
Hatályba lépett hétfőn Romániában a veszély-
helyzet intézkedéseit részletező törvény,
amely ismét jogalapot teremt arra, hogy a ha-
tóságok korlátozzák az állampolgári szabad-
ságjogokat, és megbírságolják azokat, akik
megszegik a koronavírus-járvány miatt elren-
delt kijárási és gyülekezési korlátozásokat.

Hétfő reggel – az új törvény alapján – immár a kor-
mány hirdetett veszélyhelyzetet, miután pénteken a jár-
ványügyi operatív törzs tette ugyanezt, egy előző nap
elfogadott sürgősségi kormányrendelet alapján. A pén-
teki intézkedést azonban – bírságok híján – sokan nem
tartották be.

Péntektől a településeken belül feloldották a kijárási
korlátozásokat, de a vendéglátóhelyek kinyitását nem
engedélyezték, és továbbra is tilos háromnál több em-
bernek gyülekeznie. Ennek ellenére a – csütörtök éjfél-
kor véget ért – rendkívüli állapot utáni első „szabad
hétvége” megünneplésére több helyütt a távolságtartási
szabályokat megszegő emberek százai gyűltek össze a
parkokban, a kormányszékház előtti téren pedig kisebb
tüntetéseket is szerveztek azok, akik visszaélésnek tart-
ják a korlátozásokat, a koronavírus-járvány „ürügyén”
hozott intézkedéseket pedig egy globális összeesküvés-
nek tulajdonítják.

Bár Klaus Iohannis államfő korábban cáfolta, hogy
egy „szabályok és megszorítások nélküli” háromnapos

joghézag keletkezett volna a hét végén, Ludovic Orban
miniszterelnök pénteken beismerte, hogy a hatóságok
nem tudnak fellépni a gyülekezőkkel szemben, legfel-
jebb „megdorgálhatják” őket. Az alkotmány szerint
ugyanis a polgári szabadságjogokat csak a parlament
korlátozhatja törvénnyel, így a veszélyhelyzet intézke-
déseit részletező törvény hétfői hatályba lépéséig az
operatív törzs által pénteken kihirdetett veszélyhelyzet
intézkedéscsomagját legfeljebb ajánlásként lehetett ér-
telmezni.

„Maximális veszélyhelyzetben vagyunk, minden esz-
közünk megvan a járványügyi intézkedések betartatá-
sára” – magyarázta a két veszélyhelyzet közötti
különbséget Ludovic Orban kormányfő a hétfői 
kormányülés elején.

A hétfői kormányhatározatban 30 napra meghirdetett
veszélyhelyzet idején 500-tól 2500 lejig terjedő bírságot
kockáztat az, aki nem visel védőmaszkot nyilvános zárt
térben, megszegi a kijárási korlátozásokat, vagy tiltott
tömegrendezvényeken vesz részt. Kétszer ekkora bírság
jár a karanténszabályok megsértéséért, míg a tiltott tö-
megrendezvények (tüntetések, koncertek, sportrendez-
vények) szervezéséért akár 15 ezer lejes büntetést is
kiszabhatnak.

A veszélyhelyzet bevezetéséről hétfőn kiadott kor-
mányhatározatot öt napon belül a román parlamentnek
is jóvá kell hagynia. (MTI)

A marosvásárhelyi Vártemplom felújítását 2018 őszén kezd-
ték el. Lassan a vége fele közelednek, két hónap múlva be-
fejezik a munkálatokat. A járványhoz köthető szigorítások
nem akadályozták a munka menetét, sőt, az építkezés a
munkások, a vállalkozók teljes erőbedobásával folytatódott,
jómagam is itt tudtam lenni – fogalmazott Henter György, a
Vártemplom lelkipásztora, aki részletesen beszámolt arról,
hogy hol tartanak a munkálatokkal. 

– Az építkezés folyamán rendszeresen tartottunk megbeszéléseket a
tervezőkkel, a kivitelező vállalkozókkal, a restaurátorokkal, és részletez-
tük a soron következő teendőket, illetve azt, hogy az esetleges hibákat
hogyan küszöböljék ki.

– Mikor kezdték el a külső munkálatokat? Ugyanis, amikor legutóbb
itt jártunk, még csak bent folyt a munka, a régészeti feltárás, a falak le-
takarítása. 

– Idén januárban felállványozták a tornyot. A torony falának a vako-
latát kijavították és lefestették. Tudni kell, hogy a toronytesten van még

Még vannak fehér foltok 
A tanügyminiszter már pontosítást közölt a június 15-én kezdődő

cikluszáró vizsga megszervezéséről, de a június 22-től rajtoló érett-
ségi vizsga lebonyolításának módja továbbra is egy többismeretlenes
„egyenletrendszer” marad. Egy sor újólag felmerülő kérdés okoz
fejtörést azokban az iskolákban, amelyek vizsgaközpontként fognak
működni. 

Visszatérve a cikluszáró vizsgákra, sajnos az idén sem tettek eleget
a nemzetiségek részéről érkező kérésnek, hogy az anyanyelvi vizsga
előtt is hagyjanak egy napot a diákoknak. Így június 15-én a román
írásbelivel kezdődik, 17-én a matematikával folytatódik és 18-án az
anyanyelvi (az oktatás nyelvének megfelelő) írásbelivel fejeződik be
a kisérettségi. Az eredményhirdetés 22-én lesz, óvni másnap 12 óráig
lehet, a végeredményeket 27-én közlik. A járványügyi helyzetben
szükséges óvintézkedéseket részletesen kidolgozták és közölték. Fel-
tehetően mire az érettségire való beiratkozás megkezdődik, addig a
vizsga megszervezésére vonatkozó módszertani útmutató is napvilá-
got lát. Egyelőre annyi biztos, hogy a szóbeli vizsgák elmaradnak,
és a végzősök első félévi eredményét veszik figyelembe az anyanyelv-,
a románnyelv- és a tanult idegennyelv-, valamint a számítógép-hasz-
nálati ismereteket felmérő szóbelik helyett. A pedagógusok és a diá-
kok többségének az a véleménye, hogy ezek a szóbelik fölöslegesek
voltak, az iskolában kapott bizonylatot ugyanis sehol nem vették

Bodolai Gyöngyi

Ismét bírságolnak a kijárási 
és gyülekezési korlátozások megszegése miatt

Mezey Sarolta

(Folytatás a 3. oldalon)

2020. május 19., kedd 
LXXII. évfolyam 
110. (20489.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Visszahelyezték 
a volt kórház-
menedzsert 
Pontosabban visszahelyezték állá-
sába dr. Ovidiu Gîrbovan kórházmen-
dzsert, akit Mara Togănel prefektus
április 2-i rendeletével azzal az indok-
lással váltott le, hogy hiányosságok
voltak hivatali kötelességének teljesí-
tésében.
____________4.
A verseny lezárult 
Erdélyi szólisták, erdélyi csapatok
eredményes szereplésével ért véget
az István, a király iskolába megy…
zenés színházi tehetségkutató prog-
ram. A szólisták között három, a csa-
patok között két első helyet
érdemeltek ki. 
____________5.
Sport karantén 
idején
A hivatásos sportolók ugyan május 15.
után újra elkezdhetik az edzőtáboro-
kat, de a sportesemények megszerve-
zése továbbra is bizonytalan. A
szükségállapot lejárta után egyénileg
lehet sportolni, és túrázni is el lehet
menni.
____________8.

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 6. oldalon)

Két hónap múlva befejezik a marosvásárhelyi Vártemplom felújítását

Megszépül a város dísze 



Tóth Tivadar, Segesvár alpolgármestere a múlt héten arról
tájékoztatta a közvéleményt, hogy egy újabb megnyert uniós
pályázatra (az ötödik EU-forrásokat lehívó pályázat) írt alá
szerződést az önkormányzat. 

A pályázat keretében elkészül a város hosszú távú fejlesz-
tési stratégiája, illetve bővülnek az online szolgáltatások. A
megnyert vissza nem térítendő támogatás értéke 3.195.473
lej. A projekt megvalósítási ideje 18 hónap. 

„Nagy öröm számunkra, hogy a 2016 és 2020 közötti idő-
szakban 18.417.826 lej (kb. 3.830.000 euró) értékben sike-
rült a város számára uniós pénzeket megnyerni, amely
nagyságrendekkel több, mint az illető időszak előtti 26
évben elnyert támogatások értéke összesen!” – nyilatkozta
Tóth Tivadar alpolgármester.
Fotó: Tóth Tivadar 

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

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 250C
min. 120C

Ma IVÓ és MILÁN, 
holnap BERNÁT és FELÍCIA
napja.
BERNÁT: germán eredetű, jelen-
tése: erős, mint a medve. 
FELÍCIA: a Félix latinos női for-
mája, jelentése: boldog. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. május 18.

1 EUR 4,8392
1 USD 4,4783

100 HUF 1,3667
1 g ARANY 253,7705

Egyetlen fertőzött Maroskeresztúron
Jelenleg egyetlen koronavírus-fertőzöttet tartanak számon
Maroskeresztúron, egy székelykakasdi férfit, aki még Ma-
rosvásárhelyen van kórházban, de állapota sokat javult –
tájékoztatott Kovács Edit polgármester. A községgazdától
megtudtuk, hogy az elmúlt időszakban összesen kilenc fer-
tőzött volt a községben, közülük nyolcan meggyógyultak. A
járvány romániai megjelenésétől kezdődően 169 község-
beli került otthoni elkülönítésbe, számuk jelenleg hétre
csökkent, a karanténban lévők közül négyen külföldről tér-
tek haza. A napokban húsz személy távozott a községből
külföldi munkára, Németországba.

Megjelölik a községi utakat
Tegnap kezdődött Maroskeresztúron a községi utak, gya-
logátkelőhelyek megjelölése fehér festékkel. A közlekedés-
biztonság szempontjából fontos munkálat költségeit a helyi
önkormányzat önerőből biztosítja, a beruházás a község-
központ területét érinti. 

Ügyfélfogadás a városházán
Ettől a héttől keddenként és csütörtökönként 10–12 óra kö-
zött újraindul az ügyfélfogadás a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal szakosztályain. A részvételhez telefonos
előjegyzés szükséges. A hivatal épületében kötelező a vé-
dőmaszk viselete és a járványügyi óvintézkedésként beve-
zetett távolságtartás szabályainak betartása – olvasható a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján nyilvá-
nosságra hozott közleményben.

Kinyitottak a buszbérletet árusító 
kioszkok

Május 18-ától újra lehet autóbuszbérletet vásárolni Maros-
vásárhelyen, a Tudor lakónegyedben (a Fortuna övezeté-
ben) és a Rózsák terén. A jegyirodák munkanapokon 13
órától 20 óráig tartanak nyitva. A Helyi Közszállítási Vállalat
Béga utca 2. szám alatti székhelyén hétköznapokon 8 órá-
tól déli 12 óráig lehet bérletet váltani. A városi autóbuszjá-
ratok május 18-tól érvényes menetrendje megtekinthető a
www.transportlocal.ro honlapon. 

Erdélyi Diákköri Konferencia – online
Május 21–23. között 23. alkalommal szervezi meg a Babeş-
Bolyai Tudományegyetem, a Kolozsvári Magyar Egyetemi
Intézet és a Kolozsvári Magyar Diákszövetség a reál- és
humántudományi Erdélyi Diákköri Konferenciát. A járvány-
ügyi helyzetre való tekintettel az esemény online zajlik.
Amennyiben meglesz a kellő számú pályamunka, ősszel is
sor kerül egy konferenciára, hogy a szervezők minél több
diáknak biztosítsanak lehetőséget a megmutatkozásra.

Textilművészek online kiállítása
A marosvásárhelyi textilművészek hagyományos tavaszi ki-
állítása, a 24. Ariadné május 24-től 29-ig a Facebookon te-
kinthető meg. A Romániai Képzőművészek Szövetségének
marosvásárhelyi fiókja által szervezett virtuális tárlaton az
érdeklődők 60 alkotást, a marosvásárhelyiek mellett temes-
vári, kolozsvári, nagyváradi, besztercei, sepsiszentgyörgyi,
csíkszeredai, székelyudvarhelyi, dévai, suceavai, zsilvásár-
helyi művészek munkáit csodálhatják meg a www.face-
book.com/Filiala-Mures-a-UAPR-776155789088296 linken.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Idikó

19., kedd
A Nap kel 

5 óra 44 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 55 perckor. 
Az év 140. napja, 

hátravan 226 nap.

Megyei hírek

Újabb megnyert uniós pályázat Segesváron

Napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek a sorozatfilmek. Társadalmi kérdések, tabunak számító témák, kusza
családi történetek, jó poénok és a valós életünk tükörképe ejthet rabul egy-egy sorozatban. Miért ilyen népszerű ez a
műfaj? Miben és hogyan változott az évek során? Mi a jó sorozat titka?

Kányádi Orsolya műsorvezető vendégeivel, Rozgonyi Ádám egyetemi tanárral és rendezővel, Jakab-Benke Nándor-
ral, a filmtett.ro szerkesztőjével és Fekete Lovas Zsolt színésszel keresi a választ kedden este fél 9-től a Kultúrcseppben. 

A szatmári származású Páskándi Géza költő, drámaíró,
prózaíró halálának 25. évfordulója alkalmából Mi nékem
az igazság? – Páskándi Géza gondolatai című sorozatának

vetítésével emlékezik az Erdélyi Magyar Televízió. Május
19-én egész nap vetítésre kerülnek az író gondolatai az Er-
dély TV műsorfolyamában, illetve Facebook-oldalán. 

Mi a jó sorozat titka? 

A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkí-
vüli egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk 
hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak 

a szerkesztőségben, a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen 

a reklam@e-nepujsag.ro címre. 
Érdeklődni a 0265/268-854-es 

vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 
9–14 óra között. 

Hirdetőink figyelmébe!
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Az Erdély TV műsorán
Páskándi Géza-emléknap 

Újra kinyit a Maros Megyei Múzeum 
és a Maros Megyei Könyvtár 

Fokozatosan újrakezdik a tevé-
kenységüket a Maros Megyei
Tanácshoz tartozó kulturális in-
tézmények, első körben a Maros
Megyei Múzeum és a Maros Me-
gyei Könyvtár fog megnyílni a
látogatók előtt. 

Május 18-án, a múzeumok nemzet-
közi napján nyitotta meg kapuit a Nép-
rajzi és Népművészeti Múzeum. A
kiállítótermeket és a múzeum egész te-
rületét fertőtlenítették az elmúlt na-
pokban, és a látogatóknak be kell
tartaniuk a vészhelyzeti állapotban be-
vezetett általános óvintézkedéseket,
így az előírt távolságtartás és védő-
maszk viselése minden látogató szá-
mára kötelező.

A Kultúrpalota június 1-jétől lesz
nyitva, bár még folyamatban vannak a
felújítási munkálatok, és emiatt né-
hány galéria zárva marad. A Tükörte-
rem, a Hangversenyterem, a
szecessziós kiállítás, a Bernády-em-
lékszoba, a Dandea-emlékszoba és a
Kultúrpalota előcsarnoka lesz látogat-
ható. A művészeti galériák a felújítás
miatt zárva maradnak. Nem nyílik
meg a Természettudományi Múzeum
és a marosvásárhelyi várban működő
Régészeti és Történeti Múzeum sem,
mivel mindkét épületben felújítási
munkálatok zajlanak. 

A Néprajzi Múzeumban és a Kul-

túrpalotában a téli program szerinti
nyitvatartás lesz érvényben, ez azt je-
lenti, hogy hétköznapokon 9 és 16 óra
között látogathatók a múzeumok,
szombaton és vasárnap a Kultúrpalo-
tába 9–14.30 óra között lehet bemenni,
a Néprajzi Múzeumba pedig 9 és 14
óra között. A látogatók száma korlá-
tozva lesz annak érdekében, hogy biz-
tosítani lehessen a távolságtartást. A
Maros Megyei Könyvtár május 25-től
nyílik meg az olvasók előtt. Az általá-
nos védelmi intézkedések mellett a
könyvtár esetében további korlátozá-
sok is lesznek, így az olvasók egyelőre
nem mehetnek be a polcok közé, a kért
könyvet minden esetben a könyvtáros
hozza majd ki számukra, a könyveket

a kölcsönzés után 4-5 napig nem ve-
heti majd ki más személy, illetve nem
lesznek megnyitva az olvasótermek,
csak otthoni kölcsönzésre lehet kikérni
a könyveket. A nyitvatartásról a héten
fog dönteni a megyei könyvtár, a prog-
ramról időben értesítik majd a lakos-
ságot.

A többi kulturális intézmény, így a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia,
a Maros Művészegyüttes és az Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínház egyelőre
nem kezdi újra a tevékenységét, hi-
szen továbbra is tilos koncerteket és
kulturális rendezvényeket szervezni
zárt térben. 

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája

Fotó: Bereczky Sándor



figyelembe. Idegen nyelvekből és számítógép-használati
ismeretekből pedig a nemzetközi szabályok alapján mű-
ködő vizsgaközpontok által kibocsátott okleveleket fo-
gadják el, amit eddig is több diák már év közben
megszerzett, és azt ismerték el a szóbelin. Ezeket a bi-
zonylatokat tartalmaznia kell a beiratkozási csomag-
nak, ezért minél hamarabb tudni kellene a beiratkozás
pontos időpontját.

Az viszont már kétségtelen, hogy az írásbelik szoro-
san követik egymást, 22-én románból, 23-án anyanyelv-
ből (a tanítás nyelvéből), 24-én a szaknak megfelelő
kötelező tantárgyból, 25-én a választott tantárgyból
írnak a végzősök, eredményt 30-án hirdetnek. Az is köz-
ismert, hogy tíz tanuló tartózkodhat egy tanteremben,
kérdés, hogy egy kamerával ellátott teremben kell-e két
felügyelő tanár, akiknek többsége a korábbi években vi-
déki iskolákból jelentkezett. Közel 700 pedagógust utaz-
tatni egy-egy vizsgaközpontba a jelenlegi körülmények
között nagy luxust jelent. A megkérdezett pedagógusok
úgy gondolják, hogy ezt önerőből is meg lehetne oldani
termenként egy felügyelő tanárral. Az iskolaigazgatók
szerint helyben kevesen jelentkeznek, és akadhatnak
olyan problémák az írásbeli során, amikor el kell
hagyni az osztályt, olyankor jó, ha ketten vannak. Elő-
reláthatólag gondot fog okozni a diákok személyes tár-
gyainak (telefon, segédeszközök, ruhadarabok) leadása,
felcímkézése és elhelyezése úgy, hogy a több száz diák
esetében a távolságtartásra vonatkozó előírásokat be
lehessen tartani. 

Abban a reményben, hogy lesz idő olyan pontosan ki-
dolgozni, mint ahogy a végzősök számára az oktatás el-
kezdésének körülményeit szabályozták, feltételezzük,
hogy a vizsgák megszervezése is gördülékenyen sikerül,
a járványhelyzet ellenére is.

Kockázati pótlék egészségügyi
alkalmazottaknak

44.074 egészségügyi alkalmazott részesül kockázati
pótlékban a koronavírus-járvány miatt, tájékoztatott
hétfőn az egészségügyi minisztérium. Az egészség-
ügyi tárca május 15-én kapta meg a veszélyességi
pótlékra jogosult egészségügyi dolgozók áprilisi név-
jegyzékét – jelentette ki Nelu Tătaru. A szakminiszter
reméli, hogy a májusi összegeket hamarabb el tudják
majd juttatni az embereknek, akik az első vonalban
küzdöttek a koronavírus ellen ebben az időszakban,
és teljes mértékben megérdemlik a juttatást. A mi-
niszter szerint összesen 44.074 egészségügyi alkal-
mazott kapja meg áprilisra a 2500 lejes bruttó
juttatást. (Agerpres)

Hosszú a várakozási idő 
Nagylaknál

Valamelyest csökkent a sor, de továbbra is hosszú
ideig kell várakozni a Nagylak I. határállomás belé-
pési oldalán – tájékoztat a határrendészet hétfői köz-
leménye. A dokumentum szerint a hét belépési sáv
mellé létrehoztak nyolc mobil ellenőrző pontot, ám a
várakozási idő így is eléri a négy órát. A kilépési ol-
dalon négy sáv üzemel, ott nem kell ötven percnél
többet várni. A közlemény szerint az autópályán, a
Nagylak II. határállomásnál normális a forgalom, sem
befelé, sem kifelé nem kell 10-20 percnél többet vá-
rakozni. Filip Ionuţ Matei, az aradi határrendészet
szóvivőjének tájékoztatása szerint vasárnap reggel 8
és hétfő reggel 8 óra között a nagylaki határállomá-
sokon 10.600 személy jött be az országba, és 5600-
an hagyták el az országot. A hét végén tömeg alakult
ki Nagylaknál, az emberek több esetben elégedetlen-
ségüket fejezték ki a hosszas várakozás miatt.
(Agerpres)

Közel 38.500-an lépték át a határt
Az utóbbi 24 órában közel 38.500 személy lépte át
Románia határát – közölte hétfőn a határrendészet.
Az Országos Határrendészet (IGFP) sajtóirodája sze-
rint megközelítőleg 22.500 személy jött be 10.200 jár-
művön az országba, és 16.000-en hagyták el az
országot, 8300 járművön. A közegészségügyi igaz-
gatóság 7000 személy esetében rendelt el hatósági
karantént vagy otthoni elszigetelést. A magyar–
román határt 27.700 személy lépte át 12.400 jármű-
vön (köztük 5.800 tehergépkocsi), ebből 16.900-an
jöttek be Romániába, 6680-an pedig távoztak. A ha-
tárrendészet felhívja a figyelmet arra, hogy az ellen-
őrzés hosszabb időt vesz igénybe, mivel a
személyazonossági dokumentumok kontrollja mellett
az egészségi állapotra vonatkozó, saját felelősségre
aláírt dokumentumot is ki kell tölteni, és járványtani
szűrés is van. A nemzetközi forgalom számára nyitott
határállomások helyzetével kapcsolatos információk
az Online Traffic alkalmazásban állnak 
rendelkezésre, amely elérhető a 
http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/ oldalon.
(Agerpres)
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Még vannak fehér foltok 

Romániában az elmúlt két hónapban 317 ezer jogi
és magánszemély kérte hitelei törlesztőrészleteinek
ideiglenes felfüggesztését, a kereskedelmi bankok
eddig 265 ezret, vagyis a kérelmek 83 százalékát
hagyták jóvá – közölte hétfőn a romániai kereske-
delmi bankok egyesülete.

A 265 ezer kérvény felét a kormány által elfogadott
2020/37-es sürgősségi kormányrendelet alapján nyújtották be
az ügyfelek. A hiteltörlesztésről szóló moratóriumot a kor-
mány március végén fogadta el, és azok a jogi és magánsze-
mélyek kérhették legtöbb 9 hónapra vagy rövidebb időre a
törlesztőrészletek fizetésének felfüggesztését, akiknek bevé-
tel-kiesést okozott a koronavírus-járvány. Emellett a bankok
is lehetővé tettek bizonyos kedvezményeket ügyfeleik szá-
mára, ezek alapján is kértek ideiglenes halasztást.

Mostanig 303 ezer magánszemély és 14 ezer jogi személy

élt a hiteltörlesztés ideiglenes felfüggesztésének lehetőségével,
ami a magánszemélyeknek folyósított hitelek kevesebb mint
20 százalékát tette ki, a jogi személyeknél pedig a hitelállo-
mány kevesebb mint 14 százalékát. A hitellel rendelkezőknek
még június 15-ig van lehetőségük ilyen kérvényt benyújtani,
amennyiben igazolni tudják, hogy a járvány jelentős bevétel-
kiesést okozott számukra.

A kormányrendelet értelmében a törlesztés felfüggesztésé-
nek időszakában esedékes kamatokat tőkésítik és szétosztják
a törlesztés fennmaradó időszakára, tehát a későbbi törlesztő-
részletek nagyobbak lesznek az eredetieknél. A hitelintézetek
ezért azt tanácsolták az ügyfeleiknek, hogy csak azok éljenek
ezzel a lehetőséggel, akiket valóban keményen sújtott a jár-
vány megfékezése érdekében bevezetett korlátozó intézkedé-
sek okozta gazdasági leállás. (MTI)

Romániában 317 ezren kérték hiteleik 
törlesztőrészleteinek ideiglenes felfüggesztését

Feloszlatta magát a horvát parlament hétfőn a tör-
vényhozás többségét alkotó pártok javaslatára, és
várhatóan júniusban vagy júliusban előre hozott vá-
lasztásokat tartanak.

A 151 fős nemzetgyűlés 105 szavazattal 9 ellenében, négy
tartózkodás mellett döntött saját feloszlatásáról.

A kormány mandátuma az eredeti menetrend szerint októ-
ber 14-én járt volna le, és az alkotmány szerint a választásokat
december végéig kellett volna megtartani. Ezt hozta most
előre az Andrej Plenkovic kormányfő vezette konzervatív-li-
berális koalíciós kabinet a nyár elejére.

Az új választások időpontját Zoran Milanovic államfő ír-
hatja ki. A választásokat az alkotmány szerint a parlament fel-
oszlatásától számított 30-60 napon belül kell megtartani. Így
négy vasárnap kínálkozik a szavazás lebonyolítására: június
21. és 28., valamint július 5. és 12.

Az ellenzék szerint a kormány elárulta Zágrábot, mert még
az előtt javasolta a parlament feloszlatását, hogy az elfogad-
hatta volna a főváros újjáépítéséről szóló törvényt a március
22-i földrengéskárok helyreállítása érdekében.

A parlament előtt éjszaka óta tüntetnek a városi tanács el-
lenzéki pártjai és híveik.

Plenkovic a parlament feloszlatását megelőzően újságírók-
nak azt mondta: az újjáépítésről szóló törvénytervezetet már
múlt pénteken nyilvános vitára bocsátották. A kormány a költ-
ségvetésben 141 millió kunát (6,5 milliárd forint) különített
el a magánépületeken keletkezett kisebb károk helyreállítá-
sára, továbbá az állam fizeti az albérletet minazoknak, akik
csak egy ingatlannal rendelkeznek és átmenetileg otthon nél-
kül maradtak. A kormányfő szerint a törvény megalkotása idő-
igényes, és körültekintően kell eljárni, a választások pedig
nem tartanak fél évig.

Horvát lapok korábban arról írtak: a kormány azért kezde-
ményezte az előre hozott választásokat, mert úgy értékelte,
hogy a járvány kezelése miatt nőtt a népszerűsége, ami a nyári

turizmus kiesésével és a gazdaság lassulásával gyengülhet.
A CRO Demoskop májusi felmérése szerint a kormányzó

Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) örvend a legnagyobb
támogatottságnak, 30,2 százalékos népszerűsége két százalék-
ponttal jobb áprilisi eredményénél. Decemberben a HDZ még
26,9 százalékon állt. A Szociáldemokrata Párt (SDP) március
óta 0,8 százalékpontot veszített, és 27,8 százalékkal a második
helyen áll. Januárban még közel egy százalékponttal előzte
meg a HDZ-t.

A két nagy párton kívül az 5 százalékos parlamenti küszö-
böt csak az elnökválasztáson harmadikként befutó Miroslav
Skoro horvát üzletember, népszerű énekes által létrehozott
Haza Mozgalom nevű párt éri el.

Másik okként a lapok azt említették, hogy a kabinet attól
tart, hogy őszre nőhet egy újabb fertőzési hullám kockázata,
ami miatt lehet, hogy át kell vinni a következő évre az általá-
nos választásokat, ez pedig jogi kérdéseket vetne fel.

A miniszterelnök szerint a járványügyi helyzet most kedvez
a választások megtartásának. Úgy értékelte: őszre sokkal na-
gyobb kihívásokkal kell szembenéznie az országnak, ezért
szerették volna megerősíteni a belpolitikai stabilitást egy új –
bizalmon alapuló – parlamenti többséggel a választások után.

Horvátországban legutóbb 2016. szeptember 11-én rendez-
tek parlamenti választásokat, amelyet a HDZ nyert meg, de
minthogy egyedül nem tudott kormányt alakítani, ismét a Híd
Függetlenek Listájával (Híd) lépett koalícióra. A jelenlegi
konzervatív-liberális koalíciós kormánynak 2017 júniusában
szavazott bizalmat a horvát parlament, miután a HDZ meg-
szakította az együttműködést a Híddal, és koalícióra lépett a
Horvát Néppárttal (HNS).

A kormánykoalíciót, mely 79 szavazattal rendelkezik a 151
fős parlamentben, támogatja még a nyolc kisebbségi képvi-
selő, valamint Milan Bandic zágrábi polgármester BM 365
nevű pártja és néhány kisebb párt képviselője is.

Horvátországnak keddtől ügyvezető kormánya lesz. (MTI)

Feloszlatta magát a horvát parlament

Harmadára csökkent a kórházban kezelt fertőzöttek
száma Magyarországon

Harmadára csökkent a kórházi ápolásra szoruló
aktív fertőzöttek száma, akiknek eddig csaknem
felét kezelték egészségügyi intézményben – kö-
zölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-jár-
vány elleni védekezésért felelős operatív törzs
hétfői online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília közölte: az 1673 aktív fertőzöttből 568-at
ápolnak már csak kórházban, és közülük 46-an vannak még
lélegeztetőgépen.

Az elmúlt egy-két napban egy nagyon mérsékelt, de egyér-
telmű emelkedés volt igazolható a járványügyi számadatok-
ban – jelezte. Ezért felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki
tartsa be a korlátozások enyhítését követően is az alapvető
védekezési szabályokat.

A tisztifőorvos elmondta, hogy hétfőtől új járványügyi sza-
bályok és értékelésmód lépett életbe, Budapestet és a vidéket
külön figyelik. Az adatok szerint az aktív fertőzöttek meg-
oszlása a főváros és a vidék között 45-55 százalék. Az el-
hunytaknak a 62 százaléka van Budapesten nyilvántartva, a
gyógyultaknak pedig a 45 százaléka; az 1400 gyógyult közül
Budapesten regisztráltak 636-ot, vidéken 764-et – ismertette.

Müller Cecília kifejtette: a Magyarországon igazolt fertő-
zöttek közül 462-en haltak meg – hétfőre 11-gyel emelkedett
a számuk –, ők általában valamilyen krónikus betegségben
szenvedtek, igen alacsony azok aránya, akik esetében nem
tártak fel valamilyen alapbetegséget. Az elhunytak jellem-
zően 60 éven, de leginkább 80 éven felüliek voltak.

A koronavírus-járvány kezdete óta százezer lakosra vetítve
Magyarországon 36,2 volt a fertőzöttek száma. 

Müller Cecília felidézte, hogy hétfőtől újabb egészségügyi
szolgáltatásokat lehet igénybe venni, ismét végezhetők a ter-
vezett műtétek, beavatkozások a krónikus és a kúraszerű el-
látások területén, továbbá lehetőség van a nem
népegészségügyi célú szűrővizsgálatokra is. Minden esetben
szükség van azonban telefonos időpont-egyeztetésre.

A kórházakban újabb ágyak szabadultak fel, a koronaví-
rus-fertőzés miatt korábban lefoglalt ágyak harmada már

igénybe vehető, kiemelten is a jelentős halálozási oknak szá-
mító szív- és érrendszeri betegségben szenvedők ellátására. 

Részletesen foglalkozott a táborok megtartásának lehető-
ségével is, kiemelve, hogy egyelőre napközbeni ellátást biz-
tosító táborokat lehet szervezni, a bentlakásos és a
vándortáborokról a járványügyi helyzet alakulásától függően
születhet döntés.

Hangsúlyozta azonban, hogy csak egészséges gyermek és
személyzet lehet a táborokban, a szülőknek, illetve más fel-
nőtteknek – az étkeztetést, a műszaki hátteret biztosító sze-
mélyzetet is beleértve – igazolásként ki kell tölteniük a
jogszabályban szereplő formanyomtatványt. Minden tábor-
nak rendelkeznie kell elkülönítővel – 300-nál nagyobb lét-
szám esetében helyben tartózkodó orvossal is –, továbbá
védőfelszereléssel az esetleg megbetegedő gyerekek miatt.

Müller Cecília úgy fogalmazott: elsősorban a szabadtéri
tevékenységeket ajánlják a táborozóknak, ha pedig az időjá-
rás miatt zárt térbe kényszerülnek, akkor a kiscsoportos fog-
lalkozásokat és a megfelelő távolságtartás biztosítását. A
kisebb gyerekeket meg kell tanítani a higiénés szabályokra,
a nagyobbakat pedig a szülők is elláthatják alkoholbázisú
kézfertőtlenítővel, törlőkendőkkel, de a gyakori és alapos
szappanos kézmosást nem helyettesítheti semmi – jegyezte
meg.

Felvetésre reagálva Müller Cecília azt mondta: a már most
is több helyen tervezett nyári tömegrendezvényeket „bizonyo-
san nem fogjuk megakadályozni”, ha a járványügyi helyzet ezt
engedi. Nincs ma már akadálya annak sem, hogy az unokák és
a nagyszülők meglátogassák egymást, de kizárólag akkor ta-
lálkozzanak egymással, ha mindannyian egészségesek.

További kérdésre válaszolva az egészségügyi szakember
beszámolt arról, hogy a járvány kezdete óta regisztrált fertő-
zöttek 14 százaléka, azaz 500 ember egészségügyi dolgozó,
jelenleg közülük még 264 fertőzött. Ez az arány közeli a Ma-
gyarországhoz hasonló államok adataihoz, más országokban
viszont ennek sokszorosa, és ott jó néhány haláleset is volt.
(MTI)



Az Európai Parlament az európaiak igényeire
szabott és az EU-büdzsére építő, robusztus
gazdaságélénkítő csomagot kér a 2020 utáni
költségvetés újratervezéséről és a helyreál-
lításról szóló állásfoglalásában.

Az állásfoglalást a múlt pénteken, május 15-én 505
szavazattal, 119 ellenszavazat és 69 tartózkodás mel-
lett fogadták el. 

Az állásfoglalás értelmében a helyreállítási csoma-
got a hosszú távú költségvetésen felül kell létrehozni,
nem pedig kihasználni azt az unió többéves költség-
vetésének (MFF) csökkentésére. Ugyanakkor az ál-
lásfoglalás felszólítja a Bizottságot, tartózkodjon a
„pénzügyi bűvészkedéstől” és a félrevezető számada-
toktól, illetve, hogy az uniós forrást leginkább vissza
nem térítendő támogatás formájában kell rendelke-
zésre bocsátani. 
Nagy figyelmet kell szánni a társadalmi 
szempontokra

„Az európai polgároknak a gazdaságélénkítési
stratégia középpontjában kell állniuk”, hangsúlyozták
a képviselők, hozzátéve, hogy a Parlament továbbra
is határozottan kiáll az európai lakosság érdekei mel-
lett. Az újjáépítés során nagy figyelmet kell szánni a
társadalmi szempontokra, és foglalkozni kell a szo-
ciális és gazdasági egyenlőtlenségekkel és a járvány
által leginkább sújtott rétegek szükségleteivel. A for-
rásokat olyan projektekre és kedvezményezettekre
kell fordítani, amelyek megfelelnek az alapvető uniós
értékeknek – hangsúlyozza az állásfoglalás.
A Bizottság ne hagyatkozzon 
„pénzügyi bűvészkedésre” 

Az Európai Parlament a „gazdaságélénkítési és át-
alakítási alap” értékét kétbillió euróban határozza
meg, amelyet finanszírozni „hosszú lejáratú gazda-
ságélénkítési kötvények kibocsátásán keresztül” kel-
lene, a folyósítása pedig „hitelekkel és főként vissza
nem térítendő támogatásokkal, közvetlen beruházási
és tőkebefizetésekkel” történne. 

A Parlament kéri a Bizottságot, hogy ne használjon
„kétes multiplikátorokat ambiciózus számadatok hir-
detésére”, és ne hagyatkozzon „pénzügyi bűvészke-
désre”, hiszen az unió hitelessége forog kockán.
A helyreállítási eszközöket az MFF-ből finan-
szírozott programokon felül kell létrehozni

A helyreállítási tervet az unió többéves költségve-
tési keretén (MFF) felül kell megvalósítani, nem

pedig a meglévő és következő uniós programok
számlájára, figyelmeztetnek a képviselők. Meg kell
emelni az MFF főösszegét – hangsúlyozzák. A kép-
viselők megjegyzik: a Parlament élni fog vétójogá-
val, ha a kérései nem teljesülnek.

A helyreállításra szánt összeget „az uniós költség-
vetésen belüli programokra kell fordítani”, így a Par-
lament részt vehet a programok létrehozásában és
ellenőrzésében. A Parlamentet „a helyreállítási alap
kialakításába, elfogadásába és végrehajtásába” is tel-
jes mértékben be kell vonni. 

A Parlament óva inti a Bizottságot, hogy „olyan
európai gazdaságélénkítési stratégiát dolgozzon ki,
amely kívül esik a közösségi módszeren, és kormány-
közi eszközökhöz folyamodik”.
Létfontosságúvá vált az uniós bevételek 
reformja

A képviselők ismét az úgynevezett „saját forrá-
sok”, azaz az uniós költségvetés egyik bevételi for-
rásának reformját kérik annak érdekében, hogy az
MFF és a gazdaságélénkítési és átalakítási alap fel-
töltéséhez ne legyen szükség a közvetlen tagállami
befizetések növelésére. Az uniós bevételek felső ha-
tárát a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) határozza
meg, amely pedig a válság következtében esni fog.
Ezért a képviselők „a saját források felső határának
azonnali és tartós megemelésére” is felszólítanak.
Az EB hamarosan benyújtja az MFF-ről 
és a helyreálíltási alapról szóló javaslatát

Az Európai Bizottság várhatóan hamarosan be-
nyújtja az egészségügyi válság és az annak következ-
ményei miatt újratervezett MFF-ről és a helyreállítási
alapról szóló javaslatát.

A jelenlegi hosszú távú uniós költségvetési keret
2020. december 31-i lejártával az uniónak a követ-
kező hét évre új többéves költségvetésre van szük-
sége. 

Az Európai Bizottság 2018 májusában terjesztette
be a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó, új
MFF-et tartalmazó javaslatát, amelyet 2020 máju-
sában az egészségügyi válsághelyzet és annak kö-
vetkezményei miatt újratervezett. Az Európai
Parlament 2018 novemberében fogadta el az MFF-
ről szóló állásfoglalását, amelyet 2019 októberében
megerősített. 

A tagállamok minisztereit tömörítő Tanácsnak még
nem sikerült közös álláspontra jutnia.

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája)

Mózes Edith
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Kétbilliárd euróra van szükség a járvány hatásainak 
enyhítésére

Az EU újratervezi a 2020 utáni büdzsét

Távozott az ideiglenesen kinevezett igazgató 
Visszahelyezték a volt kórházmenedzsert 

Miközben Maros megye to-
vábbra is hatodik országos vi-
szonylatban a korona-
vírus-fertőzöttek és a beteg-
ségben elhunytak számát ille-
tően, és az elmúlt napokban a
megyei klinikai kórház inten-
zív terápiás orvosa nyílt levél-
ben adott hangot
elégedetlenségének, az intéz-
mény élén, ahol a koronaví-
rus-fertőzött betegek nagy
többségét kezelik, újabb igaz-
gatócsere történt. 

Pontosabban visszahelyezték ál-
lásába dr. Ovidiu Gîrbovan kórház-
mendzsert, akit Mara Togănel
prefektus április 2-i rendeletével
azzal az indoklással váltott le, hogy
hiányosságok voltak hivatali köte-
lességének teljesítésében. Emiatt a
kormányhivatal vezetője a szükség-
állapot idejére dr. Porav-Hodade
Daniel urológus főorvost nevezte ki
a megyei kórház élére. Kinevezése
a rendkívüli helyzet megszűnésével

érvényét vesztette, és a szakminisz-
tériumi alárendeltségbe vont kórház
vezetését újra átvette dr. Ovidiu
Gîrbovan szülész-nőgyógyász főor-
vos, a volt menedzser.

Távozását követően a volt igaz-
gató Facebook-bejegyzésében kö-
szönte meg a kapott támogatást,
segítséget. Megbízatása kezdetén
azt mondták, hogy egy rendben
levő kórházat vesz át, mandátuma
végén egy sebhelyekkel teli kórhá-
zat ad át, jeleit egy háborús állapot-
nak, amelyben a fertőzés
elkerülését biztosító eljárásrend ki-
alakítása érdekében falakat kellett
bontani vagy építeni. A védekezés
során a kollégák homlokán és kezén
keletkezett sebek az áldozatvállalás
jelei. Több mint ezren vannak, akik-
nek köszönetettel tartozik, hogy egy
családként tudtak együttműködni,
az előforduló nézeteltérések elle-
nére is, és akik orvosi esküjüknek
eleget téve bizonyították, hogy min-
den akadályt képesek legyőzni.
Esélyt kapott az élettől, hogy rend-
kívüli időkben rendkívüli emberek-
kel működhessen együtt – olvasható
többek között a levélben. 

A megyei tanács közleménye
szerint dr. Ovidiu Gîrbovan felfüg-
gesztése a rendkívüli állapot idejére
szólt, annak lejártával – mint az in-
tézmény hivatalos vezetője, aki ver-
senyvizsgával került a tisztségbe –
újra átvehette a kórház irá-
nyítását. 

– Ovidiu Gîrbovannal jó munka-
kapcsolatunk volt, így bízom benne,
hogy a következőkben is jól fogunk
tudni együtt dolgozni. Naponta tart-
juk a kapcsolatot, és a Maros Me-

gyei Tanács továbbra is megad min-
den támogatást a megyei kórháznak
a járvány kezeléséhez, illetve a kü-
lönböző klinikák megfelelő műkö-
déséhez, hiszen nekünk közös az
érdekünk, hogy a lakosságnak
minél jobb egészségügyi ellátást
biztosítsunk – nyilatkozta Péter 
Ferenc, a Maros Megyei Tanács el-
nöke, akivel – levele szerint – az
ideiglenesen kinevezett és távozó
igazgató is zavartalanul működött
együtt. (b.)Fotó: Nagy Tibor (archív)

Dr. Ovidiu Gîrbovan

Maros megyében 448-an 
gyógyultak meg 

koronavírus-fertőzésből
Május 18-áig Maros megyében 655 koronavírussal fertőzött személyt re-

gisztráltak. Ez időpontig 448 személyt nyilvánítottak gyógyultnak. 
A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint jelenleg

814-en vannak házi elkülönítésben, hatósági felügyelet alatt. Intézményes
karanténban 413 személy található, míg 50 személyt koronavírus-fertőzés
gyanújával kórházba utaltak. 

Maros megyében eddig 62-en hunytak el, akiket Covid–19-fertőzéssel
diagnosztizáltak.

Azok, akik a készenléti állapot idején külföldről utaznak Romániába,
házi elkülönítésbe/karanténba kell vonuljanak azokkal, akikkel egy háztar-
tásban élnek. Azok, akiknek nincs erre lehetőségük, vagy nem szeretnék
veszélyeztetni a családjukat, a hatóságok által rendelkezésre bocsátott he-
lyiségekben kérhetik az intézményes karantént – közölte a Maros Megyei
Prefektúra. (M.S.)

165 új megbetegedés 
Romániában

A legutóbbi tájékoztatás óta 165 új koronavírusos megbetegedést iga-
zoltak Romániában, és ezzel 17.036-ra nőtt a fertőzöttek száma – közölte
hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).

A fertőzöttek közül 9930-at gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a
kórházból. Jelenleg 193 beteget ápolnak az intenzív osztályokon. Ez idáig
1107 halálos áldozata volt a koronavírusnak Romániában. Változatlanul
Suceava megyében és Bukarestben van a legtöbb koronavírusos beteg,
3448, illetve 1644. A GCS legfrissebb összesítése szerint 17.036 fertőzött
személyt tartanak számon jelenleg Románia területén. Koronavírussal való
fertőzöttséget mutattak ki a rădăuţi-i városi kórház 24 alkalmazottjánál. A
fertőzöttek között orvosok, asszisztensek, ápolók és betegszállítók is van-
nak, nagy részük az intenzív terápiás és a sebészeti osztályon dolgozik –
közölte hétfőn Traian Andronachi, az intézmény menedzsere. Andronachi
tájékoztatása szerint a koronavírusos dolgozók zöme tünetmentes vagy
enyhe tüneteket mutat. A menedzser valószínűnek tartja, hogy más kórhá-
zakból hozzájuk irányított és le nem tesztelt páciensektől fertőződtek meg.
A kórház minden dolgozóját tesztelni fogják. A Suceava megyei közegész-
ségügyi igazgatóság járványtani kivizsgálást indított az ügyben. A rădăuţi-i
városi kórházban a COVID–19-járvány megjelenése óta a mostani 24 be-
tegen kívül még 27-en fertőződtek meg koronavírussal.
Másodszor is pozitív

Másodszor lett pozitív a koronavírustesztje egy egészségügyi asszisz-
tensnőnek a Botoşani megyei sürgősségi kórházban, miután április közepén
már egyszer gyógyultnak nyilvánították – közölte Monica Adăscăliţei, a
közegészségügyi igazgatóság vezetője. Adăscăliţei szerint a 43 éves asz-
szisztensnő nem kapta el újból a vírust. „Több mint valószínű, hogy a
hölgynél nem fejlődtek ki az antitestek, így visszaesett” – mondta a szak-
ember. 

Az asszisztensnőről március 30-án állapították meg először, hogy korona-
vírussal fertőződött meg. Két hétre beutalták, majd – miután többször is ne-
gatívak lettek a teszteredményei – kiengedték a kórházból. Május 12-én ismét
elvégezték rajta a COVID–19-tesztet, és az ismét pozitív lett. (Agerpres)
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Erdélyi szólisták, erdélyi csapatok
eredményes szereplésével ért véget
az István, a király iskolába megy… zenés
színházi tehetségkutató program. A
szólisták között három, a csapatok
között két első helyet érdemeltek ki.
A marosvásárhelyi Imre Johanna lett az
első a Sarolt szerepére pályázók kö-
zött, a sepsiszentgyörgyi Zöldi Lara Jo-
hanna Gizella szerepében, a
kézdiszentléleki Vargyasi Szabolcs Kop-
pány szerepében bizonyult a legjobb-
nak a zsűri és a közönség szavazata
alapján. A csoportversenyben a gyer-
gyószentiklósi Vaskertes Általános Is-
kola az Esztergom-jelenetért, a
kézdiszentléleki Apor István Általá-
nos Iskola pedig a Koppány, a vezér
jelenetért kapott a legtöbb pontot a
zsűritől és a közönségtől. 

A zenei tehetségkutató verseny ötletéről
2019 novemberében Rosta Mária producer
beszélt először. Ezt követően a közösségi csa-
tornákon hirdették a Kárpát-medencei ma-
gyar tannyelvű általános iskolák diákjainak
szóló felhívást azzal a céllal, hogy Szörényi
Levente és Bródy János (Boldizsár Miklós
Ezredforduló című drámája alapján írt) rock-
operáját, amely Magyarországon a Nemzeti
Alaptanterv része, az általános iskolákban
népszerűsítsék. Az István, a király iskolába
megy program a centenáriumi trianoni meg-
emlékezés részét képezi.

A rockopera, amelynek népszerűsége nem-
zedékről nemzedékre öröklődött, a jelenlegi
diákokat is meghódította, 100 település isko-
lái kapcsolódtak be a vetélkedőbe, Erdélyből
öt iskola és 15 szólista küldött be felvételt az
online versenyre. A zsűri jeles színházi szak-
emberekből, előadóművészekből állt: Feke
Pál, Novák Péter, Szulák Andrea, Szörényi
Örs, Sebestyén Aba, Károly Kati, Hajzer Ni-
kolett, Puskás Peti, Karin Dragos. 

A vetélkedőn sok szép hangú, előadói te-
hetséggel is megáldott lány és fiú, illetve
népes, szépen éneklő, jól mozgó, táncoló csa-
patok szálltak versenybe, és nem volt könnyű
dolga a zsűrinek, hiszen egy stadion méretű
helyszínen sorra kerülő egységes előadás sze-
replőit kellett kiválasztaniuk, akik egy elő-
adásban egymás mellett fognak szerepelni.
Ez volt a döntő szempont, amely alapján az
első helyezetteket kijelölték, de a végső sze-
reposztásban az első és második helyezettek
is fellépnek a különböző szerepekben, illetve
a kettős szereposztásra is lehetőséget biztosí-

tanak. Külön öröm számunkra, hogy a nagy-
színpadi produkciót a marosvásárhelyi 
Sebestyén Aba POSZT-fődíjas rendező, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház színművé-
sze és a Yorick Stúdió vezetője állítja szín-
padra. 

Érdeklődésünkre elmondta, hogy nagy él-
mény volt számára a vetélkedő, hisz az ő if-
júkorának is meghatározó élménye volt a
rockopera, és jóleső érzést jelentett a sok te-
hetséges, szívből-lélekből énekelő résztvevőt
látni, ugyanakkor különleges megtiszteltetés-
nek érzi, hogy őt kérték fel a rockopera szín-
padra állítására. 

Hogy erre mikor kerül sor, és hol, mikor
lesznek az előadások, a járványhelyzet miatt
még senki sem tudja a választ. Ahogy arra
sem, hogy mikor készülhet el a négy jelenet
alapján Novák Péter és Bányai Gábor bábás-
kodásával egy teljes rockopera film. A nyer-
teseknek ígért párizsi, versailles-i kirándulás
időpontja is akkor dől majd el, amikor az élet
visszatér a rendes kerékvágásba. 

Imre Johanna, a marosvásárhelyi Művé-
szeti Líceum nyolcadik osztályos fuvola sza-
kos diákja Sarolt szerepében aratott
egyértelmű sikert mind a zsűri, mind a sza-
vazó közönség körében. 

Először is arról kérdeztem, hogy milyen
érzés volt értesülni a győzelemről.

– Tanulás közben nézegettem a verseny
Facebook-oldalát, mégis végül nagynéném
vette észre, és hívott telefonon, de arra kér-
tem, hogy ne mondja, mert szeretném én
megnézni az eredményt. Jó érzés volt meg-
győződni, hogy nyertem, de mindvégig a ki-
hívás volt számomra a legfontosabb, és arra
gondoltam, ha nem nyerem meg, akkor is egy

érdekes tapasztalat marad. Nem tudom, hogy
az előadás és a próbák a jelenlegi helyzetben
mikor kezdődnek, de, ha nem jön közbe a jár-
vány, egybeestek volna a cserkésztáborokkal,
amelyekről, fájó szívvel ugyan, de lemond-
tam volna.

– Számodra nem ismeretlen a rockopera, és
még kevésbé Sarolt szerepe, hiszen nagyné-
néd, Éder Enikő, a temesvári színház színmű-
vésze ezzel a szereppel került be a válogatás
során a Társulatba, és játszotta sikerrel 2008-
ban a Papp László Sportarénában.

– Az István, a király a mi családunk szemé-
lyes „jó barátja”, lemezről kisgyermekkorom-
ban anyukámék hallgatták. Háromévesen egy
fényképen egy szál virággal állok a tévé előtt,
miközben Enikő énekeli Sarolt szerepét. Óvo-
dáskoromtól szerettem énekelni, abban az idő-
ben készült egy videófelvétel is rólam, ahogy
Gelencén, a dédmamámnál, a nagymamám
magas sarkú cipőjében, egy hosszú uborkával
a kezemben kiálltam, és a nagy rokonságnak
Enikő versenyszámát adtam elő. Az oviban is
szívesen énekeltem, elsősorban népdalokat, de
az István, a király énekszámait is kiscsopor-
tosként megtanítottam a nálam nagyobbaknak,
és előadtuk. Egy kiszállásáról vártuk haza Eni-
kőt, amikor a testvéremmel, Dorkával, aki két
és fél évvel kisebb nálam, megtanultuk István
és Sarolt duettjét, és amikor a nagynéném
megérkezett, Dorkával előadtuk. Megvan az
erről készült videófelvétel is.

– Ezek szerint gazdag előzményekkel vág-
tál neki a versenynek, amelyen Réka szere-
pére is pályáztál. 

– Nagyon örülök, hogy mindkét szereppel
próbálkozhattam, mert a személyiségemben
mindkettőnek a jelleméből van, tudok ke-
mény, szigorú, akaratos lenni, de nagyon ked-
ves és törékeny is. 

– Érdekesen szép, karakteres az arcod, és
át tudod adni az erőt, ami a fejedelemasszony
sajátja volt. Látszik, hogy az adottságaid mel-
lett gondolatban is jól felkészültél a szerepre.
Ki segített a felkészülésben, ki rögzítette a két
felvételt?

– Felkészítő tanárhoz nem jártam, Enikő-
vel énekeltük el néhányszor, miután megta-
nultam a szöveget. Az operatőr az első
felvételkor a nagynéném, második alkalom-
mal a testvérem, Dorka volt, aki végül nagy
türelemmel viselte, hogy többször meg kellett
ismételni. 

– Mivel az előadás időpontját még nem
lehet tudni, teljes erőbedobással a képesség-
vizsgára készülhetsz. Hol szeretnél továbbta-
nulni?

– A Bolyai Farkas líceumban vagy a II. Rá-
kóczi Ferenc katolikus középiskolában. Gon-
dolkodtam azon is, hogy menjek át canto
szakra a művészetiben, s bár nagyon szeretek
énekelni és színpadon lenni, az életben nem
csak ez irányban érdeklődöm, szívesen fog-
lalkozom az emberekkel, és nagyon szeretek
cserkészkedni is. Úgy érzem, hogy ha „oda-
teszem magam”, bármit meg tudok tanulni. 

– Sikeres vizsgát kívánunk, és reméljük,
hogy még az idén megtapsolhatunk Sarolt
szerepében.

A verseny lezárult 
Az István, a király gyermekelőadására még várni kell

Bodolai Gyöngyi 

Házhoz viszi a Ludas Matyit az Ariel színház
Estimese-sorozat és bábszínházi előadások

Az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház a
továbbiakban is folytatja online tevé-
kenységét: a színház társulatai a vi-
lághálón keresztül juttatják
bábszínházi élményhez kisiskolás né-
zőiket. Továbbá azok, akik bérletet
váltottak, előre egyeztetett időpont-
ban, egy napig érvényes link birtoká-
ban nézhetik meg a frissen felújított
Ludas Matyi című előadás felvételét
az interneten.

Amint azt a színházi közleményben is
megjegyzik, mindemellett töretlen sikerrel
folyatódik az Ariel színház közösségi oldalán
követhető estimese-sorozat, amely kedden,
ma a 37. résznél tart. A lapunkhoz eljuttatott
ajánlóban az esti mesék e heti programja is
megtalálható, amelyet az alábbiakban olvas-
hatnak. 

Május 19., 18.00 órától – Ana Blandiana:
A művelt egér. Elmondja Szélyes Andrea.

Május 20., 18.00 órától – A barátság (Berg

Judit: Két kis dinó a zsírkréta korban). El-
mondja Bonczidai Dezső.

Május 21., 18.00 órától – A Tirex (Berg
Judit: Két kis dinó a zsírkréta korban). El-
mondja Bonczidai Dezső.

Május 22., 18.00 órától – Fura-mese (Her-
vay Gizella: Kobak könyve). Elmondja
Szabó Dániel.

Május 23., 18.00 órától – Fordított-mese
(Hervay Gizella: Kobak könyve). Elmondja
Cseke Péter.

A színház arról is tájékoztatott, hogy a fo-
lyamatosan bővülő sorozat minden része
megnézhető a következő linken:

https://www.facebook.com/arielifjusa-
gies.gyermekszinhaz/playlist/231217611411
556

A vasárnapi online gyerekelőadások is
nagy sikernek örvendenek: május 24-én dél-
előtt 11 órától egy napig látható A halhatat-
lanságra vágyó királyfi az Ariel Ifjúsági és

Gyermekszínház YouTube-csatornáján, ezen
a címen:

https://www.youtube.com/channel/UCLnL
cwS5RKXLdQXlDpOyecw  (Knb.)

Forrás: Internet

Felvétel közben
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eredeti vakolat, amit a restaurátor, Kiss 
Loránd átvizsgált, és az volt a véleménye,
hogy az 1400-as évek végén felvitt vakolat-
felületeket meg kell őrizni. A kijavított vako-
latra egy vízálló, homokszínű festék került. A
toronytest felújítását befejezték, az állványt
már le is bontották. A toronysisak javítása,
festése is nagyjából elkészült. Portik András
ipari alpinista volt ennek a kivitelezője. A ki-
választott szín összhangban van a rézzel bo-
rított fiatornyok és a torony gömbjének a

színével. Ezek rézlemez borításúak, de mivel
oxidálódtak, zöldes színt kaptak, s ehhez ha-
sonló színt kapott a toronysisak is. Az ipari
alpinista a torony tetején az utolsó métereken
dolgozik. Van egy kis javítanivaló a torony-
gömbön és a sisak végződésénél levő díszí-
tésnél. Ahol forrasztani kell, ott forraszt, és a
hibákat kiküszöböli. 

– A Vártemplom tornya 66 méter magas.
Javításához az alpinista nagyon nagy szak-
értelmére és bátorságára van szükség. 

– Az alpinista a torony árbócához kötött
kábelen függve dolgozik. Nem könnyű
munka 60 méternél is magasabban, egy kö-
télen hegeszteni például. Szép mondatot hal-
lottam tőle, azt mondta, hogy biztonságban
van, mert bármilyen magasra megy, a főnöke
mindig fölötte van! 
A szentélyen és a bástyán marad az
aparens téglafal

– A szentélyről lekerültek az állványok, a
bástyán jelenleg is dolgoznak. A téglafalak
maradtak. Miért? 

– A szentély külső falá-
nak a javítása, a lábazato-
kat leszámítva,
megtörtént. Megmaradt
az aparens téglafal, ahogy
korábban volt, viszont a
téglák közötti réseket új-
rafugázták. Az építészeti
hűség kedvéért néhol a
hibás téglákat is meg-
hagyták. Jó döntést hoz-
tunk a templom szentélye
melletti bástyával és a gó-
tikus terem külső falával
kapcsolatosan. Ezek ce-
mentes vakolattal voltak
burkolva, ami felázott, sa-
létromos, foltos volt. Ezt
a vakolatot eltávolítottuk.
Mivel a téglák nem voltak
annyira sérültek, úgy dön-
töttünk, hogy aparens tég-
lafalként hagyjuk, s a
restaurátor ezt is kifu-
gázza. Ahogy a bástyán
látható, nagyon szépen
alakul a fal. Előkerültek a
régi lőrések, amelyek be
voltak vakolva. A temp-
lom hátsó része, a szen-
tély és a bástya nagyon
hangulatos, egységes lett most. A bástya föld-
szintjén egy kis múzeumot rendezünk be
azokból a kövekből, ablakmaradványokból,
üvegekből, kovácsoltvas elemekből, amelyek
a templom történetéhez tartoznak. A bástyá-
nak volt egy vasból készült csigalépcsője, ezt
eltávolítottuk, de most nem a nyugati oldalra
tervezzük az új lépcsőt. Erre kértünk enge-
délyt a polgármesteri hivataltól. 

Visszatérve a templom külső falára, az
északi falat kell még bevakolni és lefesteni.
Ahogy a toronyról lekerülnek az állványok,
elkezdik az északi, a várudvar felőli oldal ja-
vítását. A főhomlokzat és a déli oldal már el-
készült.
Új járdát építenek, rendezik a teret 

– Mikor kerül sor a várudvar felőli járda
és udvar javítására?

– A betonjárda eltávolítására is sor kerül.
Ez nem a Vártemplomhoz tartozó területen
található, hanem önkormányzati tulajdon.
Erre találtunk megoldást, kockaköves utat ké-
szítenek egészen a toronytestig. Itt megemlí-
teném dr. Magyary Előd tanácsost és Claudiu
Maiort, a polgármester tanácsosát, akik sok-
szor eljártak, segítettek ezekben a kérdések-
ben. Személyesen eljöttek, és szemügyre
vették a terepet. 

– A teret is a hivatal rendezi majd?
Ugyanis erre szükség van, ha a templomban
nagyobb létszámú rendezvényekre kerül sor,
mint például a május 22-re tervezett, elma-
radó egységnapi rendezvény. 

– Igen, a templom északi oldalán levő

teret, kertet is rendbe hozzák. Egyeztettünk a
polgármesteri hivatallal, hogyha a rendez-
vényre sor került volna május 22-én, akkor
ideiglenesen ezt a teret, régészeti parkot is
rendbe hozták volna, és a nagyközönség szá-
mára egy biztonságos teret alakítottak volna
ki. 
Látható lesz a Szent László-legenda
freskórészlete

– Hogyan haladtak a templom belsejé-
ben folyó felújításokkal? 

– A templom belseje 95 százalékban el-
készült. A padló kőburkolatát már tavaly el-
helyezték. A falak vakolása és festése
megtörtént. A Szent László-legenda freskó-
részletei szabadon maradtak. Erre pályáza-
tot nyújtott be a restaurátor. Azt szeretnénk,
hogy a templom felavatásáig a freskók res-
taurálását is befejezhessék. Nagyon örülök,
hogy elkészültek az ablakok. A 14 ablakból
még kettő kell a helyére kerüljön a temp-
lom főhomlokzatán. A többi ablak egy mé-
terrel hosszabb, mint restaurálás előtt. A
restaurátor feltárása során a lefestett szárkő
elemek – keretek – felszínre kerültek, eze-
ket szépen restaurálta, most láthatók. Az
ablakokat Makkai András kolozsvári üveg-
művész készítette.

– Eltűntek a régi kályhák, hogyan oldják
meg a fűtést? 

– Leszereltük a vaskályhákat és a cserép-
kályhát. Ezek hiányában csak a padfűtés
nem lesz elég, ezért Klósz Bálint presbite-
rünk, épületgépészeti mérnök tervet készí-
tett a templom gázas hőközpontjának a

kivitelezésére. Ennek a hő-
központnak egy különálló
teret kell biztosítanunk, ezt
a jelenlegi kántori lakásban
találtuk meg, a gótikus
terem fölött. A kántori szol-
gálatot végző Bereczki-Tol-
las László családjának
megfelelő kántori lakást kell
találnunk. Jelenleg a Lazare-
num Alapítvánnyal tárgya-
lunk, hogy a tulajdonukban
levő ingatlanok valamelyiké-
ben biztosítsanak számunkra
egy kántori lakást. 
Idén is szép adományok
érkeztek

– Hiányzik a szószék. Mi
lesz ennek a sorsa? 

– A szószék kimaradt az
eredeti költségvetésünkől.
Támogatókat kerestem meg,
és nagy öröm, hogy dr.
Benedek Imre kardiológus
professzor, aki egyházközsé-
günk híve, felvállalta a szó-
szék restaurálásának teljes
költségét, és 35 ezer lejt 
adományozott a járvány ide-
jén. 

– Ön tavaly is több ado-
mányozót, vállalkozót sorolt

fel, akik nagylelkűen támogatták a Vártemp-
lom felújítását.

– Idén is sokan adományoztak, köztük
Orbán József, a Nirvana Kft. tulajdonosa,
Nyulas Bernát, a Fomco Solar Systems tulaj-
donosa, a Bioeel, a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal. 

– Az előző tudósításainkban közöltük már,
de nem árt feleleveníteni: mennyibe kerül a
Vártemplom felújtása? 

– Az eredeti terv összköltsége egymillió
euró volt. Ennek 75%-át kaptuk a magyar
állam támogatásából az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöki hivatalán keresztül.
Ez 750 ezer euró volt. Az áremelkedések
miatt ezt az összeget megpótolták 100 ezer
lejjel. Az önkormányzat 40 ezer euró támo-
gatást utalt ki a padok javítására, a bukaresti
művelődési minisztérium tavaly150 ezer lejt
folyósított, itt dr. Vass Levente parlamenti
képviselő segítségét emelném ki. Idén is
nyújtottunk be pályázatot a templom északi
lépcsőjének a restaurálására – betonból van,
de kőlépcsőre szeretnénk cserélni –, valamint
a gótikus terem folyosójánál található illem-
helyek felújítására. 

– Egy ilyen nagyszabású munkálat nagyon
pontos és igényes munkát igényel, kik a ter-
vezők és a kivitelezők? 

– A főtervezők Bakó Lóránt és Keresztes
Géza műépítészek, a fő kivitelező pedig Koré
József, a Building Invest Kft. vezetője. A sta-
tikus Csákány Dezső mérnök. Az ellenmér-
nök Kirizsán Ildikó, ő a munkálatokat és a
kifizetéseket ellenőrzi. 

Megszépül a város dísze
(Folytatás az 1. oldalról)

A Vártemplom

Henter György lelkipásztor  Fotó: Nagy Tibor

Toronyjavítás

A szószék javítása még hátravan



A gyorsasági kajak-kenu is bekerült a 2022-
es, müncheni multisport-Európa-bajnokság
programjába, amelyben így most már hat
sportág szerepel – adta hírül az insidethe-
games.biz portál.

A műsorban eredetileg az atlétika, a kerék-
pár, a torna, az evezés és a triatlon kapott he-
lyet, de miután a városvezetés megszavazta a
bővítést, már hetek óta napirenden van, hogy a
kajak-kenu, a strandröplabda, a sportmászás és
az asztalitenisz is bekerülhet. A kajak-kenu eu-
rópai szövetsége (ECA) e heti board-ülésén je-
lentette be a hivatalos csatlakozást.

Kárai Péter, az ECA vezető testületének
tagja, a magyar szövetség alelnöke az MTI-nek
azt mondta: nagyon örülnek ennek a fejlemény-
nek. 

„Óriási előrelépés ez a kajak-kenu számára.
Sokkal komolyabb megjelenést biztosít, és a te-
levíziós közvetítés által jóval több bevételhez
jut a sportág, mintha egyedül rendezné az Eu-
rópa-bajnokságát. Kulcskérdés, hogy a jövőben

hány multisporteseményhez
tudunk majd csatlakozni” –
fogalmazott.

Hozzátette: a pálya jó
Münchenben, ahhoz viszont
alkalmazkodni kell, hogy a
megszokottnál később, au-
gusztus 17. és 21. között
rendezik a kajak-kenu verse-
nyeket.

Először 2018-ban rendez-
tek multisport-Eb-t, Glas-
gow és Berlin volt a
házigazda, az akkori sport-
ágak közül a golf és az úszás
2022-ben nem lesz a műsor-
ban, abban az évben Róma
rendezi majd az úszó-Eb-t.

Az ECA ülésén arról is
szó esett, hogy szeretnék

még idén megtartani a koronavírus-járvány
miatt elmaradt, elhalasztott kontinentális via-
dalokat, így a júliusra tervezett budapesti ma-
ratoni Európa-bajnokságot és a júniusra kiírt
romániai gyorsasági Eb-t is. Ezekre ugyanak-
kor csak akkor kerülhet sor, illetve akkor lesz-
nek érvényesek, ha minden tagország részt
vehet rajtuk, azaz a járvány nem akadályozza
őket az odajutásban.

„Október első hetében szeretnénk pótolni a
maratoni Eb-t, szeptember negyedik hetében
pedig a gyorsasági szakágban a nem olimpiai
számok világbajnokságát, amelyre ugyancsak
júliusban került volna sor Szegeden. Utóbbin
az olimpiai számokban világkupa-versenyt
rendeznénk. Ezekről azonban még nincs hiva-
talos döntés” – mondta az MTI-nek Schmidt
Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség el-
nöke.

Az európai, illetve a nemzetközi sportági
szövetség várhatóan júniusban dönt az elha-
lasztott regatták új időpontjáról.

A kajak-kenu is a 2022-es müncheni 
multisport-Eb programjában

Esterházy Mátyás labdarúgó-mened-
zser szerint Szoboszlai Dominik számára
a játékidő és a fejlődés lesz a legfontosabb
szempont egy esetleges nyári klubváltás-
nál.

Az olasz Tuttomercatoweb interjújában
a játékosügynök kijelentette, jelenleg na-
gyon egyszerű a helyzetük, hiszen első-
sorban arra figyelnek, meg tudják-e
rendezni a szezon hátralévő mérkőzéseit
Ausztriában, majd megnézik, mi történik
az öt európai élbajnokságban.

„A következő hetekben biztosan kide-
rül valami” – tette hozzá.

A 19 éves norvég csatár, Erling Haa-
land a Red Bull Salzburgból a Borussia
Dortmundhoz igazolt a téli szünetben,
hogy ne ugorjon túl nagyot a karrierjében,
hiszen a Real Madrid és a Juventus is csá-
bította. Erre Esterházy úgy reagált: nem
klubnevekben gondolkodnak, hanem
abban, hogy hos-
szabb vagy rövi-
debb távra
tervezzenek.

„Csak a lehető-
ségekre gondo-
lunk, a megfelelő
projektre. Szük-
ségszerű, hogy
sokat játsszon, és
a lehető legna-
gyobb mértékben
fejlődjön. Szerin-
tem Dominiknak
esélye van, hogy
Európa egyik leg-
jobb játékosává
váljon” – szö-
gezte le a mene-
dzsere.

A közelmúlt-

ban a Bajnokok Ligája-címvédő Liver-
pool FC érdeklődése mellett arról is ol-
vasni lehetett, hogy az AC Milan, az AS
Roma, a Lazio és az Atalanta is felfigyelt
a magyar válogatott rendkívül tehetséges
középpályására. 

Esterházy szerint az olasz bajnokság jó
célpont lehet ügyfele számára, sőt ha
megfelelő játékidőt kap, a Serie A az
egyik legvalószínűbb választás, de a
végső szót Szoboszlai mondja majd 
ki.

Hozzáfűzte, a székesfehérvári születésű
futballista értékéről nagyon nehéz be-
szélni, mert azt úgyis a piac határozza
meg.

„Soha nem volt még ilyen bizonytalan-
ság, mint most. A koronavírus-járvány kö-
vetkezményekkel jár, valószínűleg az
árakat is befolyásolja majd” – vélekedett
Esterházy Mátyás.

Szoboszlai menedzsere szerint 
a játékidő és a fejlődés a legfontosabb

A 2024-es párizsi olimpia szerve-
zőbizottságának elnöke szerint ké-
szek a rendezés költséghatékonyabbá
tételéhez szükséges változtatásokra.

Tony Estanguet az olimpiai sport-
ágakkal foglalkozó insidethe-
games.biz szakportálnak azt köve-
tően adott interjút, hogy a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság (NOB) egy
másik francia tagja, Guy Drut ko-
rábbi sportminiszter múlt hónapban
kijelentette: a párizsi játékok eredeti
tervei most, a koronavírus-járványt
követően „elavultak és nélkülözik a
realitást”. „Nem igazán értem Guy
reakcióját, ugyanis szükségünk van
egy olyan projektre, amely mind 
gazdaságilag, mind szociálisan ösz-
szehozza az embereket” – jelentette
ki az olimpia kapcsán a háromszoros
olimpiai bajnok szlalomkenus Estan-
guet.

Elmondta, tisztában vannak azzal,
hogy kell majd változtatni az eredeti
terveken, de a szervezőbizottságot
épp amiatt hozzák létre, hogy folya-
matosan vizsgálja a lehetőségeket, és
a realitás talaján maradva hozzon
döntéseket. Hozzátette, az elmúlt he-
tekben beszélt az olimpia rendezésé-
ben közreműködő partnerekkel, akik
mind támogatásukról biztosították.
„Jelenleg az a fő kérdés, hogyan tud-
juk úgy átalakítani az olimpia hátor-
szágát, hogy a játékok DNS-e ne
változzon jelentősen” – jelentette ki
az elnök, aki szerint arra kell töreked-
niük, hogy a nézők, szurkolók szá-
mára szinte láthatatlan dolgokon
spóroljanak, miközben az ötkarikás
esemény mindenki számára látvá-
nyos, azt egyedivé tevő részeihez
nem nyúlnak.

Estanguet kijelentette, a személy-
szállításban és az elszállásolásban
nagy spórolási lehetőség rejlik, ennek
kapcsán pedig már egyeztettek is a

NOB mellett a nemzetközi szövetsé-
gekkel és a nemzeti olimpiai bizott-
ságokkal. „Hiszek abban, hogy a
sportolók és újságírók szállítását ké-
pesek leszünk hatékonyan megszer-
vezni egy olyan városban, ahol 400
méterenként van egy metróállomás”
– utalt Estanguet arra, hogy az olim-
piák alatt megszokott, az alapvető
közösségi közlekedéssel párhuzamo-
san üzemeltetett olimpiai buszjárato-
kat a korábbinál hatékonyabban és
olcsóbban is meg lehet szervezni.

„Az együttműködés nagyon fontos
lesz a költségek csökkentésében, így
például nem valószínű, hogy külön
szakértőket fogunk felvenni, sokkal
inkább a nemzeti és nemzetközi szö-
vetségektől, vagy például a Tour de
France szervezői közül szeretnénk
embereket alkalmazni” – közölte Es-
tanguet az interjúban.

A sportvezető szerint az olimpiai
falu eredetileg tervezett, 17 ezer
ágyas méretét is 15 ezer alá lehet
csökkenteni, ugyanis az elmúlt évti-
zedek olimpiái azt bizonyították,

hogy az összes versenyző és hivata-
los kísérő egyszerre soha nincs a fa-
luban, szakaszosan érkeznek és
utaznak el a résztvevők. Estanguet
közölte, ezen is több millió eurót
lehet spórolni.

„Több mint kéthetes az esemény,
de így sem kényszerülne arra senki,
hogy idő előtt el kelljen hagynia a
falut. Sok egyéb területen is zajlik az
újratervezés, év végére kész terveink
lesznek, amelyek már figyelembe ve-
szik a mostani válsághelyzetet is” –
fogalmazott az elnök.

„Minden olimpia próbál fejlődni
az előtte lévőhöz képest, nekünk a
NOB költséghatékonyságot segítő
Agenda 2020-as programja miatt már
alapból is másként kellett nekikezde-
nünk a szervezésnek. A válság miatt
még többet kell változtatnunk, de op-
timisták vagyunk, mert a sportnak
hatalmas társadalmi újjáépítő szerepe
van, amit ki kell használnunk” – zárta
Estanguet.

A párizsi olimpiát 2024. július 26.
és augusztus 11. között rendezik.

Jelentős változások következhetnek az olimpiák
szervezésében

Riadó a Juventusnál címmel
írt a La Gazzetta dello Sport
arról, hogy tarthatatlanul magas
a játékosok fizetése az olasz lab-
darúgó-bajnokság címvédőjé-
nél.

Az olasz sportnapilap szerint
a torinói klub vezetése eltökélte,
hogy a bércsapdából átgondol-
tabb igazolásokkal próbál szaba-
dulni, ennek kapcsán említi az
FC Barcelonától megszerezni
kívánt brazil Arthurt, akiért a Ju-
ventus irányítói legfeljebb 3,5
millió eurót adnának a katalán
klubnak.

Az újság riasztó példaként
hozza fel az évente egyformán
hétmilliót kereső Ramsey-t és
Rabiot-t, akik „egyformán
magas fizetés mellett is rossz
teljesítményt nyújtottak”.

Az olasz lap megállapítása
szerint a koronavírus-járvány

okozta válság miatt lehetetlen-
nek tűnik fenntartani a jelenlegi
javadalmazási rendszert, és be-
lemenni újabb nagy értékű játé-
kos-beszerzésekbe. 

A La Gazzetta dello Sport
részletesen ismerteti a Juventus
labdarúgóinak nettó éves bérlis-
táját, amelyet Cristiano Ronaldo
vezet 31 millió euróval, az utána
következő De Ligt 8, Higuaín és
Pjanic pedig 7,5-7,5 milliót
keres.

Ramsey-ék előtt van még
Dybala 7,3 millióval, míg a leg-
nevesebbek közül már az „ol-
csóbb” kategóriába tartozik
például Bonucci (6,5 millió),
Szczesny (6,5), Douglas Costa
(6), Khedira (6), a csapatkapi-
tány Chiellini (3,5), míg a klas-
szis kapus Buffon a sor végén
szerepel a maga másfél milliójá-
val.

Fenntarthatatlan 
a játékosok fizetése 

a Juventusnál
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A négy év múlva esedékes ötkarikás játékok főszervezője, Tony Estanguet elképzelhetőnek tartja
a költségmegtakarítást, és már azt is tudja, hogyan lehet több millió eurót nem elkölteni       

Fotó: Francs Jeux

Riasztó példa az évente egyformán hétmilliót kereső Ramsey és Rabiot 
Fotó: JuvePoland

Fotó: JochaPress



A szükségállapot bevezetésével a kü-
lönböző edzések is megszűntek.
Habár a saját felelősségre írt nyilat-
kozatba be lehetett írni, hogy test-
mozgás miatt hagyjuk el az
otthonunkat, legfeljebb az úton sza-
ladhatunk, mert a sportbázisokat be-
zárták, a Somostetőn sem
szaladhattunk a futópályán. A csa-
patsportokat szintén szüneteltetik, és
ez a szünet a szükségállapot után is
tartani fog. 

A hivatásos sportolók ugyan május 15.
után újra elkezdhetik az edzőtáborokat, de a
sportesemények megszervezése továbbra is
bizonytalan. A szükségállapot lejárta után
egyénileg lehet sportolni, és túrázni is el lehet
menni. Azonban jó néhány hobbisportolónak
nem lesz lehetősége a mozgásra, vagyis nem
arra a mozgásra, amit ő kedvel. Elég például,
ha az úszókra, kosárlabdázókra vagy a vízi-
labda szerelmeseire gondolunk. Ők még nem
tudják, hogy mikor kezdhetnek el megint ed-
zeni. 

Összeállításunkban a különböző sportok
helyzetét szeretnénk megvilágítani.
Szabó Zoltán vívóedző: 
Otthon nem lehet vívni!

– A profik május 15. után elkezdhetik a te-
vékenységüket, de nálunk, a szakosztálynál
nincsenek profik, tehát az edzéseket egyelőre
nem fogjuk tudni elkezdeni. Nálunk gyerekek
vannak, akik kezdő szinten űzik a vívást, és
van egypár haladó is, de profi nincs. Most
meg kell várjuk, hogy milyen intézkedéseket
vezetnek be május 15. után, annak függvé-
nyében gondolkodom különböző közös prog-
ramokon, természetesen kisebb
csoportokban, mert arról van szó, hogy
három embernél több nem gyűlhet össze. Na-
gyon hozzá vagyunk kötve az iskolához, ami
leghamarabb szeptemberben indul újra, tehát
nagy a gyanúm, hogy csak szeptemberben
fog újrakezdődni az igazi sportélet, ha min-
den rendben megy.

A gyerekek is hiányolják az edzéseket, fel-
adatot kapnak, de az nem ugyanaz, hiszen a
mozgásigényük óriási. Kicsit komikus az a
helyzet, hogy otthon kell sportolni. Hiába
lehet erőnléti gyakorlatokat végezni a ház-
ban, azt a sportot, amit szeretsz – az esetek
többségében – nem lehet otthon, a négy fal
között végezni. Például vívni nem lehet, leg-
feljebb annyit lehet tenni, hogy felállítasz ma-
gadnak egy bábut valamilyen gumiszerű
anyagból, ha lehetséges, és azt szúrod, illetve
lépéseket gyakorolsz. Azonban ez nem tudja
kielégíteni egy fiatal mozgásigényét. A másik

gond az, hogy a fiatalok egyedül vannak ott-
hon, és a víváshoz kell ellenfél is, hogy iga-
zából lehessen gyakorolni.

Amire még kitérnék, azok a versenyek, hi-
szen jelenleg minden verseny meg van szün-
tetve, senki nem tudja, hogy meddig. Mi
például kellett volna menjünk júniusban az
országos bajnokságra, de nem hiszem, hogy
meg lesz tartva, és két hónap kényszerszünet
után, teljesen felkészületlenül hiába is ven-
nénk részt bármilyen bajnokságon. Remény-
kedem abban, hogy nyár végén, ősz elején
egy edzőtábort nekünk is engedélyezni fog-
nak. 
Botos Vilmos kosárlabdaedző: 
Hiányzik a közösség!

– A karantén alatt a kosárlabda elég rossz
helyzetben van, mivel csapatsportokat nem
engedélyeznek, illetve ebből kifolyólag a ter-
mekbe sem engednek be, valamint a kinti pá-
lyák nagy része is zárva van, hiszen ezek
iskolákhoz tartoznak. Tehát kosárlabdázási
lehetőség nincs. 

A gyerekek részéről azt tapasztalom, hogy
nagyon el vannak keseredve, nekik a kosár-
labdázás jelentette a napi mozgást, játékot és
szórakozást is. Ez most kiesett. Küldtünk
nekik gyakorlatokat online, amit otthon el
tudnak végezni, természetesen a jelenlegi
helyzetben nagy előnyük van azoknak, akik
magánházban laknak, hiszen ki tudnak menni
az udvarra, és ott végezhetnek gyakorlatokat.
Ezeket úgy állítottuk össze, hogy azok is,
akik tömbházban laknak, el tudják végezni,
és a szomszédokat se zavarják. Azonban ezek
a gyakorlatok nem helyettesíthetik az edzé-
seket és azt a hangulatot, ami a teremben
uralkodik, ez hiányzik a gyerekeknek is, és
nem tagadom, hogy nekem is. 

Május 15-e után már nem lesz szükségál-
lapot, de a kosárpályák továbbra sem nyithat-
nak. Kisebb csoportokban, három-négy

személy, elmehetünk szaladni, ezt tervezzük
is, de az nem ugyanaz, mintha az egész csapat
együtt lenne és játszana.

A versenyek is elmaradnak. Az előző évek-
ben minden nyáron megszervezték a Mini és
Baby Basket eseményeket a gyerekek szá-
mára, ez júniusban lett volna, az iskola lejárta
után, de ezeket törölték. Egyelőre várjuk,
hogy szeptember-októbertől induljanak el a
bajnokságok. Persze, ha egyáltalán elindul-
nak, és további kérdés, hogy milyen szabá-
lyok szerint.
Szász Attila hobbisportoló, 
a Romániai Triatlonszövetség tagja:
Ami biztos, az a bizonytalanság

– Igazából sportolni mindig lehet. Kifogást
könnyű találni, hogy miért ne mozogjon az
ember, a megváltozott körülmények között
pedig kétszer annyi motiváció szükséges,
mint azelőtt. Akik igazán nehéz helyzetben
vannak, azok a csapatsportot űzők, illetve
azok, akiknek rendkívüli infrastruktúrára van
szükségük, például az úszók vagy a pályake-
rékpárosok. Ők a jelenlegi periódusban nem
tudnak megfelelőképpen edzeni. Azonban
szerencsére a legtöbb sportoló, ha eléggé el-

szánt, akkor otthon is formában tudja tartani
magát. Természetesen a profi sportolók és a
versenysportolók esetében ez nem elégséges,
nekik edzőkre van szükségük, különleges kö-
rülményeket kell számukra biztosítani, amit
ők saját maguk számára nem biztos, hogy
meg tudnak valósítani. Tehát minden sportoló
számára nehéz ez az időszak. 

Az amatőr sportolók feltalálják magukat,
és ha van egy kisebb időszak, ami kiesik az
intenzívebb edzésekből, az nem tragédia, vi-
szont a profik esetében ez súlyosabb követ-
kezményekkel járhat, hiszen ők évek óta
készülnek például az olimpiára vagy nemzet-
közi versenyekre. Ezek most teljesen felbo-
rultak, és menet közben kell igazodni a
változtatásokhoz, elég nagy a bizonytalanság
az ő esetükben. Egyáltalán nincsenek könnyű
helyzetben. Abban reménykedem, hogy mie-
lőbb visszatér az élet a normális kerékvá-
gásba. Május 15-e után az edzéseket és az
edzőtáborokat már megengedik, sőt bizonyos
versenyeket is, igaz, közönség nélkül. Tehát
ez egy kis fény az alagút végén, de ettől még
továbbra sincsenek könnyű helyzetben a ver-
senysportolók. 

A versenyekről mint szervező tudok be-
szélni, hiszen rég volt az az időszak, amikor
részt vettem versenyzőként az összes triatlon-
versenyen. Természetesen nagyon sok ver-
seny elmarad, és itt két része van a
problémának. Az egyik a sportolók szem-
pontja. A triatlon egy olyan sport, ahol kell az
úszás, télen és tavasszal medencében edzenek
az emberek, és az idén a tavaszi úszóedzések
teljesen kiestek, a legtöbb triatlonozó nincs
megfelelő formában az úszás tekintetében.
Ugyanakkor a kerékpározás is egy olyan
sport, amit ugyan otthon is lehet – a home 
trainer segítségével – gyakorolni, de az nem
helyettesíti az igazi, országúton való edzést,
nem beszélve a terepkerékpárosokról. Voltak
bátrabbak, akik úgy értelmezték a lakhely kö-
rüli sporttevékenységet, hogy abba belefér
egy kis erdei kerékpározás. Szerintem ezzel
ők nem ártottak senkinek, tehát ha egyedül
tették, akkor nem látok benne semmi kivet-
nivalót. Természetesen a triatlonsportolókat
is megviselte ez a bezártság, a szervezőket
szintén. Az év első felére tervezett versenyek
egytől egyig elmaradnak. Június elején már
megkezdődött volna a triatlonszezon, de ez
az idén nem így lesz. Rengeteg verseny el-
marad, és igazából nem is tudjuk még, hogy
milyen versenyeket fogunk megtartani. Jelen-
leg az sem biztos, hogy a szeptemberi verse-
nyeket meg tudjuk-e tartani. Ha a szövetség
nevében beszélhetek, akkor még mindig nem
tudjuk, hogy mikor lesznek az országos baj-
nokságok, amelyeket minden évben eddig
kötelező módon megszerveztünk. A Triatlon-
szövetség nemcsak országos triatlonbajnok-
ságot szervez, hanem az összes multisportért
felel – aquatlon, duatlon, triatlon klasszikus
távon és terepen, hosszú távú triatlon. Ezeket

mind meg kellett volna szervezni, de egye-
lőre nem tudjuk, hogy mikor és hol kerül
rájuk sor. Terveztünk idénre egy Európa-
kupát Marosvásárhelyre, illetve a közeli Er-
dőszentgyörgyre, ezt továbbra is szeretnénk
megszervezni, de ez természetesen nagymér-
tékben függ a támogatóktól, ők pedig szintén
bizonytalan helyzetben vannak, mert az ő
költségvetésük is teljesen átszerveződött a
járvánnyal. Ami biztos, az a bizonytalanság. 

Lenne Romániának Tokióba kvalifikált
sportolója, egyelőre egy francia honosított
sportolóról van szó, Felix Duchampt, aki
román színekben versenyzett volna 2020-ban
az olimpián. Bízzunk benne, hogy a kvalifi-
kációját megőrzi 2021-re is. Nagy reménye-
ket fűztünk Antonela Manac kijutásához is.
Az ő felkészülését és versenynaptárát nagyon
rosszul érintette a világjárvány, hiszen neki
voltak reális esélyei ahhoz, hogy pontokat
gyűjtsön és elcsípje a tokiói kvalifikációt,
ezzel most teljesen elbizonytalanodtunk, hi-
szen nem tudjuk, hogy mikor és hol lehet
majd nemzetközi versenyeken részt venni,
ahol összegyűjtheti a hiányzó pontokat a ki-
jutáshoz.
Szeghalmi Andrea úszóedző: 
Várjuk a vizet!

– Jelenleg interneten tartjuk a kapcsolatot
a gyerekekkel. Küldünk nekik különféle szá-
razföldi gyakorlatokat. Küldtem nekik kisfil-
meket úszókról, úszástechnikáról, valamint
motivációs kisfilmeket is. Természetesen ez
nem helyettesítheti az úszást, tehát várjuk,
hogy újra a medencében tarthassuk az edzé-
seket. A szülőkkel beszélgettem, és mindenki
ezt várja. Azonban szerencsére a gyerekek
szeretik a szárazföldi edzéseket is, vagy leg-
alábbis elfogadták, hogy most csak ebben a
formában tudnak edzeni. Az edzéseknek a
közösségi hangulatát próbálom tartani, élő-
ben beszélünk az internet segítségével, és kö-
zösen csináljuk a gyakorlatokat, tehát senki
nem érzi azt, hogy egyedül kell dolgozzon. 

Azt sajnos még nem tudjuk, hogy mikor
ugorhatunk be a medencébe, mindössze any-
nyit tudok mondani, hogy a három vízisportot
összefogó szövetség – vízilabda, úszás és tri-
atlon – projektet készített, és május 12-én be-
nyújtották a sportminisztériumhoz. A szerdai
videókonferencia értelmében az úszás nem
tartozik azok közé a sportok közé, amelyeket
el lehet kezdeni a szükségállapot lejárta után.
Egyelőre bizakodva várjuk az újabb 
híreket.

Várjuk a döntést, hogy mikor kezdhetjük
el a versenyeket. Az első verseny függvényé-
ben tudjuk meghatározni, hogy mikor lesz a
többi. Júliusban kellett volna legyen az utolsó
verseny, a serdülő korcsoport országos baj-

noksága, de a jelenlegi helyzetre való tekin-
tettel azt lefújták, azt még nem tudjuk, hogy
ezután mi lesz.

Azonban az a kérdés, hogy miután meg-
nyitják a medencéket, hol lehet majd edzeni
és versenyezni. Nagyon reméljük, hogy a ví-
kendtelepi olimpiai 50 méteres medencében,
ott, ahol volt a „ballon”, lehetőségünk lesz
erre. 

Sport karantén idején
Hogyan lehet mozogni?
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Kibéden született a II. világégés idején.
Édesapja Madaras Lázár, édesanyja Orbán
Ilona. A háború az ő családjukat sem kíméli.
Édesapja a 2. székely tüzérosztály (Székely
Határvédelmi Erők kötelékéhez tartozó) hon-
védjeként harcol. 1944 végén már a Magyar-
ország területén folyó harcokban vesz részt.
Monokon esik román hadifogságba, ahonnan
a román fennhatóság alatt álló barcaföldvári
(románul Feldioara, Brassó megye) fogolytá-
borba hurcolják. Felesége három gyerme-
kével próbálja túlélni a borzalmakat, és em-
berfeletti erőfeszítéseket tesz férje megmen-
téséért, aki végül 1945-ben térhet haza
(ennek megrázó története egy későbbi írás
tárgya). 

Lázár az iskola első osztályát Kibéden
végzi, többi tanulmányait 1947-től a Zsil völ-
gyi Lupényban, majd Petrozsényban foly-
tatja. Közgazdászdiplomát a Bukaresti
Közgazdasági Akadémián szerez 1964-ben.
Megnősül, két fiúgyermek édesapja. 

Végzettségének és szaktudásának megfe-
lelően fontos beosztásokban dolgozik. Adott-
ságai, sokoldalú érdeklődési szemlélete,
tehetsége, a mindig jobbra törekvés ösztönzi,
nem hagyja a középszerűségben megrekedni.
Munkája mellett állandóan képezi magát,
tanul, hogy később taníthasson. Tartalmas
életet él. Magas célokat tűz maga elé, eléré-
sükhöz megszerzi a szükséges szaktudást, ta-
pasztalatot. Nyelveket tanul, az ENSZ
Romániai Demográfiai Intézeténél 2 éves
egyetemi tanulmány, majd tanfolyam elvég-
zése után sikeresen vizsgázik, és ENSZ-szak-
értő címet szerez. Közben folytatja egyetemi
tanulmányait, újságírásból diplomázik. A
Brassói Lapok munkatársa, majd főszerkesz-
tője 1978–1990 között. 1990-ben sajtóme-
nedzseri diplomát szerez az Egyesült
Államok Kaliforniai Állami Egyetemén.

1989 decemberében kezdődik politikai
karrierje. Első lépésként a brassói RMDSZ
elnökévé választják. 2006-ig, nyugdíjba vo-
nulásáig az RMDSZ „katonája”. Politikai
szerepet vállal, fontos funkciókat tölt be a
magyarság érdekének védelmében. 1990-ben
lett az RMDSZ parlamenti képviselője. Az
ENSZ-szakértői tudás, ötvözve a közgazdászi
szaktudással „lehetővé tették, hogy sok más
kutató mellett magam is hozzájáruljak az er-
délyi városok létét alapvetően megváltoztató
belső (romániai) vándormozgalom (migrá-
ció) tanulmányozásához. Az iparosítás hatá-
sára Erdély gazdaságilag fejlettebb városai
mágnesként vonzották magukhoz a Kárpáto-
kon túli régiók elsősorban falusi lakosságát.
E folyamat hatására Erdély városainak etni-
kai összetétele is drámaian változott meg…
A két világháború között és után a magyar la-
kosság aránya drámai ütemben szorult vissza.
S bár a jelenséget közvetlenül tapasztalhat-
tuk, a mindennapi életben tabunak számított.
A tudományos kutatások cáfolhatatlan ered-
ményeit azonban nem lehetett letagadni, ezért
a folyamatot az iparosítás, az urbanizáció
nem szándékos, elkerülhetetlen kísérőjelen-
ségeként kezelték. Ennek ellenére a folyamat
feltárása nem volt felesleges, mert tényként
épült be az értelmiségiek tudatába, s 1989
után a kisebbségi jogok érvényesítéséért foly-
tatott küzdelemben az RMDSZ politikai érv-
rendszerének részévé vált”. 

Képviselői mandátuma alatt számos tör-
vény kidolgozásában vett részt, melyet az
RMDSZ kezdeményezett. „Ezek közé tarto-
zott a helyi pénzügyi törvény is. Jelentőségét
az adja, hogy ez biztosítja a számunkra lét-
fontosságú önrendelkezés, decentralizáció
tényleges megvalósításához szükséges pénz-
ügyi feltételeket. Arra hivatott, hogy a köz-
ségi, városi és megyei közigazgatás számára
önálló pénzforrásokat biztosítson, és megte-
remtse azok felhasználásához szükséges jogi
keretet.” 

1996-ban Brassó Megye Tanácsának
(pénzügyekért felelős) alelnöke lesz. Munka-
köri feladatait tisztességgel végzi, és jövőbe

mutató terveket valósít meg. Tapasztalatait
kamatoztatva innovatív megoldásokat keres
és talál az önkormányzatiság fejlesztéséhez.
„Kiderült, hogy az (új pénzügyi) törvény al-
kalmazása során a legnagyobb gondot a pol-
gármesterek, alpolgármesterek, tanácsosok
közigazgatási szakmai ismereteinek a hiánya
okozza. A szükséges ismereteket pedig csakis
szakemberek bevonásával, alaposan meg-
szervezett tanfolyamokon lehet elsajátítani.”
Az ehhez szükséges alapot (pénz, szakértők
stb…) a Cenk Alapítványon (melynek alapí-
tója és elnöke) keresztül valósítja meg. „Az
európai Phare-program keretében pályázat
útján szereztünk pénzalapot olyan tanfolya-
mok szervezésére, amelyek során 31 magyar
polgármester, polgármester-helyettes, köny-
velő ismerhette meg a helyi költségvetés ki-
dolgozására és végrehajtására vonatkozó
ismereteket. 1998 – újabb Phare-program ke-
retében szerveztük meg a miniszteri felelős-
ségre vonatkozó törvénytervezet országos
nyilvános vitáját. Ennek dokumentumait a

képviselőház illetékes szakbizottsága ülésén
előterjesztettük, lehetőséget biztosítva ezál-
tal, hogy a benne foglalt javaslatok egy részét
beépítsék a parlament elé szavazásra bocsá-
tandó törvénytervezetbe.”

Alelnöki tisztsége idején (a sikerek elle-
nére vagy azok miatt) a román nacionalista
nézetek jeles képviselői minden alkalmat
megragadnak, hogy támadják. Ennek a feje-
zetnek jelentős eseménysorozatai 1996–2001
között zajlanak, és a barcaföldvári (Feldioara)
fogolytáborban/haláltáborban elpusztított
foglyok tiszteletére szánt emlékmű állításával
kapcsolatosak. Madaras Lázár közvetlen
érintettként is (hiszen az édesapja által el-
szenvedett, szabadulása után elbeszélt meg-
alázások, kínok ismeretében) mindent
elkövet, hogy az emlékhely létrejöhessen. A
tanács elé államok közi nemzetközi egyez-
mények ide vonatkozó szabályozásaival alá-
támasztott javaslatot terjeszt, melynek
értelmében a megyei tanács költségén, az ő
tulajdonát képező emlékművet állíthassanak
a fogolytáborban elhunyt magyar foglyok
emlékére. Megszületett a tanácshatározat. A
megyei tanács elfogadta, de a Barcaföldvári
Polgármesteri Hivatal, illetve a polgármester
nem adott rá építkezési engedélyt. Ekkor
Hídvég község (az akkori lelkész, Ungvári
Barna András kezdeményezésére) kérte az
engedélyt és vállalta az emlékmű felállítását,
de ez is elutasításra került. Elkezdődött az
évekig tartó hercehurca, megoldáskeresés,
nemzetközi fórumok, az Orosz Föderáció bu-
karesti nagykövetségének bevonása stb…
1998-ban az Orosz Föderáció minden enge-
délyeztetés nélkül a táborban elhunyt 21
orosz fogolynak sírkertet építtethetett. És ez
lett a megoldás kulcsa. Erre a mintára (a fö-

deráció közbenjárására) a román külügymi-
nisztérium, az általa nemzetközi egyezmény-
ben vállalt kötelezettsége értelmében, az
emlékhely megvalósítását azonnali hatállyal
jóváhagyta. „Ekkor volt döntő jelentőségű az
Ungvári Barna András lelkipásztor által ve-
zetett hídvégi magyar közösség szerepe: né-
hány hónap kemény munkájával a mocsaras
talajon kőből felépített szigetszerű alapot
hoztak létre. Erre került 2000-ben az elpusz-
tultak emlékét művészi igénnyel megtestesítő
hatalmas sziklatömb (héttonnás).” A helyi
polgármester viszont ezt leromboltatta. A tör-
vény adta lehetőséggel élve a Brassói
RMDSZ feljelenti a polgármestert sírgyalá-
zás miatt, és követeli, hogy a Földvári Pol-
gármesteri Hivatal költségén állítsa vissza az
emlékművet, és akkor ejtik ellene a vádat.
Mindent megígér, de egy év kell ahhoz, hogy
az ígéret megvalósuljon. A végleges avatásra
2001. augusztus 4-én kerül sor. Kitartással,
összefogással, nagy küzdelem árán sokak
álma teljesült. Tisztesség tétetett. 

„Ökumenikus istentisztelet keretében
szentelték fel, a magyar kormány képviselő-
inek jelenlétében. Az Orosz Föderáció képvi-
selői külön felszentelési szertartással járultak
hozzá az ünnepi tiszteletadáshoz. Az avató-
ünnepség a hídvégi református templomban
folytatódott, ahol Ungvári Barna András lel-
kész mellett én is szót kaptam” – írja Madaras
Lázár. 

Ezen események zajlása közben a helyi
román sajtó többször is beszámol az ún. „te-
metőcirkuszról”, helyeselve a földvári pol-
gármester hazafias magatartását az emlékmű
felállításával szemben. Magyarellenes han-
gulatot szítottak Brassóban és Földváron. A
képviselőházban egy PUNR-képviselő fel-
röppenti a hírt, miszerint az RMDSZ Erdély-
ben magyar kormányt hoz létre, melyben
Madaras Lázár, Brassó Megye Tanácsának
alelnöke fontos funkció betöltését vállalt.
Ennek is nagy sajtóvisszhangja volt. Ezekkel
és hasonló elképesztő vádakkal szemben
mindig készenlétben kellett lennie mind Lá-
zárnak, mind más magyar (RMDSZ-es) po-
litikai tisztségviselőnek, mind a
szervezetnek. 

Gazdasági, pénzügyi szakismereteinek kö-
szönhetően 2000–2005 között kulcsszerepe
volt Dél-Erdély (beleértve Székelyföldet is)
fakitermelő és fafeldolgozó gyárainak priva-
tizációjában, miközben sikeres versenyvizsga
után (2000-től) vezérigazgatója lett a Brafor
Rt.-nek.

2005-ben elvégzi a párizsi Ecole Nationale
d’ Administration Publique prefektusi kép-
zésre vonatkozó tanfolyamát. Rengeteget ta-
nult és dolgozott. 2006-ban magas rangú
közalkalmazott címet mondhatott magáénak
(INA/Bukarest).

Politikai pályafutása alatt munkájával hoz-
zájárult az RMDSZ sikereihez, megbízható-
ságának, szavahihetőségének erősítéséhez.
Igyekezett minden kapott megbízásnak ma-
radéktalanul eleget tenni. Helytállásának
egyik, de nem egyetlen példaértékű cseleke-
dete az, amikor 2005-ben elvállalta Mehe-
dinţi megye prefektusi funkcióját. A
történelemben egyedülálló eset, hogy a szín-
román megyének (RMDSZ-es), magyar ve-
zetője legyen. Nehéz feladat volt. (Ekkor
már egészségi problémái is voltak.) Meg kel-
lett küzdeni a helyi pártok tiltakozásával,
melyek elfogadhatatlannak minősítették ezt
a politikailag elrendelt helyzetet. Madaras
Lázár olyan szakmai tudással rendelkezett,
mely alkalmassá tette arra, hogy az ellene ta-
núsított ellenségeskedéseket rövid idő alatt
feloldja, és az általa tervezett, sikeresen meg-
valósult fejlesztési eredmények után a megye
elismerését is kivívja. Ennek ékes bizonyí-
téka az, hogy amikor 2006-ban, orvosi javas-
latra beadja lemondását, a miniszter több
alakalommal is elutasítja ennek elfogadását
éppen azoknak a javaslatára, akik kinevezése
ellen a legjobban tiltakoztak. A munkája
iránt tanúsított elismerést igazolta az is, hogy
halála után egy nappal, 2020. május 1-jén az
RTS – Radioteleviziunea Severin TV-csa-
torna híradója riportot közölt róla, és meg-
szólaltatott embereket, volt munkatársakat,
akik elismerően nyilatkoztak Madaras Lázár
prefektusi munkájáról. (E hírre véletlenül ta-
láltam rá, miközben kerestem Madaras Lázár
haláláról szóló hivatalos közléseket a médi-
ában.)

Sokoldalú tevékenységét színesítette civil-
szervezeti munkája is. A brassói Népi Egye-
tem (később Szabadegyetem, majd 1980-tól
Művelődési Tudományos Egyetem) magyar
tagozatának egyik vezetőjeként, előadójaként
is tevékenykedett. Az akkori cenzúra által ez
volt az egyedüli megengedett tudományos-
művelődési jellegű előadássorozat. Helyi és
országos hírű előadók meghívásával nemcsak
a megyeszékhelyen, hanem a környező váro-
sokban, településeken évekig működtek az
előadások. A szervezésben nagy szerepe volt
a Brassói Lapoknak. Az előadások Brassóban
1994-ig éltek.

1993-ban elindítja az általa vezetett Cenk
Alapítványt, és 1998-ig működteti a Brassói
Magyar Cenk Rádiót Kiss Éva Mária vezeté-
sével. 1994-ben – szintén Kiss Éva Máriával
– létrehozta Erdély első 24 órában magyar
nyelven sugárzó rádióját, a Siculus Rádiót. 

Támogatója volt a Brassói Magyar Dalár-
dának.

A Cenk Alapítványon keresztül több mint
30 kirándulást szervez bel- és külföldre, a
magyar történelem eseményeihez, neves sze-
mélyiségeihez fűződő emlékhelyek megis-
mertetésére, hozzájárulva ezzel a
köztudatban való megőrzésükhöz.

Több forrásból származó információkból
tudom, hogy bárki fordulhatott segítségért
hozzá (akár anyagiakat is beleértve), Kibéd-
ről, vagy máshonnan, azonnal és önzetlenül
segített. Kibéd községgé válása után az ő
kapcsolatai révén sikerült a Brassói Vasúti
Igazgatóságtól olcsón beszerezni a Küküllőn
átvezető főhíd és több határrészi híd építésé-
hez szükséges és megfelelő acélos vasváza-
kat, elemeket (teljes vagonaljak bontásából).
Létfontosságú problémák oldódtak meg ezzel
a falu új vezetősége és lakossága számára.

A felsorolás nem teljes. Sok fontos adat vár
még ismertetésre, de gondolom, ebből is lát-
hatja az olvasó, felbecsülheti, ki is volt Ő, mi-
lyen tartalommal telt meg élete 79 éve. 

Madaras Lázárról elmondható, hogy Ma-
dách szavai szerint cselekedett.

„Mondottam, ember: küzdj és bízva bíz-
zál!”

Nyugodj békében, Madaras Lázár, drága
barátom!

Borbély Emma, a Kibédi Seprődi
János Művelődési Egyesület elnöke
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Madaras Lázár
(1941. február 20., Kibéd – 2020. április 30., Brassó)
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A gumiabroncscímkéknek ezentúl energiafelhasználási és tapadási adatokat is tartalmazniuk kell
A jogszabály 2021. május 1-jén léphet életbe

A természetbe jutó mikromű-
anyagok nagy része a gumi-
abroncsokból származik. A
probléma kezelése érdekében
a rendelet a gumik életkorára
és kopására is kiterjed, eze-
ket a paramétereket attól
kezdve kell majd feltüntetni a
címkén, ahogy a megfelelő
tesztelési módszer elérhetővé
válik. Ezért új címkézési sza-
bályokra van szükség – hang-
zott el május 13-án, szerdán
az Európai Parlamentben. 

Az autó- és teherautó-gumikra
vonatkozó új címkézési szabályok
célja, hogy a vásárlók tudatosan
döntsenek az üzemanyagot megta-
karító, biztonságosabb és kevesebb
zajt keltő abroncsok mellett. 

* A címkéken 2021-től kötelező
lesz feltüntetni az üzemanyag-haté-
konyságot, a nedvestapadást és a
külső gördülési zajszintet.

* A becslések szerint a szabályo-
zás 10 millió tonnával csökkenti a
szén-dioxid-kibocsátást.

* A gyártók 9 milliárd eurós for-
galomnövekedéssel számolhatnak. 

A címkéknek a későbbiekben a
kilométerben kifejezett maximális
élettartamra, a kopásra, az újrafutó-
zott abroncsra és a havon és jégen
mért tapadásra vonatkozó adatokat
is tartalmazniuk kell. A kilométer-
ben kifejezett élettartammal és a ko-
pásállással kapcsolatos információ
feltüntetése akkor válik majd köte-
lezővé, ha megjelennek a megfelelő
tesztelési módszerek. 

Az új címkeszabályok a nehéz-
gépjárművek ún. C3-abroncsaira is
vonatkoznak, amelyek eddig nem
tartoztak az unió címkézési szabá-
lyainak hatálya alá.

A címkéket a fogyasztók szá-
mára jól láthatóan kell elhelyezni
mindenhol, ahol gumiabroncsokat
árulnak, így az online boltokban is.
A címkéken egyszerűen olvasható
QR-kódokat is fel kell tüntetni.

Henna Virkkumen jelentéstevő
(EPP, Finnország): „A felülvizsgált
gumiabroncscímke egyszerű, de ha-
tékony eszköz, amellyel a fogyasz-
tói szokások megváltoztatásán
keresztül hozzájárulhatunk a biz-
tonságosabb és tisztább környezet-
hez. A rendelet biztosítja, hogy a
vásárlók egyértelmű, lényegretörő
és egymással összehasonlítható in-

formációhoz jussanak a gumiabron-
csok kiválasztásakor. A természetbe
jutó mikroműanyagok nagy része a
gumiabroncsokból származik. A
probléma kezelése érdekében a ren-
delet a gumik életkorára és kopá-
sára is kiterjed, ezeket a
paramétereket attól kezdve kell
majd feltüntetni a címkén, hogy a
megfelelő tesztelési módszer elér-
hetővé válik” – hangsúlyozta.
Akár tízmillió tonna szén-
dioxiddal kevesebb 
kibocsátást jelenthet

A Tanács és a Parlament közötti,
a Parlament által jóváhagyott meg-
állapodást a Tanácsnak hivatalosan
is el kell fogadnia. Ezt követően
2021. május elsejétől léphet életbe
a jogszabály.

Az új címkézési rendszer akár
tízmillió tonna szén-dioxiddal keve-
sebb kibocsátást jelenthet, a gyár-
tóknál pedig 9 milliárd eurós
forgalomnövekedést eredményez-
het. Életbe lépésével az új rendelet
felváltja a gumiabroncsok címkézé-
séről szóló 2009-es rendeletet.

(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája) 

Mózes Edith 

Fotó: europarl.europa.eu

Romániában a vezetékes internet-
kapcsolatok háromnegyede képes 

nagy sebességű adatátvitelre
Romániában 2019 végén az 5,3 millió vezetékes
internetkapcsolat háromnegyede, azaz 3,9 millió
kapcsolat lehetővé tette a nagy sebességű, má-
sodpercenként 100 Megabit (Mbit/s) sebesség
fölötti adatátvitelt – derült ki a román távközlési
hatóság statisztikájából, amelyet hétfőn ismerte-
tett a román média.

A statisztika szerint 2018-hoz mérten 4 százalékkal nőtt
a vezetékes internetkapcsolatok száma, egy lakosra átlagban
havonta 29 GB adatforgalom jutott, ami 14 százalékkal ha-
ladta meg az előző évit. A vezetékes internet elterjedtsége
száz háztartásra számolva 64 százalékos volt, városokban
ez az arány 75 százalék, vidéken 49 százalék. A vezetékes
internetszolgáltatás területén piacvezetőnek számít 53 szá-
zalékkal a magyarországi piacon is jelen levő RCS&RDS
(Digi), második a Telekom csoport 21 százalékos részese-
déssel.

Romániában 19,9 millió mobilinternet kapcsolat létezik,
ennek 61 százaléka, 12 millió 4G-s, ezek száma éves szinten
16 százalékkal nőtt. Mobilinterneten az egy lakosra eső át-
lagos havi adatforgalom 3,7 GB, ami 41 százalékos növe-
kedés 2018-hoz képest. A mobilinternetnél a francia Orange
a piacvezető 39 százalékos részesedéssel, második a Voda-
fone, amely a piac 25 százalékát birtokolja.

Tavaly év végén 22,7 millió aktív SIM-kártya volt,
amelynek 58 százaléka előfizetős, 42 százaléka feltöltős
kártya. Egy mobilhasználó átlagban havonta 4 órát és 44 percet beszél telefonján és 44 sms-t küld.
Mindkét érték enyhe csökkenést mutatott, és ezzel párhuzamosan megnőtt az egyéb alkalmazásokon
keresztüli kommunikáció. Az aktív SIM-kártyák száma alapján az Orange a piacvezető 39 százalékos
részesedéssel, második a Vodafone 30 százalékos részesedéssel.

A vezetékes telefonbeszélgetések átlagidőtartama továbbra is csökkenő irányt mutat, a románok ha-
vonta 8 percet beszélnek vezetékes telefonon, ami 17 százalékos csökkenést jelent. A vezetékes telefon
esetében a Telekom csoport piacvezető 40 százalékos részesedéssel, második az RCS&RDS 35 szá-
zalékkal.

Romániában 2019 végén 7,6 millió televíziós előfizetés létezett, ebből 5,4 millió kábeltelevízió. Ezt
a piacot az RCS&RDS vezeti 53 százalékos részesedéssel, második a Telekom 17 százalékkal.

A távközlési ágazatban az árbevétel tavaly 3 százalékkal, 3,5 milliárd euróra nőtt, aminek 39 szá-
zalékát a mobiltelefon-piac, 30 százalékát a vezetékes és mobilinternet-piac, 14 százalékot a televíziós
előfizetések generálták. Az árbevétel tekintetében az Orange 26 százalékos, a Vodafone és a Telekom
24-24 százalékos piaci részesedést birtokolt. (MTI)

A parlamentnek nem kéne vakációzni idén 
A parlamentnek idén nem kellene vakációra

mennie, rendkívüli ülésszakot kell összehívni jú-
liusban és augusztusban is – jelentette ki Marcel
Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke,
rámutatva, hogy beszélt erről Călin Popescu-Tă-
riceanuval, a Liberálisok és Demokraták Szövet-
sége (ALDE) elnökével és Victor Pontával, a Pro
Románia párt vezetőjével is.

Leszögezte ugyanakkor, hogy a PSD-nek szán-

dékában áll benyújtani egy bizalmatlansági indít-
ványt, de nem a veszélyhelyzet idején.

„A PSD-nek magában nincs meg a szükséges
számú szavazata, hogy a kormányt megbuktassa.
Ha szövetkezünk az ALDE-val és a Pro Románi-
ával (…), be lehet nyújtani egy bizalmatlanségi in-
dítványt. Be is akarjuk nyújtani. (…) De nem
hiszem, hogy időszerű ezt megtenni a veszélyhely-
zet idején” – fejtette ki Ciolacu a România TV va-
sárnap esti műsorában. (Agerpres)

A BBTE újra megnyitja a Babeş-
parkot és a botanikus kertet 

Ismét megnyitja kapuit a Iuliu Haţieganu Egyetemi Sportpark, az
Alexandru Borza Botanikus Kert, emellett újra megkezdik tevé-
kenységüket a BBTE étkezői, betartva azonban az óvintézkedése-
ket az új koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében.

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) úgy határozott, hogy
május 19-én, kedden újra lehetővé teszi a belépést a Iuliu Haţieganu Egyetemi
Sportparkba és a botanikus kertbe.

A kolozsvári lakosok belépése a következő feltételek betartásával lehetséges:
egyszerre maximálisan 100 látogató tartózkodhat a Iuliu Haţieganu Egyetemi
Sportparkban, illetve 250 az Alexandru Borza Botanikus Kertben; az itt-tar-
tózkodás maximum 3 fős csoportokban történhet, a távolságot betartva, védő-
felszerelés (maszk, kesztyű) viselésével, valamint a testhőmérséklet mérése
után.

A Iuliu Haţieganu Egyetemi Sportparkba csakis az autós, sorompóval ellátott
bejáratnál szabad belépni (Pandurilor u. 7. sz.); kizárólag egyéni sporttevé-
kenységeket lehet folytatni, a csapatsportpályák használata továbbra sem en-
gedélyezett.

A sportpark és a botanikus kert zárt terei, valamint a múzeumok, az üveghá-
zak, a tornatermek, az úszómedence a következő időszakban is zárva tartanak.

A BBTE vendéglátóegységei (étkezdék) május 18-tól (hétfőtől) kezdve foly-
tatják tevékenységüket házhoz szállítás és elvitel formájában.

„A park és a botanikus kert megnyitásával a BBTE – küldetésével összhang-
ban – igyekszik hozzájárulni annak a közösségnek a jólétéhez, amelynek részét
képezi. Fontos, hogy azon szolgáltatások mellett, amelyeket az eddigiekben a
közösségnek kínáltunk, az egyetem egy olyan életritmus visszaállításában se-
gédkezzen, amely a kolozsvári lakosok testi és szellemi jólétét biztosítja” –
nyilatkozta dr. Daniel David egyetemi tanár, a Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem rektora.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem folyamatosan a közösség tagjai mellett
van, és aktívan részt vesz támogatásukban. Emellett a BBTE törekszik a kö-
zösség tagjainak állandó tájékoztatására megbízható forrásokból: az egyetem
weboldala ebben az időszakban külön felületen foglalkozik az új koronavírus-
sal való fertőzés terjedésének megakadályozására vonatkozó intézkedésekkel
(https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/covid19/).

A BBTE kommunikáció és PR-irodája

Forrás: ubbcluj.ro



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0751-377-701.
(7435)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(7435)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0754-615-
527. (7474)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0746-981-
288. (7474)

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETET
vásárolok Náznánfalván, Maros-
szentkirályon, Mezőpanitban, Mező-
bergenyében, Székelysóspatakon,
Csittszentivánon. Tel. 0744-793-460.
(sz.-I) 

LAKÁS

ELADÓ lakás Ákosfalván, 60 m2: két
szoba, konyha, pince, központi fűtés,
gáz, villany. Ára 50.000 euró, alkud-
ható. Telefon: 0742-491-626,  8–20
óra között. (7490-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(6059-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (21894-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel

vállal háztetőkészítést, tetőfedést

Lindab cserépből, tetőszigetelést,

cserépforgatást, külső és belső mun-

kálatokat, javítást, kerítés- és kapu-

készítést, bontást is. Tel.

0770-621-920. (7448-I)

ÉPÍTÜNK, festünk, szigetelünk,

csempét, parkettet rakunk,

gipszkartont szerelünk. Tel. 0758-954-

729. (7402)

ELŐKÖNYVELÉST vállalok. Tel.

0756-607-969. (7475-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, ácsmun-

kát, szigetelést, sürgős javítást. Tel.

0758-585-281. (7483-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-

tást, teraszkészítést, szigetelést, fes-

tést. Tel. 0757-186-299. (7481-I)

VÁLLALUNK tető-, csatorna-, te-

raszkészítést, csatornajavítást, szi-

getelést, festést. Tel. 0759-467-356.

(7421)

HÁZTETŐT készítünk cserépből
vagy lemezből, famunkát vállalunk,
teraszt készítünk, vállalunk külső ja-
vításokat stb. Tel. 0758-639-258.
(7462-I)

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

FAMETSZÉST és permetezést válla-
lunk. Tel. 0770-621-920. (7489-I)

IDŐS szülők mellé keresünk ottlak-
hatási lehetőséggel (Kövesdomb)
megbízható, komoly személyt. Tel.
0728-611-019, 0744-626-874. (7486)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezem életem legszomo-
rúbb napjára, amikor hat éve a
kegyetlen halál búcsú nélkül el-
ragadta drága jó férjemet, kislá-
nyom imádott édesapját,
LÁSZLÓ LORÁND RICHÁRDOT
(Riki). Emléke és hiánya örökké a
szívünkben él. Felesége és kislá-
nya, Viktória. (7455)

Csillag volt, mert szívből szere-
tett, 
S mi úgy szerettük, ahogy csak
lehetett.
Csendesen elment, mint a le-
nyugvó nap, 
de szívünkben él, és örökké ott
marad.
Szomorú szívvel emlékezünk
május 19-én HENTER VIKTORRA
halálának első évfordulóján. Sze-
rettei. (p.-I)

„...valahol őrzi még titokban

lábam nyomát egy vadcsapás,

s valahol a bükkös között

céltalan bicska-faragás…”

(Wass Albert)

Szomorú szívvel emlékezünk

SAMU PÁL-GYULA nyugalmazott

biológia-földrajz tanárra halálá-

nak második évfordulóján. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes! Szerettei. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,

dédmama, rokon és barát, 

ÉLTETŐ MÁRIA 

nyugalmazott tanítónő életének

86. évében megpihent. Temetése

szerdán 13 órakor lesz a reformá-

tus temetőben. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (7492-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy sze-

retett édesapánk, a nyárádgál-

falvi születésű 

FEKETE ZSIGMOND 

72 éves korában eltávozott közü-

lünk. Temetése 2020. május 20-

án 13 órakor lesz

Szentháromságon, unitárius

szertartás szerint.

Búcsúznak tőle gyermekei, 

Mihály és Zsuzsa családjukkal.

(sz.-I)

Sohasem halványul
szívünkben emléked, sohasem
szűnik meg lelkünk gyásza
érted. Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek, szívből
szeretünk, s nem feledünk
téged. 

Fájó szívvel, könnyes szemmel
és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk az elhunyt OLÁH
TAMÁSRA halálának ötödik
évfordulóján. Szép emlékét szívünkben őrizzük. Bánatos
felesége, Irén, fia, Tamás, lánya, Katalin, menye, Erzsébet,
veje, Pál és unokája, Orsolya. (p.-I)

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis
egyre várjuk, 
enyhíti hiányát, ha álmainkban
látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd mi is
elmegyünk,
ahol ő van, oda. 
Az élet múlik, de akit szeretünk, 
arra életünk végéig könnyes
szemmel emlékezünk.
Halálának 11. évfordulóján
szomorúan emlékezünk a szentháromsági ifj. SIPOS
MIHÁLYRA. Őt soha nem feledő szerettei. (7487-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64733-I)

MŰEMLÉKHOMLOKZATOK FELÚJÍTÁSÁRA szakosodott
kft.  MUNKATÁRSAT keres. Kedvező bérezés.  Bővebb információk
a következő telefonszámon: 0790-360-725. (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

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

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Rágcsáló- és rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szep-
tember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján május 20-
31. között rágcsáló- és rovarirtásra kerül sor
Marosvásárhelyen,  közterületen, magánterületen egyaránt.
Rossz idő esetén az időpont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a brodifacoum, illetve
a cipermetrin és a diflubenzuron, amelyek az Egészségügyi
Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából
ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek. 

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft.
az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarir-
tást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterüle-
ten, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági
egységeknél egyaránt.
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Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.

Fizessen elő onlineonline
(a nepujsag.ro honlapon), 

a lapkihordóknál 
vagy a postahivatalokban!


