
Aki a marosvásárhelyi Horea (volt Baross Gábor) utcában
sétál, láthatja, hogy új ruhát ölt a Természettudományi Mú-
zeum, az egykori Székelyföldi Iparmúzeum. Mivel a műemék
épület felújítása halaszthatatlanná vált, a Maros Megyei Ta-
nács élt a pályázati lehetőségekkel, és 2017 május végén
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, valamint 
Simion Creţu, a központi fejlesztési régió igazgatója alá is
írta a múzeum felújítására vonatkozó európai uniós támoga-
tási szerződést. A felújítás 11,2 millió lejből valósul meg. 

Az épületről
Egy iparmúzeum létrehozásának igénye Marosvásárhelyen már az

1880-as években felmerült. Végül közadakozásból és jelentős kormány-
zati – a kereskedelmi, valamint pénzügyminisztérium által mintegy 1600
koronás – támogatással 1890-ben kezdődhettek meg a munkálatok. A
terveket Kiss István budapesti építész, több budapesti és vidéki középület
tervezője készítette. Az építés folyamatát a marosvásárhelyi Sófalvi Jó-
zsef és Soós Pál helyi építőmesterek irányították. A Baross utca zárt sorú
beépítését megbontó, az utcafronttól némileg hátrébb húzott, parkkal kö-
rülvett, eklektikus, historizáló épület végül 1893-ban készült el. 

Kezdődik 
a strandidény
A múlt hét végén megnyitott a parajdi
sóbánya turisztikai részlege, bár a für-
dőzésre még egy keveset várni kell az
üdülőtelepen, míg Szovátán ezen a
hétvégén kezdődik a strandolási
idény.
____________4.
Édesapja hegedűje, 
édesanyja hangja
Sok kislány álmodik arról, hogy ha
majd egyszer nagy lesz, sikeres éne-
kesnő lesz. Legtöbbjüknek ez csak
álom marad, Koszorús Krisztinának –
Koszikának, ahogy mindenki ismeri –
azonban ez az álma valósággá is vált,
a zenész családban felnőtt lány mára
sikeres énekesnő…
____________6.
A szenátus megtiltot-
ta a genderelmélet
oktatását 
az iskolákban
A szexuális nevelés és a genderelmé-
let iskolai bevezetését erőteljesen elle-
nezték a romániai egyházak, köztük
az ortodox egyház, amely nagy befo-
lyással bír a román társadalomban és
a döntéshozók körében.
____________11.(Folytatás a 4. oldalon)
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Egyetértenek, 
de másként csinálnák

Abban a hatóságok, illetve politikai pártok egyetértenek, hogy ha-
tékonyabban kell fellépni a falopások, a környezetkárosító bűncse-
lekmények ellen. A megvalósítás módját azonban különbözőképpen
látja az RMDSZ, a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM), szemben a többi
parlamenti párttal, ez a szenátusi szavazás eredményén is meglát-
szott. Öt párt, köztük a PSD és PNL szavazta meg a szenátusban „az
erdők DNA-ja”-ként emlegetett törvénytervezetet, az RMDSZ tar-
tózkodott. 

A törvénytervezetet a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR)
törvényhozói terjesztették még márciusban a parlament elé, arra hi-
vatkozva, hogy Romániában súlyos környezetszennyezéssel kapcso-
latos problémák vannak, rendszerszintű a korrupció, több száz millió
euróra rúgnak az adózatlan bevételek, miközben az utóbbi öt évben
az erdőtörvény megsértéséért csupán háromezer magánszemély
ellen indult eljárás kisebb falopási ügyekben, egyetlen (!) céget bír-
ságoltak meg, ugyanakkor környezetvédelmi bűncselekményekért
egyetlen büntetőper sem indult. Az előterjesztők hangsúlyozták, hogy
Romániában évente 20 millió köbméter fa tűnik el nyomtalanul, 20
ezer ember veszti életét a légszennyezés okozta betegségek követ-
keztében, és súlyos, visszafordíthatatlan károkat okozó 

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Felújítják a marosvásárhelyi Természettudományi Múzeumot

Örökség és vonzó látványosság



Levendulafesztivál Nagykenden
Harmadik alkalommal tartják meg a hét végén, június 19–
21. között a nagykendi levendulafesztivált. A szürettel is
egybekötött, kulturális jellegű, gyermekbarát rendezvé-
nyen a járványügyi óvintézkedések miatt elmaradnak a
koncertek, és a helyszínen egyszerre legfeljebb ötszáz
személy tartózkodhat. A szervezők azért számos prog-
rammal készülnek, a kínálatban bábjáték, dobelőadás, a
Székely Legendárium meséinek vetítése, borkóstoló és
tábortűz melletti zenélés is szerepel. A belépő ára 5 lej, 14
éven aluli résztvevők számára ingyenes. Bővebb tájékoz-
tatás az esemény Facebook-oldalán (Lavenderland Feszt
2020) található. 

Helyi termékek vására
A hét végén, június 19–21. között Marosvásárhelyen, a
Vár sétány piacterén újra megtartják a helyi termelők vá-

sárát, amelyre élelmiszeripari termelők, forgalmazók, kéz-
művesek jönnek el Maros, Hargita, Szeben, Brassó,
Fehér, Suceava, Beszterce és Kolozs megyéből. A szer-
vezők az eseményen a járványügyi előírások betartására
is hangsúlyt fektetnek, ezért arra kérik a résztvevőket,
hogy viseljenek védőmaszkot, használják minél gyakrab-
ban a fertőtlenítőszereket, és tartsák be a távolságtar-
tásra vonatkozó törvényes előírásokat. Erre több plakát is
felhívja majd a figyelmet.

Covid vagy Cowíd (co-weed)? –
RMKT-előadás 
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) szer-
vezésében Covid vagy Cowíd (co-weed)?, Valóság vagy
illuzió? címmel kerül sor újabb online előadásra június 18-
án, ma 18 órától. Az RMKT meghívottja Antal Lóránt sze-
nátor. 

Idén elmarad a Tusványos
A koronavírus-járvány miatt idén először elmarad a Tus-
nádfürdőn 1990 óta minden évben megtartott Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. Mivel a rendezvény
szellemiségével nem lenne összeegyeztethető annak bi-
zonyos korlátok és keretek közé szorítása, a 31. Tusvá-
nyost a szokott időben, de egy évvel később rendezik
meg. Az idei mottó – „Van, ami örök!” – új jelentést nyer,
hiszen „Tusványos e kényszerű szünet ellenére is örök
marad” – olvasható a szervezők közleményében. A 31.
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor új idő-
pontja 2021. július 20-25., ekkorra az idei előadások zömét
is újra betervezik. 

Közeledik a kedvezményes 
adófizetés határideje

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az
adófizető magán- és jogi személyeket, hogy a 2020. évre
vonatkozó ingatlan-, telek- és gépjárműadó befizetésének
első határideje június 30-a. Amennyiben az érintett maros-
vásárhelyiek eddig az időpontig teljes egészében befizetik
az egész évre vonatkozó helyi adókat, 10%-os kedvez-
ményben részesülnek. Az ingatlanok adófelértékelési je-
lentéseit szintén június 30-ig lehet benyújtani. 

Lezárult a földalapú támogatások
igénylésének határideje

Június 15-ig lehetett benyújtani a Mezőgazdasági Inter-
venciós és Kifizetési Ügynökséghez (APIA) a földalapú tá-
mogatási kérvényeket. Maros megyében 24.409-en
igényeltek támogatást 261.431 hektár területre, a tavalyi
évhez képest 518-cal kevesebben, azonban jóval na-
gyobb parcellákra. A kérvényezők között több nagygazda
van, ami bizonyítja, hogy a farmerek egyre inkább a par-
cellák összevonására, a versenyképes és hatékony gaz-
dálkodásra törekednek. 

Ingyenes fogorvosi ellátás 
gyermekeknek

A segesvári óvodások és iskolások a helyi Miron Neagu
iskola fogorvosi rendelőjében ingyenes fogorvosi ellátás-
ban részesülhetnek a vakációban hétköznapokon 7 és 14
óra között. A rendelőbe a 0741-624-560-as telefonszámon
lehet időpontot kérni. 

Ma ér véget a kisérettségi
Tegnap matematikából, ma anyanyelvből vizsgáznak a
nyolcadik osztályt végzett diákok. Az ideiglenes vizsga-
eredményeket június 22-én, hétfőn függesztik ki, a felleb-
bezéseket aznap 16–19 óra között fogadják. A végső
eredményeket június 27-én hozzák nyilvánosságra. A
meghirdetett középiskolai helyekből július 2–6. között vá-
laszthatnak a végzősök. A vizsgajegyek és a négyévi jegy-
átlag szerinti számítógépes elosztásra július 10-én kerül
sor, az eredményről a diákok aznap értesülnek.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma ARNOLD és LEVENTE, 
holnap GYÁRFÁS napja.
GYÁRFÁS: latin közvetítéssel
hozzánk érkezett görög eredetű
név, a Gervasiusból alakult; jelen-
tése: idős férfi. 

18., csütörtök
A Nap kel 
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lenyugszik 

21 óra 18 perckor. 
Az év 170. napja, 
hátravan 196 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. június 17.

1 EUR 4,8350
1 USD 4,3049

100 HUF 1,4034
1 g ARANY 237,4893

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 210C
min. 160C

Megyei hírek

Múlt szombaton tartották a bekecsi kápolna
egyik, a Páduai Szent Antal tiszteletére szentelt
búcsúját. A járványügyi intézkedések miatt egye-
lőre csak szabadtéri misére kerülhetett sor, a
szépszámú tömeg a bekecsalji, felső-nyárád-
menti falvakból és Szovátáról érkezett fel a
hegyre. 

A szertartáson több környékbeli katolikus lelkész is jelen
volt, a misét Balla Imre marosvásárhelyi segédlelkész ce-
lebrálta, a szentbeszédet Kovács Péter székelykeresztúri
plébános tartotta. Beszédében hangsúlyozta: a szentek nem
az emberektől elkülönülő, szobrokban ábrázolt lények; a
szentek és emberek között igenis van kapcsolat: az ő pél-
dájukat követve életünket úgy kellene élni, hogy azt meg-
szenteljük, ezáltal a mi helyünk is a szentek sorában legyen.

Páduai Szent Antal a katolikus egyház egyik legnépsze-
rűbb szentje. A portugál származású Ágoston-, majd Fe-

renc-rendi prédikátor a 13. században missziós küldetést
vállalt Marokkóban és Franciaországban, majd tanított.
Alig egy évvel halála után IX. Gergely pápa szentté avatta;
ő a szegények védőszentje, és hozzá fohászkodnak az el-
veszett tárgyak megtalálásáért is. Nemcsak fizikai tárgyakat
veszíthet el az ember. Elveszítheti hitét vagy éppen bizal-
mát embertársaiban, ezért ilyen esetekben Szent Antalhoz
is lehet imádkozni – tette hozzá Lukács János nyárádselyei
plébános.

A Bekecsen újjáépült kápolnát 2010-ben a Szent Kereszt
megtalálásának emlékére, illetve Páduai Szent Antal tisz-
teletére szentelték fel, mivel ő volt a hegyen a középkorban
épített és a 18. században széthordott kápolna védőszentje
is. Ezért évente két búcsúja van a mostani kegyhelynek:
május első szombatján, valamint június közepén, ugyan-
csak szombatra eső napon zarándokolnak fel a hívek misére
a hegytetőre. (grl)

Búcsút tartottak a Bekecsen

Évente két búcsút szerveznek a hegyen álló kápolnánál Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Megnyílhatnak az óvodák és az iskola utáni foglal-
kozások, a szülők viszont már hétfőtől vissza kellett
menjenek a munkahelyükre. Egyelőre csak a magán ok-
tatási intézmények jelentették be a nyitást, az állami
óvodákban erre még nincsenek felkészülve. A gyerekek
biztonságos felügyelete március közepe óta fejtörést
okoz a családokban. A következő 2 és fél hónapban

pedig nyári szünet is van, a világjárvány veszélye mel-
lett. Hogy milyen lehetőségek vannak nyáron, kire
hagyjuk a gyereket és miben segít az állam, kiderül csü-
törtök este 8 órától a Mérlegen műsor legújabb kiadá-
sában az Erdélyi Magyar Televízióban és a csatorna
Facebook-oldalán. Meghívott vendég Csép Éva Andrea
képviselő. 
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– az Erdélyi TV műsorán



környezetrombolás zajlik. A PSD szenátusi frakcióveze-
tője, Radu Preda szerint a koronavírus-járvány miatt el-
rendelt két hónapnyi szükségállapot idején
„elképzelhetetlen mértékű lopás történt az erdőkben”. E
bűncselekmények megfékezéséhez szigorú hatósági fel-
lépésre van szükség. 

Bár a PNL a képviselőházi szavazáskor tartózkodott,
ezúttal – egy Klaus Iohannis államfő és Dan Barna USR-
elnök közötti tárgyalás eredményeként – a liberálisok is
támogatták a törvénytervezetet. 

Az RMDSZ a környezetkárosító bűncselekmények fel-
derítésére szakosodott különálló vádhatóság, a környe-
zetvédelmi ügyészség (DIIM) létrehozásával
kapcsolatban azt közölte, hogy támogatja a törvénytelen
fakivágás megelőzését és szigorú büntetését, viszont nem
támogat olyan javaslatokat, amelyeknek „csupán a bü-
rokrácia növelése és újabb intézmények létrehozása a
céljuk”, a szóban forgó vádhatóság helyett egy erre sza-
kosodott rendőrségi alegység kellene foglalkozzon a fa-
lopások meggátolásával és büntetésével. A CSM
véleménye szintén szembemegy a kezdeményezőkével, a
bírói tanács szerint az új vádhatóság létrehozása gyen-
gítené a meglévő ügyészségeket és a rendőrséget, hiszen
ügyész- és rendőrhiányban szenved Románia, ugyanak-
kor átfedések lesznek a DNA hatáskörével. A CSM or-
szágos stratégia kidolgozását tartja szükségesnek a
környezetkárosító bűncselekmények elleni fellépést ille-
tően. 

Ha eltérően is látják a környezeti problémák meg-
oldásának módját, mindenképpen előrelépés a tör-
vény elfogadása, annak ellenére, hogy a jelenleg is
érvényben levő törvények, a hatóságok (környezetvé-
delmi ügynökség, környezetvédelmi őrség, erdészetek,
rendőrség-ügyészség-bíróság, DNA), ha akarták
volna, felgöngyölítik a nagykorrupciós ügyeket. Nem
abban kell kimerüljön a rendőri tevékenység, hogy a
rőzsét szállító szekerest hurcolják meg. A nagy falo-
pások felderítése elmaradt, az új vádhatóság műkö-
dése sem indul meg villámgyorsan. Summa
summárum: még jó sok millió köbméter fa tűnik el,
mire valakik komolyan veszik a környezetkárosítás
drámai következményeit. 

345 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 345 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak vissza Romániában, és
ezzel 22.760-ra nőtt a fertőzöttek száma – közölte
szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport
(GCS). Jelenleg 161 beteget ápolnak az intenzív
osztályokon. A fertőzöttek közül 16.117 személyt
gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kórház-
ból. Kedden 10 órától szerdán 10 óráig tizennégy új,
a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet
regisztráltak Romániában – tette hozzá a GCS. A ha-
lálos áldozatok száma ezzel elérte az 1451-et. Az el-
halálozott személyek korosztály szerinti
megoszlása: öt személy 60 és 69 év közötti, négy
70 és 79 év közötti, öt pedig 80 év fölötti volt. Vala-
mennyien más betegségekben is szenvedtek.
(Agerpres)

Három diák nem vizsgázhatott
Három vizsgázónak volt 37,3 Celsius-foknál maga-
sabb testhőmérséklete a nyolcadik osztályosok or-
szágos képességfelmérőjének szerdai
matematikavizsgája előtti szűrésen, tájékoztat az ok-
tatási minisztérium. A tárca szerint a három diák Szi-
lágy, Temes és Vaslui megyei. A képességvizsga
első, hétfői vizsgáján egyetlen (Konstanca megyei)
tanulónak volt 37,3 Celsius-foknál magasabb test-
hőmérséklete. Az oktatási miniszter rendelete értel-
mében azok a diákok, akikről a vizsgák előtti
járványtani szűrésen kiderül, hogy testhőmérsékle-
tük meghaladja a 37,3 Celsius-fokot, illetve akik je-
lenleg betegek, karanténban vagy lakhelyi
elkülönítésben vannak a koronavírus miatt, soron kí-
vüli felmérőn vizsgázhatnak, amely június 29-én kez-
dődik. (Agerpres)

Bírságolt az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács

Ötezer lejes bírságot rótt ki az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanács (CNCD) a Román Labdarúgó-
szövetségre (FRF) a szurkolóknak a tavaly
szeptember 5-i Románia–Norvégia mérkőzés köz-
ben elhangzott magyarellenes skandálása miatt. A
CNCD igazgatótanácsának szerdai döntése értel-
mében a szurkolók skandálásai diszkriminációnak
minősülnek, és sértik a méltósághoz való jogot. A
határozatot egyöntetűen megszavazta a testület.
(Agerpres)

Ország – világ

Szerdától megszűnik a karanténba vonulási köte-
lezettség a Magyarország és Románia közötti 
határátlépés esetén a két ország állampolgárai-
nak – jelentette be a magyar külgazdasági és kül-
ügyminiszter.

Szijjártó Péter elmondta: a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) már régóta kérte a magyar kormányt
arra, hogy próbáljon megállapodni a román kormánnyal arról,
hogy a román és a magyar állampolgárok karanténba vonulási

kötelezettség nélkül átkelhessenek a két ország határán. Kö-
zölte: felgyorsították ezeket a tárgyalásokat. Sikerült is ered-
ményt elérni, amelynek nyomán lehetővé teszik, hogy
szerdától a magyarok és románok karanténba vonulási kötele-
zettség nélkül léphetnek át Magyarország és Románia határán
– tette hozzá a miniszter.

Szijjártó Péter videójában köszönetet mondott az RMDSZ-
nek és elnökének, Kelemen Hunornak is, hogy mindvégig na-
pirenden tartották ezt a témát. (MTI)

Szerdától megszűnt a karanténba vonulási 
kötelezettség a román–magyar határon 

a két ország állampolgárainak

A kormány szerint nem szükséges parlamenti felha-
talmazás a koronavírus-járvány miatt május köze-
pén bevezetett veszélyhelyzet 30 napos
meghosszabbításához, amiről kedden fogadott el
határozatot a Ludovic Orban vezette kabinet.

A kétkamarás parlament, amelyben a jobbközép Nemzeti
Liberális Párt (PNL) kormányával szemben álló baloldali pár-
tok vannak többségben, csütörtökre már összehívta a képvi-
selőház és szenátus együttes ülését, hogy a veszélyhelyzet
meghosszabbításáról szóló kormányhatározatot – módosítá-
sokkal – jóváhagyja. A szavazást szerda reggel elhalasztották,
amikor kiderült, hogy a kormány nem felhatalmazást kért,
csak tájékoztatta döntéséről a parlamentet.

A kormány álláspontja szerint csak a veszélyhelyzet beve-
zetését kellett a törvényhozásnak is jóváhagynia, annak meg-
hosszabbítását már nem. A parlament baloldali többsége
szerint azonban a kormány nem kerülheti meg a parlamentet
ebben az ügyben.

A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező ellenzéki
Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn bejelentette, hogy csak

15 napra és csak bizonyos feltételekkel hagyja jóvá a veszély-
helyzet meghosszabbítását. A PSD azzal vádolja a jobbközép
kormányt, hogy visszaélt a rendkívüli állapot, illetve a ve-
szélyhelyzet nyújtotta rendkívüli felhatalmazással, és a PNL
holdudvarához tartozó cégek előnyben részesítésére használta
fel a közbeszerzési szabályok ideiglenes felfüggesztését.

A veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló keddi kor-
mányhatározat megtartja a beltéri maszkviselési kötelezettsé-
get, a távolságtartásra, illetve gyülekezésre vonatkozó
egészségügyi korlátozásokat, de – válaszként a PSD bírálataira
– engedélyezi a templomok megnyitását, és megszünteti azt a
lehetőséget, hogy a kormány versenytárgyalás nélkül végez-
zen közbeszerzéseket.

A házbizottság egyelőre megelégedett annyival, hogy levél-
ben szólította fel a kormányt: küldje „jóváhagyásra” a veszély-
helyzet meghosszabbításáról szóló határozatát a parlamentnek.
Amennyiben a kabinet ennek nem tesz eleget, valószínűleg ez
a jogvita is az alkotmánybíróság elé kerül, amely megfelleb-
bezhetetlen határozatai révén a belpolitikai csatározások leg-
főbb döntőbírájává vált az utóbbi években. (MTI)

A kormány szerint nem szükséges parlamenti 
felhatalmazás a veszélyhelyzet meghosszabbításához

Egyetértenek, 
de másként csinálnák

(Folytatás az 1. oldalról)
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A hétközben felírt ötletek kis cédulá-
kon hevernek egy erre a célra rendszer-
telenített dobozban. Nálam – speciális
eset, de nem kell hozzá orvosi konzílium
– a hét csütörtöktől csütörtökig tart.
Jobban mondva szerda reggeltől szerda
reggelig. A jegyzetírás az egyetlen meg-
határozó pont eseményekben nem dús-
káló létezésemben.

Például fel volt ceruzázva egy olyan
konyhai kis cetlire, amire szokott körül-
mények között a vásárlandók jegyzéke
kerül, minden további kommentár vagy
függelék nélkül: „törni vagy harapni a
kenyeret?” Ne tessék valami épületes
gondolatra rásejtődni, egyszerűen
gyermekkoromból maradt itt csöke-
vényként a dilemma. Számos szülői in-
téssel és jótanáccsal, asztali
figyelmeztetéssel, a jómodorra való
utalással igyekeztek rászorítani ben-
nünket a közös ebédek alatt, hogy a ke-
nyeret, a gondosan leszeltet törni kell,
nem harapni belőle, marcangoló kutya-
mód, ahogy pedig a képeken (filmeken)
látni szabad, lehet. (Gondolom, ez olyan
fiús dolog, a lányok e tekintetben másak
voltak, illedelmesebbek. Samu unokám
szerint van fiús számítógép is, hogy a
gendernevelés csődjéről is ejtsek né-
hány szót.)

Pedig mennyivel nagyobb élvezet
beleharapni a zsíros kenyérbe, amelyre
apró kockákban rászórták a vereshagy-
mát, sőt megsózták és meg is paprikáz-
ták, ahogyan a pajtásom, Ambrus ette,
akinek a második emeletről dobták,
eresztették le kötélen papírstanecliben
az uzsonnát.

Ekkor azonban megint következett a
szülői kekeckedés, kifogás, kivételezés,
hogy azt nem kell törni, hanem abból
egészséges kis (hangsúlyozott: kis) fa-
latokat kell fogaink akkor még ép és 

teljes félköríveivel lemetszeni. (Na per-
sze a fogak között ott lapul a természet
által is kedvelt munkamegosztás, van-
nak metszők, rágók, őrlők, bölcsködők
stb.) Így – ha rájuk hallgatna az ember
– teljesen össze lenne zavarva. Ráadá-
sul a kenyértöréssel az ember morzsá-
zik, szemetel, szőnyegre ejt, akkor meg
a lehullott morzsákból egészséges ga-
lacsint sem lehet gyúrni, amivel pedig
istenien lehet dobálni az asztal túlsó ol-
dalára biztonságból távol ültetett

öcsénket. (Úgy vettünk revansot a gala-
csincsinálás tilalmát kijátszandó, hogy
a kertből, mely a házunk mögött nyúj-
tózott hegynek fel a kadétiskola egy-
kori tanárainak és kertészeinek
jóvoltából – a ház, amelyben akkor
laktunk apánk szolgálata folytán –
vágtunk egy szépen ívelő, jól hajló
vesszőt, és valahol egy csábítóan hívo-
gató pocsolyából sarat emeltünk ki
saját kiművelt, írni már tudó kezünk-
kel, és galacsint sodorva feltűztük a
botunkra, majd az éppen nem szeretett
– délutáni alvásaihoz síri csendet pa-
rancsoló – egyetemi tanár házának
fehér-kávészín falára lövelltük rá. Az
élvezet kéjes volt. A vessző tehát úgy
működött, mint egy ókori ostromgép a
rómaiak korából. Ha Freud bátyámat
kérdezed, akkor bizonyára ez a gyer-
mekkori pozitív trauma vezetett oda,
hogy én és barátaim egy része felnőtt-
korban a múlt vizsgálgatásából ke-
reste, keresi kenyerét, a törtet vagy
harapottat, az most édes mindegy. 

A dilemma – törni vagy harapni –
unokáink korában már elavulttá vált.

Vagy nem esznek, vagy el kell távolítani
az isteni kenyérhéjat. Nem fogyaszta-
nak, nem szeretik a kenyeret. Az iskola
kiflit oszt, szárazat és ehetetlent. Sőt a
szüleik sem szelnek maguknak, mert a
kenyér hizlal, egészségtelen, nem aján-
lott és egyéb, Barbie babák alakformá-
zására és utánzására, idealizálására
alkalmatlan eszköz. A kenyér már nem
a legfontosabb táplálkozási alap. Ma-
napság az emberek croissantot keres-
nek, vagy müzlit és más
szárazkorpákokat. Megvetés tárgyát
képezi az, aki húsleveshez, pityókához
kenyeret is fal. Jobb helyeken, Nyuga-
ton százféle variánsban kelletett kenye-
ret nem esznek karcsúbbnál karcsúbb
ismerőseink. Sőt a családfő vagy az, aki
nincs gyermeknevelési szabadságon,
nem munkanélküli, már nem is kenyér-
kereső. Valami mást keresnek. Például
a boldogságot, ámbátor azt sem törni,
sem harapni sem illő.

Azért a kenyér jelen van a közélet-
ben, hiszen folyton kenyértörésre kerül
sor, frakcióznak, meghasonlanak, kü-
lönbözni, elválni vágynak, autonomi-
zálnak, egyre kisebb és kisebb
fogyasztható darabokra törik az egysé-
get, ami inkább már kétség, háromság
(szentség nélkül), négység így a végte-
lenségig, a teljes atomizáltságig, ami-
kor aztán valaki felveti a részek
összefogását, egybeterelését világszer-
vezetekbe, uniókba, hármas vagy töb-
bes szövetségekbe, antantokba vagy
atlanti szövetségekbe való tömörülés
előnyeit. Mondanom sem kell, mindig
lesznek, akik szeretnék magukat kiha-
rapni, kitörni az egységből, akik önfe-
jűen mást hirdetnek, amíg be nem
látják, hogy az emberiség előtt ott a
nagy dilemma: harapni vagy törni kell
a Jövő kenyeréből?

Egy látszólag apró probléma



A szimmetrikus főhomlokzat leghangsúlyo-
sabb eleme a háromtengelyes, egyemeletes
középrizalit, melynek közepén nyílik a mú-
zeum főbejárata. Az emelet pilaszterekkel el-
választott, három nagy ablaka mögött
helyezkedik el a múzeum nagyterme. Efölött
a homlokzatot háromszögű timpanon zárja,
melyben Róna József öntött szobrai foglalnak
helyet, középen a trónon ülő Attila királlyal,
a székely eredetmonda egyik központi alak-
jával, mellette jobbról és balról Erdélyt, il-
letve Magyarországot jelképező allegorikus
nőalakok vannak. További két fülkeszobor ta-
lálható még az épület két földszinti homlok-
zatán, egyik fonó, másik varró nőalakot
ábrázol. Ezek a szobrok az egykori székely
kézművességet hivatottak ábrázolni. Az épü-
let lépcsőházának festett ablakai Forgó István
budapesti üvegfestő műhelyéből származnak.
A múzeum helyiségei T-hez közelítő alap-
rajzra rendeződnek. A földszinti előcsarnokot,
valamint az emeleti nagytermet is magába
foglaló központi traktus kétszintes, a kiállító-
helyiségek soraiból alkotott mellékkorpuszok
egyetlen szintre szorítkoznak – olvasható a vi-
lághálón közzétett forrásokban. 

A Székelyföldi Iparmúzeum egykori épü-
lete a nyolcvanas évektől a Természettudomá-
nyi Múzeumnak ad otthont a jelenlegi Horea
utca 24. szám alatt. Gyűjteménye hozzávető-
legesen 62 ezer darabból áll, értékes paleon-
tológiai, ásványtani, növénytani, madártani,
gerinctelen-, emlős-, csontváz- és trófeakol-
lekciója van. 
11,2 millió lejes projekt

A Természettudományi Múzeum felújítá-
sát a 2014–2020 közötti regionális operatív
program kulturális örökségvédelemre vonat-
kozó 5. tengelyének 5.1 kiírása révén valósít-
ják meg. A projekt értéke 11,2 millió lej,
amiből 9,2 millió lej vissza nem térítendő tá-
mogatás, a különbözet a Maros Megyei Ta-
nács hozzájárulása. 

A projektben a következő munkálatok sze-
repelnek: az épület teljes felújítása, a díszítő-
elemek és szobrok restaurálása, a kiállítóterek
korszerűsítése, olyan tárolók vásárlása, ame-
lyek biztosítják a kiállított tárgyak megfelelő
védelmét, a közműhálózatok cseréje, új fűtés-

rendszer beszerelése, egy oktatóterem létre-
hozása, korszerű mosdók kialakítása, amelye-
ket a fogyatékkal élők is használhatnak, az
épület akadálymentesítése, lift beszerelése, a
kerítés helyreállítása és az épületet díszkivi-
lágítással való ellátása. Emellett a projekt ke-
retében kialakítanak még egy mezítlábas,
érzékszervi sétányt és egy terápiás célt szol-
gáló zöldfűszeres kertet, építenek egy dene-
vérbarlangot, és felújítják a helyi
ökoszisztémákat bemutató kiállítást is. A ter-
vekben szerepel egy egzotikus növényeket
bemutató üvegház építése is, illetve a mú-
zeum kiállításainak interaktívvá tételéhez
szükséges eszközök, azaz 12 érintőképernyős
információs pult, két laptop, 13 LED-tévé,
szerver, audiórendszerek beszerzése.
Az épület idén elkészül,  ezután következik a
berendezés és digitalizálás

– Hol tartanak most? – kérdeztük Gyar-
mati Júlia projektfelelőst, a Maros Megyei
Tanács Régiófejlesztési és Pályázati Mened-
zsmenti Igazgatóságának munkatársát. 

– A finanszírozási szerződést 2017. május-
ban írták alá, ezt követte a közbeszerzési el-
járás, a tervek elkészítése, majd 2019
májusában, egy éve, elkezdték a munkálato-
kat. Jóllehet az épületet idén befejezik, a pro-
jekt folytatódik az új vitrinek beszerelésével,
a digitalizással és marketinggel. Ez azt jelenti,
hogy a legkorszerűbb eszközöket vásároljuk
meg a múzeum felszerelésére, majd követke-
zik az eszközök beépítése a felújított épületbe.
Eddig kicserélték a tetőszerkezetet, megvan a
falak belső-külső felújítása, szép lesz az ere-
deti falfestés, krémszín és bézs. Az épületben
elkészült az új víz- és csatornahálózat, a vil-
lamos és gázhálózat, a fűtési rendszer 40 szá-
zalékban van meg, restaurálják a
nyílászárókat és a többi faszerkezetet. A hom-
lokzat szobrainak felújítása is folyamatban
van. A kivitelező a koronavírus-járvány miatt
kissé megkésett a munkálatokkal, de azt ígéri,
hogy emberei behozzák a lemaradást –
mondta Gyarmati Júlia. 

Az épület felújítási terveit a Proiect Kft. vé-
gezte, a kivitelező a Contranscom Construcţii
Benţa Kft.

A felújítással 2022 március végéig kell el-
készülni. 

A múlt hét végén megnyitott
a parajdi sóbánya turisztikai
részlege, bár a fürdőzésre
még egy keveset várni kell az
üdülőtelepen, míg Szovátán
ezen a hétvégén kezdődik a
strandolási idény.

Három hónapos szünet után múlt
szombattól ismét látogatható a pa-
rajdi sóbánya. Míg első nap 150
személy ment le a bányába, vasár-
nap már 500, de úgy vélik, a látoga-
tói szám ilyen arányú emelkedése
csak a hétvégi nyitásnak köszön-
hető, hétköznap nem lesz ennyi le-
utazó vendégük. Egyelőre a téli

program szerint tart nyitva a bánya,
a turisták és a bányát légzőszervi
betegségek kezelése céljából felke-
resők 8 és 16 óra között tartózkod-
hatnak a föld gyomrában, az utolsó
autóbusz 14.50-kor indul le. A tá-
volságtartás kötelező, ezért két au-
tóbuszt helyeztek üzembe, amelyek
fél kapacitással működnek. A
maszk viselete a buszon kötelező, a
bányában nem, ott csak a zárt terek-
ben, mosdókban, folyosókon, lép-
csőkön kell viselni. Mivel 12 ezer
négyzetméteres a látogatható felü-
let, van elegendő hely a távol-
ságtartásra, az asztalokat, pihenő-
padokat is kétméteres távolságra
helyezték el egymástól, a teljes lá-

togatói terület fertőtlenítve van.
Egy időben a bányában 1200 sze-
mély tartózkodhat, ezt a számot
mérni tudják a be- és kiutazók kö-
vetésével. A bányában két órát
lehet tartózkodni, a félóránként in-
duló buszokra való felszállás csak
testhőmérséklet-mérés után lehetsé-
ges.

A belépőjegyek ára változatlan
maradt, hétköznap a felnőttek 30, a
gyerekek 20 lejért mehetnek le a
mélybe, hétvégén pedig 35, illetve
25 lej a jegyek ára. A bányában a
vendéglő még nem nyitott meg, a
gyerekek nem használhatják az ug-
rálóvárat sem, viszont a kalandpark
már igénybe vehető.

Az önkormányzati tulajdonban
levő wellnessközpont a beruházási
munkálatok miatt egyelőre még
zárva van, újranyitásának időpont-
járól egyelőre még nem tudtak in-
formációval szolgálni. Június 15-én
megnyitott a Parajd Szálloda is, és
a sóbánya megnyitásával a legtöbb
helyi turisztikai vállalkozás és ven-
déglátóegység is újrakezdte a tevé-
kenységét.
Nyit a Medve-tó is

Az időjárásra való tekintettel a
sóbánya strandját még nem nyitot-
ták meg, de amint beáll a fürdőzésre
alkalmas napos idő, azonnal meg-
nyitják itt is a kapukat. A távolság-
tartás itt is kötelező, ennek
megfelelően helyezték ki a napá-
gyakat is, a strand területén egy idő-
ben csak 700 látogató tartózkodhat,
ezért a bérletek árusítását felfüg-
gesztették, hogy a be- és kilépők
számát követni tudják.

Bár az időjárás még nem a leg-
kedvezőbb, pénteken szeretnék
megnyitni a szovátai Medve-tavat
is. Az Ensana (volt Danubius) ho-
tellánc szovátai értékesítési igazga-
tója, Godra Árpád lapunknak
elmondta: figyelembe kell venni az
üzemeltetéssel kapcsolatos köz-
egészségügyi és biztonsági szabá-
lyozásokat, a távolságtartást, így
van egy látogatói felső határszám,
de a korábbi évek tapasztalatai sze-
rint ezt a számot csak legfennebb
augusztusban, a legnagyobb káni-
kula idején érik el – azaz elvileg
van belépői korlátozás, gyakorlati-
lag még nincs. 

A strand területén két közétkez-
tetési egységet lehet igénybe venni,
mindkettő terasz jellegű, tehát hasz-
nálható: az önkiszolgáló éttermet a
tóval egyidejűleg nyitják meg, míg
az emeleten levő pizzázó július 1-
jén nyit.

Első körben csak a Medve-tóval
indítja be a strandidényt a szálloda-

csoport, a szomszédos Mogyorósi-
tavat (amely már május végén is fo-
gadott fürdőzőket az előző években
– a szerző megjegyzése) egyelőre
nem nyitják meg, de amennyiben
megnövekszik a strand iránti igény,
természetesen azt is látogathatóvá
teszik. A jegyárak tekintetében
nincs változás, a Medve-tó pénztá-
ránál a felnőttek 30, a gyerekek és
nyugdíjasok 25 lejt fizetnek a belé-
pőért. Mint minden évben, ezúttal is
végeztek karbantartást, felújították
a stand fapadlózatát, amely a sós le-
vegő és víz hatására viszonylag
hamar korhad.
Nyitnak a szállodák is

A nyári idény megnyitására a
tulajdonában álló három szálloda
közül kettőt nyit meg az Ensana, a
Szováta és a Fenyő szállókat, de
július 10-étől kezdődően a felújí-
tott Ursina (volt Făget–Bükk) szál-
loda is igénybe vehető. A
szállodákban kötelező a maszkvi-
selet, a kézfertőtlenítés, a távolság-
tartás egymás között és a
személyzettel szemben, a felvonó-
kat egyidejűleg csak két személy
veheti igénybe, érkezéskor meg-
mérik a vendégek testhőmérsékle-
tét, ha ez valakinél 37,3 C-nál
magasabb lesz, azt a szálloda or-
vosa fogja megvizsgálni. 

A hotelszobákban nem lesz ez-
után minibár, az étkezés megadott
időpontban történik az éttermekben.
A szobákat kétnaponta takarítják, a
vendégek távozása után fertőtlení-
tik, és 24 óra múlva vehetik igénybe
újabb vendégek. A Szováta Hotel-
ben a beltéri medencéket július 1-
jétől, a szaunákat csak augusztus
1-jétől lehet használni, míg a spa, a
kezelési és szépségápolási szolgál-
tatások már a hétvégétől igénybe
vehetők. Az Ursinában mindezek a
szolgáltatások július 10. után lesz-
nek elérhetők – áll a cégcsoport hi-
vatalos honlapján.

Örökség és vonzó látványosság

Kezdődik a strandidény
Nyitva a sóbánya, nyit a Medve-tó is

A Medve-tó megújult strandfelülettel várja hétvégétől a fürdőzőket  Fotó: ensanahotels.com

Gligor Róbert László

(Folytatás az 1. oldalról)
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Képességvizsga-eredmények számkód alapján
Nehéz volt tízest írni matematikából

A megyei tanfelügyelőségekkel teg-
nap közölték a közoktatási miniszté-
rium május 15-én hozott határozatát,
miszerint az EU személyiség- és adat-
védelmi előírásaihoz igazodva a sze-
mélyi adatok feldolgozásának
felügyeletével megbízott országos ha-
tóság utasítására az idéntől nem tün-
tetik fel a diákok nevét a cikluszáró
vizsga eredményeinek nyilvánosságra
hozatalakor. Ezt a szakszervezetek, a
szülők, az országos diáktanács és a
rektorok országos tanácsának a ké-
rése is megerősítette. 

Így a matematikavizsgát követően minden
diák kapott egy számkódot, és eredményhir-
detéskor a személyi kód, az iskola neve és
az elért átlag fog szerepelni, ami lehetővé
teszi, hogy a diákok teljesítményéről csak a
kód ismerője tájékozódhasson. 
Könnyebb és nehezebb feladatok 

Megyénkben a tegnap tartott matematika-
vizsgán a 4.750 diákból a 123 vizsgaközpont-
ban 4.438-an voltak jelen, akik közül egynek
sem volt hőemelkedése, és a biztonsági intéz-
kedéseket is minden helyszínen betartották –
tudósít a megyei tanfelügyelőség közleménye.
A vizsgáról ezúttal 312-en maradtak távol. 

A matematikatanárok szerint hozzáférhető
tételsort kellett megoldani a kisérettségizők-
nek. A három feladat nagyon hasonló volt
ahhoz a 40 úgynevezett gyakorlóteszthez,
amelyeket hetente közölt a minisztérium.

– A vizsgára összeállított tíz tételsorból az
1-es számút sorsolták ki – nyilatkozta la-
punknak Mátéfi István matematikatanár, a
marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum igazgatója. Érdeklődésünkre el-
mondta, hogy az ígéretekhez híven a
második félév tananyaga nem szerepelt a
megoldandó feladatok között. 

Véleménye szerint az első feladat nem
volt nehéz, a diákok többsége, akik az alap-
műveleteket ismerik, könnyen megoldotta.
Alapszinten hozzáférhető volt a második, al-
gebratétel is. Ebben a tételben hatványokkal,

gyökökkel való műveleteket kellett megol-
dani, és szükség volt a rövidített számítási
képletek ismeretére és alkalmazására. 

A harmadik, mértantétel első kérdései sem
voltak nehezek, kerületet, területet kellett ki-
számítani a képletek ismeretében. Meglepő
volt viszont a két párhuzamos sík közötti tá-
volság kiszámítása, ami nem szerepelt az
utolsó tételmodellekben. A következő alpon-
tok azonban mélyebb ismereteket igényel-
tek, ezt a nagyon tehetséges diákoknak, akik
9-10-es jegy elérésére törekedtek, sikerült
megoldani. Az ötöst valójában minden vizs-
gázó megírhatta, hiszen 30 pont járt az első
feladat megoldására, a következő húszat sem
volt nehéz összegyűjteni, tíz pontot pedig
minden vizsgázó kapott hivatalból.

– A magyar diákok szempontjából meg
kell jegyeznem, hogy a hatos diagramma
szavait nem fordították le magyarra –
mondta Mátéfi István. 

Secăreanu Éva, a marosvásárhelyi Európa
Általános Iskola matematikatanára szerint jó
volt a matematikatétel, a 40 mintateszthez
hasonló, és alkalmas arra, hogy a kisérettsé-
gizők tudásszintjét tükrözze. A tanárnő is
úgy értékelte, hogy az ötöst-hatost nem volt
nehéz elérni, és diákjai beszámolója szerint
vannak, akik tízesre teljesítettek.

Az interneten olvasható értékelésekből is
az derül ki, hogy a maximális jegyet nem
sokan fogják elérni matematikából a mértan-
tétel két utolsó pontjának nehézsége miatt.
Ugyanakkor Sorin Borodi matematikatanár
felhívta a figyelmet arra, hogy a tételek ez-
úttal is túlságosan elméleti jellegűek voltak,
és nem nyújtottak lehetőséget annak bizo-
nyítására, hogy a tanult ismereteket a diákok
hogyan tudják a mindennapi életben alkal-
mazni.

A román diákoknak ezzel lejárt a ciklus-
záró vizsga, ma a nemzetiségi diákok írnak
tesztet anyanyelvből. 

Az eredményeket június 22-én, hétfőn 14
óráig teszik közzé, óvást benyújtani hétfőn
16-19 és kedden 8-12 óra között lehet. A
végső eredményeket június 27-én, szomba-
ton hozzák nyilvánosságra.

Bodolai Gyöngyi



Az utóbbi években a törvény-
módosításokkal nagymérték-
ben megkönnyítették és
felgyorsították az állami gon-
dozásban levő gyermekek
örökbefogadásának folyama-
tát, ugyanis lényegesen lerö-
vidítették az örökbefogadást
megelőző ügyintézés időtar-
tamát. Ennek köszönhetően
egyre több család fogad be
egy, a védelmi rendszerben
nevelkedő gyereket. Tavaly
országszerte több mint 1200,
Maros megyében pedig 48
gyereknek sikerült új családot
találni. Megyénkben jelenleg
249 kiskorú vár örökbe fo-
gadó szülőkre.

Tavaly országszerte több mint 
1200 gyerek talált családra

Június 2-án, az örökbefogadás
napja alkalmából az Országos
Gyermekvédelmi Hatóság által
közzétett 2019-es statisztika értel-
mében országszerte több mint 52
ezer gyerek nevelkedett a védelmi
rendszerben. 31 százalékuk elhelye-
zési központokban, 69 százalékuk
pedig a családi típusú hálózatban
(családi típusú házakban, hivatásos
nevelőszülőknél). Közülük az el-
múlt év végi adatok szerint 3274
gyerek volt bírósági végzéssel
örökbe fogadhatóvá nyilvánítva.
Tavaly országos viszonylatban
1264 gyereket fogadtak örökbe.

Deak Elida, a Maros Megyei
Gyermekvédelmi és Szociális Ellá-
tási Igazgatóság aligazgatója lapunk
érdeklődésére elmondta: tavaly 48
gyereket fogadtak örökbe Maros
megyében, az utóbbi években nö-
vekvő tendenciát mutat mind az
örökbe fogadható, mind pedig azon
gyerekek száma, akik új családhoz

kerültek. Idén eddig 28 gyerek
örökbefogadási eljárása zárult le, és
jelenleg 249 gyerek vár új családra.
Fontos megjegyezni, idén már 42
család fordult az intézményhez,
hogy szeretnék elindítani az örök-
befogadási folyamatot, és jelenleg
33 család az eljárás különböző sza-
kaszaiban van.
Könnyített folyamat, lerövidült 
határidők

Az igazgatóhelyettes rámutatott:
több tényező játszik közre abban,
hogy az utóbbi években növekszik
az örökbefogadások száma: első-
sorban a törvénymódosítások nagy-
mértékben megkönnyítették az
örökbefogadási folyamatot, lerövi-
dültek a határidők, aminek köszön-
hetően valamelyest felgyorsult az
egyébként hosszadalmas eljárás. A
családok felmérésének és a szülő-
ségre való felkészítésnek az időtar-
tama 90 napra csökkent, és az ezt
követően megszerzett bizonylat,
hogy örökbe fogadhatnak egy gye-

reket,  hosszabb időre érvényes.
Ugyanakkor pozitívum, hogy az
örökbe fogadó család valamely tag-
jának összeszokási szabadságot biz-
tosít a törvény, függetlenül a
gyermek életkorától, és erre az
időre havi juttatás jár. Ugyanakkor
az utóbbi években számos kam-
pányt szerveztek – itt Maros me-
gyében is –, amelyeknek a célja az
örökbefogadás népszerűsítése volt.

Érdeklődésünkre Deak Elida ki-
fejtette: a Maros megyei örökbefo-
gadási eseteket elemezve az derült
ki, hogy 2019-ben az átlagidő, ami
alatt megkaptak a családok egy gye-
reket, 362 nap, a legrövidebb idő-
szak pedig nyolcvan nap volt. Ez
nagyban függ attól, hogy milyen el-
várásai vannak az illető családnak,
hiszen sok esetben elhúzódik, amíg
sikerül megtalálni a számukra meg-
felelő gyereket, illetve attól is, hogy
az igazgatóság szakembereinek ho-

gyan sikerül felkészítenünk a csalá-
dot. Vannak helyzetek, amikor ér-
deklődnek a leendő szülők, de
végül jóval később adják le a kér-
vényt, de az is előfordul, hogy csak
egyik házastárs szeretne örökbe fo-
gadni.

Felvetésünkre, hogy sok örökbe
fogadó pár a szülőségre való felké-
szítés hosszadalmas menetére pa-
naszkodik, az aligazgató
hangsúlyozta, hogy a szakemberek
szerint ezeknek a találkozóknak,
felkészítőknek nagy jelentősége van
a gyerek, illetve a család jövőjére
nézve, hiszen nagyon fontos dön-
tésről van szó, amire fel kell őket
készíteni. Vannak országok, ahol
évekbe telik a folyamat, a hatósá-
goknak meg kell bizonyosodniuk
afelől, hogy a gyerek a lehető leg-
jobb helyre kerül. Tavaly két eset
volt a megyében, amikor utólag
meggondolták magukat az örökbe
fogadó szülők, és a gyerek vissza-
került a rendszerbe.
Nem mindenik gyerek fogadható
örökbe

Az állami gondozásban lévő gye-
rekek nagy részét nem nyilvánítják
örökbe fogadhatónak, mivel például
időnként látogatják őket a szüleik,
viszont az anyagiak, a lakhatási kö-
rülmények hiánya vagy egészségi
okok miatt nem tudnak róluk gon-
doskodni – a hazai gyermekvédelmi
rendszerben található legtöbb gyer-
mek nem fogadható örökbe.

Minden gyerek esetében, aki a
rendszerbe kerül, készül egy egyéni

terv a jövőjére nézve, amely a gye-
rek családba való visszahelyezését
tartja szem előtt, viszont ha a vér
szerinti családban nem alakulnak ki
időközben azok a feltételek, ame-
lyek ezt lehetővé tennék, azon kell
elkezdeni dolgozni a családdal,
hogy a gyerek örökbe fogadhatósá-
gát lehetővé tegyék.

Az igazgatóhelyettestől meg-
tudtuk, hogy Maros megyében a
védelmi rendszerben közel 1700
gyerek nevelkedik, közülük jelen-
leg 249 örökbe fogadható. A csa-
ládra váró gyerekek életkora
változó, a pár hónapostól a tizen-
évesig minden korosztályból és
több etnikumból vannak kisko-
rúak. 

Ha valaki gyereket szeretne
örökbe fogadni, akkor a lakóhely
szerinti illetékes gyermekvédelmi
igazgatóság örökbefogadással fog-
lalkozó osztályát kell felkeresnie.
Ott tájékoztatják a szükséges lépé-
sekről és a leadandó iratokról. Az
örökbefogadásra jelentkezők egy
szociális és pszichológiai felmérési
folyamaton mennek át, és felkészí-
tőn vesznek részt, amelynek végén
megkapják azt az igazolást, amely
feljogosítja őket arra, hogy gyere-
keket fogadjanak örökbe. Az igazo-
lás megszerzése után következik a
számukra megfelelő gyermek kivá-
lasztása. Ha kerül olyan gyermek a
rendszerben, akit a család elfogad,
akkor haladhat tovább a folyamat,
azaz elkezdődhetnek a találkozások
az összeszokás érdekében.

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála
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Június 2. az örökbefogadás napja
Megyénkben 249 gyerek vár új családra

Tudom, furcsán hangzik a cím, de most
fölöttébb hasznos, mert eddig nem is gondol-
tunk rá, legfennebb akkor, amikor megbete-
gedett. Lehet, jobban hangzik úgy, hogy
érezzünk bele ebbe a vitális szervünkbe, az
jobban fedi a valóságot, és sokat segíthetünk
vele magunkon.

A légzés nélkül az emberi léttapasztalat el-
képzelhetetlen. Bármit teszünk, lélegzünk
közben. Akárcsak a gravitáció, a legalapve-
tőbb erő, mely minden egyes légzésnél egye-
nesen, egyensúlyban tart bennünket a
nehézségi erő terében. Ez a két elsődleges
funkció, a légzés és a gravitációhoz való vi-
szonyunk szorosan összekapcsolódik egy-
mással.

A légzés tudatunktól, akaratunktól függet-
len, automatizált folyamat. A természetes lég-
zés előfeltétele a belégzést szolgáló izmok
szabadsága, illetve az, hogy ezeknek az iz-
moknak a működésését más izomaktivitások
ne befolyásolják negatívan. Ezen a ponton
kap nagy szerepet az emberi test tartása,
struktúrája, a gravitációhoz való viszonya. A
légzés veleszületett képességünk; feltevődik
a kérdés, miért lélegeznek mégis helytelenül
az emberek? ,,A légézés automatizmusát tu-
datosan felülírhatjuk, gyakoriságát, ritmusát,
mélységét szabályozhatjuk. Ezt tesszük pél-
dául, ha beszélünk vagy énekelünk. Vagyis a

légzés akaratlagos, és igényli a figyelmünket.
A tudattalan szabályozás viszont ellenállha-
tatlanul felülkerekedik, ha a vér szén-dioxid-
szintje a kritikus érték fölé kerül. Nagyobb,
vagy hirtelen erőkifejtést igénylő mozdulatok
(fizikai munka, erő, tánc) közben sem lehe-
tünk igazán urai a légzésünknek, sőt, a légzés
erőltetett kontrollja gátolhatja a szabad moz-
gást” (Révész Sándor rolfer). Sokan felteszik
a kérdést, hogy a hasi vagy a mellkasi légzés
megfelelőbb? A szakember véleménye sze-
rint a légzésnek nincs egyértelműen kitünte-
tett hasi vagy mellkasi iránya, az mindkét
irányba történik. A hasi légzést a paraszimpa-
tikus, míg a mellkasit a szimpatikus ideg-
rendszer stimulálja. Stresszes helyzetben az
előbbi, míg apatikus helyzetben az utóbbi
válhat hasznunkra. Általános problémát
okoz, ha az egyensúlyából kibillent testszer-
kezet az állandó bizonytalanság érzete miatt
kilégzéskor nem lazul el, nem tudja elengedni
magát. Ebben az esetben a kilégzést, mely
normálisan izomráfordítás nélkül történik, a
kilégzőizmok erőltetik. A gerincoszlop for-
mája, stabilitása, tartása és a légzés belső
mozdulata tehát szorosan összefüggő, egy-
mást kölcsönösen befolyásoló, egymásra erő-
teljesen ható jelenség. Ennek kapcsán fontos
megjegyezni, hogy a légzőgyakorlatokat
megfelő testtartásban kell végezni. De még
mielőtt a konkrét gyakorlatokra térnénk, le
kell szögezni egypár gyakorlat-végrehajtási

szabályt. A nap bármely részében végezhe-
tünk légzőgyakorlatokat, de a legmegfelelőbb
a reggeli és az esti vagy késő délutáni gya-
korlás. Dr. Papp Lajos szívsebész professzor
egyik, YouToube-on elérhető előadásában, a
jelenlegi helyzetre való tekintettel óránkénti
gyakorlást javasol a tüdő kiszellőztetésére
(Dr. Papp Lajos: Segíts magadon, és az Isten
is megsegít). A legfontosabb, hogy ne gyako-
roljunk teli hassal vagy éhesen. Javaslata: az
étkezések előtt egy óra, az étkezések után 3
óra kell elteljen a gyakorlás előtt. Gyakorol-
junk friss, szabad levegőn, a természetben
vagy nyitott ablaknál. A gyakorlatokat teljes
koncentrálással végezzük, belégzéskor és ki-
légzéskor is mentalizáljuk a levegő útját, a tü-
dőnk tágulását s azt, amit pillanatnyilag
érzékelünk. Tartsuk tiszteletben a fokozatos-
ság elvét. Egy gyakorlás időtartama 10-15
perc, de egyénileg lehet több vagy kevesebb
is. A kifejtett hatásuk kapcsán a légzőgyakor-
latokat több kritérium szerint osztályozhat-
juk: vannak nyugtató hatásúak, frissítő,
élénkítő, immunerősítő, tisztító, kontrollfej-
lesztő hatásúak. Végezhetjük állva, járás,
futás közben, ülve, fekve vagy különböző
más testhelyzetekben. De összekombinálhat-
juk könnyű torna- vagy jógagyakorlatokkal
is. Pozitív hatását pillanatok alatt tapasztalni
fogjuk, de később is jobban érezzük magun-
kat, tudatosabbak, kiegyensúlyozottabbak le-
szünk. Indulásból lássuk, hogy végezhetünk

légzőtornát sétálás közben (a mindennapi séta
kötelező hozzá).

Főleg időseknek (de bárkinek) ajánlom:
lassú séta közben kezdjük el számolni a lé-
péseinket, irányítsuk a figyelmünket erre,
majd figyeljük meg, hogyan lélegzünk ez
alatt a kellemes tevékenység alatt. Számoljuk
meg a légzésünket is, és hangoljuk össze a lé-
péseinkkel. Könnyen kialakíthatunk egy
egyéni ritmust, ami nem megerőltő, de egy
ütemet igényel. Például először négy lépésre
beszívjuk a levegőt, négy lépésre kifújjuk. Ha
ez könnyedén megy, és nem okoz fáradtsá-
got, akkor levegőszünetet (apné) is beikta-
tunk a be- és kilégzések közé. Tehát négy
lépés: beszívás, négy lépés: visszatartás, négy
lépés: kifújás. Ezt gyakorolhatjuk pár napig,
és ha megy, akkor beiktatunk egy légzésszü-
netet a kifújás után is. Tehát négy lépés be-
szívás, négy lépés bent tartás, négy lépés
kifújás, négy lépés tartás (légzésszünet). A jó-
gában 4x4-esnek hívják. Ha ez az ütem már
könnyedén végezhető, a számolást fokozato-
san növelhetjük 6x6, 8x8 vagy 10x10-es
ütemre is, de csak ha nem fárasztó. Ezt pár
nap alatt be lehet gyakorolni, s bár megmo-
solyogtatóan könnyűnek tűnik, tapasztalni
fogjuk, hogy nem is olyan egyszerű, de ha be-
gyakoroltuk, már számolás nélkül is megy, és
alaposan kiszellőzteti a tüdőnket, a figyel-
münket befele fordítja, így fejleszti az ön-
kontrollt, és szervesen kiegészíti a sétát is. 

(Számos hasznos gyakorlat ismertetése kö-
vetkezik a folytatásban.)

Bogdán Emese

Nézzünk szembe a tüdőnkkel (magunkkal)!

Illusztráció



Sok kislány álmodik arról, hogy ha
majd egyszer nagy lesz, sikeres éne-
kesnő lesz. Legtöbbjüknek ez csak
álom marad, Koszorús Krisztinának – Ko-
szikának, ahogy mindenki ismeri –
azonban ez az álma valósággá is vált,
a zenész családban felnőtt lány mára
sikeres énekesnő, fiatal kora ellenére
már most igen gazdag szakmai múltat
tud maga mögött, nemcsak ország-
szerte, hanem külföldön is ismerik és
szeretik, nemzetközi jazzfesztiválo-
kon több ízben nyerte el a legjobb
énekesnek járó díjat. Zenéről, dal-
szerzésről, illetve arról kérdeztük, mi-
lyen új kihívások elé állítja a
művészeket a jelenlegi helyzet, ami-
kor nincsenek fesztiválok, tömegren-
dezvények, de még a szórakozóhelyek
ajtaján is lakat van.

– Sok kislány álmodik arról, hogy ha
majd nagy lesz, sikeres énekesnő lesz. Neked
– tehetségednek és kitartó munkádnak kö-
szönhetően – ez sikerült. De hogyan is lett a
„szerelmed” a zene? Már gyerekként is von-
zott a színpad, a muzsika?

– Igen, én is már egész kicsi koromban be-
leénekeltem a samponos flakonba az akkori
álmaim és vágyaim, mint annyi velem egy-
korú kislány. Talán nekem azért sikerült ezzel
foglalkoznom felnőttkoromban is, mert a mi
(főként) népzenész családunkban ez volt a
természetes, ezért szinte észrevétlenül lettem
énekes, zenész. Sokáig nem tudtam, hogy
nem mindenkinek a szülei öltöznek furcsa ru-
hákba és mennek kiszállásra, illetve a színpa-
don szép ruhákban táncolnak, énekelnek, és
elbűvölik a embereket. Azt sem tudatosítot-
tam, csak később, hogy nem mindenki a vi-
lágon játszik valamilyen hangszeren. Első
osztályba menet édesapám mondta: „Kriszti-
nám, megyünk iskolába, milyen hangszerre
menjünk, hegedűre vagy zongorára?” Én
meg gondolkodás nélkül vágtam rá, hogy he-
gedűre, mert arról tudtam, mi az, láttam, mit
kell vele csinálni. Így lett az első választott
hangszerem édesapám hangszere, a hegedű,
a második választott hangszerem pedig édes-
anyám „hangszere”, a hang.

– Hegedűművészetet tanultál, de a nép-
dalfeldolgozásoktól a jazzen át a bossa no-
váig számos zenei műfajban kipróbáltad
már magad. Melyik áll hozzád a legköze-
lebb?

– Ez minden interjú legnehezebb kérdése.
Mindenik az én világom. A zenei anyanyel-
vem valószínűleg a magyar népzene, ami a
legváratlanabb pillanatokban bugyborékol fel
bennem különböző formákban, és amit vi-
szek magammal mindenhová, mutatok, taní-
tok mindenkinek, akit érdekel, fesztiválok
színpadaira, nemzetközi jazzfesztiválokra,
show-műsorok backstage-ébe, Kanadába,
vagy épp ahová „sodor a szél”. Viszont az ér-
deklődésem minden zene és minden nép ze-
néje felé hajt: szeretem a román, a cigány, a
szerb, a makedón, szóval a balkáni, ugyanak-

kor az argentin, a kubai zenét is, hogy csak
néhányat említsek. Meg persze a pop, a reg-
gae, indie, funk, disco, motown, blueszenét,
és még sorolhatnám.

Most leginkább a balkáni zenék, a latin stí-
lusok és a jazz áll a legközelebb hozzám a
saját dalaink mellett, a Szász Csabával közös
duónk is ezekre épül. A jazz nagy kihívás a
zenészek számára – egy folyton megújuló stí-
lus, ami az improvizációra épül: egy komoly-
zenész rémálma. Mások számára viszont pont
a szabadság, a meglepetés ereje az, ami ma-
gával ragad ebben a műfajban. Rétegzenéről
beszélünk, ami elmélyült tudást igényel az
előadó részéről, és a hallgató által átélt él-
ményt is fokozza, ha érti, mi történik előtte a
színpadon. Éppen ezért nem mindenkinek
való, és nem is mindenkinek a szája íze sze-
rinti. Egy biztos: ha zenészként belekóstolsz
és ráérzel, akkor menthetetlenül az lesz az
összehasonlítási alap, az inspiráció és az as-
piráció, a cél.

Persze emellett nagyon szeretek más mű-
fajokat énekelni, amit ki is élek mint külön-
böző projektek meghívottja, például gyakran
énekelek tangókat. Van egy tangóműsorunk
a Tiberius Quartettel, amivel már Kanadát is
megjártuk, és Cári Tibor Tango Orchestrájá-
nak is szoktam meghívottja lenni, illetve egy-
szer a Budapest Jazz Orchestra vendége is
lehettem.

A zenekarral egy erősebb hangzást képvi-
selő, eklektikus, főleg talán a funkra, jazzfolk
fusionre és a reggaere hasonlító hangzásunk
van a banda vegyes hangszeres összetételé-
nek és a tagok temperamentumának is kö-
szönhetően, viszont a dalokat én írom Csaba
segítségével, szóval mindenképp az én vilá-
gomnak mondanám.

– A csapatoddal hogyan kerültetek össze?
– Már kisiskolás éveinkben ismertük egy-

mást a zenekar nagy részével, és már zenél-
tünk együtt más projektekben. Aztán az
egyetem befejezésével, az akkori zenekarom
felbomlásának és a hazaköltözésemnek be-
tudhatóan elkezdtünk Csabával kettesben
muzsikálni, majd kicsi idő múlva úgy döntöt-
tünk, kibővítjük a duónkat. Ez 2011-ben volt,
ekkor alakult a Koszika & The HotShots. Az
akkori felállás különbözött a mostanitól, Vil-

helem Andrást az azelőtti zenekarból csaltuk
át, Ötvös Ajtony, akkori dobosunk ma is a ze-
nekari család tagja, csak most a technikai te-
hetségét kamatoztatja. Ehhez a négyeshez
csatlakozott szinte a legelején László Cristina
billentyűs, akivel első osztálytól iskolatársak,
évfolyamtársak, majd barátnők lettünk. Mi-
után 2012-ben a dobosunk kiköltözött kül-
földre, a zenekar szünetelni kényszerült, mi
kettesben folytattuk Csabával, és elkezdtünk
a jazz felé kacsintgatni. Kis idő múlva a bá-
tyám, Kálmán került a bandába dobosként,
amivel egy álmom valósult meg, majd őt kö-
vette Zonda Attila basszusgitáron 2013-ban,
és ezzel egyidejűleg a stílusunk is megválto-
zott: ekkoriban kezdett el bennünk kihajtani
a jazz. Két év után a bátyám úgy döntött,
egészségi okokból nem folytatja a zenekar-
ban, és ekkor került a mostani dobosunk,
Asztalos Zsolt a bandába. Itt le is írtunk egy
egész kört, hiszen Zondát és Asztit hívtam
életem legelső zenekarába 16 éves fruskaként
2006-ban Galooshka néven. (Nem is mertem
elgondolni, hogy elvállalják, és azt főleg
nem, hogy 15 év múlva is együtt fogunk ze-
nélni!) Éltes Áron szaxofonon 2015 óta fű-
szerezi a zenekart pikáns szólókkal és jó

viccekkel; a legújabb adalékunk pedig az új-
zélandi, Grammy-nominalizált, most Maros-
vásárhelyen élő és alkotó Vaughn Roberts
trombitás, aki a két fúvoshangszerre hangsze-
relt ízes betétekkel spékelte meg a zenei sa-
látánkat.

– A Megasztárban, valamint a Románia
hangja tehetségkutató műsorokban is sze-
rencsét próbáltál. Sokan dobbantási lehető-
ségként tekintenek ezekre, de külső szemmel
úgy tűnik, árucikket faragnak a művészből,
és ezáltal elvész az igazi egyénisége, egyedi-

sége. Te, fiatal tehetségként,
hogyan élted meg az ott töltött
időt?

– Hasznos is lehet, és rossz
is. Hosszú távon szerintem
csak ront a piacon, mert a le-
cserélhetőséget hirdeti. Való-
ban árucikként tekintenek rád,
eladhatósági potenciált keres-
nek, hogy a célközönségük
szórakoztatásának megfelelő
produktumot nyújtsák veled,
hiszen ez biznisz. De ha min-
den szerencsésen összeáll,
akkor jó lehet a művésznek is.
A Vocea Românieit én nagyon
élveztem amúgy, kíváncsi vol-
tam, hogyan működik egy
olyan óriási gépezet azon túl,
amit mi a képernyőn látunk.
Nagyon vonzott, hogy élő ze-
nekarral lehetett zenélni (na-
gyon jó zenészek, pazar
élmény!), valamint a blind au-
dition forma. Nem bántam
meg, hogy elmentem, sokat

tanultam, láttam, hallottam, tapasztaltam, sok
havert szereztem, és sokat koncerteztem
abban az évben Horia Brenciuval és 14-tagú
zenekarával.

– Mint utólag kiderült, mégsem volt szük-
séged arra, hogy tehetségkutatók révén válj
sikeressé, hiszen tehetségednek és kitartó
munkádnak köszönhetően érted el ezt,
három alkalommal is elnyerted a Legjobb
Énekes díjat nemzetközi jazzfesztiválokon...

– Bartók Béla azt mondta állítólag, hogy a
versenyek lovaknak valók, nem művészek-
nek. Sokszor eszembe jut ez, viszont nem ta-
gadhatom le azt sem, hogy szakmai
szempontból minden versenyt egy előrelé-
pésként élek meg. A zene performance is, ott
helyben alkotsz, szülsz a közönségednek. Én
amikor félek valamitől, akkor megpróbálom
valahogy motiválni magam, hogy mégis meg
merjem csinálni azt a valamit, amitől tartok.
Például a jazzel ismerkedve, klasszikus zenei
neveltetésben részesülve, döbbenten tapasz-
taltam, hogy Csabának milyen könnyedén,
spontánul megy az improvizálás a gitáron (ő
autodidakta), csak úgy ömlik belőle. Én meg
egyenesen féltem, rettegtem improvizálni,
mert egy olyan buta misztikus köpenyt von-

tunk köréje mi, (klasszikus-) zenészek. De
tudtam, hogy ezt akarom, muszáj lesz kez-
deni ezzel valamit, szóval, hogy nyomás alá
helyezzem magam, beneveztem a marosvá-
sárhelyi nemzetközi jazzfesztivál keretében
meghirdetett versenyre. Aztán ahogy közele-
dett a dátum, összehívtam a zenekart. Öt kö-
telező dalt kértek a versenyen, kezdtük venni
őket elölről, én meg énekeltem, tudva, hogy
mindjárt itt van az „imprókör”, és én még
nem improvizáltam soha. Aztán jött a szóló,
és én improvizáltam. Már nem tudom, milyet,
biztos nem jót, de megcsináltam. Valahogy
megkeresem magamban azt az énemet, aki
annyira bátor, hogy ezt a kihívást elfogadja,
és dolgozom azon, hogy akkor, az a pillanat
jól sikerüljön a körülményekhez képest, és
mégis azoktól függetlenül. Aztán megnyer-
tem a legjobb énekesnek járó díjat, és azt
mondtam, jó, lássuk mi lesz a következő
ilyen élmény. A szebeni jazzfesztivál volt (az
egyik legkeményebb): a legjobb vokalista,
majd következett a Johnny Răducanu Jazz-
fesztivál (itt már komoly díjak vannak): a leg-
jobb énekes szólista. Rendben, mondtam
akkor magamban, ebből elég, és a következő
kihívás után néztem: hogyan írjunk saját da-
lokat.

A valódi szakmai megmérettetés tehát sze-
rintem inkább az, hogy rendszeresen nívós,
kidolgozott programmal jelenj meg az élő
koncertjeiden, és ott százszázalékosan telje-
síts, mintsem, hogy ezeken a versenyeken
meddig jutsz el.

– Mindig is érdekelt: hogyan születnek a
saját dalok, hosszú ideig érlelődik benned a
mondanivaló, vagy egy-egy markánsabb él-
mény hatásaként látnak napvilágot?

Menyhárt Borbála
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(Folytatás a 7. oldalon)



A házias ízek mellé 
készítsünk finom 

bodzaitalt!

Bodzazselé kicsit másképp (naranccsal-citrommal)

60 darab bodzavirágot 3 l vízzel kb. 20 percig főzünk
(megmosott bodzavirágokat használunk, de óvatosan mossuk
őket, vigyázzunk az értékes pollenre), majd leszűrjük. A vi-
rágot jól kinyomkodjuk. Két nagy darab narancsot és három
citromot megtisztítunk, gerezdekre szedjük, a hártyától meg-
tisztítjuk, felkockázzuk, 50 dkg cukorral 2 dl vízzel puhára
főzzük. Botmixerrel kidolgozzuk, egy üveg almapürét adunk
hozzá (ha nincs, két nagyobb almát felkockázva, a 
naranccsal és a citrommal együtt megfőzzük). A 3 l léhez
hozzáadjuk a gyümölcsös masszát,1,7 kg cukrot, 2 tasak cit-
romsót. Kb. 40-50 percig főzzük. 20 dkg cukrot összevegyí-
tünk 5 tasak zselatinnal vagy 7 evőkanál biopektinnel, és a
fövő sziruphoz adagoljuk. Steril üvegekbe töltjük, légmente-
sítjük. Nem használunk befőzőport.
Gombaleves

Egy nagy fej hagymát apróra vágunk. 50 dkg gombát (há-
mozatlanul) felszeletelünk, megsózzuk, borsozzuk. 10 perc
alatt, folytonos kevergetes mellett puhára pároljuk.

Vizet nem töltünk rá, mert enged annyi levet, amennyi
szükséges.

Egy evőkanál lisztet, ízlés szerint pirospaprikát hintünk rá.
Feltöltjük vízzel (én kb. 2 l vizet adtam hozzá), emellett 4

leveskockát, 2 murkot karikára vágva, és jókora darab zellert
felkockázva. Ezekkel együtt puhára főzzük.

Egy tojásból, lisztből tésztát gyúrunk, és belecsipkedjük.
Amikor minden összefőtt, ha szükséges, még fűszerezzük,

majd jó csokor petrezselyemzöldet apróra vágunk, és a leves-
hez adjuk. Miután a tányérba kitöltöttük, chilikrémet adha-
tunk hozzá. Aki kedveli, tejfölt is tehet bele.
Zsenge zöldborsófőzelék

Egy kisebb fej hagymát olajon megdinsztelünk egy reszelt
murokkal, kevés pirospaprikaport szórunk rá, hozzáadunk 1
liter friss zöldborsót. Feltöltjük vízzel annyira, hogy a víz ne
lepje el a zöldborsót, mert hamar megpuhul. Egy mokkáska-
nál citromlevet adunk hozzá, ettől a zöldborsó nem veszíti el
szép zöld színét, de az étel sem lesz savanyú. Megsózzuk,

borsozzuk, majd 1 doboz (4 dl) főzőtejszínt (én a növényi fő-
zőtejszínkrém mellett tartok ki), 1 kávéskanál paradicsom-
pürét, kevés vagdalt zöldkaprot, jó marék zöldpetrezselymet
felaprózva hozzáadunk. Jó krémesre főzzük pár perc alatt.

Ízlés szerint utófűszerezés is jöhet, mindenki ízlése szerint
tehet hozzá még sót, borst, kevés vegetát. Tükörtojással, fa-
sírttal vagy rántott hússal fogyaszthatjuk.
Finom csülök aranykrumplival

A füstölt
csülköt egy
fazékba oda-
tesszük főni.
1 fej hagymát,
1 fej fokhagy-
mát, 3 babér-
levelet, 1
evőkanál sze-
mes borst, 2
dl vörösbort
adunk hozzá.
Kb 3-4 óra
alatt puhára
főzzük, le-
szűrjük, picit
k i h ű t j ü k ,
majd kívül
mustár-méz-
fokhagyma-
keverékkel jól
bedörzsöljük.
Egy tepsibe
kevés olajat
töltünk, a kö-
zepébe he-
lyezzük a csülköt, majd körberakjuk a megfőzött krumplival,
amit meghámozunk és a kisebbeket kettőbe, a nagyobbakat
négybe vágjuk. A krumplikat és a csülköt is olvasztott kacsa-
zsírral és 1 dl fehér száraz borral meglocsoljuk. A krumplira
kevés vegetát és borsot is szórhatunk. Vagdalt petrezselyem-
zöld is szórható rá, vagy kevés rozmaring. Ezt követően le-
fóliázzuk, és a lerben 15 percig fóliával, majd azt levéve még
10 percig szép pirosra sütjük. Nagyon finom, omlós hús. Jó
étvágyat kívánok!
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Rózsa Enikő

– Van olyan, ami évek óta érlelődik ben-
nem, aztán kibukik 5 perc alatt, van olyan is,
ami néhány nap, hét, és sajnos van olyan, ami
meg sem születik soha. Az ötlet megszületése
után kezdődik az igazi meló: meghangsze-
relni, kidolgozni részleteiben, gyakorolni,
stúdióban feljátszani hangszereket, feléne-
kelni, utómunka, mix-maszter, klip. Hú, de
hosszas! Ezért a kedvenceim azok, amelyek
spontánul készülnek. Így írtam dalt a Double
Rise fesztiválnak, a szatmári utcazene-fesz-
tiválnak, a Jazz in the Parknak, a Marosvá-
sárhelyi Diáknapoknak, a Marosvásárhelyi
Könyvvásárra az OLvasni jót, de írtam édes-
anyámnak szülinapjára és még Ferencz Nó-
rikának is.

A karantén idején is több dal mocorgott,
mocorog bennem, most dolgozunk rajtuk.
Két magyar dalról van szó, amelyeket mély-
ségesen befolyásolt a karanténhelyzet és a
vírus. Az ötlet hamar megszületett, de ahhoz,
hogy a dal formát ölthessen, kiépítettünk egy
házi stúdiót a karantén alatt, és mindent mi
játszunk el, de attól tartok, mire kész lesz,
nem lesz már aktuális. Ez ilyen. Dalszerző-
ként picit amúgy mindig a múltadban élsz, a
múltad dalait játszod, sok dal már nem is ak-
tuális számodra, már máshol jársz, más zenei
univerzumokban, vagy más érzelmi galaxi-
sokban, de aztán a dal valahogy visszavará-
zsolja azt az érzést minden alkalommal,
amikor előadod. Hihetetlen érzés és nagy-
szerű dolog ettől ez a „meló”.

– Gyakran halljuk, hogy külföldön a
sztárzenészek hatalmas gázsikat zsebelnek
be, de a hazai viszonyok közepette van-e ki-
törési lehetősége egy tehetséges fiatal ze-
nésznek, mint te, van-e esélye itt,
Romániában megélni a zenéből?

– Én már 2011, az egyetem befejezése óta
mondhatni a zenéből élek. A kitörési lehető-
ségről nem tudom, mit mondjak, biztos lehet-
séges, mert van, akinek sikerült. Én valahogy
kicsit úgy vagyok vele, hogy ha mindenki
„kitör” (ha messzibb nem, akkor Magyaror-
szágig), akkor ki marad itthon? Sajnos azt ta-
pasztalom, hogy az emberek is értékesebbnek
látnak valamit, már csak azért, mert Magyar-

országról importáljuk, még ha amúgy gyöke-
reiben erdélyi is. Ezt szítja az, hogy az erdélyi
magyar emberek főleg magyarországi médiát
fogyasztanak, és egyszerűen megfeledkezünk
az itthoni értékeinkről. Lemennek teljes er-
délyi fesztiválok egyetlen „hazai” fellépő nél-
kül, és ez kár, mert itthon is vagyunk még
néhányan, de már egyre kevesebben, mert
mindenki kifelé kacsinthat, ahol majd „sztár”
lehet.

De bízom abban, hogy a vásárlásba és a fo-
gyasztási szokásainkba úgy általában beáll
egy új ideológia, és inkább a helyit részesít-
jük előnyben, inkább az itthonit segítjük, a
kisembert, a kistermelőt, a helyi zenészt.

– Hogyan néz ki szakmai szempontból egy
éved? A fesztiválok miatt, gondolom, forgal-
masabb a nyári időszak, de télen milyen le-
hetőségek vannak, klubokban, kávézókban
is rendszeresen felléptek?

– A nyarak nagyon húzósak, úgyhogy
évről évre tudatosan figyelnem kell a szerve-
zésnél, hogy ne vállaljak kamikázé-hétvégé-
ket. Volt egy-egy olyan, hogy
Nagyvárad–Câmpina–Budapest egymás

utáni napokon, és az nem kevés kilométer és
óra. Télen klubozunk, kávézózunk, decem-
berben karácsonyi vásárok, meg néhány cég-
buli, esetleg szülinap. Mostanra kicsit kinyúlt
a fesztiválszezon, vannak késő őszi jazzfesz-
tek is az országban, vagy egyéb különleges
koncertek, események. De télen mi is inkább
hibernálunk, illetve én szeretem az esőt és a
hideget – bentről a melegből: bekuckózom és
alkotok.

Ezenkívül mindannyian tanítunk, van, aki
intézményesen, van, aki függetlenül, nekem
is vannak magándiákjaim, és az Erdélyi tévé-
nél is dolgozom.

– A jelenlegi helyzet – amikor hónapok
óta nincsenek koncertek, fellépések, a klu-
bok zárva vannak, tömegrendezvényekre
előreláthatólag az idén nem kerülhet sor –
új kihívás elé állította a zenészeket, akiknek
a fellépések jelentik a megélhetést. Vannak,
akik online zenélnek, és pénzátutalással tá-
mogatni lehet őket, olyanok is, akik termé-
keket hirdetve zenélnek. Szakmai
szempontból ti hogyan próbáljátok átvé-
szelni ezt az időszakot?

– Mi is zenélünk online, a karantén ideje
alatt vasárnaponként jelentkeztünk dalkérős,
adományozós vasárnap esti Facebook live-
jainkban felváltva a Koszorus Krisztina Ko-
szika oldalról meg a zenekar oldaláról. Segí-
teni is szerettünk volna: a beérkezett összeg
felét a Divers és az Alpha egyesületnek küld-
tük tovább, amelyek a Covid Aiddel közösen
meleg ételt osztottak a rászorulóknak. Ezen-
kívül több online koncertfelkérésnek, videó-
bejelentkezésnek tettünk eleget, volt, amelyre
fizettek is adományokból. Készítettünk vi-
deót vagy koncertet, videóbejelentkezést az
amszterdami Stay Home Music Festivalnak,
a főleg amerikai Socially Distant Fest Face-
book-csoportnak, az Erdélyi tv-nek, a buda-
pesti Magyarság Házának, felléptünk a
Bagossy Brothers online fesztiválján, a Di-
vers egyesület online majálisán, a Stone Hill
gyereknapi online eseménysorozatán, a Pap-
rika Rádió 4fal 2dal projektjében, az erdélyi
Maradj otthon! fesztiválon, valamint több kö-
zösségi éneklős projektben vettünk részt,
volt, aminek a zenei alapját is mi készítettük
teljes egészében (a Vásárhelyi Forgatag La-
zítani c. videójának pl.). A külföldi csopor-
tokban és fesztiválokon teljesen természetes
az adományozás, PayPalen meg Revoluton
óriási meglepetésünkre summás adomány
gyűlt össze szinte minden egyes bejelentke-
zésünk után. Most valószínűleg még több ze-
nész, művész fog a közösségi finanszírozási
formához fordulni, és jobban el fognak ter-
jedni az olyan platformok, mint pl. a 
Kickstarter, az  Indiegogo, vagy különösen a
Patreon – aminek én nagyon örülök, mert
nagy rajongója vagyok az ötletnek, és szeret-
ném, ha itt is lenne hagyománya. Arról van
szó, hogy magánszemélyek támogathatják a
kedvenc előadóikat havonta, vagy per kreáció,
egy általuk meghatározott összeggel, amelyért
az előadótól különböző exkluzív tartalmat
kaphat a támogató: pl. ki nem adott dal rész-
lete, dalszöveg, ingyenes kotta, nem látott
fénykép, postán küldött CD vagy árucikk stb.
Valahogy úgy képzelem a Patreon patronjait,
mint annak idején a mecénásokat, és tetszik
az ötlet, hogy ember az embert segíti.

(Folytatás a 6. oldalról)



Hollandia a tulipánok országa. Fél évezre-
des múltra tekint vissza a holland tulipánkul-
túra. Az Atlanti-óceán partján az 1500-as
évek első felében rohamosan terjedt el az új
virág. Még nem is volt idejük a hollandoknak
a perzsa toliban szót is saját nyelvük gyöke-
rébe oltani, máris kitört a virágőrület. A tuli-
pánnemesítés nemzeti specialitássá vált. A
virághagymák ára mai szemmel nézve is az
egekbe ugrott. Csak ámulni lehet, mi mindent
adott oda egy-egy rajongó egyetlen nemesí-
tett tulipánhagymáért: egy kézműves ember
tízéves jövedelmébe került egy hagyma. Egy
másik leírás szerint 4 tonna búzát, 8 tonna
rozst, 4 hízott ökröt vagy 8 hízott disznót, 12
birkát, 500 liter bort, 950 liter sört, 2 tonna
vajat, 500 kg sajtot, egy ágyat, egy öltözet
ruhát és egy ezüst ivókupát kellett elfuva-
rozni a virágnemesítőhöz azért, hogy valaki
boldog tulipántulajdonossá váljon (adatok
forrása: Origo). 1637-ben aztán valakik meg-
elégelték ezt a túlzást, és nyélbe ütötték a
világ (talán) első gazdasági válságát, amivel
porig alázták a tulipánhagyma árát, és mind-
össze egy könnyfakasztó vöröshagymával
tették egyenértékűvé. Ezt a korszakot eleve-
níti fel Alexandre Dumas romantikus regé-
nye, A fekete tulipán.

Hollandia azonban nem csak a tulipánok-
ról híres. A hollandok kitűnő tengerészek is,
akik nem csak az óceánok fölött voltak sike-
resek, hanem a megmaradás hihetetlen aka-
raterejével területeket hódítottak meg az
óceántól.

Egy különleges tehetségű holland zseni
épp a tulipánőrület idején írta be nevét az
akkor születő ország, a technika és a zene tör-
ténetébe.

Simon Stevin neve mára kevesek számára
ismert – talán inkább a holland történészek és
zenészek emlékeznek rá. 1548-ban született
Bruges-ben, a mai Belgium területén. Abban
az időben ezek a kis államok spanyol fenn-
hatóság alatt álltak, de már megfogalmazó-
dott az önállósodás gondolata. Simon Stevin

gyerekkoráról keveset tudunk. A holland ku-
tatók csak feltételezik, hogy református elvek
szerint nevelték. Ha mesét írnának a huszon-
éves fiatalemberről, az bizonyára úgy kez-
dődne, hogy nyakába kanyarította a
tarisznyáját, kezébe vette a vándorbotot, és
elindult szerencsét próbálni. Egész Lengyel-
országig tartott az útja. A vándorlás hat éve
alatt (1571–1577) az aranynál is értékesebb
kincset szerzett: bölcsességet. Egy szép este
a fáradt fiú megérkezett „szülőfalujába”. Már
volt annyi tekintélye, hogy rá merték bízni a
bruges-i adóhivatal könyvelését.

Épp csak hazatért, amikor hírét vette, hogy
honfitársai megelégelték a spanyol uralmat,
és lázadnak a leigázó király ellen. Gróf Nas-
saui Móric vezetésével az északi részek
1581-ben kikiáltották a függetlenséget. Erre
a spanyol megtorlás elől sokan északra me-
nekültek. Simon Stevin is felutazott Lei-
denbe, és 1583-ban, 35 évesen beiratkozott
az I. Orániai Vilmos gróf által alapított egye-

temre. Itt találkozott Vilmos lázadó fiával,
Móriccal.

Simon Stevin hamarosan az ifjú grófot ta-
nította matematikára. Móric hamar rájött,
hogy ez a művelt fiatalember jó barát és ki-
tűnő hadmérnök is.

A reformáció évszázadában járunk, amikor
a katolikus–protestáns ellentét egyre élező-
dött. 1584. július 10-én a katolikusok meg-
gyilkolták Orániai Vilmost, mert úgy
értelmezték, hogy a holland–spanyol konflik-
tus vallási háborúnak is nevezhető. Az apa
halála után a függetlenségpárti Móric lett a
vezető. Ekkor kezdődött az Európát bejáró
Stevin igazi karrierje. Egyértelmű volt, hogy
a spanyol haderő igyekszik visszahódítani az
elpártolt területeket. Stevin rengeteg védelmi
ötlettel és tanáccsal látta el Móric barátját.

Simon Stevin a különböző ellesett hadi tak-
tikákat nemcsak pusztán másolta, hanem az
ország sajátos domborzata szerint alakította.
Az Európában gyakori, várakat körülölelő vi-
zesárkok helyett öntözőcsatornáknak álcázott
védelmi vonalakat épített ki. Az ellenséges
csapatoknak nem kevés fejfájást okozott,
hogy a száraznak vélt területeket egy-egy zsi-
lip megnyitásával elárasztották a hollandok,
meggátolva ezzel a továbbhaladást. A zavarba
ejtett spanyol hadsereget sikerült visszaszorí-
taniuk. A végeredmény az lett, hogy a spanyo-
lok – utolsóként – kénytelenek voltak
elfogadni független országként Hollandiát.

Móric belátta, hogy a
kitűnő mérnök barátot
meg kell becsülnie, hiszen
részben neki köszönhette
sikereit. 1600-ban azt a
megtisztelő feladatot
kapta Stevin, hogy a Lei-
deni Egyetemen hozzon
létre mérnöki iskolát,
ahol holland nyelven ok-
tassanak. Ezenkívül
Móric magas katonai po-
zíciót kínált fel neki, és
tekintélyes, évi hatszáz
gulden fizetést kapott
már 1604-ben. Az ő ter-
vei és tanácsai alapján
épültek a holland erőd-

rendszerek, melyek az ország védelmét biz-
tosították.

Simon Stevin nemcsak katonai ötletekkel
segítette országát, hanem városrendezési és
gazdasági tervekkel is előállt. A hadi célra is
használható öntözőrendszereket úgy alakí-
totta, hogy azok árvízvédelmi célokat is szol-
gáljanak. Az addig használt szélmalmokat
továbbfejlesztette, hatékonyabbá tette őket,
azokkal szivattyúzták a vizet. Különösen ér-
dekes, hogy a katonai tapasztalatokat ponto-
san betartotta a városépítési tervekben is.
1610-ben, a júliusi csata előtt mérnöki pon-
tossággal állította fel a tábort. Mérőléccel a
kezében határozott meg minden pontot. Innen
ered a hollandok sajátos „katonai pontosság”
kifejezése.

Igazi hazafi volt. Belátta, hogy az ország
csak anyanyelvhasználattal lesz erős. Tudo-
mányos munkáit ezért kizárólag holland
nyelven írta. Sőt mi több, ő az egyik holland
nyelvújító is – a holland nyelvben addig nem
létező tudományos szavakat alkotott. E nyel-
vészkedéssel azt is bemutatta, hogy a holland
nyelv nemcsak arra képes, hogy kisebb-na-
gyobb hangzásbeli változtatással átvegye a
latin szavakat, hanem teljesen új szavakat al-
kotott a holland nyelv összetevőiből. Így a
hollandok nem használják a matematika, fi-
zika, kémia, geometria, asztrológia, filozófia
szavakat, mert nekik erre saját kifejezésük
van.
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A szélautós zeneelmélete (1.)
Szilágyi Mihály

Simon Stevin városterve erődítményrendszerrel és feltölthető vizesárokkal
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Június 11-i rejtvényünk megfejtése: Ruházkodj takarosan, mert még a tuskó sem látszik tuskónak, ha feldíszítik.
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A Honvéd legyőzésével bajnok a Ferencváros
Az FTC kedden a kupagyőztes Bu-

dapest Honvéd vendégeként aratott 
2-0-s győzelmével megvédte bajnoki
címét a labdarúgó OTP Bank Ligában.
A 31. elsőségüket ünneplő zöld-fehé-
rek góljait Miha Blazic és Michal
Skvarka szerezte a második félidő ele-
jén. Az FTC 24 év után tudott ismét
egymást követő két idényben aranyér-
mes lenni. A magyar élvonalban tíz év
után volt ismét címvédés, egy évtizede
a Debrecennek sikerült ez a bravúr.

Alaposan átformált csapatot állított
össze kezdőként Szerhij Rebrov: a
vendégek vezetőedzője stabil alapem-
berei közül hatot a kispadra ültetett. Az
összecsapás jó iramban kezdődött,
amely során a Honvéd volt agilisabb,
lendülete azonban húsz percig tartott
ki. Akkor visszafogottabb lett a tempó,
a Ferencváros pedig átvette a kezde-
ményezést, fölényét a szünetig meg is
tudta tartani. Az első félidőben nem
volt kaput eltaláló lövés.

Zubkov kihagyott óriási helyzete ve-
zette fel a második játékrészt, majd a
48. percben szöglet után Blazic fejjel
juttatta vezetéshez a vendégeket, akik
öt perccel később egy kontra végén nö-
velték az előnyüket. A hátralévő idő-
ben a házigazdák kezdeményeztek
többet, de kevés veszélyt jelentettek
Gróf kapujára, így végül még szépíte-
niük sem sikerült.

A tabella
1. Ferencváros          30       21        7           2           56-23       70
2. Fehérvár FC          29       16        8           5           52-26       56
3. Mezőkövesd          29       13        7           9           39-27       46
4. Puskás AFC0        29       11        11         7           44-37       44
5. Diósgyőr               29       12        5           12         37-40       41
6. Honvéd                 30       11        8           11         31-38       41
7. ZTE                       30       10        9           11         47-41       39
8. Újpest                    29       10        6           13         37-42       36
9. Kisvárda                30       10        5           15         37-41       35
10. Paks                    29       9          7           13         37-47       34
11. Debrecen             29       9          5           15         42-55       32
12. Kaposvár             29       4          2           23         24-66       14

Eredményjelző
OTP Bank Liga, 30. forduló: Kisvárda Master Good – ZTE FC 0-1,

Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC 0-2.

Jegyzőkönyv
Magyar labdarúgó NB I, 30. forduló: Budapest Honvéd FC – Fe-

rencvárosi TC 0-2 (0-0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 876 néző, vezette: Andó–

Szabó.
Gólszerzők: Blazic (48.), Skvarka (53.).
Sárga lap: Mezghrani (29.), Irimiás (82.), illetve Csonka (14.), Vécsei

(22.), Blazic (67.).
Budapest Honvéd: Tujvel – Batik, Kamber (64. Cipf), Lovric – Mez-

ghrani, Szendrei (79. Irimiás), Hidi, Gazdag (64. Moutari), Uzoma –
Ugrai (79. László), Kesztyűs (64. Nagy G.).

Ferencvárosi TC: Gróf – Botka, Blazic (69. Frimpong), Otigba,
Civic (78. Lovrencsics) – Csonka (69. Sigér), Vécsei (78. Haratin) –
Zubkov (69. Isael), Skvarka, Heister – Boli.

Rebrov: Egymás után két bajnokságot nyerni nem annyira könnyű
Érthetően elégedetten értékelt a találkozó után az FTC vezetőed-

zője. „Nagy gratuláció a fiúknak, hiszen egymás után két bajnoksá-
got nyerni nem annyira könnyű. Ez azért is nagy teljesítmény, mert
a MOL Fehérvár elég erős konkurenciát jelentett számunkra –
mondta az M4 Sportnak Szerhij Rebrov. – Nem tudnám megmon-
dani, hogy mivel voltunk jobbak a többi csapatnál, mert én mindig
csak a saját együttesemre koncentrálok, ezt kérem a játékosoktól is.
Nagyon örülök annak, hogy a szurkolók ilyen játékot láthatnak, és
örülök, hogy a játékosok is vevők voltak arra a mentalitásra, amit át
akartam adni, hiszen amit képviselünk, az egy nyerő stílus.”

A bajnok Ferencváros játékosai ünnepelnek a labdarúgó OTp Bank Liga 30. fordulójában
játszott Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC mérkőzés végén az új Hidegkuti Nándor Sta-
dionban 2020. június 16-án. A Ferencváros 2-0-s győzelmével megvédte bajnoki címét. Fotó:
MTI/Illyés Tibor

Nagyon nem megy a Sepsi OSK-nak
A Nagyszebeni Hermann-

stadt elleni hazai döntetlen
után újabb hazai pályás kudar-
cot volt kénytelen elkönyvelni
a Sepsi OSK 1. ligás labda-
rúgó-csapata. Az alsóházi 4.
fordulóban kedden a Voluntari
FC volt a vendég, s bár a há-
romszékiek az évad leggyor-
sabb gólját megszerezve hamar
előnyhöz jutottak, amit az első
félidő végéig meg is őriztek, az
ellenfél a szünet után megfor-
dította az állást, és megnyerte
a mérkőzést. A helyzetet némi-
képpen árnyalja, hogy a játék-
vezető elvett egy szabályos
gólt a hazaiaktól, a ráadásban
pedig a keresztléc is a vendé-
gek segítségére sietett.

A pörgős és látványos első ne-
gyedórában egyik csapat sem
tudta megállítani a másik támadá-
sait, ám a kapusok közti különb-
ségnek köszönhetően a Sepsi már
a 25. másodpercben előnybe ke-
rült. Valentin Cojocaru ugyanis
Marius Ștefănescuhoz passzolta a
labdát, a lövését még védte a
kapus, de a kipattanó labdát Nico-
lae Carnat a léc alá vágta, tudósít
az NSO. A 8. percben ugyanakkor
Fülöp István lövése után csak a
gólvonal mögül kotorta ki a lab-
dát a Voluntari hálóőre, de Horia
Mladinovici játékvezető tovább-
engedte a játékot.

A túloldalon Niczuly Roland
védeni tudta az ötös sarkáról pró-
bálkozó Mihai Căpățînă és Ion
Gheorghe lövését, aztán a nagy
rohanást középpályás állófoci vál-
totta fel. A hazai oldalon ugyan
Ștefănescu még próbálkozott né-
hányszor, de igazi helyzete a Vo-
luntari-nak volt: a 32. percben a
tizenhatosba jobbról betörő Mo-
ussa Sanoh lövés helyett pasz-
szolni akart, de a labda elakadt a
visszafutó Gabriel Vașvari-
ban.

A szünet után a nagyon lelas-
suló Sepsi OSK nem tudott veszé-
lyes támadásokat vezetni, a
Voluntari viszont egyre könnyeb-
ben eljutott a székelyföldiek ka-
puja elé. A sorozatosan
próbálkozó Căpățînă két lövését
is hárította Niczuly, aztán öt perc

alatt háromszor is a kapujába ke-
rült a labda. Először egy zavaros
szögletet követő kavarodás után,
amikor Alexandru Pașcanu lesről
kotorta be a labdát – Mladinovici
előbb megadta, majd érvénytele-
nítette a gólt. Az ötös sarkának
közelében teljesen magára ha-
gyott Claudiu Belu Iordache ka-
páslövése viszont már az
egyenlítést jelentette, két perccel
később pedig a szezont még a
Sepsi OSK-nál kezdő Marko Szi-
movovszki vitt végig egy kontrát,

amelyet Căpățînă 13 méterről
gólra váltott.

A Sepsi OSK cseréi nem tudták
felpörgetni a csapatot, a székely-
földieknek csak egyetlen esélyük
volt az egyenlítésre, de a 94. perc-
ben Fülöp István a keresztlécre
fejelte a labdát. A szentgyörgyi
csapat a rájátszásban még mindig
nyeretlen, a hét végén viszont
nem lép pályára, mert a Dinamo
elleni mérkőzést a bukaresti klub
szertárosának pozitív koronaví-
rustesztje miatt elhalasztották.

Harmincadszor bajnok 
a Bayern München 

Megszületett a Bayern München
történetének harmincadik – sorozat-
ban már nyolcadik – német bajnoki
címe. A bajor klubcsapat a papírfor-
mának megfelelően megnyerte
keddi, brémai bajnokiját a német lab-
darúgó Bundesliga 32. fordulójában,
s ezzel behozhatatlan előnyre tett
szert a második helyen álló, tegnap
pályára lépett Borussia Dortmunddal
szemben. 

A Bayern azzal a tudattal lépett pá-
lyára a Werder Bremen otthonában,
hogy győzelme esetén bebiztosítja a
bajnoki címet. Túlzás lenne állítani,
hogy a bajorok úgy futballoztak,
mintha „most vagy soha” helyzetben
lennének, de becsülettel végigjátszot-
ták a mérkőzést, írta beszámolójában
az InfoStart. Amikor a legjobban sza-
kadt az eső, akkor szerezte meg Ro-
bert Lewandowski a szezonbeli 31.
bajnoki gólját és a vezetést.

A második játékrészben a Bayern
uralta a játékot, több helyzetet is ki-
dolgozott, de második gól nem szü-
letett.

A nyolcvanadik percben Alphonso
Davies – egy meglehetősen vitatható
játékvezetői ítélet után – megkapta a
második sárga lapját, így a Bayern
emberhátrányban játszotta le az
utolsó, nagyjából tizenöt percet. Jelzi
a bajor keret gazdagságát, hogy a ki-
állított játékos helyére Hansi Flick
egy világbajnokot tudott pályára kül-
deni Lucas Hernandez személyében.

A Werder emberelőnybe kerülve
váratlan esélyt kapott, kicsit bátrab-
ban is támadott, de amikor nagyon
kellett, Manuel Neuer bemutatta,
hogy még mindig világklasszis.

A Bayern 1-0-ra megnyerte a mér-
kőzést – s egyben sorozatban nyol-
cadszor is a német Bundesliga 1
bajnoka lett.

Lewandowski szezonbeli 31. bajnoki gólját, majd az újabb bajnoki címet ünnepelhette. Fotó: EPA

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Eredményjelző
* Német Bundesliga, 31. forduló: Fortuna Düsseldorf – Borussia Dort-

mund 0-1, Hoffenheim – RB Leipzig 0-2, Schalke 04 – Bayer Leverkusen
1-1, Bayern München – Mönchengladbach 2-1, Hertha BSC – Eintracht
Frankfurt 1-4, Paderborn – Werder Bremen 1-5, Wolfsburg – Freiburg 
2-2, Mainz – Augsburg 0-1, 1. FC Köln – Union Berlin 1-2; 32. forduló:
Werder Bremen – Bayern München 0-1, Mönchengladbach – Wolfsburg
3-0, Freiburg – Hertha BSC 2-1, Union Berlin – Paderborn 1-0. Az él-
csoport: 1. Bayern München 76 pont/32 mérkőzés, 2. Borussia Dortmund
66, 3. RB Leipzig 62.

* Spanyol La Liga, 28. forduló: Athletic Bilbao – Atlético Madrid 
1-1, Celta Vigo – Villarreal 0-1, Espanyol – Alavés 2-0, Granada – Getafe
2-1, Leganés – Valladolid 1-2, Mallorca – FC Barcelona 0-4, Real Madrid
– Eibar 3-1, Real Sociedad – Osasuna 1-1, Sevilla – Betis 2-0, Valencia
– Levante 1-1; 29. forduló: FC Barcelona – Leganés 2-0, Betis – Granada
2-2, Getafe – Espanyol 0-0, Levante – Sevilla 1-1, Villarreal – Mallorca
1-0. Az élcsoport: 1. FC Barcelona 64 pont/29 mérkőzés, 2. Real Madrid
59/28, 3. Sevilla 51/29.

Az 1. ligás alsóház állása
1. Viitorul            3           2           1          0          5-3          27
2. Sepsi OSK       4           0           3          1          4-5          20
3. Voluntari          4           2           2          0          6-2          18
4. Nagyszeben     3           1           2          0          3-2          18
5. Dinamo            2           0           0          2          0-2          17
6. Jászvásár          3           1           1          1          3-3          15
7. Târgoviște        2           0           1          1          1-2          14
8. Clinceni           3           1           0          2          3-6          14

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 4. forduló: Sepsiszentgyör-

gyi Sepsi OSK – FC Voluntari 1-2 (1-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, zárt kapuk mögött. Vezette:

Mladinovici.
Gólszerző: Carnat (1.), illetve Iordache (68.), Căpățînă (70.).
Sárga lap: Dimitrov (79.), illetve Achim (28.), I. Gheorghe (75.),

Kocic (82.).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Buhenna, Tincu, Ștefan –

Achahbar (54. Deaconu), Vașvari, Fülöp I. – Carnat (81. T. Díaz),
Safranko (81. Fülöp L.), Ștefănescu (69. Csiszér).

FC Voluntari: Cojocaru – Belu Iordache, Pașcanu, Achim (59.
Balaur), Kocic – Căpățînă (80. Bortoneanu) , De Lucas, I. Gheorghe
(89. Armaș) – Sanoh (46. Tudorie), Szimonovszki (80. Țîră),
Matan. 
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Régi történet
Szent Péter beszélget az Úrral.
– Sok baj van az emberekkel,

Uram! El vannak kanászosodva,
rájuk férne egy kis büntetés. 

– Mekkorára gondolsz? Vegyük
el tőlük Mozartot? 

– Á, az túl sok lenne, de mit szól-
nál egy világháborúhoz? 

– Legyen! 
És lőn. Történt mindez 1913-ban.

(A 2019-es döntésükről nincsenek
híreink, csak sejtéseink…) 

Az emberiség pedig nem tanult a
fenyítésből, noha az első világhá-
ború után érkezett egy még több ál-
dozatot szedő járvány – a
spanyolnátha –, amely évekig ritkí-
totta a népeket. 

Azóta újabb figyelmeztetéseket
kapott a glóbusz népe, most egy
apró jelre emlékeztetnék, amely a
nukleáris fegyverek szörnyűségeit
juttatta a mozirajongók eszébe.
(Mivel a csúcspolitika képviselői
nem járnak moziba, ők továbbra is
atomháborúról ábrándoznak. Vesd
össze Samuel Cohen mondásával:
„a tömegpusztító fegyverek közül a
neutronbomba a leghumánusabb”.
Ő csak tudja, mert ő fejlesztette ki.
Ennek a bombának a hatását így
foglalta össze a korabeli vicc: ha ki-
teszünk egy veder, egy hordó vagy
egy ciszterna vodkát a moszkvai
Vörös térre, az percek alatt eltűnik
onnan; ha ledobják a neutronbom-
bát, akkor hiába ér bokáig a vodka
a téren, nem lesz, aki megigya.) 

1967-ben készült egy angol–
amerikai–görög film: The Day the
Fish Came Out; A nap, amikor
megjöttek a halak. Az alkotók sze-
rint sci-fi vígjátékot láttunk. Való-
ban könnyed volt (Francis Lai
zenéjére egy új táncot is roptak a
part menti kocsmákat megtöltő fia-
talok), de a film vége keményen el-
lenpontozta az önfeledt
szórakozást.

Vegyük sorjában: egy katonai re-
pülőgép bajba kerül egy görög szi-
get fölött, a pilóták kiugranak, s a
gép titkos szállítmánya is ejtőernyő-
vel érkezik meg a sziget egy lakat-
lan részére. Az egyik katonát Tom
Courtenay alakította (ő volt akkori-
ban az angol új hullám – a ’lázadó
fiatalok’ – sokat foglalkoztatott szí-
nésze), leveti az egyenruháját, és
egy szál gatyában elindul, hogy va-
lahogy megmentse a szállítmányt,
és értesítse a főnökeit a veszélyről.
Ugyanis a ládában atomfegyverek
gyártásához szükséges hasadó-
anyag (pl. dúsított urán) van, olyan
ügyesen becsomagolva, hogy ahhoz
hozzá sem férhet az egyszerű ha-
landó. A ládát egy pásztor találja
meg, s minden gondja, hogy a
benne remélt kincset kipiszkálja. A
néző azért aggódik, hogy ne tudjon
hozzáférni, mert annak végzetes kö-

vetkezményei lesznek; a békeharc
folyományaként hallottunk már va-
lamit az atomfegyverekről és a su-
gárveszélyről. A cselekmény – az
említett kettő mellett – más szála-
kon is halad, már nem tudok min-
dent felidézni (Candice Bergenre
viszont muszáj emlékezni), a lé-
nyeg, hogy a pásztor végül kipisz-
kálja a halált hozó – teniszlabda
nagyságú – golyókat, s a felesége
egypárat bedobál a városi vízháló-
zat medencéjébe. A bogyók pedig
elindulnak, hogy ellássák a forgató-
könyvben rögzített feladatukat.
Közben civil ruhás katonai felderí-
tők is megjelentek, akiknek az
lenne a dolguk, hogy megelőzzék a
bajt. A bulizó tömegben olyanok is
vannak, akik pontosan tudják, mi-
lyen jelei lehetnek annak, ha a su-
gárzó labdák kiszabadulnak az
acélládából: például döglött halakat
sodor partra a víz. 

Az utolsó pár másodperc törté-
nete: esti buli a parton, megy a
zene, az ifjak táncolnak, a beavatott
fiúk egy része iszonyodva rohan a
partra: döglött halakat löcsbötöl a
víz a parti fövenyen. A tánc és a
zene még megy, valahol megszólal
egy hangszóró: Attention, please! –
ezt háromszor mondja, közben a zá-
rókép összezsugorodik és a ’végte-
lenben’ egy fényes foltba
préselődik. – Ez volt az üzenet:
„Kérem, vigyázzanak!” Nem vi-
gyáztak. Sem akkor, sem most.

Rebeka olvasata 
„A magyar egészségügyi ellátó-

rendszer mostanra felkészült arra,
hogy akár betegek tömegeit is el-
lássa.” Ez állt a közleményben, de
Rebekán a ’konyhai’ szemüvege
volt, és így olvasta: „A magyar
egészségügyi ellátórendszer mos-
tanra felkészült arra, hogy akár be-
tegek tömegeit is elássa.” Berohant
a szobába az olvasószemüvegéért,
ismét elolvasta, majd nagyot szusz-
szant: – Uff, ezt megúszták! 

Józsika kedvenc töltögetése 
A nagy ballonból literes üve-

gekbe töltögeti a bort. Rájött, hogy
időtöltésnek sem rossz. Neki bejött
a karantén: időt és bort egyszerre
tud töltögetni. Már fogytán a bora,
s azon spekulál: mi lesz, ha nem
lesz.

Együttélés 
„Együtt kell élnünk a vírusfertő-

zés gondolatával” – mondják a
szakértők. Mivel ez a veszély min-
denkire egyformán nehezedik, hát
valahogy majd hozzászokunk. Már
csak azért is, mert nem lehet kibújni
alóla. Ennél nagyobb traumák is ér-
hetik az embert, itt van például
Sunci esete: 19 évig, 7 hónapig és
12 napig kellett egy fedél alatt élnie

az anyósával. Kibújhatott volna a
teher alól, de nem tette. Kivárta,
amíg lejár. A haveri körben köztu-
dott volt, hogy Suncinak minden
sebtében legurított fél deci kömé-
nyes megkeseredik a szájában. Nem
ivott többet, mert azt megérezték
volna otthon, ezért mindig csupán
ezzel a gyűszűnyi gyomorgyógy-
szerrel ápolta a bélését, közel húsz
évig… Még elgondolni is borzon-
gató. 

Gréta fohászai
Az első jeleket gyermekkorában

tapasztalta, de nem tulajdonított
nekik nagy jelentőséget. Később fe-
ledésbe merült a dolog, s csak a 33.
életévét betöltve döbbent rá, hogy a
szavaiban varázslatos erő rejlik.
Aztán megtanulta, hogy keveset be-
széljen, mert ’sohasem lehet tudni’.
Két évvel ezelőtt meglátogatta a
öregotthonban őrizgetett pótnagy-
papáját, aki őt sétáltatta, amikor ki-
csike volt. Samu bácsi nem volt
beteg, csak nagyon öreg és gyen-
gécske. Ennek ellenére el tudta
magát látni, kijárt a városba, tízkor
megkávézott a főtéren, egy órára
mindig visszament, megebédelt,
majd szundikált egy keveset. Dél-
után römiztek egyet a szomszédok-
kal, este megnézte a híreket,
keresztrejtvényt fejtett, majd lefe-
küdt. Egy kicsit unta is ezt a min-
dennapos semmittevést, de elvolt
vele, mint befőtt a kamrában. Ami-
kor Gréta meglátogatta, akkor elpa-
naszolta neki, hogy belefáradt az
egészbe: „Annyit kértem a Jóistent,
hogy szólítson már magához, de
nincs foganatja…” „Ne búsuljon,
Samu bácsi, majd én is imádko-
zom…” 

Sikerrel. Aznap éjjel Samu bácsi
úgy elaludt, hogy reggel már nem
ébredt föl. 

Gréta Budapesten járt a tavaly
nyáron, a belvárosban lakott, egy
régi bérházban. Ismerjük: döndülő
nagykapu, körfolyosók, visszhan-
gos lépcsőház. A házban valami
húsz lakás lehetett, s abból hatot
bulizó turistáknak adtak ki. Amíg
Gréta ott volt, három-öt naponként
lecserélődött az egész bagázs, de
az újak is pont azt tették, akár a ré-
giek. Nappal józanodtak, este ki-
mentek az éjszakába, hajnalban
haza: kapudöngetés, gajdolás,
üvegdobálás. Stabil éjjeli prog-
ram. Talán a negyedik éjjel történt,
hogy amikor beleunt ebbe a raj-
csúrozásba, akkor megeresztett
egy, a bulizók gonosz szokásait il-
lető fohászt, amelyben az „ültetek
volna otthon” formula is benne
volt. Reggel átgondolta az éjszaká-
ját; emlékezett rá, hogy a nyaktö-
rést nem húzta rájuk, ezért nem
aggódott nagyon. Az idén március-
ban – a turizmus globális leállása

után – jutott eszébe ez a tavalyi
emlék. Egy darabig frászolt, hogy
kiderül: ő okozta a balhét, aztán –
hallva a Kínából érkező vadállatos
teóriákat – elhessegette magától a
felelősség árnyékát. De azért meg-
fogadta: ezután jobban vigyáz a
szájára… 

Hagyaték, örökrész, juss 
A tavaly úgy gondoltam: ideje

volna átfésülni a hagyatékomat.
Rövid számolás: ha hetente ötven ív
jegyzetpapírt tudnék kivinni a la-
kásból, akkor talán egy év alatt el-
érhetném, hogy fél köbméterrel
több levegőm legyen. Az utódaim-
nak pedig kevesebb gondot hagy-
nék örökül. 

A hagyatékok sorsa változó.
Józan Nagy János így vélekedett a
témáról: „jobban megemlegetnek,
ha nem vagyont, hanem negyvene-
zer lejt tartozást hagysz hátra”. A
hagyatékokról Lóri barátom tudna
sokat mesélni, a lomtalanító szak-
ember, aki több alkalommal is kise-
gített ilyen-olyan takarítások
alkalmával. Jól emlékszik az első
keményebb hurcolkodásra, amikor
egy háromszobás blokklakást kel-
lett kiürítenie „ettől a faltól, addig a
falig”. Jó állapotú politúros bútor
(háló, nappali, gyerekszoba),
konyha- és kamracucc, tévé, mosó-
gép, hűtőszekrény, tíz zsák ruha,
három kosár ágynemű, négyszáz
könyv – amit egy család harminc év
alatt lassan összehord, azt ő egy
délután összepakolta és a szemét-
dombra vitte. Az első ilyen eset
megmaradt a fejében, a többit már
szám szerint sem tudja.

Hordtam én is eleget (pl. könyve-
ket az ószerre), már ’84-től, amikor
a város népe kezdett Magyaror-
szágra költözni. Teherautót rakod-
tam kalákában – nem egyet. A
szüleink hagyatékát is nekem kellett
likvidálnom, meg az apósomékét. A
szomorúságon kívül a tanulsággal
maradtam: minél kevesebb lomot
hagyjál magad után. Ennek jegy-
ében fogant meg bennem a takarítás
gondolata…

Ámde! A tengerentúl történt
meg, hogy az illetékesek egy had-
ügyi levéltár felszámolásáról dön-
töttek. De a katonai logika
megtorpedózta a dolgot, ugyanis az
intézkedés végén ott állt az utasítás:
„megsemmisítés előtt minden aktát
két példányban le kell másolni”.
Valahogy így jártam én is a cédulá-
immal: nem a régieket irtom,
hanem az újakat írom (né, te, még
rímel is). Talán ez a dilemma is hoz-
zájárult ahhoz, hogy nekifogjak a
Mörfi naplójának. Így talán még
más is elolvassa, s kacag egyet
rajta. Ha én kivonulok, akkor „nincs
senki más, ’ki a helyedre léphet” –
énekli Koncz Zsuzsa Bódi László
szövegét. Dehhhogy nem! Csak aki
utánam jön, az lomnak tekinti az
egészet, és hívja majd Lórit: ezt az

öt zsák papírt ki lehet vinni a
dombra. 

Itt van egy semmi kis ötlet, amit
gyorsan idemásolok, aztán eldobom
a papírt: „Majd, ha megérdemlem,
akkor engem is megkeres majd a
Híres Emberek Magazinja, és egy
bájos hölgy nekem szegezi a kér-
dést: »mire kíváncsi, mit szeretne
tudni?« Nem tétováznék: »arra,
hogy mi lett a Dékány András-kö-
teteimmel«.” – Jó, akkor ez a cetli
mehet a kosárba.

Kamaszkorom kedves olvasmá-
nyai közé soroltam Dékány András
három matrózregényét, amelyek
úgy eltűntek, mint a többi ’fontos-
talan’ dolog az életemből. Mi ma-
radt helyettük – egy új magyar szó:
a fontostalan. Fattyúnak számít,
mert melléknévhez nem kapcso-
lunk fosztóképzőt (kivétel a ma-
gyartalan*), de mégis fölvehető a
szótárba, mert érthető és sokat-
mondó. Ha a helytelen és a kedvet-
len mintájára azt mondanám:
fonttalan, akkor kérdő szemmel
néznének rám: mit akar ez mon-
dani? – Jó lesz ez így! Vagy meg-
szokják, vagy kidobják az öt zsák
papírral. 

* Nyelvészeti adalék 
az utóbbi feljegyzéshez

Nyafitól kaptam kedvet a nyel-
vészkedésre (ez a név a naplóm 4.
számú folytatásában szerepelt),
majd szólni fog, ha valamit rosszul
magyarázok. Tehát: a ’magyar’ szó
melléknévként és főnévként is mű-
ködik, de az is elfordulhat, hogy
sem ez, sem az: ha a dolgozó föld-
műves ’lenge magyarban’ jön ki az
ámbitusra, az nem melléknév vagy
főnév, hanem gatya. A fennebb em-
lített ’magyartalan’ pedig nyilván 
a főnév magyarhoz kapcsolt tolda-
lékkal lett melléknév. (Ezt csak 
a magam megnyugtatására írtam
le…)

A Tinta Könyvkiadó meggyszínű
kézikönyve (Magyar szókincstár)
a kedvenceim közé tartozik. A
’fontos’ szónál harmincegy szi-
nonimát és mindössze öt antoni-
mát sorol föl: másodlagos,
lényegtelen, jelentéktelen (’fon-
tos személy’ esetében: ismeret-
len, névtelen). Az ötből négy
fosztóképzős (’-talan, -telen’);
csak a ’másodlagos’ nem, de az is
egy toldalékos ’építmény’ (man-
zárd és huszártorony: másod +
lag + os). Na de mármost, ha a
’fontos’ ellentéte a ’lényegtelen’,
akkor a ’lényeges’ ellentéte miért
ne lehetne ’fontostalan’? A fosz-
tóképzőt átteszem az egyik szó
végéről a másikra, s az antonima
jellege változatlanul megmarad.
Igazam van-e? – kérdezné Bese-
nyő Pista bácsi, aki hasonló szin-
ten szokott érvelni, mint én az
imént. 

Marosvásárhely, 2020. május 31. 

Mörfi naplója (7.) 

Több ezer diákot és tanárt vár-
nak a Rákóczi Szövetség nyári
táboraiba Magyarországról és a
határon túlról egyaránt – kö-
zölte a szervezet kedden az
MTI-vel.

A közlemény szerint július elejétől
augusztus végéig a sátoraljaújhelyi Rá-
kóczi Tábor és Rendezvényközpontba
várják a tematikus táborok hétről hétre
az általános iskolásokat, a középisko-
lásokat, az egyetemistákat, valamint a
tanárokat. Ezek az együttlétek nem-

csak a kapcsolatépítést, pihenést szol-
gálják, de jó alkalmat teremtenek az
identitás erősítésére is – írták.

Kitértek arra, hogy az egyes nyári
táborokba a tudomány, a közélet, a
gazdaság és a művészvilág számos
képviselője is ellátogat.

A táborokba június 20-ig a Rákóczi
Szövetség oldalán jelentkezhetnek
külhoni és anyaországi diákok és pe-
dagógusok a Kárpát-medencéből. To-
vábbi információk a szervezet
honlapján érhetők el. (MTI)

Diákok ezreit várják a Rákóczi
Szövetség nyári táboraiba

Az elmúlt tíz évben a magyar kormány
sokat tett a nemzetiségek megamaradásá-
ért, például megötszöröződött a támoga-
tásuk – mondta Soltész Miklós, a
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkára szer-
dán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyaror-
szág! című műsorában.

A műsorban a nemzetiségek jogairól szóló tör-
vény elfogadásáról beszéltek, amelynek egyik célja
az „etnobiznisz” visszaszorítása.

Erről az államtitkár elmondta, azt tapasztalták,
hogy vannak olyanok, akik „megérzik a pénz sza-
gát”, és próbálnak bizonyos nemzetiségi közössé-

gek közelébe kerülni anélkül, hogy egyébként ezek
közé tartoznának.

A sarkalatos törvény keddi módosításai közül ki-
emelte, hogy a nemzetiségi diákok olyan iskolák-
ban tanulhatnak, amelyek nemzetiségi tulajdonban
vannak.

Soltész Miklós azt mondta, a magyarországi
nemzetiségek helyzete jó hatást gyakorol a kül-
kapcsolatokra is: az elmúlt tíz évben egyre jobb
lett a viszony Horvátországgal, Szerbiával, Szlo-
vákiával, Szlovéniával, és nem mondanak le
arról, hogy Ukrajnában és Romániában is meg-
hozzák a kedvet a „magyarok iránti tisztelethez”.
(MTI)

Megötszöröződött a nemzetiségek 
támogatása az elmúlt tíz évben



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását, a forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (7779-I)

LAKÁS

ELADÓ I. osztályú, 2 szobás, I. eme-
leti (a X-ből), parkettes tömbházlakás
a Szabadság utcában (48 m2 + 6 m2

terasz), termopán, egyéni hőközpont,
azonnal beköltözhető (beleértve
céget is), nagyon jó állapotban. Ára:
53.000 euró. Tel. 0744-707-539.
(7775-I)

ELADÓ kertes ház 29 ár telekkel. Ér-
deklődni a 0748-055-287-es telefon-
számon. (sz.-I)

MINDENFÉLE

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

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

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumí-
nium redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7505)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, -javítást,
festést, szigetelést, csatorna-, terasz-
készítést stb. Tel. 0759-467-356.
(7632-I)

KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
Lindab lemezből, teraszt fából stb.
Tel. 0745-680-818, Csaba. (7731-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Bánatos szívvel emlékezünk a
hat hete elhunyt drága testvé-
rünkre, LŐRINCZI KATINKÁRA
született Végh, aki búcsú nélkül
távozott az örök életbe. Nyugod-
jék békében az Úr Jézus szent
nevében!
Bánatos húgai és unokahúgai
családjukkal együtt. (7751)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett, drága jó nagy-
néni, sógornő, rokon, jó barát és
jó szomszéd, 

TÖVISSI BERTA 
szül. Korobján 

93. évében csendesen megpi-
hent.
Drága halottunk temetése 2020.
június 20-án, szombaton 13 óra-
kor lesz a hagymásbodoni refor-
mátus temetőben. 
Búcsúztatására a templom udva-
rán kerül sor. Nyugodj békében! 

Szeretteid. (7745-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, anya, nagy-
anya, dédnagyanya, 

MAGYAROS ANNA 
volt óvó néni

folyó év június 10-én elhunyt. Te-
metése 2020. június 19-én, pén-
teken 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (7791-I)

Megállt a szív, mely élni vágyott, 
pihen a kéz, mely dolgozni imádott. 
Csoda volt, hogy voltál nekünk, 
és minket szerettél, nem haltál meg, 
csak álmodni mentél.
Fájó szívvel emlékezünk június 18-án
TÖRÖK GERGELYRE halálának első év-
fordulóján. Emlékét őrzi bánatos szívvel
felesége, Éva, fia, Gerő, lánya, Édi, imá-
dott unokái: Tamás, Boti, Enikő és Dalma.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (7785-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

TETŐFEDÉS bármilyen cseréppel,
javítások, csatorna, lefolyók, szige-
telés, manzárdolás. Tel. 0736-682-
080. (7659)

A MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL 
tűzifát értékesít 

a lakosság számára Koronka térségében 146,9 lej/űrköbméter áron.
Érdeklődni a 0742-002-473, 0745-100-003-as telefonszámon 

munkanapokon 8-16 óra között. (22116)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(64804-I)
IRODAHELYISÉGEK kiadók Koronkán. Tel. 0734-123-877.
(64804-I)
ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUN-
KAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft., Prut
u. 10. szám. Érdeklődni lehet a Prut u. 10. szám alatt, a cég székhe-
lyén. Tel.  0773-316-377. (64811-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Maros megyében június 17-ig 702 betegnél igazol-
ták a koronavírus-fertőzést, a Covid–19-et – június
14-től kettővel nőtt a fertőzöttek száma –, ugyanakkor
612 személyt nyilvánítottak gyógyultnak, őket haza-
engedték a kórházból. A Maros Megyei Közegészség-

ügyi Igazgatóság adatai szerint jelenleg 3.493 személy
van otthoni elkülönítésben, hatósági felügyelet alatt,
intézményes karanténban 65-en vannak. Koronavírus-
fertőzés gyanújával 41-en vannak kórházban, eddig
66 Covid–19-cel diagnosztizált beteg hunyt el. 

Megyei vírushelyzet

Többpárti konszenzus mentén szerdán dön-
téshozó testületként szavazta meg a képvi-
selőház a 7000 lejnél nagyobb speciális
nyugdíjak 85 százalékos megadóztatását.
Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei
parlamenti képviselője az adótörvénykönyv
ez irányú módosításának parlamenti vitáján
elmondta, az RMDSZ-nek számos módosító
javaslata és törvénykezdeményezése volt az
elmúlt időszakban a speciális nyugdíjak el-
törléséről vagy megadóztatásáról, azonban
ezeket a román pártok elutasították már a
szakbizottságokban.

„A ma elfogadott módosítás minden speciális
nyugdíjban részesülő kategória megadóztatását cé-
lozza. Ennek értelmében 2000 és 7000 lej között 10

százalékos adót, míg a 7000 lej fölötti összegre 85
százalékos adót rónak ki” – fogalmazott Csoma Bo-
tond. Az RMDSZ Kolozs megyei parlamenti képvi-
selője emlékeztetett a 2020 januárjában elfogadott
jogszabályra, amely csak bizonyos kategóriák ese-
tében szüntette meg a speciális nyugdíjakat, azon-
ban a jelentős tételek továbbra is ott maradtak. „Az
RMDSZ akkor is azt mondta, hogy minden speciális
nyugdíjat el kell törölni, amennyiben ezt nem lehet,
akkor 90 százalékos adót kell bevezetni, azonban
akkor egyik parlamenti párt sem támogatta a szövet-
ség módosító javaslatait” – taglalta Csoma Botond
parlamenti képviselő. A törvény az államelnöki ki-
hirdetést követően, a Hivatalos Közlönyben való
megjelenése után lép hatályba.

(RMDSZ-tájékoztató)

85 százalékos adó 
egyes speciális nyugdíjakra

A képviselőház szerdai plenáris ülésén egy-
hangúlag elfogadott törvénytervezet értel-
mében nem helyezhetők feltételesen
szabadlábra az emberölésért, minősített em-
berölésért, nemi erőszakért, kiskorúak sze-
xuális megrontásáért, minősített rablásért és
a koldusok kizsákmányolásáért elítélt sze-
mélyek. 

A jogszabálytervezet a büntető törvénykönyvet
módosítja, a képviselőház döntő házként szavazott
róla, miután a szenátus már hallgatólagosan elfo-
gadta.  A tervezet előírja még, hogy az életfogytig-
lani börtönbüntetésre ítélt személyek esetében

akkor hozható meg a feltételes szabadlábra helye-
zésre vonatkozó döntés, ha az illető 25 évet letöl-
tött már a börtönben. Ha a kiszabott börtönbüntetés
nem haladja meg a 10 évet, az elítélt akkor helyez-
hető feltételesen szabadlábra, ha büntetésének leg-
alább háromnegyedét letöltötte, amennyiben a
kiszabott büntetés meghaladja a 10 évet, akkor leg-
alább a négyötödét. 

A 65. évüket betöltött elítéltek esetében el lehet
rendelni a feltételes szabadlábra helyezést, ha az illető
letöltötte a 10 évnél rövidebb büntetés kétharmadát,
illetve a 10 évnél hosszabb büntetés legalább három-
negyedét. (Agerpres)

Módosítják a büntető törvénykönyvet

Országszerte 46.565 egészségügyi alkalma-
zott kapta meg májusra a koronavírus-jár-
vány miatt járó kockázati pótlékot –
tájékoztatott szerdán az egészségügyi mi-
nisztérium. 

Összesen 13.969, a sürgősségeken, mentőszolgála-
toknál, közegészségügyi igazgatóságoknál, törvény-
széki orvosi intézeteknél dolgozó személy, illetve a
COVID–19-betegek szállításában, kezelésében részt
vevő rezidens kapta meg májusra a 2500 lejes bruttó
juttatást. Számukra a tárca megközelítőleg 35 millió
lejt utalt ki az állami büdzséből, amely összeget ké-

sőbb visszakapja az állam európai alapokból, szögezi
le közleményében a minisztérium. 

Emellett további 32.596-an kapták meg a juttatást,
olyanok, akik kórházakban, dialízisközpontokban, la-
boratóriumokban, sürgősségi egységekben dolgoznak.
Nekik az országos egészségbiztosítási alapból utalták
ki a pótlékokat, mintegy 81,5 millió lej értékben. Ez
az összeg is vissza fog térülni európai alapokból. 

A tárca leszögezi ugyanakkor, hogy a hatályos tör-
vény értelmében a veszélyességi pótlékra jogosultak
listáját az egészségügyi intézmények vezetősége ál-
lítja össze és küldi el a minisztériumnak. (Agerpres)

46.565 egészségügyi alkalmazott részesült
kockázati pótlékban 

A szenátus kedden megszavazott egy olyan
törvénymódosítást, amelynek értelmében
minden tanintézményben tilos a genderel-
mélet oktatása.

Az indítvány a 2011-es oktatási törvényt módosítja,
és megtiltja az iskolákban és minden egyes oktatási
intézményben, beleértve az iskolán kívüli tevékeny-
ségeket is, hogy a diákoknak a genderelméletet tanít-
sák, vagy szexuális nevelésben részesüljenek. A
média egy része ezt úgy értelmezte, hogy a törvény-
hozó testület az egyetemeknek is megtiltotta a gen-
derelmélet oktatását, és ezzel megsértette az egyetemi
autonómiát.

Ebben az esetben a szenátus ügydöntő jogkörrel
rendelkezett, hiszen korábban a képviselőház is elfo-
gadta a jogszabályt, így Klaus Iohannis elnöknek kell
kihirdetnie ahhoz, hogy hatályba lépjen.

Az indítványt a Traian Băsescu volt államelnök
által védnökölt jobbközép Népi Mozgalom Párt
(PMP) egyik honatyája, Vasile Cristian Lungu Kolozs
megyei képviselő terjesztette be, aki ortodox teológiát
végzett Zilahon, és az Egyesült Államokban is tanult
pszichológiát. A kezdeményező kifejtette, hogy a gen-
derelmélet azt népszerűsíti, hogy egy gyermek meg-

választhatja a saját nemét, amely akár eltérő lehet a
biológiai nemétől. A jogszabályt a jobbközép párt
mellett a szenátusban többséggel rendelkező balközép
Szociáldemokrata Párt (PSD) is támogatta, a kor-
mányzó, szintén jobbközép Nemzeti Liberális Párt
(PNL) pedig tartózkodott.

Romániában az elmúlt hónapokban számos vitát
váltott ki, hogy egy másik törvénymódosítással köte-
lezővé tették a szexuális nevelést az iskolákban. Az
erről szóló jogszabályt márciusban szavazta meg a
parlament, így április elején Klaus Iohannis kihir-
dette. Az ortodox egyház tiltakozásának hatására ezt
követően, június elején a képviselőház módosította a
jogszabályt, így az egészségügyi nevelés névre ke-
resztelt tantárgy bevezetése választhatóvá vált, és
csak szülői beleegyezéssel vehetnek részt az órákon
a diákok. A kezdeményezők szerint azért szükséges a
tantárgy bevezetése, mert Romániában a legmagasabb
a kiskorú édesanyák száma az Európai Unióban.

A szexuális nevelés és a genderelmélet iskolai be-
vezetését erőteljesen ellenezték a romániai egyházak,
köztük az ortodox egyház, amely nagy befolyással bír
a román társadalomban és a döntéshozók körében.
(MTI)

A szenátus megtiltotta a genderelmélet 
oktatását az iskolákban
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TÁJÉKOZTATó
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

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

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

V á l s á g o s  i d ő k b e n  i s  h ű s é g e s  t á r sV á l s á g o s  i d ő k b e n  i s  h ű s é g e s  t á r s

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények.
Fizessen elő onlineonline (a nepujsag.ro honlapon), 

a lapkihordóknál vagy a postahivatalokban!


