetik
őket, hogy legalább két hétig ne érintkezzenek sen-
kivel.

Az alkotmánybíróság június 25-i – csütörtökön hatályba lé-
pett – döntése által előidézett joghézagra csak a hét végén de-
rült fény, amikor a média arról számolt be, hogy a bukaresti
hatósági karanténban megfigyelés alatt tartott száz ember
közül több mint hatvanan elhagyták a kijelölt épületet, illetve
amikor eljutott a sajtóhoz a belügyi államtitkár körlevele,
amelyben arra figyelmezteti a megyei prefektusokat, hogy
„ideiglenesen felfüggesztik” a hatósági karantén és lakhelyi
elkülönítés intézményét, mivel csütörtökön hatályon kívül he-
lyezték a vonatkozó miniszteri rendeletet.

Az alkotmánybíróság ugyanis azt mondta ki, hogy nem
lehet miniszteri rendelet szintjén karanténintézkedéseket hozni,
de a kormány eddig nem ismerte el nyilvánosan, hogy a ren-
delkezés következményeként senkit sem lehet már akarata el-
lenére kórházban vagy karanténban tartani Romániában.

Ludovic Orban kormányfő szombaton azzal vádolta az al-
kotmánybíróságot, hogy nem ez az első döntése, amellyel

„meghiúsítja” az állampolgárok egészségének és életének vé-
delmében hozott kormányzati intézkedéseket. A miniszterel-
nök azt javasolta a román állampolgároknak: ne vegyék
figyelembe az alkotmánybíróság döntését, cselekedjenek fe-
lelősségteljesen, ahogy eddig is tették, a „magától értetődő
szabályokat” követve.

Valer Dorneanu, az alkotmánybíróság elnöke leszögezte:
az alaptörvény világosan kimondja, hogy az állampolgári
alapjogokat csak törvénnyel lehet korlátozni, és nem a taláros
testület tehet arról a hibáról, hogy a jogalkotó ezt a döntést al-
kotmánysértő módon az egészségügyi miniszter hatáskörébe
utalta.

Marcel Ciolacu házelnök, az ellenzéki PSD ideiglenes el-
nöke szerint a miniszterelnök aláássa az alkotmányos rendet
és anarchiára buzdít, amikor kormánya „inkompetenciája”
miatt egy alkotmánybírósági döntés semmibe vételére szólítja
fel a polgárokat.

A jobbközép kisebbségi kormány azt ígérte, hogy a hét ele-
jére elkészíti azt a jogszabály-tervezetet, amely immár törvény
– és nem egészségügyi miniszteri rendelet – szintjén szabá-
lyozza a karanténintézkedéseket. Ezt azonban a baloldali par-
lamenti többségnek is meg kell szavaznia ahhoz, hogy
felszámolják a karanténintézkedéseket jogalap nélkül hagyó
joghézagot. (MTI)

400-hoz közelít 
az új fertőzéses esetek száma

Az elmúlt 24 órában 391 új fertőzést igazoltak Romá-
niában, a nyilvántartott fertőzöttek száma 28 973-ra
emelkedett – közölte vasárnap a Stratégiai Kommu-
nikációs Csoport (GCS). Összesen 19 új halálesetet
jelentettek, ezzel az áldozatok száma 1750-re nőtt. A
gyógyultak száma 20 026, így az aktív fertőzöttek
száma 7197-re nőtt a szombati 6997-hez képest. Je-
lenleg 215 beteget ápolnak intenzív osztályokon. Az
elmúlt 24 órában 7831 teszt eredményét dolgozták
fel. (Agerpres)

Dolgoznak a vendéglátóhelyek
újranyitási szabályain

A kormány, valamint a szállodai, étterem- és vendég-
látó-ágazat (HoReCa) képviselői közösen dolgozzák ki
azokat a szabályokat, amelyeket az éttermek újranyitá-
sakor vezetnek majd be. Ludovic Orban miniszterelnök,
Virgil Popescu gazdasági, Nelu Tătaru egészségügyi,
Marcel Vela belügyminiszter, valamint a miniszterelnöki
kancellária vezetője, Ionel Dancă a Victoria-palotában
fogadták csütörtökön a HoReCa-ágazat képviselőit. A
kormány Facebook-oldalán számolt be az egyeztetés-
ről, hangsúlyozva, amint a járványhelyzet megengedi,
megnyitják a vendéglők beltéri helyiségeit is, és addig
a kabinet, illetve az ágazat képviselői közösen dolgoz-
zák majd ki azokat az intézkedéseket, amelyek a fo-
gyasztók védelmét és biztonságérzésük erősítését
hivatottak szolgálni. (Agerpres)

Továbbra is karanténba kell 
vonulnia az Angliába utazó
román állampolgároknak

Jövő péntektől számos országból karanténkötelezett-
ség nélkül lehet beutazni Angliába – közölte pénte-
ken a brit közlekedési minisztérium. A tárca által
péntek délután közzétett teljes listán több tucatnyi olyan
ország szerepel, amelyek esetében a brit kormány jú-
lius 10-től feloldja az Angliába beutazókra érvényes, 14
napos elkülönítést előíró karanténszabályozást. A
közép- és kelet-európai EU-országok közül Bulgária és
Románia nem szerepel a listán. A minisztérium hang-
súlyozza, hogy az angliai karanténkötelezettség alól
azok a beutazók mentesülhetnek, akik az érkezésük
előtti 14 napban nem jártak olyan országokban, ame-
lyek nem szerepelnek az angliai karanténelőírás alól
mentesített országok listáján. (MTI)

Ami az eredményeket illeti, sajnos, mint évek óta min-
den nyáron, ezúttal sem kellene annyira elégedettnek
lenni. A statisztikák elkészítésekor 2020-ban sem vették
figyelembe, hogy a múlt év őszén hányan iratkoztak be
a nyolcadik és a tizenkettedik osztályokba, és közülük
hányan jutottak el a vizsgákig, és tették le azokat sike-
resen. Már az is meggondolkoztató, hogy országos vi-
szonylatban 172.543-an iratkoztak fel a
képességfelmérő vizsgára, 160.663-an vettek részt és
122.357-en értek el ötösnél nagyobb általánost. A töb-
biek – több mint 38.000-en – az egyes és az ötös között
a funkcionális analfabetizmus helyzetében megérteni
sem képesek az olvasottakat, nemhogy megoldást talál-
janak, válaszolni tudjanak a kérdésekre, véleményt fo-
galmazzanak az olvasottakról. Ami megerősíti a
legutóbbi PISA-felmérést, amely szerint a romániai is-
kolások 40 százaléka funkcionális analfabéta, azaz nem
érti, amit olvas. Ezek közül egyesek fel sem iratkoztak a
vizsgára, mert kimaradtak az iskolából, megbuktak va-
lamelyik tantárgyból, vagy megkapták az átmenő jegyet
azzal a feltétellel, hogy láthatatlanná válnak, és nem
rontják a statisztikát. Értük mégsem kell annyira ag-
gódni, hiszen az oktatásügy megtalálta a megoldást, és
szakiskolai osztályok egész sora várja őket, kérdés, hogy
ott hogyan tudnak boldogulni velük. Másrészt sokkal
jobb, ha minél korábban találkoznak a sikertelenséggel,
mintha az utolsó helyeken bejutottak volna szakközép-
vagy gyengébb középiskolákba. Bár a kisebb követel-
ményrendszerrel járó szakmai érettségi bevezetésének
tervét Ecaterina Andronescu volt miniszter asszony el-
készítette, és a megyéket járva be is mutatta, leváltásá-
val a közoktatás átalakításáról mindenki
megfeledkezett. Maradt viszont a szóban forgó diákok
képességeihez mérten emelt szintűnek tekinthető érett-
ségi, amelyen a hatos átlagot egyes szakközépiskolák,
vidéki középiskolák diákjainak alig az egynegyede érte
el, de van, ahol 75-ből tíznek vagy 77-ből ötnek sikerült
a vizsgája. Miért áltatjuk négy éven át ezeket a diáko-
kat, holott már kezdetben borítékolható, hogy nem fog-
ják letenni az érettségit? Csak azért, hogy nem
ürüljenek ki egyes iskolák, és a tantestület ne maradjon
munka nélkül? 

Kozmetikázott adatok, örömködés helyett egyszer
már szembe kellene nézni a valósággal, ne félrevezetni
diákot, szülőt, közvéleményt stb. És az egyetemeket sem,
ahol a középiskolás diáklétszámhoz mérik a helyeket,
amelyeket mind nehezebb lesz betölteni. A sikertelenül
érettségizők pedig egyre nagyobb számban indulnak el
Nyugat-Európa felé majdnem rabszolgamunkára. 

Mondom a magamét

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Megszűnt a karanténintézkedések jogalapja

Romániában július első vasárnapján ünneplik az
igazságszolgáltatás napját, ebből az alkalomból
üzenetet fogalmazott meg Ludovic Orban miniszter-
elnök, amelyben azt írja: változásra van szükség,
hogy Romániában az igazságszolgáltatás ne függ-
hessen többé kicsinyes érdekektől vagy a politikai
hovatartozástól.

Orban azt írja, 2020 az utolsó év az igazságszolgáltatási
rendszer fejlesztési stratégiájának jelenlegi ciklusából, ez idő
alatt „történtek előrelépések is, amelyeket meg kell szilárdí-
tanunk”, de „a stratégiába foglalt célkitűzések zöme sajnos
nem valósult meg”. „Az igazságszolgáltatás elleni támadások,
az egyes bírákra gyakorolt nyomás, a politikai behatások saj-
nos rontottak az igazságszolgáltatáson, és gyengítették az em-
berek igazságszolgáltatási rendszerbe vetett bizalmát” –
fogalmazott a kormányfő.

Orban szerint az igazságszolgáltatásnak vissza kell adni hi-
telét, és a politikai és intézményi illetékeseknek kell őrköd-

niük az igazságszolgáltatás függetlensége, pártatlansága fölött.
Azt is kifejtette: a kormány törvénytervezetet készít elő,
amelynek az lesz a célja, hogy helyrehozza, amit mások el-
rontottak az igazságügyi törvényekkel kapcsolatban. Úgy vé-
lekedett: az igazságszolgáltatás normális menetéhez az
igazságszolgáltatási rendszeren belül is erőfeszítésekre lesz
szükség, hogy megakadályozzanak mindennemű külső ráha-
tást. „Ne legyenek többé olyan helyzetek, amikor bizonyos
ügyek elhúzódnak, a törvény valóban mindenki számára tör-
vény legyen Romániában. Ez azt is feltételezi, hogy be kell
tartani az Európai Bizottság összes ajánlását, és tiszteletben
kell tartani az európai alapelveket és értékeket. Nagyra érté-
kelem a szakemberek, a bírák, az ügyészek, az ügyvédek, a
hivatalnokok és mindenki munkáját, aki a jogi szakmában dol-
gozik, bízom benne, hogy a törvény és az igazságosság szel-
lemében cselekszenek, és sok sikert kívánok nekik nemes
küldetésükben” – olvasható Ludovic Orban ünnepi üzeneté-
ben. (Agerpres)

Új igazságügyi törvényt fogadtatna el a PNL

Előzetes eljárás indul Edouard
Philippe távozó francia miniszter-
elnök és volt egészségügyi mi-
niszterei ellen a koronavírus-
járvány franciaországi kezelése
miatt – közölte pénteken Francois
Molins, a semmítőszék fő-
ügyésze.

A kormánytagok büntetőjogi felelős-
ségéről kizárólag a miniszteri rangú po-
litikusok ügyeivel foglalkozó, 1999-ben
létrehozott francia köztársasági bíróság
(CJR) illetékes ítélkezni, ahova kilenc-
ven panasz érkezett a kormány ellen a
járvány kezdete óta.

A főügyész közleményét akkor adta
ki, amikor a délelőtt lemondó miniszter-
elnök átadta hivatalát utódjának, az Em-
manuel Macron államfő által kora
délután kinevezett Jean Castexnek, aki
2020. április óta a koronavírus-járvány
miatt kihirdetett általános karantén foko-
zatos feloldásáért felelős kormánymeg-
bízott volt. A kilencven feljelentésből
53-at vizsgált meg a CJR, és kilencet ta-
lált befogadhatónak.

Az első feljelentés március 19-én, két
nappal a kijárási korlátozások életbe lé-
pése után érkezett a CJR-hez Edouard
Philippe miniszterelnök és Agnes Buzyn
volt egészségügyi miniszter, majd utóda,
Olivier Véran ellen arra a jogszabályra
hivatkozva, amely szerint két év szabad-
ságvesztéssel és 30 ezer eurós pénzbün-
tetéssel sújtható az a kormánytag, aki
szándékosan elmulasztja az emberek
biztonságára veszélyt jelentő esemé-
nyekkel szemben a megfelelő intézkedé-
seket meghozni.

Agnes Buzynt – aki a kormánypárt
színeiben Párizsban főpolgármester-je-

lölt lett az önkormányzati választások
márciusi első fordulójában – február 16-
án váltotta Olivier Véran az egészség-
ügyi tárca élén. Mindketten annak a
kormánynak a tagjai voltak, amelyet a
pénteken lemondott Edouard Philippe
vezetett.

Emmanuel Macron államfő a mandá-
tuma alatti politikai döntésekért bünte-
tőjogilag nem felelős.

A kormánytagok elleni első feljelentő,
a C-19 kollektíva orvos tagjai szerint a
francia kormány illetékesei már január-
ban tudatában voltak a koronavírus ve-
szélyének, és időben felléphettek volna
a járvány hatékony megfékezéséért, de
ezt nem tették meg. Utóbb több hasonló
tartalmú feljelentés érkezett a különbíró-
sághoz magánszemélyektől, egyesüle-
tektől és szakszervezetektől, sőt még
elítéltektől is olyan börtönökből, ahol
járványgócok alakultak ki. A vádpontok
között nem szándékos emberölés, mások
életének veszélyeztetése, illetve ve-
szélybe került emberek cserbenhagyása
szerepel.

Időközben a párizsi ügyészségnél is
hasonló tartalmú vizsgálat indult június
9-én több mint hatvan feljelentés alap-
ján. A vizsgálat során az országos dön-
téshozók esetleges büntetőjogi
felelősségét kívánják megállapítani az
általános karantén alatt érkezett feljelen-
tések nyomán. A panaszok többsége az
állítólagos munkavédelmi elégtelensége-
ket, illetve a járvány kezdetén tapasztalt
maszk- és teszthiányt érinti.

Június 16-én pedig megkezdte mun-
káját a francia nemzetgyűlésben a 
koronavírus-járvány kormányzati ke-
zelése hiányosságainak feltárására

alakult különbizottság, amely egyebek
mellett olyan kérdésekre keresi a vá-
laszt, hogy miért volt maszkhiány,
meg lehetett-e volna menteni több
életet az idősotthonokban, vagy nem
túl későn rendelte-e el a kormány az
általános karantént. A minisztereket itt
már meghallgatták.

A kezdeti hatalmas népszerűségvesz-
tés után a kijárási korlátozások sikeres-
nek bizonyult fokozatos feloldásával
Edouard Philippe volt miniszterelnök
tetszési mutatója megugrott, és egy va-
sárnap közzétett felmérés szerint megha-
ladta az 50 százalékot, míg az államfőé
csak 38 százalékon állt, de Emmanuel
Macron mutatója is felfelé indult az el-
múlt hetekben. A karantén feloldását a
pénteken kinevezett miniszterelnök,
Jean Castex kormánybiztosként vezé-
nyelte le.

Franciaország a koronavírus-járvány
egyik fő európai gócpontja volt: csak-
nem 30 ezren vesztették életüket a fertő-
zés szövődményeiben, de az elmúlt
héten húsz alá csökkent a halálos áldo-
zatok napi száma. Kórházban csütörtök
este 8148 fertőzöttet kezeltek, akik közül
573-an voltak lélegeztetőgépen. Az áp-
rilisi tetőzéskor több mint 7200-an vol-
tak az intenzív osztályokon, de azóta
folyamatosan csökken, és a karantén fel-
oldása után sem indult emelkedésnek a
betegek száma. Az egészségügyi hatósá-
gok a karantén vége óta több mint két-
száz járványgócot tártak fel, és
többségüket már teljesen felszámolták.
Az illetékesek szerint a koronavírus nem
tűnt el, de mindenhol ellenőrzés alatt
van: heti 250 ezer szűréssel napi 5-600
esetet tárnak fel országszerte. (MTI)

Franciaországban vizsgálat indul a távozó miniszterelnök
és volt egészségügyi miniszterei ellen



A marosvásárhelyi vár udva-
rán július elsején mutatták be
a Vajda György, lapunk mun-
katársa által szerkesztett 
Barangoló című, 250 fénykép-
pel illusztrált turisztikai kala-
uzt. A könyvet Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke
és Karácsonyi Zsigmond, 
a Népújság főszerkesztője
ajánlotta a kirándulók és a
megyét megismerni óhajtó ol-
vasók figyelmébe. 

A családias rendezvényen Vajda
György szerkesztő a kötet megjele-
nésének előzményeit ismertette. El-
mondta, hogy a Maros Megyei
Tanács felkérésére a Népújságban

Barangoló címmel sorozat indult a
megye turisztikai látványosságának
népszerűsítésére, ugyanis lapunk-
ban hagyománya van az útleírások,
túraajánlatok, a kulturális örökséget
bemutató írások közlésének. Ezeket
foglalta a kötetbe. 

Péter Ferenc tanácselnök örömét
fejezte ki, hogy turisztikai kalauz
bemutatójára kerülhetett sor. Hiteles
könyv, hiszen olyan ember szer-
keszti, aki ismeri a természetet,
maga is természetjáró, s a felsora-
koztatott objektumokat személye-
sen is meglátogatta. 

– A megye értékeit népszerűsítő
Visit Maros Egyesület létrehozása
előtt a kollégák a Népújság szer-
kesztőségével közösen egy olyan
sorozatot indítottak el, amellyel be-
mutatták a megye látványosságait.

Ennek a sorozatnak a „főszerkesz-
tője” Vajda György volt. Az új ki-
adványhoz az újságban megjelent
tájékoztatókat kellett egy kötetbe
szerkeszteni. Nagyon értékesnek
tartom ezt a könyvet, mert segít,
hogy jobban megismerjük vidékün-
ket. A koronavírus-járvány köze-
pette az utazási korlátozások idején
felértékelődnek a közeli turisztikai
látványosságok és kulturális értékek
a Maros, a Nyárád és a Küküllő
mentén. Ami a turizmusban érde-
kelt vállalkozásokat illeti, azok
lesznek kedvezőbb helyzetben,
amelyek a hazai turisták fogadá-
sára alapoznak. Ebben van ma tu-
risztikai potenciál. Ez a könyv
kalauzként szolgál mindazok szá-
mára, akik a közeljövőben Maros
megyében szeretnének kirándulni –

fogalmazott Péter Ferenc tanácsel-
nök. 

A koronavírusos zártság lejártá-
val az első nyilvános rendezvényen
Karácsonyi Zsigmond főszerkesztő
köszönetét fejezte ki a résztvevők-
nek, hogy hűségesek mindahhoz,
ami Maros megyei, marosvásárhe-
lyi, és nem utolsósorban a Népúj-
sághoz is. 

– Az 1990 előtti zártságnak vol-
tak jó oldalai is. Például az, hogy
szinte minden fiatal megismerke-
dett a közeli hegyekkel, a könyv bo-
rítóján látható Istenszékével. Sokan
emlékeznek még, hogy reggel a
korai vonatra ültünk, elmentünk
Bisztráig, felgyalogoltunk az Isten-
székére, és a délutáni vonattal visz-
szajöttünk Marosvásárhelyre. Ez a
kirándulás volt a tavaszi túraindító,
és ősszel ez volt a túrazáró is. Ör-
vendetes, hogy ma is sokan pártol-
ják a hazai turizmust, felkeresik az
Orbán Balázs által leírt helyeket. Jó
lenne, ha a mai fiatalok is gyalog in-
dulnának, s megtekintenék a tájat
például Nyárádtőtől Szovátáig, s
megnéznék, hogy a templomtor-
nyokban megvannak-e azok a ha-
rangok, amelyekről Orbán Balázs –
a vidék első útikönyvírója – írt,
vagy azok a fejfák, amelyeket említ.
Összehasonlítva az Orbán Balázs
leírásával, a Barangoló más sűrítés-
ben adja a túralehetőségeket, a lát-
ványosságokat. Zsebkönyvként
használható, pontos leírásokkal –
mondta Karácsonyi Zsigmond, a
Népújság főszerkesztője.

Vajda György szerkesztőként is-
mertette a kötetet. Több forrásból
kellett tájékozódnia, a vonatkozó
szövegeket átírta, hiszen olyan eset-
tel is találkozott, amikor ugyanarról
a templomról három forrásban há-
romféle információ volt. Ilyenkor
nehéz volt dönteni, hogy melyik ke-

rüljön be a kötetbe. Elmondta, Vá-
sárhelyről nem került be minden tu-
risztikai látványosság, csak a
jelentősebbek, hiszen Balás Árpád
kötete részletes, átfogó képet nyújt
a városról. 

A szerző Maros megyét kistérsé-
gekre osztva mutatja be, eszerint a
Nyárád és Görgény völgye, Szo-
váta, a Görgényi- és a Kelemen-
havasok, a Felső- és Alsó-Kis-Kü-
küllő mente, Dicsőszentmárton és
környéke, a Felső- és Alsó-Maros
mente, a Mezőség, Segesvár és kör-
nyéke, a szász vidék, Marosvásár-
hely szerepel benne. A szerző külön
fejezetet szentel a Só útjának, a szo-
vátai sós tavaknak és a Mária-
útnak. 

– A kötet több mint turisztikai
kalauz, hiszen arra igyekeztem,
hogy részletes tudnivalókat közöl-
jek a falvakról, a történetükről, s ez
adja a könyv különlegességét. Kö-
szönet az EKE-nek, a hegyimentő
szolgálatnak, amelyek informáci-
ókkal segítettek – mondta a szer-
kesztő. Hozzátette: a kötet végén
turisztikai irodák, cégek, idegenve-
zetők elérhetőségei, honlapcímek
is megtalálhatók, amelyek az uta-
zóknak fontos támpontot jelente-
nek.

A kötet kiadásához hozzájárult a
Népújság, az Artecotur Egyesület, a
Maros Közösségi Alapítvány, a
Visit Maros és a Maros Megyei Ta-
nács. A tördelés Vajda Gyöngyi
Mária munkája, a fotókat a szer-
kesztő, Nagy Tibor, Doszlop Lídia-
Tímea és a megyei tanács
szolgáltatták. Kiadta a Bookman
kiadó, felelős kiadó Mátyás Le-
vente.

A kötet megvásárolható a Book-
man kiadó könyvesboltjában, a
Dózsa György és a Radnai utca ke-
reszteződésénél.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor
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A fővárosi ünnepséget, amelynek
helyszíne a bukaresti Agrártudomá-
nyi és Állatorvosi Egyetem volt,
óriásképernyőn közvetítették a ma-
rosvásárhelyi és a kolozsvári hall-
gatóságnak. Marosvásárhelyen, a
Sapientia egyetemen, a járványügyi
intézkedéseket példásan betartva, a
déli melegben szájmaszkkal és az
előírt távolságot betartva követte
végig a beszédeket a hallgatóság. 

A romániai iskolákban – az okta-
tás kényszerű megszűnését köve-
tően – a pedagógusok megszokott
szerepükből kilépve művészi rangra
emelték az oktatást, a fiatalok neve-
lését, kreativitásuknak, a televíziós
szereplés vállalásának köszönhe-
tően – hangsúlyozta Monica Anisie
közoktatási miniszter. A televíziós
iskolaprogram lehetővé tette, hogy
minden végzős diák részt vehessen
a tananyag ismétlésében, a vizs-
gákra való felkészülésben. A világ-
járvány idején lezajlott programon
kívül a tárcavezető elismeréssel
szólt a többi pedagógus online tér-
ben folytatott munkájáról, amihez
úgy fogtak hozzá, hogy nem készí-
tették fel őket erre a módszerre. 

A bukaresti rendezvényt a politi-
kusok is kihasználták, beszédet
mondott Ludovic Orban miniszter-
elnök és helyettese, Raluca Turcan.
Klaus Iohannis államfő üzenetét
Ligia Deca, az elnöki kabinet 
tanácsadója közvetítette. A beszé-
dekben elhangzott, hogy a világjár-
vány idején lezajlott televíziós
program hozzájárul a romániai ok-
tatás reformjához. A pedagógusok
ugyanakkor egy paradigmaváltást is
okoztak, bizonyítva, hogy a tábla-
gép, a laptop, a számítógép, a mo-
biltelefon a szórakozáson kívül a
tanulás eszköze is lehet. Figyelemre
méltó volt Doina Grandea, a
Román Közszolgálati Televízió ve-
zérigazgatójának beszéde, aki kie-

melte, hogy jövőbeli terveik között
szerepel egy nevelési-oktatási csa-
torna kifejlesztése minden iskolás
gyermek és felnőttek számára is.
Köszönetet mondott televíziós kol-
légáinak, és elismerését fejezte ki a
pedagógusoknak, akik a félelemről
megfeledkezve Marosvásárhelyen
és Kolozsváron magyar nyelven is
bekapcsolódtak ebbe a munkába, és
ígéretet tett, hogy nem lesz szünet a
nyáron sem. A bukaresti rendez-
vényt dr. Sorin 
Câmpeanu egyetemi tanár, a ház-
igazda intézmény rektora, a Rekto-
rok Országos Tanácsa elnökének
beszéde zárta, majd mind a három
helyszínen a tanároknak és szerve-
zőknek járó elismerő oklevelek át-
nyújtása következett. 

Marosvásárhelyen a műsorvezető
Siklódi Beáta, a Traian Vuia Tech-
nológiai Líceum magyar szakos ta-
nára köszöntötte a
szakminisztérium jelen levő képvi-
selőit, a televízió munkatársait és a
tanárkollégákat. „Akkor tanít jól az
ember, ha közben ő maga is tanul”
– idézte Vörös István szavait, utalva
arra, hogy március 11-től az oktatás
hagyományos, mindannyiunk által
ismert formája eltűnt, de tanárkol-
légáinak volt ereje ahhoz, hogy az
új helyzethez gyorsan alkalmazkod-
janak. A TeleSuli program a válsá-
gos időszak érdekes és pozitív
hozadéka, önzetlen tanárok, televí-
ziós munkatársak és országos intéz-
mények vezetőinek közös
erőfeszítése, amely segítségére volt
a diákoknak a záróvizsgára való fel-
készülésben. 

Az erdélyi magyar társadalom
megmutatta, hogy krízis esetén jól
tud alkalmazkodni a kialakult hely-
zethez, és a lehetőségekhez képest
a legmegfelelőbb döntéseket hozta,
amiért hálás mindazoknak, akik a
programban részt vettek, és akik a
szervezéshez hozzájárultak –

mondta első felszólalóként Novák
Zoltán szenátor, a parlament okta-
tási bizottságának alelnöke, aki De-
mény Péter Korona-változatok
című kötetéből olvasta fel a nagyon
találó Markósan című verset. 

Kovács Irénke Erzsébet oktatási
államtitkár szavait Vârtic-Mayla
Júlia, a szakminisztérium kisebb-
ségi főosztályának vezérigazgatója
tolmácsolta. Elhangzott, hogy a Te-
leSuli az otthon oktatás és otthon ta-
nulás sikertörténete. Egy olyan
kényszerűségből született kincs,
amelyet „a viszontagságos időben
összefogva, emberi erőforrásainkat,
tudásunkat és tapasztalatainkat
egyesítve együtt sikerült megál-
modni és életre hívni”, diákok ezre-
inek nyújtva segítséget a vizsgákra
való felkészülésben. Az Oktatási és
Kutatási Minisztérium abból a cél-
ból indította el a TeleSuli progra-
mot, hogy tartalma a gazdasági és
szociális szempontból hátrányos
helyzetben levő diákokhoz is eljus-
son a járvány idején. Az államtitkár
beszédében kiemelte Kelemen
Hunor szövetségi elnök, Nagy-Deb-
reczeni Hajnal vezetőtanácsi tag,
Novák Csaba-Zoltán szenátor és
Szabó Ödön képviselő hozzájárulá-
sát a terv megvalósításához. A szer-
kesztésért és a zökkenőmentes
forgatásért pedig az RTV marosvá-
sárhelyi magyar szerkesztőségét ve-
zető Fekete Hajnalnak és
munkatársainak mondott köszöne-
tet. Kiemelte a programban részt
vevő pedagógusok hivatástudatát és
elkötelezettségét, a felkészült taná-
rokból álló munkacsoportok tevé-
kenységét, akik összehangolták és
strukturálták a tévés leckék tartal-
mát. A nézettségi adatok és a vizs-
gaeredmények szerint hasznos volt
nemcsak a diákoknak, a pedagógu-
soknak is, akik megtapasztalhatták,
hogy kollégáik hogyan magyaráz-
zák meg a tananyagot. És az sem

mellékes, hogy a program hozzájá-
rult a pedagógusok megbecsülésé-
hez az erdélyi magyar
társadalomban. 

Bândila Claudiu-Gabriel Maros
megyei főtanfelügyelő és Illés 
Ildikó főtanfelügyelő-helyettes érté-
kelték azokat a hatékony megoldá-
sokat, amelyekkel a tanárok a
diákok segítségére siettek, új mód-
szereket, eljárásokat elsajátítva, és
köszönetet mondtak mindazoknak,
akik a programban részt vettek. A
magyar kollégák mellett, akik a
TVR3 marosvásárhelyi regionális
stúdiójában a tanév végéig tartották
a felkészítőket, más helyi televízi-
ókban minden korosztály számára
voltak oktatóadások, amiért ugyan-
csak elismerés jár – hangsúlyozta a
főtanfelügyelő.

Hogy milyen nehézségeket jelen-
tett, hogy a 2019–20-as tanév má-
sodik felében a megszokott tanítási
formáktól eltérően kellett tanítani,
azt a TeleSuli programban részt
vevő pedagógusok nevében Mátéfi
István matematikatanár, a Bolyai
Farkas középiskola igazgatója fo-
galmazta meg. Munkájukat megne-
hezítette a személyes jelenlét
hiánya, az azonnali visszajelzés le-
hetetlensége, az értékelés személy-
telensége, miközben minden
vizsgatantárgyból jól áttekinthető,
szakmai szempontból igényes és
pontos műsorokat, órákat kellett tar-
tani. Ami nem volt sem könnyű,
sem egyszerű, hiszen úgy kellett ki-
választani, előkészíteni és bemu-
tatni az ismétlésre, elmélyítésre
szánt anyagrészeket, hogy a megha-
tározott időkeretben a leghaszno-
sabb és a legérthetőbb legyen a
diákok számára. Ez véleménye sze-
rint sikerült, és az előadások a kö-
vetkező években is előkereshetők,
hasznosíthatók lesznek – tette
hozzá, és köszönetet mondott azok-
nak, akik ezt lehetővé tették, vala-
mint a kollégáknak, akik részt
vettek a programban. 

A diákság nevében Incze Gáspár
végzős diák mondott beszédet:
„Tisztelt tanárok, önök most azért
vannak itt, mert bizonyították em-
berségüket, elkötelezettségüket, ön-
zetlenségüket azáltal, hogy a
váratlanul kialakult vírushelyzetre
gyors megoldásként alternatív meg-
oldást kerestek, hogy tovább tanít-
hassák a diákságot”. Tették ezt
annak ellenére, hogy egy kamerán
keresztül elképzelt közönséget kel-
lett tanítaniuk, „nem voltak arcok,
szemek, amelyek visszajelzésként
szolgálhattak volna, nem voltak
kérdések, amelyek iránymutatóként
jelezhették volna, hogy mi az, ami
kevésbé érthető. És ami a legfonto-
sabb, mindezt azért tették, hogy mi,
diákok minél kevésbé érezzük a
vírus okozta nehézségeket, és az
otthonunk kényelméből készülhes-
sünk az érettségi vizsgára”. „A jó
tanár elsősorban emberségre tanít,
az életre készít fel, követendő példát
mutat. Mindig is úgy gondoltam,
hogy tanárnak lenni nem csak egy
foglalkozás, hanem annál sokkal
több. Felelősség, hivatás, végtelen
fejlődés” – foglalta össze az elmúlt
négy év legfontosabb tanulságát. 

Végül Fekete Hajnal főszer-
kesztő köszönte meg az őszi talál-
kozóig a bátorságot, az elszántságot
és azt a határozottságot, ahogy a
programban részt vevő pedagógu-
sok egyik pillanatról a másikra köz-
szereplővé avanzsáltak, és tíz perc
alatt sikerült a lámpalázat legyőz-
niük. Ez a nyolc hét leckét adott
nemcsak a vizsgatantárgyakból, hi-
vatástudatból, szakmai alázatból is,
és megtiszteltetés volt együtt dol-
gozni – tette hozzá.

Végül Vârtic-Mayla Júlia adta át
az okleveleket a tanár kollégáknak
és a szervezésben közreműködők-
nek, majd a Bolyai Farkas középis-
kola négy diákja, László József
tanítványai oldották fel zenével a
hangulatot, majd az egyetem bejá-
rata előtt csoportkép készült. 

TeleSuli díjátadó ünnepség 
(Folytatás az 1. oldalról)

Barangoló – Maros megyében 



Vakulj, paraszt!
Az egyik korábbi feljegyzésem-

ben szóba hoztam a statisztika fur-
csaságait. Nem kellett sokat
várnom, sikerült egy igen szép
agancsú példányt leterítenem: „A
leggazdagabb erdélyi városok;
Csíkszereda és Nagyvárad több te-
rületen is megelőzi Kolozsvárt.”
(Maszol.ro, 2020. jún. 24.) Lássuk
csak, mennyi az annyi? 

„2020-ban Temesvár gazdálko-
dik a legtöbb pénzből, 2,2 milliárd
lejből, a második pedig Nagyvárad,
1,8 milliárd lejes büdzsével. Ko-
lozsvár csupán a harmadik, 1,68
milliárd lejes betervezett kiadások-
kal.” 

Eddig tiszta, most jön a bűvész-
kedés. Nem az abszolút számokat
értékeli, hanem az összeget elosztja
a város lakóinak a számával. A ká-
bítás azonnal hat: „A lakosságará-
nyos büdzsé tekintetében
Nagyvárad messze megelőzi a bán-
sági és az erdélyi fővárost, mivel
idén minden egyes lakójára 8144 lej
jut, mely összeg Temesvár esetében
6687, Kolozsváron pedig csak 5185
lej.” A cikkíró szerint Erdély legjob-
ban „eleresztett városa” nem Nagy-
várad, Temesvár vagy Kolozsvár,
hanem „Csíkszereda, amelynek
minden egyes polgárára 9100 lejnél
nagyobb összeg esik. A 42 ezer la-
kosú hargitai megyeszékhely idén
384 millió lejből gazdálkodik.” Te-
mesvár büdzséje 5,73-szor nagyobb
mint a Csíkszeredáé, de ne ez káp-
ráztasson el minket, hanem az egy
főre jutó 9100 lej. Vajon az egy főre
eső tetőcserepek számát tekintve is
Csíkszereda nyerne? 

A bűvészkedésnek itt vége, nyu-
szi vissza a kalapba, tessék a kasz-
szához fáradni és befizetni a bűvész
honoráriumát. 

Ámde! Valami elkerülte a cikkíró
figyelmét. Kárászmindszentnek
egymillió lej az éves büdzséje (ami-
ből kifizethetnek 78,5 méter aszfal-
tos utat, 119 méternyi vízvezetéket
egy új parabolát a kultúrházra, és
még egy lábtörlőre is jut, amit az
önkormányzat ajtaja elé tesznek).
Tekintve, hogy a településnek csu-
pán száz állandó lakója van, az egy
főre eső beruházások értéke 10 ezer
lej. Ezzel maga mögé utasította
Csíkszeredát, Temesvárt, Zürichet
és Berlint, mindenkit. Ők a legszeb-
bek és legügyesebbek. Büszkék is
rá, az ecce’ penna! Hazafias munká-
ban, saját zsebből finanszírozva
májusfát állítanak ennek örömére;
székelykaput majd jövőre, ha lesz
rá pénz.
Nagy számok

A koronavírus-járvány miatt be-
vezetett veszélyhelyzet ideje alatt,
március 12. és május 15. között a
rendőrség 1,17 milliárd forintnyi
bírságot szabott ki. Az összeget
30.049 embertől követelik (hvg.hu,
jún. 5.). Kiket ’sepertek meg’?
„Azokat, akik elmulasztották a fer-
tőző betegség elleni védekezést.”
Pl. azokat, akik figyelmen kívül
hagyták az időseknek fenntartott
bevásárlási idősávot. Nincs kegye-

lem, aki nem tartja be a parancsola-
tokat, annak vezekelnie kell! 

Bukarest másképp rendezi, de ott
sem lett nullszaldós a buli. A rend-
őrség 600 millió lejnyi büntetést
szabott ki, de ebből csak százmil-
liót gyűjtött be (Népújság, jún. 9.).
Nem tudjuk, hogy ezt az összeget
hány ’megbüntetett’ ember adta
össze, így nem tudunk hasonlít-
gatni. Azt sem tudom, hogy a
román államkincstárnak mennyibe
került az eddigi védekezés, így nem
lehet reális az összehasonlítás (nem
beszélve arról, hogy a statisztikai
mutatványok mindig lepipálják a
világhírű bűvészek legnagyobb
trükkjeit is).

Csupán egyetlen számot vizsgál-
junk meg, a többi összehasonlítás-
nak – a mi szintünkön – nincs
értelme. (Ez nem az Egyszerű Új-
ságolvasó lenézése, csupán azt kí-
vánom jelezni, hogy az efféle
elemzés az arra kiképzett szakik
dolga, ők majd eldominózgatnak
még egypár hétig…) 

Az 1,17 milliárd csak szerény
hányada (0,19%) annak az 590 mil-
liárd forintnak, amennyibe a jár-
vány elleni védekezés június 4-ig
került. A magyar költségvetést
eléggé megkavarta ez az összeg, s
minden téren komoly következmé-
nyei lesznek (gazdaság, közélet
stb.). 

A kegyetlen kérdés: belefeccöl-
tek egy talicska pénzt, s mégsem
tudták megmenteni azt az 555 sze-
mélyt, akik a június 9-i jelentésben
szerepelnek? Tévedés! Az 590 mil-
liárdnak az köszönhető, hogy a
többi 9.999.445 megúszta (ponto-
sabban: haladékot kapott). Mindjárt
másképp hangzik! 

Másnap, a június 10-i újságban
ezt olvastam: „Több mint 3 millió
életet menthetett meg a bezárkózás
Európában”. A cikk a vélemény for-
rását is megjelölte: „angol kutatók
egy csoportja”. Igen, általában ők
azok, akik jó közelítéssel tudnak
saccolni. (Én többre saccoltam
volna – mondjuk: 3,5268 millióra 
–, de nekik nagyobb számítógépeik
vannak.)

A saccolást sem ma kezdtem, hu-
szonhat évvel ezelőtt már megfo-
galmaztam az emberiség derűs
jövőjét: „Emberek! Vigyázzatok! –
A Life baktérium: állatra és emberre
egyaránt veszélyes, heteroszexuális
kapcsolat útján terjed, a hím ivarsejt
és a petesejt egyesüléséből létrejött
jóindulatú sejtburjánzást rövid idő
alatt megtámadja, a napvilágra ke-
rült magzat utolsó porcikáját is ural-
mába veszi. A Homo sapiens
egyedeinél száznegyven éven belüli
halált okoz! Földünkön sok milliárd
fertőzött személy él, helyzetük re-
ményteljes” (Látó, 1994. júl. Hadi-
kikötő rovat).

Annyit módosítottam az akkori
szövegen, hogy öt helyett sok mil-
liárdot írtam. Igen, mert az emberek
elfeledkeznek magukról, és állan-
dóan szaporodnak. Pedig ’egy kis
odafigyeléssel’ prímán le lehetne
fékezni a folyamatot…

Bűn és bírság 
Egy csomó mindenről lemarad-

tunk, de azt mindenki hallotta és
tudja, hogy az országokat kor-
mányzó politikusok szigorú rend-
szabályokat és megtorlásokat
vezettek be, mert – a medve mellett
– a vírus sem játék. Mondok egy
friss példát.

Abszurdisztán türk nyelvű or-
szág, fővárosa Bakacsin. Gazdag
kőolajmezői vannak, emiatt igen
erős a pénzneme: egy kanyi öt eurót
ér. Húsz éve ők is döngő léptekkel
masíroznak a digitális jólét betonút-
ján. Ez részben jó, de inkább nem,
ugyanis az ország népe csak ötven
éve kezdett ismerkedni a betűvetés-
sel. (Az olajmezők bő termése okán
nem is vetnek mást.) 

Egyetlen koszorús költője van az
országnak, akit rémhírterjesztés
vétke miatt kemény pénzbüntetésre
ítéltek. Négy hete történt, hogy a
költő egy hírt ’posztolt’ (= interne-
tes bejegyzést tett közzé) az Ország
Közösségi Oldalán: „az a helyes, ha
a vírussal kapcsolatos híradások
idején átkapcsolunk egy másik csa-
tornára, mert a vírusok a tévé útján
is terjednek”. Amikor elővették
ezért az állításáért, azzal védekezett,
hogy ezt csak kísérletnek szánta,
egyrészt a dolgozó tömegek 
szövegértési színvonalát akarta
tesztelni, másrészt a „szigorú fiúk
éberségét” próbálgatta (megj.:
mivel Abszurdisztán is szovjet
utódállam, az ottaniaknak is meg-
van a saját államvédelmi hatósá-
guk). „Ez nem más, mint a hatalom
ugratása” – mondták a szigorú fiúk,
és kincstári karaténba kísérték
Omár Rufit, mert a hatalom nem
arra való, hogy gúnyt űzzenek be-
lőle. Mivel a törvénykönyv nem is-
meri a hatalom ugratása fogalmát,
de a vírus szó is előfordult a poszt-
ban, hát azonnal rávarrták, hogy
Rufi vírusbarát és rémhírterjesztő.
A költő azzal védekezett: az ő szö-
vege nem számít rémhírnek, hiszen
„nem befolyásolja hátrányosan a
dolgozó tömegek vírus elleni véde-
kezését”. Próbált abszurd módon is
érvelni (elvégre Abszurdisztánban
vagyunk!): „Rémhírnek számít-e,
ha azt mondom, ’szilveszter napja
az idén péntek 13-ra esik’? Miért
lenne az, hiszen azt a hülye is tudja,
hogy szilveszter december 31-én
van, a mi népünk pedig nem hülye.”
– Ez egy kicsit megingatta a rend-
őrfőnököt, mert ez megegyezett
ugyan a párt direktíváival, de aztán
a bírósági végzésre hivatkozva
mégis zárkába küldte a babérkoszo-
rús költőt. Rufi már azon spekulált,
hogy a baráti köre segítségével
gyűjti össze az ötezer kanyi bünte-
tést, de aztán megoldódott a dolog.
Budapestről küldtek neki egy sztár-
ügyvédet, aki a bírósági tárgyaláson
úgy érvelt, hogy a posztnak végül is
pozitív hozadékai lettek: több tíze-
zernyi ember maradt egészséges
attól, hogy kikapcsolta a tévéjét; ez
pedig nagyban megkímélte Abszur-
disztán egészségügyi rendszerét.
Lám, mit tesz egy jó ügyvéd… 

Mennyire reális? 
’Bénibarát’ (ő nevezi így magát,

mert ferences barátnak készült, de a
menyasszonya beleszólt) a trianoni
megemlékezés napján küldött
nekem egy kis olvasnivalót. A ’Csí-
kiak klubja’ honlapról vette át, az a
címe: Egy román tudós reális vallo-
mása. A bevezetőben ezt olvashat-
juk: „I. P. Brãtianu írása, mely
először angol nyelven a »Transyl-
vania and the Hungarian-Romanian
problem« című amerikai kiadvány-
ban (Danubian Press) jelent meg
[1979-ben], majd a torontói Magyar
Élet 1980. március 1-jei számában
magyarul is napvilágot látott, egy
nagyon tisztességes, európai mű-
veltségű, humanista román tudós ál-
láspontját tükrözi.” 

A Danubian Press kiadó valóban
létezett (1935–1991 között 41 címet
adtak ki, ebből kilencnek Wass Al-
bert volt a szerzője), a szóban forgó
kötet néhány amerikai antikvárium-
ban még ma is kapható, a torontói
Magyar Élet is létezett 1980-ban;
manapság a lap (utódja?) képes ma-
gazin formájában jelenik meg.
Eddig minden rendben. Vonakodva
bár, de azt is el tudom fogadni, hogy
a „humanista román tudósnak” csu-
pán két gépelt oldalnyi mondaniva-
lója volt. 

A ’Csíkiak klubja’ honlapján
megjelent szöveg két különböző
írás összeragasztásából keletkezett,
elöl van I.P.B. ’előadása’, majd
minden átmenet nélkül érkezik egy
másik dumácska a székely zászló-
ról, annak a szerzője: „Békefi Mik-
lós – Oroszország Hangja”. Ez kb.
úgy hangzik, mint a Szabad Szibé-
ria, ennek okán ezzel nem is foglal-
kozom. Békefi szövege másutt is
megjelent, a legkorábbi közlés –
amit találtam – 2013-ból származik.
Tegyük félre, maradjunk a román
tudós írásánál. 

Idézet I.P.B. írásából: „1959–
1962 között több mint 2000 magyar
iskolát olvasztottak be román isko-
lákba, mint azok tagozatait. 1955-
ben a X. pártkongresszuson [N.
Ceauşescu] már nyíltan kimondta,
Románia nemzeti állam, melynek
egész területét az egységes román
nemzet foglalja el.”

A komoly tudósok szavahihető-
ségét az szokta lerombolni, ha lég-
ből kapott adatokkal dobálóznak.
Nézzük, mi az igazság. 1948 febru-
árjában, a Román Kommunista
Párt (RKP) VI. kongresszusán a
szocdem párttal való egyesülés (in-
kább: bekebelezés) révén alakult
meg a Román Munkáspárt (RMP),
így a ’48-as nagygyűlés lett az
RMP I. kongresszusa. (1955. dec.
= RMP II. kongr., 1960. jún. = III.
kongr.) 1965 júliusában volt a IV.
kongresszus, amit a hatalmat át-
vevő Ceauşescu átszámozott, és
visszavette az RKP nevet. Ez volt
a nevezetes IX. kongresszus, a
Ceauşescu-diktatúra kezdete. Az
I.P.B. által említett X. kongresz-
szus időpontja: 1969. augusztus.
Akkor hirdette meg Ceau elvtárs a
homogenizálást (ugyanaz, mint a
hitleri gleichschachtolás; mind-
ketten egynemű masszát láttak a

szemük előtt, amikor ezrek előtt or-
dítoztak). 

Ettől a hibától lufivá változott
I.P.B. – rövid, de velős – ’dolgozata’.

Az iskolák egyesítése valós tény,
a számokat nem tudnám ellenőrizni,
annyit azonban megemlítek, hogy a
marosvásárhelyi egyetemen 1960
őszén indult újra a magyar nyelvű
fogorvosi képzés, amit 1951-ben
szüntettek be. 

Alább egy történeti kronológiá-
ból idézek (transindex.adatbank), a
szerzője Vincze Gábor. Az 1964.
nov. 19-es dátumnál olvasható az
alábbi szöveg; szól pediglen az
amerikai források szavahihetőségé-
ről. 

„A New York-i The Reporterben
megjelenik George Bailey újságíró
nagy feltűnést keltő cikke az erdélyi
magyarságról (»Trouble over
Transylvania«). A szerző a helyszí-
nen tett több hetes látogatása nyo-
mán részletesen beszámol a magyar
kisebbség súlyos elnyomásáról,
többek között az anyanyelvi oktatás
elsorvasztásáról, a magyar nyelv
használatának visszaszorításáról.
Írásában több olyan tévedés is van,
amelyek tovább éltek a későbbi,
Romániával foglalkozó írásokban
is. Így például azt írja, hogy 1956
októberében diáktüntetések voltak
Kolozsvárott, Marosvásárhelyen,
Medgyesen és Temesváron (valójá-
ban csak az utóbbi városban volt
utcai tüntetés), 1956 után pedig
több ezer magyart tartóztattak le,
»ezek közül feltehetően több százat
kivégeztek« (a kivégzettek számát
ma sem tudjuk pontosan), a ható-
sági intézkedések következtében
1962-ben már egyetlen magyar ön-
álló iskola sem működött Románi-
ában. (A magyar iskolák
románosítása elsősorban a középis-
kolákat érintette, az elemi iskolák
közt több is megőrizhette az önálló-
ságát.)” 

Sem Vincze, sem én ’nem a med-
vének drukkolunk’, csupán szeret-
jük, ha a szónokok (vagy
történészek, újságírók, politikusok)
pontos adatokkal dolgoznak. 

I.P.B.-nek még egy van egy mon-
data – „A soviniszta düh kiterjedt a
magyar temetőkre is, melyeket fel-
számoltak, nehogy kopjafák és sír-
kövek hirdessék Erdély múltját” –,
amellyel kapcsolatban a következő
kérdés merül föl: miként nevezhette
meg egy román ajkú ember angolul
a kopjafát úgy, hogy vissza is lehes-
sen fordítani magyarra? 

Zárásként: egy aprócska adalék a
romániai kommunizmus (pontosab-
ban a Ceau-korszak) jellemzéséhez.
Remek kiegészítője a korszakról
szóló szóbeszédeknek, mert az
derül ki belőle, hogy az ördög nem
is olyan fekete, mint amilyenre fes-
tik. 

Molnár János – saját kutatásai
alapján – kijelenti, hogy bűnügyi
nyomozati dossziéra „vallási ügyek-
ben, protestáns vonatkozásban, a
vizsgált időszakban [1965–1989]
nincs példa” (M. J.: Szigorúan el-
lenőrzött evangélium. Nagyvárad,
2009, 1. kötet, 9. old.).

Marosvásárhely, 2020. június 29. 
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Támadó sirokkó
Tengerközépi fürdőzésünket kö-

vetően tovább folytattuk utunkat:
keleti irányba tartottunk, stabil 90
fokos szélességet követve, Szardí-
nia és Szicília északi partja között.
Föltámadt a szél, amely szembefújt
velünk, így motorozásra kénysze-
rültünk. A szél egyre erősödött, kis,
tarajos hullámok dobálták a hajó
orrát egész nap. Az útiterv szerint
meg sem állunk Szicíliáig, ahol elő-
ször – ötnapnyi, megállás nélküli
tengeri utat követően – lehorgony-
zunk egy halászfalu előtt fekvő kis
öbölben. Lassan kialakult a szokás-
rend is – napközben nem volt szük-
ség őrségre, hiszen mindannyian
többé-kevésbé a cockpitban tartóz-
kodtunk, ha pedig mégsem, akkor
valaki önként felvállalta ezt a sze-
repet, míg a többiek pihentek, alud-
tak, ettek vagy napoztak a
fedélzeten. Éjjel azonban más a
helyzet, olyankor elengedhetetlen
az őrszem folyamatos jelenléte. Az
első pár éjszakán ez csupán annyit
jelentett, hogy a háromórás váltá-
sokban az őrszem figyelte a műsze-
reket, a szélirányt és legfőképpen a
forgalmat, hiszen ősrégi hajóútvo-
nalakon haladtunk, sokszor láttunk
óriási, 3-400 méteres tartályhajókat
és áruszállítókat a láthatáron, il-
letve annál közelebb is. Egy vitor-
lásnak elméletben mindig
elsőbbsége van (amennyiben vitor-
lával halad, és nem motorozik), de
mindannyian tudtuk: egy ilyen
monstrumnak mérföldekre van
szüksége a lassításhoz, ha pedig
meg akar állni vagy hirtelen ke-
rülni, lehet, hogy jobb, ha a manő-
vert már egy másik kontinensen
elkezdi. Ez persze túlzás, de értik
a lényeget: inkább mi tértünk ki
előlük. Szóval, kialakult a szokás-
rend, mindenki akkor kezdte éjsza-
kai őrségét, amikor az a saját
bioritmusának leginkább megfe-
lelő volt: Tibi este kilenctől éjjel ti-
zenkettőig, jómagam tizenkettőtől

hajnali háromig, Huba pedig haj-
nali háromtól reggel hatig, és így to-
vább. 

Aznap éjféltől, amikor Szicília
felé haladtunk a szembeszeles Tir-
rén-tengeren, ismét én kerültem őr-
ségbe. Tudtuk, hogy az egész
napos, kellemetlen, 14-15 csomós
szembeszél nem más, mint a híres
és hírhedt sirokkó, amely Afrika
partjai felől fúj fölfelé, északnyu-
gati irányba, gyakran szaharai ho-
mokkal festi meg a láthatárt és
borítja vörösbe a hajókat. A homok
ezúttal elmaradt, de a sirokkó ezút-
tal sem hazudtolta meg önmagát, és
eléggé megmocskolt bennünket.
Kicsivel éjfél után, épp őrségváltá-
somkor egyre csak erősödött a szél,
alulról nyaldosta a 20 csomós se-
bességet, így a robotpilótát kikap-
csoltuk, mert azt tönkreteheti a
hullámzás: az autopilot a GPS-en
meghatározott irányba vezeti a
hajót, de nem intelligens rendszer,
semmi egyébről nem vesz tudo-
mást, és féltünk, hogy miközben
hullámról lefele, majd ismét arra fel
tartunk, és a gép erőszakkal egy
irányba kormányoz, megsérülhet a
technika. Így maradt a személyes
kormányzás, ám a szél egyre csak
erősödött, és nem véletlenül: Tuné-
zia északi sarka és Szicília között
igen kicsi a távolság, ezen a részen

ordított felfelé a sirokkó, miközben
az olasz sziget északi partja fölött
szélcsend várt bennünket. A táj, a
domborzat, a tengeri áramlatok és a
sirokkó olyan érdekes környezetet
teremtett, amelyben szemből fújt a
szél, ám a megtörő hullámokat jobb

oldalról kaptuk. A többiek megpró-
báltak aludni, míg én kiültem a hajó
jobb oldalára, jobb kézzel kapasz-
kodtam a csörlőbe, bal kézzel kor-
mányoztam, és próbáltam irányban
tartani a Hargitát, miközben lestem
a forgalmat és legfőképpen a távoli
horizonton kirajzolódó fényes
masszát, amelyről kiderült, hogy a
Szicília északnyugati sarkán lévő
egyik település. Ez képezte a szem-
mel is tartható irányt. A szél tovább
erősödött, a hajó ide-oda hánykoló-
dott, majd megdobta az egyik jobb-
ról érkező hullám, átvágta
körülbelül 45 fokos szögben bal ol-
dalra, majd ismét jobb oldalra,
ahonnan a 10 tonnás test hangos
dobbanással lezuhant a két hullám
közé. Azután ismét jobbra, majd
balra, majd középre, és így tovább.
A víz a szemembe spriccelt, a szél-
lökések elérték a 26 csomót, próbál-

tam tartani az irányt, és guvadt
szemmel meredtem a távoli falu éj-
szakai fényeire, miközben alig vár-
tam, hogy érjünk már oda – tudván,
a sziget fölött áldott szélcsend vár.
Vitorlázni a szembeszél miatt nem
lehetett. Persze, volt még vagy húsz
mérföldünk odáig, ami körülbelül
négyórányi menetidőt jelent az
egyre rosszabbodó körülmények
között: Szicília sarka megkavarta a
szél által felkorbácsolt vizet, így a
hullámok az utolsó pár mérföldön
már minden irányból támadtak ben-
nünket, a dolog különleges szépsége
pedig abban rejlett, hogy a vaksötét
miatt nem is láttam, hogy éppen hon-
nan érkeznek. Amikor éreztem, hogy
valamelyik oldalról felfut egyre a
hajó, lazábban tartottam, vagy kicsit
el is engedtem a kormányt, hogy a
Hargita önmagától találja meg a
róluk levezető legkönnyebb utat,
majd visszako- mányoztam az ere-
deti irányba. Mindezt másodpercen-
ként. Hajnali három körül értünk a
szárazföld fölé, és itt már valóban el-
állt a szél, kivédte a sirokkót a sziget.
Huba átvette a helyemet a kormány-
nál, én pedig nyugovóra tértem. Ter-
rasini városka öblében kötöttünk ki,
megtankoltuk gázolajjal és ivóvízzel
a hajót, ettünk egy nagyot az egyik
tengerparti kajáldában, majd lehor-
gonyoztunk, és a nap többi része la-
zulással telt. 

Másnap továbbindultunk kelet-
nek, és a ránk köszöntő gyönyörű
időben utunk egyik legszebb szaka-
szán haladtunk végig. Egész nap
Szicília mellett hajóztunk: jobb ol-
dalról a szigethez mérten hatalmas
hegyek – a 2000 méteres szicíliai
Appenninek – előhegységei és az
azok lábánál elterülő városkák sora
kápráztatott el, míg bal oldalon, a
Tirrén-tengerben a Lipari-szigetcso-
port tört meredeken az ég felé – a
vulkanikus eredetű szigetek a világ-
örökség részét képezik. Az Éoli-szi-
geteknek is nevezett szigetcsoport
legalább 7000 éve lakott – a Lipari,
Vulcano, Salina, Filicudi, Alicudi,
Panarea és (a világ legaktívabb vul-
kánjaként is ismert) Stromboli nevű
szigetek közül van, amelyik vulkáni
kúpként emelkedik ki a tengerből,
van, amelyik két hegyből és a kö-
zöttük lévő völgyből áll, a másik-

nak előszigete van, és közös
jellemzőjük, hogy mindegyiken ta-
lálható legalább egy piciny telepü-
lés, amelynek lakói öszvérháton
közlekednek a meredek hegyolda-
lakon, valamint hogy többségük a
kilencvenes évekig még villanyhá-
lózattal, illetve vezetékes telefon-
nal sem rendelkezett. Éppen
érintetlenségük adja a varázsukat,
ezért keresik fel őket turisták tízez-
rei, és ezért kellett nekünk is vi-
gyáznunk az utunkat keresztező
kompjáratokkal. 

Napi útitervünk szerint lassan ha-
ladtunk, mert éjjel három órára ter-
veztünk a hírhedt messinai
szoroshoz érni, amelyen keresztül a
Tirrén-tengerről a Jón-tengerre ha-
józhatunk. Éjjel három órától a szo-
roson keresztül rohanó tengeri
áramlatok dél felé tartanak és akár
egy csomót is rásegítenek a sebes-
ségünkre, ezért választotta a Hargita
tulajdonosa és kapitánya, Kobra
Zoli ezt az időpontot. Végül, egész
napnyi nyugodt hajózást követően,
élénkülő forgalomban a szoros be-
járatához értünk. A szicíliai 
partraszállásunkat megelőző esemé-
nyeket követően úgy gondoltam, a
nyugodt víz (enyhén hamis) hírében
álló Földközi-tenger ennél nagyobb
kalamajkát számunkra már nem
okozhat. Nos, mélységesen téved-
tem.

Vitorlással át a Földközi-tengeren
II. szakasz

Kaáli Nagy Botond
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Kimerítő mérkőzések után, a Di-
namo stadion sártengerében emberhát-
rányban szerzett győzelem, a kupa
elődöntőjében mutatott kiugró forma
és egy újabb emberhátrányos meccsen,
kétgólos hátrány leküzdését követően,
némileg várható volt, hogy a fáradtság
kiütközik a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK csapatán. Az lett volna csoda, ha
nem így történik, ám mégsem szuper-
lények alkotják Leo Grozavu csapatát,
így bekövetkezett a szurkolók által
nem várt, de mégis logikus vereség.

Nem elég az előző meccsekről ho-
zott felgyülemlett terhelés, a Clinceni
elleni találkozót a dél-romániai nyár
gyilkos erejű kánikulájában, nem a hű-
vösebb esti órákban ren-
dezték, így nem csoda,
hogy elcsigázottnak ha-
tott a háromszéki alaku-
lat. Grozavu
megpróbálta forgatni az
együttest, a legtöbb játé-
kosának pihenőidőt biz-
tosítani, sőt, némi
taktikai módosításokat
is végrehajtani a véde-
lemben, ahol három
belső védővel kezdte a
mérkőzést, de ez nem
hozta meg a remélt ered-
ményt. A mérkőzésen az
Academica próbálkozott

többet futballozni, szünetig azonban
nem esett gól. A mérkőzést eldöntő ta-
lálat a 72. percben esett, amikor egy
beívelt szabadrúgáskor a védők nem fi-
gyeltek eléggé Șutra, az egyedül ma-
radt clinceni-i csatár pedig nem
hibázott. A szentgyörgyiek megpróbál-
koztak az egyenlítéssel, de Achahbar
szabadrúgását a léc alól kitornászta
Vâlceanu két perccel a befejezés előtt.

A vereséggel ismét érzi a kiesési
zóna közelségét a Sepsi OSK, ám te-
gyük hozzá, hogy statisztikailag (figye-
lembe véve a rájátszásos rendszer
bevezetése óta regisztrált eredménye-
ket) még hozzávetőleg öt pontra van
szüksége a bentmaradáshoz, ami hét
meccsből nem tűnik ijesztően nehéz
feladatnak.

A mezőkövesdi
Cseri Tamás nyerte
idén a legjobb NB I-
es játékosnak járó
RangAdó díjat, két
ferencvárosi játékost
megelőzve. A szur-
kolók szavazatai
alapján az OTP Bank
Liga legszebb gólját
a zalaegerszegi Ba-
bati Benjámin sze-
rezte az utolsó
fordulóban.

A Magyar Labda-
rúgó-szövetség idén
is díjazta a múlt
héten zárult labdarú-
gószezon kiemel-
kedő teljesítményt
nyújtó szereplőit, akik ezúttal rendhagyó módon
vették át RangAdó díjaikat. A múlt szombaton
véget ért 2019–2020-as szezon számtalan emlé-
kezetes pillanatot hozott, a Ferencváros 24 év után
ismét megvédte bajnoki címét, a MOL Fehérvár
FC-t és a Puskás Akadémiát megelőzve, míg a
Honvéd 11 év után hódította el újra a Magyar
Kupát. A nemzetközi szabályoknak megfelelően
tehát a Ferencváros indulhat a Bajnokok Ligájá-
ban, a másik három említett csapat pedig az Eu-
rópa-ligában.

Idén 7 kategóriában hirdette ki az idény leg-
jobbját az MLSZ (az év játékosa, az év felfede-
zettje, gólkirály, az OTP Bank Liga legjobb
edzője, a legjobb játékvezető, a legszebb gól és
Fair Play díj). Három kategória végeredménye a
klubok szavazatai alapján dől el: minden klub ré-
széről a csapatkapitány, a vezetőedző, valamint a
legidősebb és a legfiatalabb labdarúgó szavazott
az általa legjobbnak tartott 3–3 játékosra kategó-
riánként.

Az idény legszebb góljára a szurkolók szavaz-
hattak az M4 Sport honlapján, a gólkirályi elisme-
rés adott volt az idény eredményei alapján, míg a
Fair Play díjat az elmúlt egy év sportszerűségi ver-
senye alapján hirdették ki. A női kategóriákban
idén nem osztottak díjakat, mivel a koronavírus-
járvány miatt a Simple Női Ligában nem hirdettek
végeredményt.

A díjakat rendhagyó módon az M4 Sport stúdi-
ójában adta át Nyilasi Tibor, az MLSZ elnökségé-
nek tagja, a szakmai bizottság vezetője.

Újabb vereséget szenvedett az 1.
liga alsóházában a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK, ezzel közelebb ke-
rült a kiesési övezethez. Pedig a
kupa elődöntőjének első menetében
elért 5-1 után érkezett Jászvásárra,
ahol előbb a bajnokságban, majd a
kupában  (az elődöntő visszavágó-
ját szerdán játsszák) is ellenfele
egymásnak a két csapat. A tegnapi
meccsen ajándékozó kedvében volt
Leo Grozavu csapata, hiszen erre a
találkozóra aztán nem lehet ráhúzni
a klisét, hogy megérdemelt lett
volna a jászvásári győzelem, meg
hogy az eredmény a mérkőzés
képét tükrözte. Ellenkezőleg…

Már a találkozó elejétől a Sepsi
OSK birtokolta többet a labdát, tet-
szetősen kipasszolta a sokat futó,
nyomást gyakorló ellenfelet, utób-
biak kifulladásában bízva. A kezdő
Axinte kapuját azonban nem sike-
rült komolyabb veszélybe sodorni.
Aztán derült égből villámcsapás,
Jászvásár úgy szerzett gólt, hogy
egy helyzetet sem hozott össze.

Niczuly elügyetlenkedett egy haza-
passzolt labdát, Luckassen pedig
góllal köszönte meg az ajándékot.
Ezt követően még nyomasztóbb lett
a háromszéki fölény, és szünet előtt
Fülöp Istvánnak sikerült fejjel góllá
váltani Dimitrov beadását.

A második félidőt azzal az eltö-
kéltséggel kezdte az OSK, hogy
megfordítja a meccset, ám egy

újabb ajándék megakasztotta a len-
dületüket. A középpálya elvétett
egy beavatkozást, Luckassen futott
fel egyedül, de beadása csak a Sepsi
OSK védőit találta az ötösön. Ez is
elég volt azonban, mert Tincu, senki
által nem zavartatva, a labda hig-
gadt átvétele helyett öngólt érően
piszkált bele.

Miután így karácsonyra is kime-

rítette az ajándékozást a sepsiszent-
györgyi csapat, Jászvásár felvette a
sündisznóállást, és a sűrű védelem-
mel lehetetlenné tette az amúgy is
ideges OSK-csatárok dolgát. Végül
– ha már az ajándékoknál tartunk –
Marica partjelző is adott egyet a
házigazdáknak. Jászvásár néhány
ellenakcióval próbálkozott a teljes
csapattal támadó OSK fellazult vé-
delme ellen, a partjelző pedig elen-
gedett egy nyilvánvaló lest a
házigazdáknak, Horșia pedig a há-

lóba lőtt a teljesen kiszolgáltatott
Niczuly mellett, teljessé téve a vég-
eredményt.

A Sepsi OSK-nak így most már
csak három ponttal előzi meg az
első kieső helyen állót, hat forduló-
val a vége előtt. 

Leo Grozavu csapata szerdán
ismét Jászvásáron lép pályára, a
kupa elődöntőjének visszavágóján,
majd a bajnokságban hétfőn lép
ismét pályára, ezúttal hazai környe-
zetben, a Chindia Târgoviște ellen.Vasárnap ajándékozó kedvében volt a Sepsi 

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóház, 7. forduló: Academica Clinceni – Sepsi-

szentgyörgyi Sepsi OSK 1-0 (0-0)
Clinceni, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Iulian Călin (Ștefănești)

– Mircea Grigoriu (Bukarest), Andrei Constantinescu (Bukarest). Tarta-
lék: Cătălin Buși (Rm.-Vâlcea). Ellenőr: Liviu Ciubotariu (Galac).

Gólszerző: Șut (72.).
Sárga lap: Achim (40.), Albu (45+3.), Patriche (48.), Matei (52.), Ven-

tura (62.), Dobrescu (90+2.), illetve Bouhenna (59.), Ștefănescu (71.).
Academica: Vâlceanu – Matei, Patriche (78. Kontoes), Humanes (79.

Bejan), Dobrescu, Albu (68. Cebotaru), Ventura, Șut (90. Marković),
Achim (68. Buziuc), Vojtuš, Robert Ion.

Sepsi OSK: Niczuly – Bouhenna, Tincu, Celea (46. Fülöp István), Csi-
szér (75. Dimitrov), Vașvari, Kovács (46. Achahbar), Fl. Ștefan, Fülöp Lo-
ránd (24. Diaz), Šafranko (80. Karanović), Ștefănescu. (46.(64. Velev), C.
Popescu (32.) 

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóház, 8. forduló: Jászvásári CSM Politeh-

nica – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 3-1 (1-1)
Jászvásár, Emil Alexandrescu stadion, nézők nélkül. Vezette:

Marcel Bîrsan (Bukarest) – Ovidiu Artene (Vaslui), Mihai Marica
(Beszterce). Tartalék: Florin Mazilu (Szatmárnémeti). Ellenőr:
Costin Toma (Karácsonkő).

Gólszerzők: Luckassen (25.), Tincu (50. – öngól), Horșia (65.), il-
letve Fülöp István (43.).

Sárga lap: Passaglia (30.), Luckassen (83.), De Iriondo (90+1.),
illetve Fülöp István (3.), Dimitrov (20.), Celea (65.),. Achahbar (80.),
Carnat (82.).

CSM Politehnica: Axinte – Cabral, Klimavicius, Frăsinescu,
Șerban, Grădinaru, Passaglia, Mihalache, Horșia (79. De Iriondo),
Omoh (59. Chacana), Luckassen (88. Zaharie).

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (46. Diaz), Tincu, Celea, Fl.
Ștefan, Achahbar, Vașvari, Fülöp István (70. Deaconu), Carnat, Šaf-
ranko (76. Karanović), Ștefănescu (70. C. Popescu).

A bajnokság állása
Felshőz
1. Craiova 6 5 0 1 12-10 38
2. CFR 5 3 1 1 7-4 36
3. FCSB 6 1 3 2 11-10 28
4. Astra 5 2 1 2 6-6 28
5. Botoșani 6 1 2 3 6-8 28
6. Medgyes 6 0 3 3 4-8 25

Alsóház
1. Viitorul 7 4 2 1 14-9 34
2. Voluntari 7 5 2 0 10-2 27
3. Clinceni 7 5 0 2 7-6 26
4. Sepsi OSK 8 1 4 3 11-13 24
5. Jászvásár 8 3 1 4 10-9 21
6. Nagyszeben 6 2 2 2 7-9 21
7. Târgoviște 6 1 1 4 3-8 17
8. Dinamo 5 0 0 5 1-7 17

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga:
* felsőház, 5. forduló: Gyurgyevói Astra – Bukaresti FCSB 3-2;

6. forduló: Medgyesi Gaz Metan – CSU Craiova 1-2, Bukaresti
FCSB – FC Botoșani 1-1.

* alsóház, 7. forduló: Jászvásári CSM Politehnica – Nagyszebeni
Hermannstadt 2-3, Academica Clinceni – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK 1-0, FC Voluntari – Chindia Târgoviște 2-0, Konstancai Vii-
torul – Bukaresti Dinamo 1-0; 8. forduló: Jászvásári CSM Politeh-
nica – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 3-1.

Az egyes kategóriák győztesei 
és helyezettjei

* az OTP Bank Liga legjobb edzője: 
1. Szerhij Rebrov (Ferencváros), 2. Kuttor
Attila (Mezőkövesd-Zsóry FC), 3. Márton
Gábor (ZTE FC)

* az OTP Bank Liga felfedezettje: 1. Bolla
Bendegúz (ZTE FC), 2. Szendrei Norbert
(Budapest Honvéd), 3. Demjén Patrik (ZTE
FC)

* az OTP Bank Liga legjobb játékosa: 
1. Cseri Tamás (Mezőkövesd-Zsóry FC), 
2. Isael da Silva Barbosa (Ferencváros), 
3. Miha Blazic (Ferencváros)

* a legjobb játékvezető: 1. Berke Balázs,
2. Bogár Gergő, 3. Karakó Ferenc

* az OTP Bank Liga Fair Play-díja: 1. Fe-
rencváros, 2. Mezőkövesd-Zsóry, 3. Újpest
FC

* az OTP Bank Liga gólkirálya: 1. Radó
András (ZTE FC), 2. Könyves Norbert
(Paksi FC), 2. Davide Lanzafame (Budapest
Honvéd), 2. David Vanacek (Puskás Akadé-
mia)

* az OTP Bank Liga legszebb gólja: 1.
Babati Benjámin (ZTE FC), 2. Gazdag Dá-
niel (Budapest Honvéd), 3. Olegszandr Zub-
kov (Ferencváros)

1143.
Szerkeszti: Farczádi Attila
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A díjakat átadó Nyilasi Tibor, az MLSZ elnökségének tagja az év játékosával, Cseri Tamással. 
Fotó: MLSZ

Fotó: GSP

Kimerítő meccsek után
elfáradt az OSK

Bálint Zsombor

Cseri Tamás az év játékosa, 
Babati Benjáminé az év gólja az NB I-ben



Először kerültek a
nyilvánosság elé a Li-
getben található régi
stadion felújítási lát-
ványtervei. A terv
vázlatait a polgármes-
ter tanácsadója, Clau-
diu Maior osztotta
meg a nyilvánosság-
gal az internetes kö-
zösségi oldalán.
Ezekhez néhány fotót
is mellékelt, amelyek-
nek tanúsága szerint a
munkatelepen már
dolgoznak, a régi le-
látók tartóoszlopait
megerősítik, illetve
előkészítik a terepet a
tribünök alatti helyiségek kialakítására, il-
letve a terveken látható, fő lelátók melletti
irodaépületek alapozására.

A stadion azok közé az egyre ritkább lé-
tesítmények közé tartozik majd az ország-
ban, amelyek a labdarúgópálya körül
atlétikapályával is rendelkeznek majd.

A látványterv tanúsága szerint a lelátókat
körben befedik, a főtribün alatt pedig öltö-
zők és edzőtermek kapnak helyet. A jelen-
legi ócskapiac területén alakítják ki a stadion
parkolóját.

A stadion kapcsán azonban több kérdés is
felmerül. A felújításnak az utóbbi évtized-
ben, miután a Ligetet és a hozzá tartozó lé-
tesítményeket a sportminisztérium a város
kezelésébe adta (ez eredményezte többek
között a jégpálya építkezésének a többéves
szünetelését, mert az épület birtokosa, a
Mureșul sportklub arra ébredt, hogy a terü-
let, amelyen a jégpálya található, nem az
övé, és jogilag nem folytathatja a munkála-
tokat), többször nekivágtak, hogy aztán
ugyanannyiszor leálljanak. A melléklelátót
lebetonozták, felszereltek néhány széket. Az
atlétikapálya salakborítását leaszfaltozták,
amikor azonban a sportágban tevékenyke-
dőknek már azt mondták, hogy hamarosan
korszerű műanyag borítású pályát használ-
hatnak, a munkálatok hirtelen abbamarad-
tak. Ennek pedig már jó néhány éve. Közben
a stadion mögötti teret tömegrendezvények
lebonyolítására tették alkalmassá, a lelátóra

a feljutást pedig elkerítették, nehogy avatat-
lan szemek láthassák, hogy éppen miként
néz ki a létesítmény. Később az egykori C
tribünt szétbontották, ám ismét megálltak,
mielőtt folytatták volna. Érdekes módon a
füves játékteret szépen karbantartották,
azonban egyetlen csapat sem használhatta.

A bejegyzés tartalma szerint a kivitelezési
határidő 48 hónap, azaz a stadion négy év
alatt jutna oda, hogy úgy nézzen ki, mint a
tervek mutatják. Egy ekkora munkálathoz ez
rendkívül hosszú idő. Kolozsváron a nullá-
ról három év alatt építették fel a Kolozsvár
Arénát, Bukarestben az Eb-re felújított sta-
dionok, még a késlekedéssel együtt is, két
év alatt készülnek el. Mivel a Ligetben a le-
látók vázát már nem kell megépíteni, ez a
határidő több mint hosszú.

Magyarázatot adhat azonban erre, hogy –
szintén a bejegyzés tanúsága szerint – a
munkálatok árát a városi költségvetésből fe-
dezik. Nos, ezzel alighanem egyedül 
áll Marosvásárhely az országban, hiszen a
hasonló létesítményeket szinte min-
denhol európai pályázatokból, illetve az Or-
szágos Befeketetési Társaság révén valósít-
ják meg. Nincs szó a beruházás költ-
ségvetéséről, de mindenképpen több millió
lejes összegről van szó, amelyet a városi
költségvetésből kell kitermelni, miközben a
városi sportklub az utóbbi évben gyakorla-
tilag csak vegetál, a versenysport vetülete
megszűnt. 

Arról pedig még
nem is szóltunk,
hogy jelenleg Ma-
rosvásárhelynek
egyetlen felnőtt
labdarúgócsapata
van, a 4. ligában
szereplő Atletic
magánklub. Ami
végül logikussá
teszi, hogy négy év
a kivitelezési határ-
idő, hiszen a legop-
timistább esetben
sem lehet ennél ha-
marabb csapata a
városnak az első
két liga valamelyi-
kében. (B. Zs.)

Négy év alatt újulhat meg a ligeti stadion

Az új bajnoki idényre vonatkozó határoza-
tokat hozott a Román Kosárlabda-szövetség
igazgatótanácsa. A testület hivatalossá tette
azt, ami már korábban tervezetként kiszivár-
gott, hogy az országos bajnokságot egyetlen
értékcsoportban szervezik meg azokkal a csa-
patokkal, amelyek az előző idényben is a me-
zőny tagjai voltak. Az 1. ligából nem jut fel
senki. Ugyanakkor a nőknél akkor lesz 1.
liga, ha legkevesebb hat csapat nevez az él-
vonalban; ha ennél kevesebben lesznek (il-
letve a többiek az 1. ligában játszanának),
akkor minden felnőtt együttes egyetlen baj-
nokságban szerepel majd. Arról egyelőre nem
született döntés, hogy ezúttal is két földrajzi
csoportot hoznak-e létre, mint az előző idény-
ben, avagy egy csoportban rendezik az alap-
szakaszt.

Noha korábban nyári liga megszervezésé-
vel próbálták vigasztalni a klubokat, hogy pó-
tolják a járvány miatt kimaradt tevékeny-
séget, érdeklődés hiányában mind a férfiak-

nál, mint a nőknél törölték a kiírást. Ugyan-
akkor opcionálissá tették az indulást az euró-
pai kupasorozatokban, ami azt eredmé-
nyezheti, hogy a férfiaknál csak a Kolozsvári
U-BT, a nőknél csak a Sepsi SIC vállal nem-
zetközi szereplést. Egyelőre elnapolták a
döntést a klubok által fizetendő díjakról és il-
letékekről, tekintve, hogy a járvány miatt
nagy nyomás nehezedik a szövetségre, hogy
csökkentse ezeket.

Megállapították, hogy az ifjúsági bajnok-
ságok döntő tornáin egyetlen kivétellel min-
den jogosult csapat részt kíván venni, a B
értékcsoportos döntőket viszont érdeklődés
hiányában törölték.

Az igazgatótanács három klub csatlakozá-
sát is jóváhagyta, ezek között azonban egye-
lőre nincs ott a Marosvásárhelyi CSU
Medicina, amely az ősztől a hírek szerint
férfi-kosárlabdacsapat indítását tervezi. Igaz,
semmiről sem késett le, hiszen a klub amúgy
is csak az 1. ligában jogosult részt venni, és
a beiratkozást gyakorlatilag az utolsó pilla-
natban is el szokta fogadni a szövetség az ok-

tóberben kezdődő pontvadá-
szatra.

Továbbra is függőben van
ugyanakkor a marosvásárhe-
lyi női kosárlabda-csapat
helyzete. A Sirius tavaly nyá-
ron, augusztusban jelentette
be, hogy sikerült támogatót
találni, amelynek köszönhe-
tően indulhatott a bajnokság-
ban. A járvány miatt azonban
minden szponzor visszatán-
colt, a kényszerhelyzetre hi-
vatkozva. Jelenleg a klubnak
nem áll rendelkezésére az a
háttér, amely az új idényben
való induláshoz szükséges. A
támogatók felkutatása nem
állt meg, az idő azonban szo-
rít, ha nem kerül hamarosan
szponzor, akkor a női kosár-
labdáról is le kell mondania
marosvásárhelyi sportked-
velő közönségnek.

   8 NÉPÚJSÁG ______________________________________________________ SPORT ____________________________________________________ 2020. július 6., hétfő

Döntött a kosárlabdaszövetség – Marosvásárhely válságos helyzetben

Nem vesz részt a Ma-
rosvásárhelyi CSM női ké-
zilabda-csapata a
feljutásért kiírt osztályo-
zón és az ifjúsági bajnok-
ság döntőjén. Ami azonban
ennél is szomorúbb, az
ősszel induló A osztályos
bajnokságba sem iratkozik
be. Szétszélednek Maros-
vásárhelyről egy tehetsé-
ges generáció tagjai, akik
különböző korosztályok-
ban hat országos bajnoki
címet gyűjtöttek össze, és
többen voltak az ifjúsági
válogatottak tagjai. Olyan
csapat volt, amelyre egy
stabil élvonalbeli együttest
lehetett volna építeni – ha
a politikai viszálykodás
nem szól közbe.

A csapat létrejöttében
bábáskodó Evi házaspár
sajtótalálkozón számolt be
arról, hogy fájó szívvel, de
távoznak Marosvásárhely-
ről, ahol lehetetlenné vált a
tevékenységük folytatása.
Elfogadták a Besztercei
Gloria ajánlatát, ahol az él-
vonalban játszó klub A
osztályos fiókcsapatát irá-
nyítják majd, és megte-
remtik az ifjúsági bázist.

Claudiu és Mihaela Evi
elmondták, hogy 2013-ban
kezdték meg a tevékenysé-
güket az Olimpic magán-
klubbal, ahol már az első
évben országos bajnokságot nyertek ifi V-
ben a most széteső csapattal. Utóbb tíz orszá-
gos döntőt játszottak, ebből hatot megnyertek
különböző korosztályokban. Három éve, a
még 16-17 éves játékosokból álló ifiegyüt-
tessel beiratkoztak az A osztályba, ahol
egyenlő ellenfelei voltak a csoport többi csa-
patának. Két éve a klub edzői és játékosai
testületileg átigazoltak a CSM-hez, bízva a
városvezetés ígéreteiben, hiszen ezen a szin-
ten amúgy sem lett volna már lehetséges ma-
gánforrásból működtetni a csapatot. 

A CSM-ben a „mézeshetek” három hóna-
pig tartottak, utána kezdődtek a gondok. Már
a tavaly nyáron is közel álltak a felbomlás-
hoz. A tordai osztályozó tornára naponta in-
gáztak, mert nem kaptak pénzt a szállásra és
kosztra, ez meg is látszott a teljesítményen,
pedig a csapat már meg lett volna érve a fel-
jutásra. Akkor azonban még sikerült meg-
győzni a játékosokat, hogy még egy évet
maradjanak, abban bízva, hogy a dolgok ren-
deződnek. Az év elejétől azonban végleg el-
romlott a hangulat a közösségben, amit a
járvány csak súlyosbított. A játékosok egy
része elhidegült tőlük, hiszen még a minimá-
lisan megígért havi 250 lejt sem kapták meg

a klubtól. Még remény-
kedtek abban, hogy leg-
alább az ifjúsági döntőn
részt vehetnek, hiszen ezt
a hetekben hozott „jár-
ványszabály” lehetővé
teszi, akkor is, ha más
klubhoz igazoltak. Szomo-
rúan vették azonban tudo-
másul, hogy a lányok sorra
utasították vissza a felké-
rést.

Az Evi házaspár kö-
zölte, mostantól a Beszter-
cei Gloria alkalmazottjai,
ahová néhány játékos kö-
veti őket. Két plusz két
éves szerződést írtak alá
azzal a megkötéssel, hogy
egy év után újratárgyalják
a feltételeket. Andreea
Târșoagă már korábban
aláírt Besztercére, őt az él-
vonalbeli csapatban hasz-
nálná a besztercei klub.
Ola, Stan, Guță, Coșarcă
és Bercea az A osztályos
együttesben játszhatnak. A
többi csapattagot a dop-
pingbotrány miatt az élvo-
nalból kizárt, de vissza-
jutásra pályázó Brassói
Corona kereste meg.
Bărăbaș és Ugran leigazo-
lását a Corona már be is
jelentette, de Stângu,
Lăcătuș, Munteanu és
Darie is a brassóiak listá-
ján van. Igaz, a játékjoguk
Stângu kivételével az
Olimpic tulajdona, és
eddig még nem keresték

meg őket – mondta Claudiu Evi, és a hozzá-
járulásuk, valamint a nevelési jutalék kifize-
tése nélkül a lányokat nem igazolhatják le.

Nem szeretnének hibáztatni senkit, 
főleg nem akarják politikai síkra terelni az
ügyet, a marosvásárhelyi női kézilabda-csa-
pat összeomlásának rájuk eső felelősségét
pedig vállalják – mondták, de a város lehe-
tetlen tereppé vált a teljesítménysport szá-
mára. 

Minden hidat azonban nem égetnek fel
maguk mögött. A járvány előtt mintegy 150
gyerekkel dolgoztak, velük, illetve azokkal,
akik közülük megmaradnak, közvetlen mun-
katársaik, Daniel és Laurențiu Pop, valamint
Roxana Ștefan foglalkoznak majd a CSM ke-
retében, és bizakodnak, hogy egyszer vissza-
térhetnek, és újrakezdhetik a munkát
Marosvásárhelyen. 

Ehhez azonban a helyhatóságoknak a
sporthoz való viszonyulása gyökeresen meg
kell változzon. Ne feledjük: a besztercei csa-
pat is az önkormányzathoz tartozik, de ott
meg sem fordul senkinek a fejében, hogy
miért fordít pénzt a sportra a városháza. Egy
Marosvásárhelynél kisebb, elvileg kevesebb
pénzből gazdálkodó településről van szó…

Bálint Zsombor

Megtörténhet, hogy sem férfi-, sem női csapata nem lesz a megyeszékhelynek
a következő bajnoki évadban Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Vége a kézilabdának, kipakolt 
az Evi házaspár

Az átalakított főtribünök terve, középen az újjáépített öltözőépülettel

Fotó: Nagy Tibor

A stadion beltéri látványterve 



A pályafutása második F2-es
versenyén induló – az elsőt szom-
baton teljesítette – Felipe Drugo-
vich élt a fordított rajtrácsos pole
adta lehetőséggel, és megszerezte
a győzelmet, noha háromszor is el-
veszítette előnyét a biztonsági
autós fázisok miatt.

A szezonkezdés előtt kevesen
számítottak arra, hogy az F3-ból
érkező és ott tavaly csak nyolc
pontot szerző Felipe Drugovich
győzelmi esélyes lesz a Red Bull
Ringen, a brazil azonban már az
időmérőn jelezte, ráérzett az oszt-
rák pályára és az F2-es autóra, ő
futotta meg ugyanis a második leg-
gyorsabb kört a pénteki kvalifiká-
ción.

A főverseny aztán nem sikerült
túl jól számára, hiszen csak nyol-
cadik lett, ezzel azonban komoly
lehetőséget kapott a második via-
dalon, a fordított rajtrácsos szabály
értelmében ugyanis vasárnap ő in-
dulhatott az élről.

Drugovich meggyőző versenyt
futott: már a rajtnál komolyabb
előnyre tett szert, amit tartani is tu-
dott – egészen a biztonsági autó
pályára küldéséig. Az újraindítás
esélyt kínált a riválisoknak, a bra-
zil azonban nem engedte ki a ke-
zéből az elsőséget az első, a
második és a harmadik alkalom-
mal sem.

Ennyi megszakításra a megle-
pően sok motorhiba miatt volt
szükség, melyek a dobogós helyen
haladó Guliano Alesi és Marcus

Armstrong versenyének is véget
vetettek.

Drugovich tehát egyik újraindí-
táskor sem „aludt el”, ébersége
pedig győzelmet és 15 pontot ért,
ami különösen értékes lehet a ter-
vezettnél rövidebbnek ígérkező
szezon során.

A brazilt két F1-es tesztver-
senyző követte: a második helyet a
haasos Louis Delétraz szerezte
meg, a harmadikat pedig a william-
ses Daniel Ticktum, aki Robert
Svarcman támadásait visszaverve
tudta megőrizni a dobogós helye-
zést (az elsőt F2-es karrierje
során).

Őket a magányos versenyt futó
Christian Lundgaard követte a cél-
ban, majd Macusita Nobuharu és

Mick Schumacher kettőse követke-
zett. Bár „csak” a hatodik helyezé-
sért harcoltak, a futam legnagyobb
részében az ő küzdelmük volt a fi-
gyelem középpontjában, a német
ugyanis folyamatosan támadta
japán ellenfelét, aki azonban végig
tökéletesen védte pozícióját, és
megakadályozta a rivális előretöré-
sét.

Bár ezúttal nem sikerült pont-
szerzőként célba érnie, a bajnok-
ságot továbbra is a főfutam
győztese, Callum Ilott vezeti (ő
vasárnap kilencedik lett, miután
az utolsó körökben nem tudta
visszaverni Jack Aitken támadá-
sát, majd a visszaelőzés sem jött
össze) két újonc, Svarcman és
Drugovich előtt.

A pole-pozícióból rajtoló Valtteri Bottas, a Merce-
des finn versenyzője nyerte vasárnap a Forma–1-es
Osztrák Nagydíjat, amely a koronavírus-járvány miatt
csaknem négy hónapos csúszással kezdődő idény első
futama volt. A 30 éves Bottasnak ez pályafutása nyol-
cadik futamgyőzelme, Ausztriában pedig 2017 után
másodszor diadalmaskodott.

A második helyen a Ferrari monacói versenyzője,
Charles Leclerc, a harmadikon pedig a McLaren brit
pilótája, Lando Norris végzett, miután a másodikként
célba érő, címvédő és hatszoros világbajnok Lewis
Hamilton (Mercedes) öt másodperces időbüntetést ka-
pott.

A címvédő számára amúgy is felkavaróan indult az
Osztrák Nagydíj az időmérő edzést követően kisza-
bott büntetés miatt (lásd keretes hírünket), és a rajtnál
sem javult a helyzete: bár jól helyezkedett, a harmadik
kanyarnál kissé leterelték a pálya szélére, ami miatt
lassításra kényszerült. A pole-ból induló Valtteri Bot-
tas ezzel szemben hamar előnyt szerzett az őt követő
Verstappen, Norris, Albon, Hamilton négyes előtt. Az
ötödik helyre száműzött mercedeses hamar feljött a
harmadik helyre, aztán profitált Max Verstappen kie-
séséből.

A különbség a Mercedes két pilótája között ekkor
7 másodperc volt. Hamilton rövidesen Kevin Mag-
nussentől is segítséget kapott, a Haas versenyzője
ugyanis fékprobléma miatt kifutott a pályáról, és be-
küldték a biztonsági autót. A Bottas–Hamilton csata
ezzel nyitottá vált, a brit pedig újabb esélyeket is ka-

pott, amikor leállt a George Russell autója, vagy ami-
kor Kimi Räikkönennek lerepült a jobb első kereke –
ezek ugyanis újabb biztonsági autós periódusokat je-
lentettek.

A második ilyen alkalomkor azonban a negyedik
helyen hajtó Alexander Albon megelőzte a harmadik
Sergio Pérezt, majd megtámadta Hamiltont is, és
ekkor megismétlődött a tavalyi Brazil Nagydíjon tör-
tént baleset: a Mercedes bajnoka újra kipörgette a brit-
thai pilótát. Ezért később 5 másodperces büntetést
kapott.

Az utolsó körökben aztán hiába próbálta emelni a
tempót, nem tudott olyan időt autózni, hogy az egy
keverékkel lágyabb gumikon futó Charles Leclerc és
Lando Norris előtt végezzen, így lemaradt a dobogó-
ról.

A vb egy hét múlva, szintén a Red Bull Ringen, a
Stájer Nagydíjjal folytatódik.

Bottas nyerte az idénynyitó 
Forma–1-es Osztrák Nagydíjat

F2: Újoncsiker a sprintfutamon

A magyar válogatott kosár-
labdázó óriási erőt merít az
elvesztett bajnoki döntőből,
és szíve szerint már most
megkezdené a felkészülést a
következő szezonra.

Hanga Ádám bajnoki ezüstérmet
szerzett a Barcelonával, ám elárulta,
nem tud felhőtlenül örülni neki, hi-
szen a bajnoki döntőben 69:67-re
kikaptak a magyar légiós előző csa-
patától, a Baskoniától. „Nem tudom
úgy felfogni a történteket, hogy
ezüstérmet szereztünk, mert egy el-
vesztett döntő az elvesztett döntő.
Ettől persze igyekszem a pozitív ol-
dalát nézni a dolgoknak, és azt,
miből tudok építkezni – nyilatkozta
a Kossuth rádiónak Hanga, aki a
csapat nehézségeire, valamint saját
érzéseire is kitért. 

„ Amin a két hónap alatt átmen-
tünk… Voltak problémáink például
a fizetésekkel, és a csapaton belül is
voltak gondok. De profitáltunk
abból, hogy a világtól elzárva
három hetet együtt töltöttünk. Ösz-
szeszokottabbak lettünk, és a han-

gulat is sokat javult. Az elvesztett
finálé miatti haragból és csalódott-
ságból építkezni fogunk. Én például
sosem éreztem magam ennyire mo-
tiváltnak. Szívem szerint máris elkez-
deném a felkészülést a következő
szezonra. Nagyon közel voltunk a si-
kerhez, és az idényben elvégzett
munka alapján megérdemeltük
volna” – mondta a játékos, hozzá-
téve: a következő szezonban rettentő
éhesek lesznek. Hanga az új edzőről,
Sarunas Jasikeviciuszról úgy nyilat-
kozott, reméli, „ez volt a hiányzó
láncszem, és jövőre összeáll a csa-
pat”, mert a cél, hogy minden fronton
kupákért, címekért küzdhessenek.

A magyar válogatott játékost
egyébként 2016 után újra beválasz-
tották a liga második legjobb ötö-
sébe (2017-ben a bajnokság
csapatának tagja volt), ami különö-
sen nagy elismerés számára. „Azért
is volt örömteli, mert nem a saját
posztomon játszottam, úgyhogy ez
a munkám elismerése. Meglátjuk,
jövőre milyen poszton számít rám
az edző.”

Hanga Ádám: Van bennem
harag és csalódottság, 

de sosem voltam motiváltabb

Július 19-én és 26-án, két jerezi
futammal folytatódik, illetve meg-
kezdődik a gyorsaságimotoros-vi-
lágbajnokság idei szezonja.

A koronavírus-járvány miatt a
MotoGP géposztályban még egyet-
len 2020-as versenyt sem rendeztek
meg, a Moto2-ben és Moto3-ban
március elején, Katarban már volt
verseny.

A nemzetközi szövetség bejelen-
tése szerint öt pályán is dupla ver-
senyhétvégét rendeznek, és a 13,
egyelőre csak európai viadalt tartal-
mazó naptárban hét spanyolországi
futam szerepel. A szervezők szerint

az idei futamok száma 17-re is fel-
mehet, ha november 22. és decem-
ber 13. között tengerentúli
versenyek megrendezése is lehe-
tővé válik.

Eddig nyolc versenyt töröltek,
Katarban, Hollandiában, Németor-
szágban, Finnországban, Nagy-Bri-
tanniában, Ausztráliában, Japánban
és Olaszországban nem állhatott
rajthoz a mezőny.

Jerez után a harmadik állomás
Csehország lesz augusztus 9-én,
majd Ausztriában – hasonlóan a
Forma–1-hez – két futamot is tarta-
nak: augusztus 16-án és 23-án.

Július 19-én Jerezben indul
(újra) a gyorsaságimotoros-vb

szezonja
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A módosított versenynaptár
* július 19.: Spanyol Nagydíj, Jerez
* július 26.: Andalúziai Nagydíj, Jerez
* augusztus 9.: Cseh Nagydíj, Brno
* augusztus 16.: Osztrák Nagydíj, Spielberg
* augusztus 23.: Stájer Nagydíj, Spielberg
* szeptember 13.: San Marinó-i Nagydíj, Misano
* szeptember 20.: Emilia Romagna Nagydíj, Misano
* szeptember 27.: Katalán Nagydíj, Barcelona
* október 11.: Francia Nagydíj, Le Mans
* október 18.: Aragóniai Nagydíj, Aragón
* október 25.: Terueli Nagydíj, Aragón
* november 8.: Európai Nagydíj, Valencia
* november 15.: Valenciai Nagydíj, Valencia

Verstappen: Egy könnyű dobogót, de nem a
győzelmet buktam el

Nem érzi úgy Max Verstappen, hogy a győ-
zelmet bukott volna el az ausztriai kiesésével,
de meggyőződése, könnyű dobogóról maradt le.

A Red Bull pilótája Lewis Hamilton rajt
előtti büntetésével a második helyről rajtolt,
majd 10 kör elteltével 3,5 másodpercen belül
követte a vezető Valtteri Bottast, és arra várt,
hogy „működésbe lépjen” a közepes gumis tak-
tikája. Azonban a 11. körben látványosan las-
sulni kezdett, és mint rádiózásából kiderült,
képtelen volt „kimenekülni” a lefulladásgátló
programból. Hiába döcögött vissza a bokszba,
és kapott új kormányt is, csapata sem tudott
megoldást a hibára, így kiszállt a küzdelemből.

Hamiltont megbüntették a rajt előtt is
Az Osztrák Nagydíj rajtja előtt egy órával

megbüntették Lewis Hamiltont az időmérő edzés
Q3-as utolsó gyorskörén történt sárga zászlós in-
cidensének felülvizsgálata után. Az FIA szomba-
ton már lefolytatta a vizsgálatot az ügyben, és a
versenybíróság akkor azt állapította meg, hogy
a brit ugyan valóban nem lassított le a sárga jel-
zés mellett, de egymásnak ellentmondó jelzéseket
kapott Valtteri Bottas kicsúszásának szakaszán.

Az ügy újravizsgálását a rivális Red Bull in-
dítványozta, videófelvételekre hivatkozva. Szom-
bat este ugyanis nyilvánosságra került a
Hamilton autójára szerelt kamera képsora,
amely szerint a brit az egyik fényjelzés mellett el-
haladva még zöld jelzést láthatott a baloldalon,
aztán a következő lámpa már sárgán villogott.
Ennek alapján a szövetség megmásította ítéletét,
és 3 rajthelyes hátrasorolásos büntetéssel sújtotta
a címvédőt, aki két büntetőpontot is kapott.

Fotó: Sport365



A koronavírus-járvány nagy-
mértékben befolyásolta a
vizsgáztatás folyamatát. A
legtöbb egyetemen online
vizsgáztak, azonban a Maros-
vásárhelyi Orvosi, Gyógysze-
részeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem más-
képp döntött. A felsőoktatási
intézmény tanulói egy nap
alatt fognak vizsgázni a teljes
félévi tananyagból. Minden
évfolyam és minden tantárgy
esetében eltér a kérdések
száma. A tantárgyaknál az be-
folyásolja a kérdések számát,
hogy hány kreditesek. Az
egyetem diákjai petíciót is
írtak, hogy módosítsák a vizs-
gázási formát, azonban a sze-
nátus nem változtatta meg a
döntését. A szummatív vizs-
gákról a Marosvásárhelyi 
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tu-
domány- és Technológiai
Egyetem dékánhelyettesét, dr.
Ábrám Zoltánt kérdeztük.

– Hogyan kell elképzelni a szum-
matív vizsgákat?

– A koronavírus-világjárvány
rendkívüli helyzetet szült az okta-
tásban. Ebből adódóan internetes
távoktatásra tért át a tanügy, és az
orvosi egyetemen is online zajlottak
az órák március végétől. Az online
rendszer kapcsán felmerült a kér-
dés, hogy hogyan lehet vizsgáztatni
vagy felvételit tartani, hiszen ezek
kiemelkedően fontos tényezők. A
marosvásárhelyi orvosi egyetem
esetében a fő döntéshozó az egye-
tem szenátusa, tagjai hozták meg a
döntést. Az online vizsgáztatás sok-
kal relatívabb, mint az on side tör-
ténő próba, arról nem is beszélve,
hogy manapság sajnos az erkölccsel
is gond van. Hiszen felmerül a kér-
dés, hogy valóban csak a saját tu-
dását használja-e a diák, vagy
kiegészíti különböző segédeszkö-
zökkel. Erre a mai világban, az in-
ternet korszakában rengeteg
lehetőség van, és ezek könnyebbé
teszik a csalást a diákok számára. A

vizsgáknak pedig nem csak az a
tétje, hogy a diák átmegy-e vagy
sem, ennél sokkal nagyobb a tét,
mert a diákok lehetnek fizetős vagy
ingyenes helyeken, illetve felmerül
az ösztöndíj kérdése is. Ennek fé-
nyében pedig nem mindegy, hogy
egy arra nem érdemes diák külön-
böző segítségekkel jobb jegyet fog
elérni, és elveszi valakinek az ösz-
töndíját vagy a tandíjmentes helyét.
Ahol mondjuk 20 diák van, meg le-
hetett volna szervezni egy online
vizsgát, ötösével beosztották volna
őket, és a tanár tudta volna követni,
hogy mit csinálnak, de 80 diák ese-
tében tesztírás közben a tanár nem
tudja követni az összes hallgatót, és
ebből kifolyólag nagyon könnyen
tudnak különböző forrásokból in-
formációt gyűjteni. Ezért hozta azt
a hibrid döntést az egyetem szená-
tusa, hogy az órák, a kollokviumok
és a gyakorlati vizsgák legyenek
megtartva online, de az alaptantár-
gyakból az elméleti vizsga egy
közös szummatív vizsga keretén
belül on side, tehát a hallgató jelen-
létében történjen meg. Ezeken a
vizsgákon természetesen be kell tar-
tani a járványügyi előírásokat, tehát
lázat fognak mérni, megfelelő tá-
volságra helyezik el a diákokat egy-
mástól a termekben, egy ajtón

mennek be és egy másikon fognak
távozni. Hozzáteszem, hogyha va-
lakiknek láza lesz a vizsga napján,
akkor őket egy külön teremben he-
lyezik el, hiszen lehet valakinek
láza nem a koronavírus miatt,
hanem mert éppen valami rosszat
evett, de ezért nem lenne megfelelő
eljárás, hogyha kizárnánk a vizsgá-
ról, és megbukna az összes tan-
tárgyból. Ezeket mind átgondolta
technikailag az egyetem. A szum-
matív vizsga tehát azt jelenti, hogy
a hallgató egy írásbeli vizsgát tesz
le, amelyen változó kérdésszám van
az adott tantárgy kreditértékétől
függően. Egy kreditre körülbelül 7-
8 kérdés jut. A magyar és román ta-
nulók, illetve az adott évfolyamok
szériára bontása miatt egy komplex
leosztás történik. A vizsgán a tanuló
kap egy füzetet, abban szerepel az
adott számú kérdés, ezek tömbök-
ben vannak, minden tömb egy tan-
tárgynak felel meg. Ahány
tantárgyból vizsgázik, annyi rácsot
fog kapni, ezt kell kitöltse, és ezeket
fogják kijavítani. Tehát mindegyik
rács egy vizsgajegyet jelent. A hall-
gató elmegy, vizsgázik, és akár öt
jegyet is kaphat, ezek nem a végle-
ges jegyek, hiszen a gyakorlati vizs-
gák is hozzájárulnak a végleges
jegyhez. A teszteket számítógéppel

fogják javítani, az oktatók kiszá-
molják a végleges jegyeket annak
függvényében, hogy milyen arány-
ban számít az elméleti és a gyakor-
lati rész.

– A diákok írtak egy petíciót,
amelyben azt kérik, hogy online
vizsgázhassanak, hiszen a többi ro-
mániai orvosi egyetemen is online
zajlanak a vizsgák. Mi a helyzet
ezzel a kezdeményezéssel?

– A vizsgák szabályozását a sze-
nátus határozta meg, ennek pedig
alá kell vesse magát minden diák.
Véleményem szerint, mivel meg-
szervezhető – az érettségik is lezaj-
lottak normális körülmények között
–, meg kell szervezni. Könnyebb
lenne bizonyos szempontból online
megtartani, de igazságosabb az on
side forma. Nem szeretném bírálni
az oktatási rendszert, de például az
Egyesült Államokban egy diák rá-
szól a saját társára, hogy ne csaljon,
hiszen ő kerül hátrányos helyzetbe,
ez Romániában meglátásom szerint
nincs így.

– Nem félő az, hogy több olyan
diák lesz, aki nem tudja befejezni az
adott tanévet, mert nem jön ki az
elégséges kreditszámuk?

– Hozott az egyetem egy könnyí-
tést. Ennek értelmében nagyobb
kreditszámot át lehet vinni egyik
évről a másikra, viszont harmadév-
ről negyedévre nem lehet egy kre-
ditet sem átvinni, ahogy az előző
években sem lehetett. Ez azért
van, mert az orvosi egyetem nem
a bolognai rendszert alkalmazza,
tehát nincs különválasztva az alap-
képzés és a mesteri. A két lépcső
az első három év, illetve a második
három év. Tehát harmadévről nem
mehet át a hallgató negyedévre
anélkül, hogy ne teljesítsen, vi-
szont más évfolyamok esetében
több kreditet átvihet egyik évről a
másikra.

– Mi a helyzet azokkal a tanulók-
kal, akik ebben a félévben Erasmus-
projekten vettek részt?

– Ez tovább bonyolítja a helyze-
tet. Ezzel pont én foglalkoztam dé-
kánhelyettesként. Körülbelül 50
diákot érint ez a helyzet. Őket
megkértük, hogy adjanak be konk-
rét kérést, hogy miből vizsgáztak
és miből nem. Erre azért van szük-
ség, mert más egyetemeken más
tantárgyakat hallgatnak, mint amit

itthon, hiszen a két rendszer között
vannak különbségek, és a diák azt
a tantárgyat hallgatja, amiből
éppen oktatás és vizsgáztatás van.
Az Erasmus-projektben részt vevő
diákok teljesen más eloszlás sze-
rint fogják kapni a vizsgatételt. Ké-
szítettem táblázatokat, hogy az
adott hallgató milyen tantárgyak-
ból fog vizsgázni. Lehet, hogy
lesznek olyanok, akik két füzetet
és más rácsokat fognak kapni,
annak megfelelően, hogy hány kér-
dést kapnak. Van olyan, aki 200
kérdést fog kapni, de olyan is, aki
csak 70-80-at. A teremfelelős
pedig ezt is kell felügyelje, hogy az
adott diák több vagy kevesebb
ideig írhat, hiszen ezt a kérdésszám
határozza meg.

– Ki határozta meg a vizsgadátu-
mokat?

– Jelenleg hét kar van, minden
dékánátusnak van egy sajátos füg-
getlensége. A szenátus eldöntötte,
hogy szummatív vizsga lesz, és
mind a diákoknak, mind a szenátus-
nak érdeke volt, hogy hamar lejár-
janak a vizsgák, hiszen nem lehet
tudni, hogy mi lesz a jövőben. A
végzős diákok szessziója már múlt
héten lezajlott. 

– A pótvizsgák milyen rendszer-
ben fognak lezajlani?

– A pótvizsgák is on side rend-
szerben történnek, de nem lesz
szummatív pótvizsga, hiszen az
nem lehetséges. Hiszen egy tanuló-
nak lehet egy vagy akár három tan-
tárgyból is elmaradt vizsgája. A
pótvizsgák esetében is lényeges az
on side jelleg, hiszen ha online
lenne, akkor felmerülne az a prob-
léma, hogy sok diák szándékosan
pótvizsgára menne, mert azt sokkal
könnyebben tudja abszolválni. De
szummatív pótvizsga nem lehet,
hiszen az egy egyéni helyzet, hogy
ki miből fog pótvizsgázni. A pót-
vizsgák időszakát megadta a dékáni
hivatal, és meghatározta az alapvető
szabályokat, de ezen felül az illeté-
kes tanszék határozza meg a vizs-
gát.

Zárásképpen: mint az egyik dé-
kánhelyettes, a magam nevében és
az egyetem részéről is nagyon sok
sikert kívánok minden vizsgázónak.
A lényeg az, hogy mindenki sikere-
sen essen túl az előtte álló megmé-
rettetésen.
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Nagy-Bodó Szilárd

Szummatív vizsgák
Különleges ellenőrzési forma az orvosin

Fotó:  Nagy-Bodó Tibor

Az RMKT online nyolcadik élő adásán
az érdeklődők Dobrita Ildikó, a székely-
udvarhelyi Hotel Küküllő igazgatójá-
nak előadását hallhatták, amiben a
turizmusban történő változásokról és
kihívásokról beszélt a vendéglátóegy-
ség perspektívájából.

Otthonos kisváros, helyi jellegzetességek,
barátságos vendéglátás. A Küküllő Hotel Szé-
kelyudvarhely központjában, idillikus kör-
nyezetben ideális hely lehet a
kikapcsolódásra vágyóknak. 73 szoba, 150
fős a la carte étterem, a szálloda kínálatának
folyamatos bővülése és a vendégek igényei-
nek kielégítése a szálloda történetében elen-
gedhetetlen kritériummá vált. Az évek
buktatói és sikerei számos olyan meglepetést

tartogattak a hotel számára, melyekre nem
minden esetben volt idő a felkészülésre, de a
létesítmény vezetősége és csapata sikeresen
kiállták ezeket a próbákat. 

A vállalkozás a ,,takaréklángos” üzemel-
tetést, a proaktív értékesítést és a célközön-
ségorientált kommunikációt vélte a
leghatékonyabb stratégiának. A folyamatos
fejlődés, a belső HR-tréningek és fidelizációs
programok mind-mind a vendéglátóegység
működését és előrehaladását segítették, hoz-
zájárulva mind a helyiek jeles eseményeihez,
mind a vendégek és turisták elbűvöléséhez. 

A 2020-as célok tervezésénél az előző év
elért eredményeihez viszonyítva a Hotel Kü-
küllő*** 40% fölötti szobakihasználtsági
rátát szerette volna gyarapítani legalább 10%-

kal, hiszen az idei év első két hónapjában a
tendenciák egyértelműen növekedést mutat-
tak. Említésre méltó az egység további szol-
gáltatásainak népszerűsége is, ahol  bővítések
és fejlesztések eredményeképpen a kereslet
évről évre nőtt, így a szálloda folyamatos újí-
tásokkal bővítette kínálatát. 

Mennyire befolyásolta a COVID–19-jár-
vány a hotel teljesítményét az elmúlt hóna-
pokban? Jött egy sajátos helyzet,
egyszerűen megszűnt a kereslet, és a felfüg-
gesztett tevékenység teljes kilátástalanságot
eredményezett. A vezetőség ebben a hely-
zetben kapott egy hatalmas feladatot: mi le-
gyen a vállalkozással? Hogyan tovább? A
bevétel nullára esett, és ebben az interval-
lumban nem csupán taktikára volt szükség,
hanem el kellett fogadni a jelenlegi szituá-
ciót és benyújtani a technikai munkanélkü-
liségre való igényt.  Júniusban újra
kinyithattak a teraszok, de semmi sem ma-

radt a régi, és a vendéglátóegység szigorú
intézkedésekkel, lassan, kis lépésekkel pró-
bált nyitni a vendégek felé. Ettől az időtől
kezdve a szállodának olyan tényállásokkal
kellett szembesülnie, mint: lemondott cso-
portos és egyéni foglalások, csoportos fog-
lalások előlegének visszaigénylése, a
készpénz csökkenése, a forgalmi prevízió
kilátástalansága.

Erre a helyzetre, hogy megszűnt a keres-
let, a szállodának új üzemeltetési tervet kel-
lett kidolgoznia, hogy a vendégek
biztonságban érezzék magukat. Hogy milyen
konkrét változtatásokat alkalmaztak a Hotel
Küküllő esetében? Mivel készült a személy-
zet és a vezetőség a helyzet enyhítésére? Az
RMKT online élő közvetítéseit utólag is bárki
visszahallgathatja az alábbi linken, és széle-
sebb képet kaphat a szálloda helyzetéről és
jövőképéről: 

https://www.facebook.com/rmkt.ro

RMKT online
Turizmus tegnap, ma és holnap 



ADÁSVÉTEL

ORTOPÉDÁGY eladó. Tel. 0365/801-
642. (7974)

LAKÁS

KIADÓK szobák Tusnádfürdőn 80
lejtől. Tel: 0757-381-991. Tusnad-
furdo.ro. (mp-I)

UDVAROS házat vásárolok Vásárhe-

lyen vagy környékén, lakás 100 m2

körül + 300–400 m2-es udvar. Tel.

0741-941-953. (sz-I)

MINDENFÉLE

MUNKÁLATOKAT végzünk: háztetőt

készítünk cserépből vagy lemezből,

kisebb javításokat stb. Tel. 0745-680-

818. (7947-I)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen

cseréppel, cserépforgatást, kültéri és

beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737-

660. (7953)

MEGEMLÉKEZÉS

„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubinból fényes útja
örökre fáj a fény alatt.” 

(Wass Albert)
Szomorú, bánatos szívvel emlé-
kezünk 2018. július 6-ára. Ezen a
napon búcsú nélkül távozott sze-
rettei köréből KOVÁCS 
MAGDOLNA szül. Márkos. Emlé-
ked életünk végéig szívünkben
megmarad. Sírodra virágot vi-
szünk azzal a tudattal, hogy Te
látsz bennünket. Kérünk, légy
őrző és védő angyalunk. 
Nyugodjál békében! A gyászoló
család. (sz-I)

Itthagytál mindent, amiért küz-
döttél, elváltál azoktól, akiket
szerettél. Ott pihensz, ahol nem
fáj semmi, nyugalmadat nem za-
varja senki. Olyan drága voltál
nekünk, hogy azt nem pótolja
senki, fájó szívünk, lelkünk se-
beit nem gyógyítja semmi. Csak
az hal meg, akit felednek, örökké
él, akit nagyon szeretnek. Nem az
az igazi fájdalom, amitől könnyes
lesz a szem, hanem amit szívünk-
ben hordozunk némán, csende-
sen. 
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk DEÉ IRMÁRA szül.
Benke halálának 6. évfordulóján.
Emlékét kegyelettel őrizzük.
Lánya, Babuci, veje, Attila és fia,
Gyurika.  (7971-I)

Ma húsz éve hunyt el HORVÁTH
ZSUZSÁNNA közgazdász, akire
fájó szívvel emlékezünk. Akik is-
merték és szerették, gondoljanak
rá kegyelettel. Nyugodjék béké-
ben! Szerettei és volt munkatár-
sai. (7924)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata, 

SZILÁGYI MIHÁLY 
a Metalotehnica volt mestere, 

életének 87. évében hosszas, tü-
relemmel viselt betegség után el-
hunyt. 
Temetése július 6-án 12 órakor
lesz a katolikus temetőben, refor-
mátus szertartással.
Búcsúznak tőle: szeretett fele-
sége, gyermekei és azok csa-
ládja. (p-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk a
testvértől, sógortól és nagybá-
csitól, 

HERCZEG 
KÁROLY ISTVÁNTÓL.

A Herczeg család: Miklós, Rozá-
lia, Miki és Mónika. (-I)

Hosszú útra mentél,

Mindenkitől távol,

Mi tudjuk csak egyedül, meny-

nyire hiányzol.

Amíg élünk, szeretünk,

Soha nem feledünk!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető és hűséges nagynéni,
nagymama, dédnagymama,

JENEI ROZÁLIA 
szül. Baki

életének 84. évében 2020. július
4-én elhunyt. 
Földi maradványait 2020. július
6-án 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a szászrégeni refor-
mátus temetőben. 
Örök emlékét őrzi egy életen át
szerető, fogadott leánya, Juli-
ánna, unokái, Sanyika és Enikő,
dédunokái, Adrian és Brigitte,
testvére, Feri, keresztgyermekei,
Albert és Adélka.

A gyászoló család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik részt vettek drága
halottunk, HARKÓ ROZÁLIA szül.
Kutasi temetésén. A gyászoló
család. (7956-I)

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk senki soha el nem vehet.” 
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled!
Emlékezzünk szeretettel ORBÁN 
ILONKÁRA halálának 3. évfordulóján. 
Adj, Uram, örök boldogságot neki, és az
örök világosság fényeskedjék neki! (p-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64849-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

„Az édesanyák nem halnak meg, csak
a fáradt szívük megpihen.”
Fájó szívvel és soha el nem múló sze-
retettel emlékezünk július 6-án a szere-
tett feleségre, drága jó, pótolhatatlan
édesanyára, jó testvérre, ismerősre,
szomszédra, VASS KRISZTINÁRA
(Magdi) szül. Szombati halálának má-
sodik évfordulóján. Szerető férje,
Dezső, imádott lánya, Judit és Árpád. 
Drága emléked örökké élni fog szívünkben. (-I)
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Viselj maszkot,
mert

megmentheti
az életed!

Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.

• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füled-
ről.

• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületek-
től.

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

• csupán a szájadat vagy az or-
rodat takard el.

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.

• érintsd meg a maszk belső
felét.

• távolítsd el a maszkot, ami-
kor beszélsz valakivel.

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,

hogy felelősség-
teljes ember

vagy!

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  


