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Szabadtéren gyűltek össze a hívek

Új helyzetben, megváltozott körülmények között

Lehet online
búcsúzni?

Vitathatatlan, hogy a ballagás meghatározó mindenki életében. Talán nincs
is olyan ember, aki ne gondolna szívesen vissza rá. Fel kell tenni a kérdést:
mit jelent a ballagás az ember életében? Jelképezi a felnőtté válást, a
búcsút a társaktól, a tanároktól és az
iskolától, de emlékeztet is.

____________5.
Mesenap

Istentisztelet

A készenléti állapotra való áttéréssel a hatóságok engedményei nyomán ismét van lehetőség szabadtéri istentiszteletet
tartani. Egyes gyülekezetekben már május 17-én megnyíltak
a templomkertek, máshol áldozócsütörtökön, néhol pedig
ezen a vasárnapon találkoztak fizikailag is bő két hónap után
a hívek. Mindenki számára új a helyzet, egyes vélemények
szerint egy változás kezdete is.

Gligor Róbert László

Fotó: a bözödi unitárius egyházközség Facebook-oldala

A bözödi unitárius egyházközségben áldozócsütörtökön tartották az
első istentiszteletet, ugyanis az unitáriusok ezen a napon a tanítványok
öntudatra ébredését helyezik az ünnep középpontjába. „A tanítványok
életében egy új kezdet, és úgy gondoltam, a mi életünkben is jó lenne a
kezdetet erre a napra időzíteni. Nagy izgalommal vártam a pillanatot,
amikor nemcsak gondolatban képzelhetem magam elé híveimet, hanem
a valóságban is láthatom őket. És láttam könnyes szemeket, hallottam
tiszta szívből jövő hálaadó vallomást. Az arcokon levő öröm megerősített,
(Folytatás a 9. oldalon)

Mózes Edith

A Mesenap alkalmával azokra a gyerekekre is gondolnak, akiknek az asztalára nem mindennap jut kenyér.
Marosvásárhelyen a Divers Egyesület,
az Alpha Transilvană Alapítvány és a
COVID-AID Marosvásárhely önkéntes
segítőhálózat tagjai létrehozták a
Meleg ételt a rászorulóknak című
programot, amely elsősorban azokat a
jövedelem nélküli gyermekes családokat, egyedülálló szülőket és idős személyeket támogatja, akiknek a
jövedelme nem haladja meg a családtagonkénti 300 lejt.

____________8.

Csak azért is

Mint a szkarabeusz a ganajt, úgy görgetik maguk előtt a gyűlöletet
azok, akik most éppen a trianoni békediktátumot ünneplik. Örömük
százszor nagyobb, mint illenék, mert tudják, ezzel szomorúságot
okoznak számos magyar embernek. A Trianon-nap minap megszavazott törvénye ugyanis tulajdonképpen „adalék” a december elsejéhez, a magyarok elleni gyűlölet és megvetés ékes bizonyítéka.
Ráadás a román nemzeti ünnepre, amely a magyarok számára sohasem lehet ünnep. Azzal, hogy éppen ezt a napot nevezték meg Románia nemzeti ünnepének, még a lehetőségét is kizárták annak, hogy
a két együtt élő nemzet megbékélhessen, és jó szívvel együtt ünnepeljen.
A nemzeti ünnep tehát arra jó, hogy feszültséget keltsen, gyűlöletet
szítson. Hasonlóképpen június 4. is, hiszen a románok ünnepelni
akarnak, a magyarok pedig arra emlékeznek, hogy száz évvel ezelőtt
idegen hatalmak szétszaggatták a hazájukat, egyetlen nap alatt megváltoztatták fejük felett az országhatárokat, és kisebbségi sorba taszították őket.
Ráadásul a vírusjárvány idején született a törvény, amely arra volt
jó, hogy a karanténba kényszerített embereknek cirkuszt biztosítson,
hogy felejtsék egy időre a betegség veszélyeit, a hatóságok által rájuk
kényszerített megalázó megszorításokat, a fenyegető munkanélküliséget,
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK __________________________________________ 2020.május26.,kedd
26.,kedd

A Nap kel
5 óra 37 perckor,
lenyugszik
21 óra 2 perckor.
Az év 147. napja,
hátravan 219 nap.

Ma FÜLÖP és EVELIN,
holnap HELLA napja.
HELLA: a Helga alakváltozata
és a Heléna német rövidülése.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max.180C
min.60C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. május 25.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8396

4,4406
1,3804
247,0285

Ingyenes laborvizsgálatok

Akinek laboratóriumi vizsgálatra van szüksége, a május
végéig hátralevő napokban családorvosi beutaló alapján
ingyenesen elvégzik – értesült a Népújság. A megyei
egészségbiztosítási pénztár ugyanis 866.730 lejjel egészítette ki a laboratóriumok májusi költségvetését. Ha ezt az

összeget nem használják fel a hónap végéig, nem vihetik
át júniusra, a pénztár ugyanis megtakarításnak nyilvánítja,
és az újraelosztás részét képezi – tájékoztatott dr. Butiulca
Manuel-Augustin, a megyei egészségbiztosító pénztár vezérigazgatója. (b.)

Körbetáncolták a Kárpát-medencét

Az összetartozás jegyében

Jövő héten iratkoznak
a nyolcadikosok

A nyolcadikos diákok jövő héten, júnus 2–5. között iratkozhatnak be az általános iskolai tanulmányokat záró országos
képességfelmérőre. A megmérettetés június 15-én a román
nyelv és irodalomból zajló vizsgával kezdődik, 17-én matematikából, 18-án anyanyelvből adhatnak számot tudásukról a kisérettségizők. Az ideiglenes vizsgaeredményeket
júnus 22-én függesztik ki, a fellebbezéseket aznap 16–19
óra között fogadják. A végső eredményeket júnus 27-én
hozzák nyilvánosságra.

Kinyitott a megyei könyvtár

A Maros Megyei Könyvtár tegnaptól ismét fogadja a közönséget. A könyvtár épületeibe való belépésre és a dokumentumokhoz való hozzáférésre is vonatkoznak az általános
érvényű biztonsági szabályok. Az intézmény valamennyi
részlegén és kirendeltségén naponta 10-17.30 óra között
fogadják az olvasókat, 14-15 óra között pedig szünetet tartanak a helyiségek fertőtlenítése érdekében.

Megnyitották a Hadsereg téri piacot

Május 18-ától megnyitották a marosvásárhelyi Hadsereg
téri piacot, amely naponta 8-18 óra között várja a vásárlókat. A piac bejárata a Ialomiţei utcában, kijárata a Hadsereg
téri kapunál van. Mind az eladóknak, mind a vásárlóknak
maszkot kell viselniük, az eladóknak a kesztyűviselés is kötelező.

A dzsungel könyve
– musical az interneten

Újabb előadással bővül a Nézz vissza Haraggal online színházi élménysorozat. A szatmárnémeti Harag György Társulat előadásában május 27-én, szerdán 19 órai kezdettel
Geszti Péter, Békés Pál és Dés László közönségkedvenc
musicalje, A dzsungel könyve tekinthető meg Nagy Regina
rendezésében a társulat YouTube-csatornáján. A musical
24 órán át lesz elérhető.

Virtuális orgonahangverseny

Május 29-én, pénteken 20.10 órától Kozma Zsombor gyergyószárhegyi orgonaművész előadását hallgathatják meg
a klasszikus zene kedvelői a www.facebook.com/pg/KulturalisKozpont/events Facebook-oldalon. Műsoron: Charles
Tournemire – Improvizáció a Te Deum dallamára, Loui Vierne – Berceuse, Johannes Brahms – Korálelőjáték és fúga
– „O Traurightkeit, o Herzeleid”, Hidas Frigyes – szonáta,
II. tétel, César Franck – A-moll korál – A mon éléve Augusta
Holmes, G. T. Thalben-Ball – Elegy, William Albrought –
Sweet sixteenths, concert rag for organ, Pietro A. Yon – Humoresque L’Organo Primitivo – Toccatina for Flute. A hangversenyre a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti
Központ szervezésében a Hargitai Megyenapok rendezvénysorozata részeként kerül sor.

Gyermekelőadások

Május 27-én, szerdán 10.30-tól a Csíki Játékszín Kunigunda hagyománya című mesemusicaljét nézhetik meg az
érdeklődők Márkó Eszter rendezésében a YouTubecsatornán,
az
alábbi
linken:
https://www.youtube.com/watch?v=kHNcBWzttgM&feature=youtu.be. Június 1-jén, hétfőn 11 órától a Halvirág
bábszínház Diófácska című bábjátéka, déli 12 órától a Figura Stúdió Színház Az élet fája című gyermekelőadása látható a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ
Facebook-oldalán, a http://www.facebook.com/pg/KulturalisKozpont/events linken. Ez utóbbi előadás rendezője:
Csíki Zsolt.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Barabási Attila-Csaba

Az ELTE SEK Szökős és Gencsapáti Hagyományőrző
Néptáncegyüttes kezdeményezésére, június 4-ére, a magyar nemzet szétszakításának századik évfordulójára emlékezve, közös Kárpát-medencei virtuális összefogásra
szólították fel a hagyományőrző és hivatásos néptáncegyütteseket. A nemzeti összetartozás jegyében arra kérték
fel az együtteseket, hogy a Kárpát-medence egy-egy régiójának népviseletében, emblematikus, épített vagy természeti örökségét reprezentáló helyszíneken készítsenek 1-2
percnyi, tánc- vagy a néprajzi tájhoz kötődő hagyományt
bemutató videófelvételeket szólóban és párban.
A kisfilmeket a www.facebook.com/osszetartozas100folk
elérhetőségre kellett feltölteni, megjelölve, hogy mi látható
a felvételen, hol készült, és milyen közösség táncát, hagyományát mutatja be. A közzétett anyagokat június 4-én,

a nemzeti összetartozás napján egy szerkesztett, 10-12
perces filmben foglalják össze, amelyet a közösségi médiában népszerűsítenek. A filmet Sztanó Hédi szerkeszti,
a zenei összeállítást Pál István „Szalonna” készíti. A megfelelő minőségű felvételeket május 20-ig kellett beküldeni. Eddig közel száz magyarországi és határon túli
egyesület, néptánccsoport, népi együttes, kulturális és hagyományőrző intézmény és nemkormányzati szervezet
küldött be felvételt. Maros megyéből a Maros Művészegyüttes mellett számos nagy sikerű hagyományőrző
együttes megyénk szebbnél szebb helyszínein készített
felvételt küldött be. Akit érdekelnek az anyagok, a már
említett Facebook-oldalon megtekintheti a felvételeket,
ahova várhatóan június 4-én felöltik az összeállítást is.
(v.gy.)

Néhány értékes tárlat és múzeum már látogatható, de
hogy pontosan hogyan és mikor lehet ezeket megtekinteni,
kiderül kedden este fél 9-től az Erdély TV Kultúrcsepp
műsorából, ahol Kányádi Orsolya műsorvezető Gyarmati
Zsolttal, a Csíki Székely Múzeum igazgatójával, Vargha

Mihállyal, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum
igazgatójával, Miklós Zoltánnal, a székelyudvarhelyi Haáz
Rezső Múzeum igazgatójával és Soós Zoltánnal, a Maros
Megyei Múzeum igazgatójával beszélget. https://www.facebook.com/erdelytv/videos/190442742131556/

Múzeumok újranyitása – az Erdély TV-ben
Rendőrségi hírek

Közúti balesetek
Péntek este Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă, Szabadság, George Enescu és Ballada utcák kereszteződésénél, a
körforgalomban közúti baleset történt. Egy 28 éves, nyárádtői gépkocsivezető a George Enescu utcában a kötelező
elsőbbségadás elmulasztása miatt elütött egy 54 éves biciklist. Az illető súlyosan megsérült. Az alkoholteszt kimutatta, hogy mind a sofőr, mind a biciklis ittas volt.
Szintén péntek este Mezőméhesen egy 32 éves gépkocsivezető, elvesztve uralmát járműve fölött, egy oszlopnak

ütközött. Az alkoholteszt kimutatta, hogy az illető szeszes
italt fogyasztott.
Betöréses lopás Gernyeszegen
Vasárnap a gernyeszegi rendőrök azonosítottak egy 24
éves helyi lakost, akit betöréssel és lopással gyanúsítanak.
A gyanú szerint az illető a vasárnapra virradó éjszaka erőszakkal behatolt egy lakatlan ingatlanba, ahonnan munkaeszközöket tulajdonított el körülbelül 200 lej értékben.
A javakat visszaszerezték, az ügy kivizsgálása folytatódik.
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Végleges az érettségi ütemterve

Az eredményeket június 30-án 12 óráig teszik közzé.
Rendeletben fogadta el a tanügyminisztérium az
Ugyanaznap 16 és 20 óra között, illetve másnap, július 1érettségi vizsga ütemtervét. Az első vizsga – a
jén 8 és 12 óra között lehet benyújtani az óvást.
román nyelv és irodalom – dátuma június 22.

A tanügyminisztérium tájékoztatása szerint az érettségire
június 3-a és 10-e között lehet beiratkozni. Június 11-e és július 7-e között lesz a nyelvi és digitális kompetenciák egyenértékesítése és elismerése a korábbi eredmények alapján.
A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok június 23-án írásbeliznek anyanyelvük irodalmából.
Június 24-én kerül sor a szaknak megfelelő kötelező, 25-én
pedig a választott tantárgyból a vizsgára.

Az óvások eredményét július 5-éig közlik.
A járvány okozta helyzet miatt vizsgaközpontnak minősülhet minden olyan oktatási intézmény, ahol legalább 30-an feliratkoznak az érettségire.
A vizsgaközpontban biztosítani kell a személyek közötti két
méteres minimális távolságot. Ugyanakkor csak az az iskolaépület működhet vizsgaközpontként, amely megfigyelőkamerákkal van ellátva. (Agerpres)

Az első fokon eljáró Kolozsvári Táblabíróság eltörölte azt a bírságot, amelyet Gheorghe Funarra, Kolozsvár korábbi, szélsőségesen nacionalista
polgármesterére róttak ki azért, mert egy 2014-es
televíziós vitában a lovak nyelvének nevezte a magyart – közölte internetes oldalán hétfőn a Krónika
napilap.

szek Románia elnöke, biztosíthatom, hogy nem fog magyarul
beszélni senki. A román televízióban sem” – jelentette ki
Gheorghe Funar az élő adásban.
A politikust Tánczos Barna panaszolta be az Országos
Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD). A CNCD 2015
márciusában úgy döntött, Funar kijelentése „etnikai és nyelvi
alapon teremt ellenséges, megfélemlítő légkört”, és nem járul
hozzá „az emberi kapcsolatok fejlődését szolgáló közvitához”. Ezért a testület úgy határozott, Funarnak 2000 lejes büntetést kell fizetnie.
Funar megtámadta a bíróságon a döntést, s ötévi pereskedés
után a Kolozsvári Táblabíróság múlt héten a panaszos javára
döntött, arra kötelezve az alpereseket – a CNCD-t, illetve
Tánczos Barnát –, hogy fizessék ki Funar 300 lejes perköltségét. A pénteken hozott ítélet 15 napon belül megfellebbezhető. Gheorghe Funar 1992 és 2004 között volt Kolozsvár
polgármestere, a 2014-es elnökválasztáson a voksok 0,47 százalékát szerezte meg. (MTI)

Eltörölték első fokon azt a bírságot,
amelyet Funarra róttak ki, mert a lovak nyelvének
nevezte a magyart

Gheorghe Funar független jelöltként indult 2014-ben az elnökválasztáson, és a közszolgálati televízió egyik választási
műsorában szerepelt meghívottként Tánczos Barnával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátorával együtt.
Miután Tánczos románul és magyarul is köszöntötte a nézőket, Funar arra kérte a műsorvezetőt, utasítsa rendre a szenátort.
„Közölje a jobb oldalamon ülő beszélgetőtársunkkal, hogy
Romániában élünk (...), és ne használjon egyetlen szót sem a
lovak nyelvéből, mert Románia hivatalos nyelve a román. Budapesten beszélhet magyarul, itt beszéljen románul. Ha én le-

Július elején indítja újra
menetrend szerinti járatait a Blue Air

Július elején indítja újra fokozatosan menetrend
szerinti járatait a Blue Air román diszkont légitársaság, amely a második legnagyobb piaci szereplő a
romániai piacon.

A vállalat hétfői közlése szerint figyelembe veszik a hatósági rendelkezéseket, a járatok száma kezdetben korlátozott
lesz. Emlékeztettek, hogy a Blue Air jelenleg Dublinba működtet járatot kérésre, emellett chartereket is indít, amenynyiben van erre igény. Közölték, hogy amennyiben
feloldják a hatósági korlátozásokat, a Blue Air először Belgiumba, Dániába, Finnországba, Franciaországba, Németországba, Írországba, Izraelbe, Olaszországba, NagyBritanniába, Norvégiába, Spanyolországba és Svédországba indít gépeket. Emellett Olaszországban és Cipruson

belföldi járatokat is indítanak. A Blue Air március 17-én
állította le menetrend szerinti járatait, majd április elején
42-45 millió euró értékű kedvezményes hitelt kért a kormánytól, amelynek felvételét a bukaresti kabinet április
23-án jóváhagyta. A vállalat kényszerszabadságra küldte
dolgozóinak 90 százalékát, és kidolgozott egy üzleti tervet, amely a jelenlegi új helyzetet figyelembe véve próbálja átvezetni a vállalatot a nehéz helyzeten, miután a
koronavírus-járvány keményen sújtotta a légi közlekedési
piacot.
A Blue Air Románia második legnagyobb légitársasága,
2018-ban 5 millió utast szállított. Első helyen a Wizz Air áll
8,3 millió utassal, harmadik a román állami Tarom, amely 2,7
millió utast szolgált ki. (MTI)

A határátlépések könnyítéséről egyeztetett a magyar
külügyminiszter osztrák, cseh és szlovák kollégájával

A határokon bevezetett korlátozó intézkedések
könnyítéséről
egyeztetett
videókonferencián
Szijjártó Péter osztrák, cseh és szlovák kollégájával
– erről a külgazdasági és külügyminiszter élő videóbejelentkezésben számolt be hétfőn a közösségi
oldalán.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: négy olyan országról van szó,
amelyek Közép-Európában szorosan egymásra vannak
utalva. Mint fogalmazott, rendkívül aktívak a gazdasági kapcsolataink, és a határ menti közösségeink kapcsolati hálója is
sűrű.
A miniszter kiemelte: Magyarország számára az osztrákok
a második, a szlovákok pedig a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerek, mindkét esetben mintegy tízmilliárd eurónyi kereskedelmi forgalmat bonyolítottunk velük tavaly. „Így
érdekünk, hogy a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fennmaradjanak, sőt újabb lendületet kapjanak” – fogalmazott.
Hozzátette: az is érdekünk, hogy a magyar embereknek a lehető legkevesebb korlátozó intézkedéssel kelljen szembenézniük.

Ismertette: a felek elvi céldátumként június 15-ét jelölték
meg, hogy addigra e négy ország állampolgárai a jelenleginél
szabadabban mozoghassanak egymás országai között.
A miniszter rámutatott: ez nagyban függ attól, hogy a jelenlegi jó tendenciát mutató számok fennmaradnak-e, ha igen,
akkor jó esély van arra, hogy a közeljövőben e négy ország
közt könnyebb legyen a közlekedés.
Megjegyezte azt is, hogy az elmúlt hetekben nem volt rossz
tapasztalatuk a határokon alkalmazott könnyítésekkel. Akkor
sem, amikor megnyitották a munkába ingázás lehetőségét a
szomszédos országokkal, sem akkor, amikor Ausztria és Magyarország lehetővé tette a kétoldalú személyforgalmat negatív koronavírusteszt esetén, és akkor sem, amikor
megengedték, hogy szlovák állampolgárok 24 órát Magyarországon tölthessenek. Hozzátette: hétfőn megállapodás született a szerbekkel is a kétoldalú személyforgalom
újranyitásáról.
Szijjártó Péter szerint Magyarország nyitott a további
egyeztetésekre, és készen áll a határokon bevezetett korlátozó
intézkedések folyamatos és fokozatos feloldására. (MTI)

Ország – világ
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Negatív teszteredmény

Negatív lett az első olyan, Szeben megyei koronavírusos páciens teszteredménye, akit hiperimmun
vérplazmával kezeltek. Az orvosok szerint a páciens
állapota javulóban van – közölte a Szeben megyei
sürgősségi kórház. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint egy 48 éves, koronavírussal diagnosztizált férfiről van szó, aki súlyos légzési
elégtelenséggel került az intenzív terápiás osztályra.
A betegnek egy olyan személytől levett plazmát adtak
be, aki kigyógyult a COVID-19-ből. A kétadagnyi hiperimmun vérplazma beadása után 72 órával a férfi
állapotában jelentős javulás állt be, és a PCR-teszt
negatív eredményt mutat – derül ki a kórház közleményéből. Liliana Coldea, a Szeben megyei sürgősségi kórház igazgatója azzal a kéréssel fordul a
COVID-19-ből felgyógyult személyekhez, hogy adjanak vért, mert a hiperimmun plazmával való kezelés
jelentős előrelépésnek bizonyul a COVID-19 gyógyításában. (Agerpres)

Küldöttség ment az USA-ba

Öt romániai orvosból, öt egészségügyi asszisztensből és öt, a CBRN-hadviselésre szakosodott katonai
specialistából álló alakulat indult hétfőn az Amerikai
Egyesült Államokba, hogy segítséget nyújtson Alabama állam hatóságainak a COVID–19-világjárvány
visszaszorítását célzó erőfeszítéseiben. Az alakulat
tagjai két héten keresztül nyújtanak szakértői támogatást amerikai kollégáiknak, ugyanakkor tapasztalatot is szereznek arról, ahogyan az Amerikai
Egyesült Államokban kezelik a koronavírus okozta
helyzetet mind az egészségügy, mind a CBRN-hadviselés és elhárítás tekintetében. A Románia és Alabama állam közötti együttműködés az 1993-ban
elindított államközi partnerségi program égisze alatt
zajlik, amelyet az amerikai erők európai parancsnoksága (USEUCOM) koordinál. (Agerpres)

1,6 millió hektár termőterületet
sújtott az aszály

Mintegy 1,6 millió hektár termőterületet sújtott a szárazság Romániában – közölte Adrian Oros mezőgazdasági
miniszter.
A
tárcavezető
hétfői
sajtótájékoztatóján azt mondta, a gazdáktól érkezett
kárjelentések szerint 1,6 millió hektár mezőgazdasági
területet érintett az aszály, ebből 941 ezer hektár esetében már megtörtént az ellenőrzés. A kárfelmérő bizottságok szombaton és vasárnap is dolgoznak, mert
május végére le akarják zárni a jegyzőkönyveket,
hogy június 15-éig készüljenek el a pontos kimutatások megyék, községek, parcellák szerinti leosztásban, majd ennek alapján készítsék elő a kárpótlás
menetét – magyarázta. A miniszter ugyanakkor felhívással fordult a gazdákhoz és a kárfelmérő bizottságok tagjaihoz, bizonyos megyékben ugyanis a
kárjelentések szerint az aszály sújtotta termőterületek
összfelülete megközelíti vagy esetenként meg is haladja az ősszel lejelentett bevetett parcellák összterületét. (Agerpres)

Légköri instabilitás

Az ország legnagyobb részét érintő rossz időre figyelmeztettett hétfőn reggel az Országos Meteorológiai
Szolgálat. A meteorológusok szerint hétfő déltől
szerda este 11 óráig a régiók többségében fokozott
lesz a légköri instabilitás: zápor, zivatar, vihar, szélvihar, jégeső várható. Felhőszakadásra is számítani
lehet, a csapadék mennyisége meghaladja a 15-25
litert négyzetméterenként, illetve a 30-40 litert is kisebb kiterjedésű területeken. A meteorológusok szerint egész héten instabil lesz az időjárás a régiók
többségében. (Agerpres)

Csak azért is

(Folytatás az 1. oldalról)
az ajtón kopogó gazdasági válságot, a szegénységet, az
egyre gyengülő vásárlóerőt.
Azt állítják egyesek, hogy a román Trianon-törvény
csupán válasz volt arra, hogy tíz évvel ezelőtt a magyar
parlament június 4-ét a magyar összetartozás napjává
nyilvánította. Vagyis a román parlament „csak azért is”
ünnepli meg Magyarország szétdarabolásának századik
évfordulóját. Azt, hogy az ország területének kétharmadát az ott élő magyarokkal együtt szétosztották a szomszédos országok között.
Románia soha nem értette meg a magyarokat, és nem
tudott együtt érezni velük vagy a szomszédjával, sőt. Az
elmúlt száz, de különösen az utóbbi harminc évben mindent megtett, hogy amikor csak lehet, megforgassa a
kést a magyarok szívében. A frusztrációt és gyűlöletet a
politikusok generációról generációra adják tovább és
éltetik, miközben harmonikus együttélésről szónokolnak.
Ezt a „harmóniát” fogják ezen túl minden évben
megünnepelni június 4-én.
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A távolságtartási előírás beszűkíti a lehetőségeket

Újraindultak a rehabilitációs szolgáltatások

A járványhelyzet okozta két
hónapos szünet után ismét lehetőségük van a mozgásszervi, kardiovaszkuláris, illetve neuromotoros rehabilitációra szoruló pácienseknek,
hogy hozzáférjenek a kezelésekhez azokban a központokban, ahol korszerű felszerelés, jól felkészült szakemberek segíthetségével javulhat
az
állapotuk.
A
rehabilitációs központok újraindították ugyan a tevékenységüket, ellenben gondot
okoz, hogy a távolságtartásra
vonatkozó szabályok miatt
kevesebb pácienst tudnak fogadni.

Menyhárt Borbála

A marosvásárhelyi Procardia rehabilitációs központjában május 18tól fokozatosan újraindult a
tevékenység, a központ szakembe-

rei egyéni terápiára fogadják a pácienseket, a csoportban zajló terápiás
foglalkozások
azonban
biztonsági szempontok miatt továbbra is szünetelnek.
Dr. Kikeli Pál professzor, a Procardia Alapítvány és Orvosi Társaság elnöke lapunknak elmondta, a
szükségállapot idejére fel kellett
függesszék a rehabilitációs központban a kezeléseket, voltak páciensek, akiknek félbemaradt a
kezelése, mások pedig elő voltak
jegyezve, de nem tudták elkezdeni
a terápiát.
A szükségállapot feloldása után,
május 18-tól elindították az egyéni
kezeléseket, szigorú biztonsági intézkedések mellett. Egyrészt eleget
kell tenni a távolságtartásra vonatkozó előírásoknak, ami azt jelenti,
hogy ugyanazon a felületen egy
időben az eddigi páciensszámnak
alig egyharmadát tudják kezelni.
Annak érdekében, hogy felelősséggel végezzék a munkájukat, és

eleget tegyenek a biztonsági előírásoknak, a tevékenységet átszervezték úgy, hogy egy időben egy
helyiségben csak annyi személy tartózkodjon, hogy lehessen tartani a
kötelező távolságot. A rehabilitációra érkező páciensek esetében minden alkalommal kötelező a
járványtani szűrés, azaz ki kell tölteniük egy nyilatkozatot, a terapekezelést
végző
utáknak,
szakembereknek pedig védőfelszerelést kell ölteniük, aminek a biztosítása jelentős költségeket ró a
munkaadóra. Mindez olyan körülmények között, hogy két hónapos
bevételkieséssel kellett számolniuk.
A tevékenység újraindításával sem
szűnik meg a bevételcsökkenés,
ugyanis a távolságtartásra vonatkozó előírások beszűkítik a lehetőségeket, nem tudnak teljes
kapacitással dolgozni, ugyanannyi
pácienst fogadni, mint a szükségállapot előtt – mutatott rá dr. Kikeli
Pál.

213 új koronavírusos megbetegedés
az országban

Fotó: Nagy Tibor (archiv)

A legutóbbi tájékoztatás óta 213 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel 18.283-ra nőtt a fertőzöttek
száma – közölte hétfőn az Agerpressel a
Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).

A fertőzöttek közül 11.630-at gyógyultnak nyilvánítottak, és kiengedtek a kórházból. Jelenleg 177 beteget ápolnak az intenzív osztályon. Hétfőn újabb
négy koronavírus-fertőzött elhalálozását jelentette a
GCS, ezzel 1197-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma. Egy férfi és három nő elhunytáról számoltak be, 55 és 84 év közöttiek voltak. Meghalt egy
84 éves, Máramaros megyei nő, egy 68 éves, Suceava
megyei nő, egy 55 éves, Maros megyei nő és egy 56
éves, Iaşi megyei férfi. Valamennyien más betegségekben is szenvedtek.
Változatlanul Suceava megyében és Bukarestben
van a legtöbb koronavírusos beteg, 3453, illetve 1815
– derül ki a GCS hétfői tájékoztatásából.
Továbbra is 3067 a határon túli, koronavírussal diagnosztizált román állampolgárok száma – közölte
hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport. A 3067
külföldön élő fertőzött román állampolgár közül
1699-en Olaszországban, 576-an Németországban,
561-en Spanyolországban, 87-en Nagy-Britanniában,
84-en Franciaországban, 28-an Hollandiában, 6-an
Japánban, négyen Ausztriában, hárman Belgiumban,
hárman az Amerikai Egyesült Államokban, ketten
Namíbiában, ketten Indonéziában, ketten Svájcban,
ketten Törökországban fertőződtek meg, egy-egy
személy pedig Argentínában, Brazíliában, Írországban, Luxemburgban, Svédországban, Máltán, az
Egyesült Arab Emírségekben, valamint Tunéziában.
A koronavírus-járvány kitörése óta 106, SARSCoV-2 vírussal fertőzött román állampolgár vesztette
életét külföldön: 35-en Nagy-Britanniában, 31-en
Olaszországban, 19-en Franciaországban, kilencen
Spanyolországban, hatan Németországban, ketten
Belgiumban, egy-egy személy pedig Svédországban,
Svájcban, az Egyesült Államokban és Brazíliában
halt meg.

A koronavírussal diagnosztizált külföldön élő
román állampolgárok közül 22-t nyilvánítottak gyógyultnak: kilencet Németországban, kilencet Franciaországban, kettőt Indonéziában, egyet Luxemburgban
és egyet Tunéziában.
Meghaladta a hatezret a hatósági karanténban levők
száma
Románia területén jelen pillanatban 6001 személy
van hatósági karanténban, 67.595-en pedig otthoni
elkülönítésben, orvosi megfigyelés alatt – tájékoztatott hétfőn a GCS.
Mindeddig 377.191 koronavírustesztet végeztek az
országban. Az elmúlt 24 órában 341 hívást regisztráltak a 112-es egységes segélyhívó számon és 717et az állampolgárok tájékoztatására létrehozott
zöldszámon (0800.800.358).
Egy nap alatt 232 bírság
Az elmúlt 24 órában 232 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség összesen 153.440 lej értékben a
2020/55-ös törvényben rögzített, a COVID–19-világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt. Ugyanebben az időszakban
két ügyben indítottak eljárást az illetékes belügyi szervek a betegség leküzdésének meghiúsítása miatt. Vasárnap 37 személyt helyeztek hatósági karanténba,
mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi elkülönítésre
vagy a hatósági karanténra vonatkozó előírásokat.
Maros megyei vírushelyzet
Május 25-ig Maros megyében összesen 661 koronavírusos esetet azonosítottak, 510 személyt gyógyultnak nyilvánítottak. A Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn
2295-en voltak házi elkülönítésben, 185-en intézményes karanténban, 54 személyt koronavírus-fertőzés
gyanújával kórházba utaltak. Tegnapig 64-en vesztették életüket a megyében a vírus miatt. A készenléti
állapot kihirdetésétől a külföldről Romániába érkező
személyek a háztartásukban élő családtagokkal
együtt otthoni elkülönítésbe kerülnek, ugyanakkor
igényelhetik az intézményes karantént.

Mint mondta, nem tudni, hogyan
alakul a járványügyi helyzet, de
ahhoz, hogy ilyen körülmények között ez a tevékenység fennmaradjon
– a páciensek érdekében –, feltétlenül külső segítségre lenne szükségük.
Dr. Kikeli Pál hozzátette, ebben
a helyzetben a csoportos terápiás tevékenységeket, ahová általában az
egyéni kezelés után irányítják a pácienseket, nem tudják újraindítani,
holott a páciensek részéről nagy az
igény rá.
Érdeklődésünkre, hogy a szükségállapot idején, amikor arra kényszerültek, hogy felfüggesszék a
rehabilitációs szolgáltatásokat, milyen megoldást találtak a központban
dolgozó
szakemberek
munkaviszonyát illetően, a profeszszor elmondta, az alkalmazottak
döntő többsége fiatal szakember,
sokuknak van tizenkét év alatti gyereke, így éltek a törvény által biztosított
lehetőséggel,
és
gyermekfelügyeleti szabadságra
mentek. A többiek esetében a kényszerszabadság mellett döntöttek,
vannak munkatársak, akik a mai
napig kényszerszabadságon van-

nak, ugyanis a tevékenységek egy
részét még nem sikerült újraindítani.
A beutalásra nagy az igény
A Rheum-Care Alapítvány rehabilitációs központjában is újra fogadják
a
mozgásszervi
bántalmakban szenvedő, illetve
agyvérzésen átesett pácienseket.
Gombos Marinela, az alapítvány elnöke elmondta, a szükségállapot
idején szüneteltek az ambuláns
részlegen nyújtott szolgáltatások, a
bentlakó részlegükön fekvő két beteget azonban mindvégig ellátták. A
központ bentlakó részlegén általában agyvérzésben lebénult betegeket látnak el, ezek mozgásának és
beszédének a helyreállításán, fejlesztésén dolgozik egy szakembercsapat. A járvány miatt május
18-ig új beteget nem utaltak be a
bentlakó részlegre. Gombos Marinela hozzátette, egyelőre az ambuláns
részlegen
elérhető
szolgáltatásokra nincs nagy igény,
az emberek óvatosak, viszont annál
több a kérés a kórházból kiadott,
súlyos állapotban lévő, ágyhoz kötött betegek családja részéről beutalásra.

Július 15-én tartják a rendes
tanári állásokra kiírt vizsgát

Július 15-én szervezik meg a rendes tanári állásokra kiírt vizsgát, a megfelelő higiéniai-egészségügyi intézkedések betartásával, ugyanakkor a véglegesítő vizsga előtt állók
kérvényezhetik a legutolsó szakellenőrzés alkalmával kapott
jegyük elismerését – közölte hétfőn a szaktárca.

Az oktatási minisztérium közleménye rámutat, a rendes pedagógusi állás
elnyeréséhez legalább 7-es jegyet kell elérnie a vizsgázónak, a meghirdetett
állásokat az írásbeli vizsga jegyeinek csökkenő sorrendjében osztják el.
Az interjú idén elmarad azok számára, akik órabér szerinti fizetéses rendszerben szeretnének tanítani.
A szaktárca közleménye ugyanakkor megjegyzi, elküldték a Hivatalos
Közlönyhöz megjelentetésre a tanárok mobilitására vonatkozó módszertanról szóló miniszteri rendeletet. A koronavírus miatt több ponton is módosult a 2020–2021-es tanévre vonatkozó metodológia:
– a gyakorlati vizsgát és a szakellenőrzést törölték, azoknak a vizsgázóknak azonban, akik a tanítás nyelvétől eltérő nyelven folytatták tanulmányaikat, nyelvvizsgát kell tenniük, amelyet megfelelt/nem felelt meg
(admis/respins) minősítéssel értékelnek;
– az áthelyezés igényléséről szóló iratok, majd az esetleges fellebbezések
online is elküldhetők; a helyek elosztása online is történhet;
– a hozzájárulásos áthelyezés és az előáthelyezés lehetősége megszűnik,
ezeket a megyei tanfelügyelőségeknek kell megszervezniük;
– a hozzájárulásos áthelyezéshez és az előáthelyezéshez a pedagógusoknak be kell nyújtaniuk dossziéjukat a megyei tanfelügyelőségekhez, ezeknek pedig meg kell szervezniük a helyek elosztását.
Kérvényezhető a legutolsó szakellenőrzés alkalmával kapott jegy elismerése
A véglegesítő vizsga előtt álló azon pedagógusok, akik esetében nem került sor a szakellenőrzésre, kérvényezhetik a tanfelügyelőségnél, hogy ismerjék el a képesített tanárként a legutolsó szakellenőrzés alkalmával
kapott jegyüket – derül ki a keretmódszertanból. Az oktatási minisztérium
szerint a jegy elismerésére vonatkozó igényléseket június 5-éig kell benyújtaniuk az érintetteknek a megyei tanfelügyelőséghez, feltüntetve a kapott
jegyet vagy minősítést, illetve hogy melyik tanintézetben történt a szakellenőrzés. A jegyek elismerésének folyamata június 12-éig jár le. A 2020-as
véglegesítő vizsga a következő szakaszokból áll majd:
I. szakasz – kizáró jellegű – legalább egy szakellenőrzés/a legutóbbi
szakellenőrzésen szerzett jegy elismerése; a szakmai portfólió értékelése;
II. szakasz (végső) – írásbeli vizsga.
Az írásbeli vizsga a fizikai távolságtartás szabályainak betartásával zajlik
majd, legtöbb tíz vizsgázó tartózkodhat egy teremben – írja elő a szabályzat.
A sikeres vizsgához legalább 8-as osztályzatot kell elérni. (Agerpres)
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Elmarad a ballagás

Lehet online búcsúzni?

Vitathatatlan, hogy a ballagás meghatározó mindenki életében. Talán nincs
is olyan ember, aki ne gondolna szívesen vissza rá. Fel kell tenni a kérdést:
mit jelent a ballagás az ember életében? Jelképezi a felnőtté válást, a
búcsút a társaktól, a tanároktól és az
iskolától, de emlékeztet is. A ballagás
napján visszaemlékezünk, hogy milyen élményekkel és tapasztalatokkal
lettünk gazdagabbak az elmúlt négy
vagy akár 12 évben.

Nagy-Bodó Szilárd

A tanévzáró ünnepség az idén a megszokott formájában és idejében elmarad. Nem is
kérdés, hogy ez lesújtó mind a szülő, mind a
diák és tanár számára. A diákoknak azért,
mert ezt a napot várják, amióta elkezdték az
iskolát, várták, hogy ők is végigvonuljanak
ünneplő ruhában az iskola folyosóin és átvegyék a díjakat a ceremónián, a tanárok szerették volna ezt a generációt is az előzőkhöz
hasonlóan elbúcsúztatni, és a szülők is várták,
hogy boldogan, meghatódva nézzék végig,
ahogyan a gyermekük elballag. Ez idén a hagyományos formában nem történik meg, de
lehet, hogy pont ezért lesz emlékezetes mindenki számára.
Hogy élik meg a diákok, a szülők és a tanárok azt, hogy elmarad a ballagás?
Incze Gáspár 12. osztályos:
A valódi ballagás nem maradhat el

vagy jövőben be fogjuk pótolni. Volt olyan
felvetés, hogy legyen online ballagás. Én is,
sok évfolyamtársammal együtt, úgy gondoljuk, hogy ez nem helyettesítheti a valódit.
Mindenképpen le kell zárni ezt az évet még
az érettségi előtt, de a valódi ballagás nem
maradhat el.
Természetesen a pótlás nem kelti bennünk,
diákokban azt az érzést, mintha a megszokott
időben lett volna megtartva. Egy utólag megtartott ballagás nem lehet egyenértékű azzal
a félévvel, amikor egyszerre készülünk az
érettségire, de vannak közös programok, és
még jobban összenő az osztály. Egy pótlás
semmiképpen nem lehet ugyanaz, mint a valódi ballagás, de az online-nál vagy a semminél sokkal de sokkal jobb.
Mátéfi István, a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum igazgatója:
Nem fogjuk úgy elengedni a diákokat, hogy
nem búcsúztatjuk el őket megfelelőképpen

Mátéfi István

Incze Gáspár

– Márciusban, amikor komolyra fordult a
járványhelyzet, kezdett egyértelművé válni,
hogy a mi évfolyamunk számára elmarad a
ballagás. Először fel sem fogtam, hogy ez mit
jelent. Később, amikor már közeledett az
ideje a tanár–diák meccseknek, a táncpróbáknak, a kántálásoknak és a tervezésnek,
kezdtem felfogni, hogy mit is jelent ez. Ekkor
döbbentem rá, hogy mekkora veszteség számunkra, hogy a megszokott formában nem
kerül rá sor.
Nyilván ezért nem hibás senki. Hiába vagyunk mérgesek. Bízom abban, hogy amikor
lesz rá lehetőség, nekünk is megszervezik a
ballagást, illetve közösen szervezzük. Hiszen
mi is elvégeztünk 12 év iskolát. A 12. osztály
második fele inkább a búcsúról szokott
szólni, és ez nekünk is meg kell legyen előbb
vagy utóbb. Ez egy olyan élmény, amiről a
10 éves, 20 éves, sőt még az 50 éves osztálytalálkozón is beszélgetni fogunk.
Lehet díjakra is pályázni, amit a ballagáson
szoktak átadni. Diákképviselőként tudok
arról, hogy ezeket a díjakat kiosztják, lehet
rájuk pályázni. Azonban elmarad az a része,
hogy ott van több száz diák, illetve szülő, és
mi végigmegyünk az iskola folyosóin, kihívnak, a díjazáskor elhangzik a nevünk. Elmaradnak továbbá az éneklések, a kisebb
osztályok fellépései, az osztályok feldíszítése. Én bízom benne, hogy ezt akár ősszel

– Május 28-án online figyelmességgel fogjuk meglepni a diákokat. Nem mondtunk le a
ballagókról, nagyon optimisták vagyunk. Reméljük, hogy az enyhítések jó irányba haladnak, arra számítunk, hogy július 15-e után
lesz lehetőség arra, hogy megszervezzük a
ballagást. Ha nem is akkorát, mint az elmúlt
években, de legalább a diákok és szülők jelenlétében. Ezzel kapcsolatban már tárgyaltam Hajdú Zoltán aligazgatóval, és arra a
következtetésre jutottunk, hogy az optimális
szeptember első vagy második hétvégéje
lenne, tanévkezdés előtt egy pénteki napon,
amikor a tanárkollégák visszajöttek már. A tanároknak szeptember 1-jén kezdődik a tanév,
a diákok csak szeptember 11-én ülnének be
újra az iskolapadba. Mindenképpen 11-e előtt
lenne a ballagás bepótolása. Bízunk benne,
hogy ezt a törvények is lehetővé teszik.
Reméljük, hogy a diákok partnerek lesznek abban, hogy a hagyományos rendezvények közül is megszervezzünk bizonyos
eseményeket. Gondolok itt a tanár–diák
meccsre, egy közös szerenádra a válogatott
mérkőzés után, hiszen az a szokás, hogy a zárómérkőzés után az összes 12. osztályos bevonul az iskolába, és énekel. Reméljük,
ezeknek a hagyományosnak nevezhető eseményeknek egy részét is sikerül bepótolni.
Annak ellenére, hogy jelenleg a helyzet még
elég bonyolult, mi optimisták vagyunk, reméljük, hogy augusztusig a helyzet rendeződik. Semmiképpen nem fogjuk úgy elengedni
a diákokat, hogy nem búcsúztatjuk el őket
megfelelőképpen.
Nem hisszük, hogy ez teljesen kárpótolni
fogja őket, hiszen a ballagást és a vele járó
eseményeket, illetve érzéseket nem lehet bepótolni. Teljes mértékben nem tudjuk azt
nyújtani a diákoknak, amit az előző évfolyamoknak nyújtottunk. Azonban figyelembe
kell venni a jelenlegi helyzetet. Egyfajta elégtétel lenne a diákoknak, hogy az iskolától

való elszakadás nem olyan formában történik, hogy abszolút semmi ne legyen megszervezve, hiszen három és fél éven keresztül
nagyon jó volt a hangulat az iskolában, a diákokkal közösen tevékenykedtünk, sok pozitív élmény köti őket a Bolyaihoz, nagy kár
lenne, hogy keserű szájízzel távozzanak. Ami
tőlünk telik igazgatósági és tanári szinten
megtesszük, hogy méltóképpen búcsúzzunk
el ettől az évfolyamtól is.
Nagyon sok dolog még nem tiszta, ilyen
például az is, hogy június 2. és 12. között
hány diák lehet egy teremben. Kedden tartottam vezetőségi gyűlést, ahol még nem tudtuk
konkrétan, csak szerdán tisztázódott, hogy
több mint 10 diák is lehet egyszerre egy teremben, azzal a feltétellel, hogy minden személynek 4 négyzetméternyi területet kell
biztosítani. Ilyen körülmények között most
nem tudnánk megtartani a ballagást, hiszen
nem tudunk egy osztályterembe bevinni 3032 diákot, az udvaron pedig nincs lehetőségünk
arra,
hogy
hét
osztálynak
megszervezzük a ballagást. Ha a Református
Kollégiummal együtt gondolkodunk, körülbelül 270 diákról van szó. Bár a templomok
udvarán lehet találkozni, nem hiszem, hogy
több száz ember ott lehet.
Összességében pozitívan állunk a helyzethez, és reménykedünk, ha az érettségi megfelelően lezajlik, további enyhítések
következnek, és augusztusban vagy szeptemberben pótolhatjuk az elmaradt tevékenységeket. Nem tartottuk jó ötletnek,
hogy valahol egy improvizált rendezvényt
tartsunk, mert nem tartjuk ballagásnak,
amit 28-án fogunk szervezni a diákoknak,
hanem csak egy olyan momentumnak, amivel megemlékezünk arról, hogy most lenne
a ballagás, valamint szeretnénk biztatni
őket, hogy valamilyen formában erre visszatérünk.
Május 28-án a Bolyai Farkas Elméleti Líceum weboldalán sugározzuk a műsort, ami
egy körülbelül 40 perces ballagást tartalmaz.
A Gaudeamus igiturral kezdődik, ezt követi

Szőke Hajnal
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az igazgatói beszéd, majd az osztályfőnökök
kulturális pillanata, a diákok lesznek levetítve, mindenki egyenként, zenei aláfestéssel,
és a teljes tevékenység áldással zárul, amit az
iskolalelkész fog elmondani, illetve két diák
egy zeneszámot énekel. Ez rögzített anyag,
tehát nem élőben fogjuk közvetíteni. Bízom
benne, hogy profi módon össze lesz állítva a
40 perces műsor.
Szőke Hajnal szülő:
Miért pont ő kell kimaradjon?
– Szülőként nem is tudom feldolgozni,
hogy nem fogom látni a gyerekemet szépen
felöltözve boldogan elballagni az iskolából.
Hogy én nem fogok tudni egy csokor virágot
átadni neki az iskola udvarán. Nem is tudom
elképzelni. Még most is reménykedem, hogy
csak lesz valami kicsi ballagás.
Szóba került, hogy később, a nyár folyamán bepótolják. De az már nem olyan. Vannak dologok, amiket nem lehet bepótolni. Ez
életük legszebb napja kellene legyen, most
van itt az ideje, hiszen vége az iskolának. Ez
nem olyan, hogy elnapoljuk nyárára. Lejár az
érettségi, jön az egyetemi felvételi, azután –
ha más városba megy a diák – következik a
lakáskeresés. Tehát mindennek megvan az
ideje. Szerintem nyáron már nem fogják
tudni úgy összeszedni a gyerekeket, mint
most.
Látom a saját gyerekemen, hogy ez számára milyen fájdalmas. Hiszen a diákok is
készültek a tanár–diák mérkőzésre, a ballagásra, a bankettre. Májusban kezdődött volna
a legszebb rész, az iskolai év lezárása. Öröm
az ürömben, hogy legalább a szalagavató
megvolt.
Belegondolok abba, hogy nem lesz közös
osztálykép, hiszen nem találkozhatnak sem
az osztályfőnöki óra, sem egy kép erejéig,
mivel 30-an vannak az osztályban.
Mindenki azt mondja, örvendjünk annak,
hogy egészségesek vagyunk. Persze, örvendünk, hiszen az egészség a legfontosabb, de
ugyanakkor szeretném megadni a gyerekemnek, amit minden gyerek megkapott eddig
minden évben.
Most sem hiszem, hogy nem lehetne megvalósítani egy akármilyen rövid ballagást
számukra. Elfogadom, hogy nem mehet az
egész család, legfeljebb egy szülő. Az sem
lenne gond, ha maszkban és kesztyűben zajlana, csak lenne valami.
A szülő azt sem tudja, hogyan vigasztalja
a gyermekét. Minden gyerek más, van akit
nem rázott meg annyira, de van olyan is, akit
érzelmileg megviselt.
Az a nap, amikor a ballagás kellett volna
legyen, számomra nagyon siralmas nap lesz.
Ha be is pótolják, az már nem lesz ugyanaz,
nyáron vagy eljön az egész osztály, vagy
nem. Aki már egyszer elment valahova, az
már nem biztos, hogy visszajön.
Megtörtént, hogy a lányom engem vigasztalt. Bármit megtennék, bármiről lemondanék, csak lenne nekik is egy rövid ballagásuk.
Akik ballagtak, tudják, hogy milyen élmény. Nekik mi marad?
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Bővül a polgármesteri hivatal épülete

Szerkesztette:VajdaGyörgy

Készül a tanácsterem

Fotó: Nagy Tibor

200.000 lejt különített el a helyi tanács a koronavírus-járvány megelőzésére. A kiadásokat a kulturális rendezvények, fesztiválok szervezésére
előirányzott tételből fedezik. Ebből elsősorban fertőtlenítőszereket, fertőtlenítőszert szóró felszerelést
vásároltak nemcsak a polgármesteri hivatalba,
hanem az iskolákba is, ahova június elsejétől a nyolcadik osztályosok járnak. Ennél nagyobb galibát
okozott a polgármesteri hivatal amúgy is szűkös helyiségeinek az elosztása. Mivel meg kellett oldani a
biztonságos ügyfélfogadást, szükség volt a bővítésre. A hivatal épülete melletti, pályázati pénzből
felhúzott egykori turisztikai információs iroda földszintjén irodahelyiségeket létesítettek a polgármesteri hivatal számára, az épület padlásán pedig

gyűléstermet alakítottak ki a helyi tanácsnak. A korábbi tanácsteremben lesz az esketőiroda. Így lehetővé vált, hogy kevesebben dolgozzanak a hivatal
épületében. Nemsokára befejezik az udvaron levő
garázsokat, ezeket összekötik az egykori turisztikai
információs iroda épületével. A garázsokban helyet
kap a komplex munkagép, az iskolabusz és a tűzoltóautó, az utóbbi vízcsappal ellátott helyiségben, így
bevetésre készen tárolják.
A polgármesteri hivatal megvásárolta az említett
épületegyüttes és a kultúrotthon közötti ingatlant. A
régi házat, amelynek tulajdonosa nemrég elhunyt, a
telekkel együtt megvették. Az épületet lebontják, és
az iskola, a kultúrotthon és a polgármesteri hivatal
által körbezárt téren parkot alakítanak ki.

1,5 millió eurós beruházásként hamarosan hozzáfognak az erdőcsinádi ivóvíz- és csatornahálózat kiépítéséhez. Jelenleg a terveket láttamozzák a gyulafehérvári
régióközpont igazgatóságán. A finanszírozási szerződést
már megkötötték, várhatóan augusztusban kezdődik a
munka. Az eredeti tervek szerint a munkálatokat már az
idén szeptemberben be kellett volna fejezni, de egy évvel
meghosszabbítják a határidőt. A terv szerint 380 háztáji

gazdaságot csatlakoztathatnak a vezetékekre. Az ivóvizet
Gernyeszegről szivattyúkkal nyomják át a csinádi
dombra, ahol medencében tárolják, innen szabadeséssel
jut el a fogyasztókhoz. A szennyvizet is szivattyúkkal juttatják el a Gernyeszegen levő hálózatba, onnan pedig a
fővezetéken Sáromberkére. Az új környezetvédelmi szabályok szerint ugyanis tilos a településen új szennyvíztisztítókat építeni, ezt a megoldást kellett választani.

Elkészült a Szászrégen
– Marosvásárhely közötti
kerékpárút egy része

A Borbély László fejlesztési miniszter által vezetett szaktárca pályázati kiírására még 2010-ben
elkészült annak a kerékpárútnak a
terve, amely Gernyeszeget Körtvélyfájával köti össze. Mivel a
nyomvonalon levő terület akkor
még nem volt az önkormányzat tulajdonában, nem sikerült megnyerni a támogatást. Az ötletről
azonban nem mondtak le, és miután a terület átkerült a polgármesteri hivatalhoz, újra elővették.
Tavaly decemberben térkövet vásárolt a hivatal, ebből az idén tavasszal létrehozták a nyomvonalat.
Nemcsak a kerékpárosok, hanem a
gyalogosok is használhatják ezt az
utat, mivel a két község közötti európai út mentén nem volt járda, és
nagyon sokan járnak gyalog a két
település között. Még elmaradt a
világítótestek kihelyezése – a veze-

tékek már a földbe kerültek –, és
lesznek helyenként padok és fák is.
Ezenkívül a péterlaki patak fölött,
a főúttól 10 méterre egy újabb kis
hidat építenek, ahol biztonságosan
lehet majd közlekedni.
Kolcsár Gyula polgármester elmondta, petelei kollégája felajánlotta, hogy folytatná a kerékpárutat
a községe irányába, és azt sem
tartja kizártnak, hogy Szászrégenig
kiépítik alternatív közlekedési eszközként. A Maros menti LEADER
egyesület vezetője szerint arra is
pályázhatna Nagyernye és Marosszentgyörgy, hogy a másik irányba
Marosvásárhelyig eljusson az út,
és hosszú távon talán azon is lehetne gondolkodni, hogy a turistáknak a Maros völgyéig húzódó
kerékpárutat alakítsanak ki. Az
első lépést Gernyeszegen megtették.

Többek között arról beszélgettünk,
hogy mit jelent kereszténynek, reformátusnak lenni, miként értelmezhető a mai világban a Szentírás
üzenete, hogyan tudunk keresztényi
értékrend szerint élni stb. Meghívott előadóink is voltak, nyugdíjas
vagy ifjúsági lelkészek, a magyarózdi rehabilitációs központ munkatársai stb. Egyelőre felfüggesztették
ugyan, de hetente kétszer az óvodában is sikerült vallásórát tartani,
amit mindig nagy érdeklődéssel követtek a gyerekek.
Elindítottuk az ún. 20 plusz bibliaórákat, olyan fiataloknak, akik
befejezték középiskolai tanulmányaikat, de még nem alapítottak
családot. Egy gyülekezeti tagunk
önkéntesen szervezi ezeket a találkozókat. Az együttlét célja a közösségépítés is, ugyanis a különböző
vallási témák felvetése, vitája mellett alkalom van találkozni, megnyílni, beszélgetni, véleményt
formálni közösségi kérdésekben.
Természetesen bekapcsolódtunk
az egyházmegyei életbe is. Gyülekezetünk tagjai részt vettek a szovátai
országos
presbiterképző
tanfolyamon, jelen voltak Bonyhán
az országos nőszövetségi találkozón
– mondta Jári Zsolt lelkipásztor,
majd hozzátette, az is kihívás számára, hogy az 1147 lelket számláló
gyülekezet alig 10%-a rendszeres
templomlátogató. Utcánként, presbiterenként 20 körzetre osztották fel
az egyházközséget. Elkezdődtek a
családlátogatások, nyolc körzetbe
jutottak el, a vírusjárvány szakította
meg, de igyekszik minden család-

hoz eljutni, és mindenkit az egyházi
életbe való bekapcsolódásra ösztönözni. A járvány alatt a Zoom applikáció segítségével tartják a
kátéórákat, a gyülekezeti bibliaórát.
A vasárnapi istentiszteletet az egyházközség Facebook-oldalán élőben közvetítették. Most, hogy
megengedték a kültéri gyülekezést,
rögzítik az istentiszteletet, és az említett oldalon teszik közzé. Tudomása szerint a konfirmációt
pünkösdre, azaz június első hétvégéjére halasztották, de a járványveszély miatti óvintézkedések okán
megtörténhet, hogy ez is elmarad,
így vagy az új kenyér (augusztus
20.) vagy a reformáció ünnepén
(október 31.) lesz.
Azt is megtudtuk, hogy a Kőszikla Ifjúsági Egyesület működteti
a parókiával szembeni egykori
óvoda épületét, amely visszakerült
az egyház tulajdonába. Tavaly az ifjúsági
szervezettel
közösen
gyermeknapot, a Kőszikla Magyarpéterlakán ifjúsági tábort szervezett,
ahol több mint 100 gyerek vett
részt.
Minden év elején a községben
működő civil szervezetek, a polgármesteri hivatal, az RMDSZ helyi
szervezete egyeztet a kulturális és
egyéb jellegű eseményeket illetően,
hogy ne legyen átfedés, ugyanakkor
jó alkalom az együttműködésre. Jári
Zsolt kifejtette, közösségépítő tevékenysége nemcsak az egyházközségre korlátozódik, szívesen részt
vesz más szervezetek, az önkormányzat által kezdeményezett rendezvényeken is.

Ivóvíz- és csatornahálózat Erdőcsinádon
Egyházi élet a vírusjárvány idején

Alig egy éve került a körtvélyfájai református gyülekezet
élére Jári Zsolt fiatal, maroshévízi születésű lelkipásztor,
aki korábban a Hargita megyei Bágyon szolgált. Nagy
volt a kihívás, hiszen a tavaly
ősszel nyugdíjba ment Szász
Attila esperes helyét kellett
átvennie, aki évekig meghatározta nemcsak a közösség,
hanem
az
egyházközség
életét is. Nyolcan pályáztak a
megüresedett helyre, Zsoltnak sikerült, így 2019. április
elsejétől a körtvélyfájai gyülekezetet szolgálja. Elég idő
ahhoz, hogy rálátása legyen a
hosszú távú teendőkre, a közösség
megismeréséhez
pedig kevés. A lelkész lapunknak is beszámolt munkájáról,
amelyet a vírusjárvány miatt
is át kellett egy kicsit rendeznie.

– Nemcsak a lelkész helyét kellett betölteni, hanem az új kántorét
is, ugyanis Szász Attila esperes úr
felesége, Annamária volt a kántor.
Kántorunk csak tavaly novembertől
van, tehát a zenei élet is szünetelt.
Mint köztudott, a körtvélyfájai gyülekezetben kórus is volt, amelyet
Annamária vezetett. Az új kántorunk hozzálátott e hagyomány felélesztéséhez, de a vírusjárvány
egyelőre áthúzta a számításainkat.
A rendszeresen, évente Szentháromság vasárnapján szervezett hagyományos
kórustalálkozót,

Zenés áhítat gyerekeknek

amelynek a körtvélyfájai közösség
adott otthont, tavaly Marosfelfaluban tartották meg, az idén szerettük
volna újra itthon megszervezni, de
a járvány miatt sajnos ez is elmarad.
Reméljük, sikerül mindezt újraéleszteni.
Nagyon jó ifjúsági közösséget találtam Körtvélyfáján. Hetente egyszer ifjúsági bibliaórát tartunk.
Voltunk a fiatalokkal Debrecenben,
a Csillagpont református ifjúsági
találkozón, ez fellelkesítette őket,
szívesen jönnek a tevékenységekre. Újdonságként tartunk gyerek-istentiszteleteket.
Nyolc
önkéntes anyuka – köztük pedagógus, óvónő, vallástanárnő és
mások – vállalta, hogy párhuzamosan a vasárnapi istentisztelettel, a
gyülekezeti házban gyerekeknek
liturgikus foglalkozást tartanak.
Ennek alapja a Children Worship
módszertan. Azért kezdeményez-

tem ezt a foglalkozást, mert abban
a családban, ahol kisgyerek van,
rendszerint az istentisztelet idején
valaki otthon maradt felügyelni.
Így mindenki eljöhet, együtt lehet
a család. Kéthavonta kerül sor erre
a szolgálatra, amelyen rendszerint
10–15 kisgyerekes család vesz
részt. A feleségem, Ady Ágota az
édesanyáknak indított el egy csoportot. Hetente egyszer – szintén
magyarországi liturgikus vezérfonalat követve –, egy adott témát
feldolgozva tartanak egyházi jellegű találkozókat, ilyenkor a gyereknevelésről és bármi más hasonló
témáról is szó esik. Szintén újdonság az a hitmélyítő sorozat – a vírusjárvány miatt felfüggesztettük –,
aminek keretében két csoportban
nyugdíjasokkal és munkaviszonyban levő felnőttekkel vasárnaponként találkoztunk és alapvető
keresztény témákat vitattunk meg.
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Nem szeretik az üres lelátókat

Bálint Zsombor
„A szellemmérkőzések nem jelentik a megoldást, hanem csak rávilágítanak a problémára.” Ezt a
mondatot tartalmazó szalagot feszítették ki a 2. Bundesligában szombaton játszott SV Darmstadt 98 –

FC St. Pauli mérkőzésen az üresen
tátongó lelátóra, nyilvánvalóan az
ellen tiltakozásul, hogy a nézők
nem látogathatják a mérkőzéseket.
A német szurkolók, akik egyébként rendes körülmények között
zsúfolásig megtöltik a stadionokat
az első két osztályban, sok helyen

Átesett a koronavíruson, majd gólt lőtt a Bundesligában
Kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott az RB Leipzig a Mainz ellen a Bundesligában. A lipcseiek egyik gólját az osztrák Marcel Sabitzer szerezte,
akit három és fél héttel ezelőtt koronavírussal diagnosztizáltak. Az AC
Milannal is hírbe hozott támadó középpályása három és fél héttel ezelőtt adott pozitív mintát. Semmiféle tüntetet nem mutatott, társaival
együtt letöltötte a kéthetes karantént. Nem volt egészségügyi akadálya
a pályára lépésének.
A találkozón Gulácsi Péter őrizte a vendégek kapuját, a 60. percben
beállt Willi Orbán, aki őszi sérülése után, több mint féléves kihagyás
után szerepelt ismét hivatalos mérkőzésen. Szalai Ádám nem került be
a hazai csapat meccskeretébe.
A német labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén berlini rangadót játszottak: a Hertha BSC házigazdaként 4-0ra legyőzte az újonc Union Berlin csapatát. A hazaiaknál első
alkalommal került be a felnőttkeretbe bajnoki összecsapáson a korábbi
Hertha-vezetőedző, Dárdai Pál középső fia, Dárdai Márton.

Egyes székekre a szurkolók nevét, másokra az arcképüket is kitették a darmstadti stadionban
Fotó: Getty

Bálint Zsombor

saját fényképeiket „küldik” maguk
helyett a meccsre, és fizetni is hajlandóak ezért, az országban azonban egyre jobban erősödik a
korlátozások elleni hangulat.
Hogy miként került a lelátóra a
felirat, az is rejtély, hiszen a szurkolók a meccsen kívüli időszakban
sem mehetnek be a stadionokba, illetve a szervezőknek lehetősége lett
volna eltávolítani a molinót, így
egészen nyilvánvaló, hogy a szervező darmstadti klub vezetői tulajdonképpen egyetértettek a szurkolói
megnyilvánulásba csomagolt üzenettel.
Németország a hozzáférhető adatok szerint a nyugat-európai államok közül a legsikeresebben
kezelte a járványt, a halálos áldozatok száma meg sem közelíti sem abszolút számban, sem lakosságarányosan a szomszédokét, az új
esetek száma pedig napról napra
csökken. Az országban elsőként indult újra a labdarúgó-bajnokság –
szigorú elővigyázatossági szabályok szerint.
Gyászszünettel emlékeztek
a koronavírus áldozataira
A német labdarúgó-bajnokság
első- és másodosztályának hétvégi mérkőzései előtt egyperces
gyászszünettel emlékeztek a koronavírus-járvány áldozataira. A
profi futball ezzel kívánta részvétét kifejezni az áldozatok családjainak, egyúttal jelezni, hogy
köszönettel tartozik mindazoknak, akik nap mint nap a járvány
elleni küzdelemben vesznek
részt. A bajnokság következő fordulójában is így tesznek majd,
írták a liga közleményében.

Röviden

* Hozzájárult az Európai Labdarúgó-szövetség ahhoz, hogy a
román sportági föderáció ne május
25-én, hanem csak június 1-jén ismertesse az 1. és 2. liga bajnoki
menetrendjét. Bukarestből azért
kérték a határidő meghosszabbítását, mert a kormány kéthetente tekinti át a járványhelyzet alakulását, és annak függvényében dönt
a további intézkedésekről. A Román Labdarúgó-szövetség és a Hivatásos Labdarúgóliga június közepén szeretné újraindítani az 1.
ligát, de ehhez szükségük van az
Orban-kabinet engedélyére.
* Kéthavi szünet után hétfőn összeült a Petrolul Ploiești 2. ligás
labdarúgócsapata.
* Megsérült Zlatan Ibrahimovic
az AC Milan edzésén. A Sky Sport
Italia szerint előfordulhat, hogy a
svéd labdarúgó hosszú ideig nem
állhat majd csapata rendelkezésére.

Ősz elejére halasztották az eredetileg júniusra tervezett tereptriatlonés -duatlon-Európa-bajnokságot,
amelyet Marosvásárhelyen és a Bözödi-tónál eredetileg június 19-23a között szerettek volna megrendezni. A Nemzetközi Triatlonunió
döntése értelmében azonban július
végéig minden tevékenységet berekesztettek. Az új időpont szeptember – közölte az érdeklődőkkel az
esemény Facebook-oldala.
„Optimista hangvételű bejelentéssel jelentkezünk ismét. Új időpont van a versenyre! Az Európai
Triatlonunió és a Román Triatlonszövetség közös döntése értelmében
mégis megszervezhetjük a Transyl-

vania tereptriatlon- és -duatlon-Európa-bajnokságot, szeptember 1215-e között. DE, mert sajnos mindig
van egy de: mindez attól függ, hogy
miként alakul a világméretű és az
európai helyzet, hogy mikor és hogyan lehet újraindítani a tevékenységet a világjárvány után, illetve
függünk attól is, hogy továbbra is
megkapjuk-e a városi tanács támogatását. Vannak tehát dolgok, amelyek nem tőlünk függnek, de mi
optimisták maradunk, és nagyon
szeretnénk, hogy fogadjuk önöket,
és hogy három csodálatos napot
töltsenek el Erdély szívében. Arra
buzdítunk mindenkit, hogy folytassák az edzéseket, és tervezzék az
utazást. A végső döntésről tájékoztatjuk az érdekelteket” – áll a bejegyzésben.

Kétmeccses eltiltást kapott Kuttor Attila
Két Magyar Kupa-mérkőzésre szóló eltiltást kapott a
Mezőkövesd labdarúgócsapatának vezetőedzője. Kuttor
Attila a MOL Fehérvár FC ellen szombaton játszott Magyar Kupa-elődöntőn kritizálta a játékvezető egyik ítéletét,
ezért piros lapot kapott, és el kellett hagynia a kispadot.

Fotó: News.ro

szakai futást a Somostetőn, az éjszakai úszóversenyt a Víkendtelepen rendezik.
Marosvásárhely és környéke az
utóbbi években vált a triatlonsport
egyik európai központjává, a tavaly
év végén tragikus hirtelenséggel elhunyt Klósz Péter szervező tevékenységének köszönhetően, aki
haláláig a Román Triatlonszövetség
elnöke volt, és az Európai Triatlonunióban is szerepet vállalt. A legnagyobb versenyt – a hatnapos
multisport-Európa-bajnokságot –
tavaly nyáron szervezték a városban
és a megyében. Az idei tereptriatlon- és -duatlon-Európa-bajnokság
is még az ő javaslatára került be a
versenynaptárba, az idei verseny
Fotó: Twitter
szervezésénak stafétáját az egykori
Az esemény honlapjáról eltűntek vehető, hogy a kísérő versenyek sportvezető fivére, Klósz Viktor
a helyszínekről és időpontokról közül a Szent György-úszómara- vette át, aki szeretné továbbvinni
szóló információk. Ami biztosra tont a Bözödi-tónál, a Drakula éj- Klósz Péter munkáját.

Kedden este lesz az első tétmeccs az új Puskás Arénában

A MOL Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC (az első
mérkőzésen: 1-1) és a Budapest Honvéd – MTK Budapest
(0-0) párharc is döntetlenről folytatódik kedden a labdarúgó
Magyar Kupa elődöntőjében. Mindkét találkozót élőben közvetíti az M4 Sport televízió.
A két vidéki együttes abból a szempontból kedvező helyzetben van, hogy közülük bármelyik esik is ki, bajnoki helyezésével még ebben az esetben is jó eséllyel kivívja majd a
nemzetközi szereplés lehetőségét. (A fehérváriak a második,
a mezőkövesdiek a harmadik helyen állnak.) A két gárda a 19
órakor kezdődő meccsen (TV: M4 Sport) negyedszer találkozik majd ebben az idényben: a borsodiak otthonában mindkétszer döntetlen, míg a fehérvári meccsen hazai siker
született.
A fővárosi találkozónak nagyobb a tétje, mivel mindkét
csapat számára a kupagyőzelem jelenthet Európa-liga-selejtezős indulást, ugyanis a Honvéd hatodik az OTP Bank Ligában, míg az MTK, a másodosztály feljutója csak a kupából
léphet nemzetközi porondra. A 22 órakor kezdődő visszavágó
(TV: M4 Sport) különleges lesz, mivel a tavaly novemberben

* Megszegte a fizikai távolságtartás szabályát az FC Sevilla négy
labdarúgója. A spanyol La Ligában
szereplő klub futballistái, Lucas
Ocampos, Luuk de Jong, Franco
Vázquez és Ever Banega részt vett
egy több mint tíz személy részvételével tartott baráti összejövetelen. A bulin készült egyik fotót
Banega felesége feltöltötte az Instagramra. Később törölte, de már
hiába: sokan megosztották, és híre
ment. A játékosok bocsánatot kértek csapattársaiktól, klubjuktól és
annak szakvezetésétől. A Marca
című lap szerint az FC Sevilla nem
tart attól, hogy a négy labdarúgót
eltilthatja a La Liga a történtek következtében.
* Szász András visszatér a Dinamóhoz. A székelyudvarhelyi beállós a 2018–2019-es idényben
bajnok lett a fővárosiakkal, a koronavírus-járvány miatt nemrégiben
berekesztett szezonban Magyarországon a Grundfos Tatabánya férfikézilabda-csapatát erősítette.

Szász András újra a Dinamo kézilabdázója lesz

Szeptemberre halasztották a tereptriatlon-Eb-t
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átadott Puskás Arénában ez lesz az első klubok közötti mérkőzés, s egyben az első tétmérkőzés. A kispestiek ezúttal azért
nem használhatják a Bozsik Stadion építése alatt megszokott
ideiglenes otthonukat, az Új Hidegkuti Nándor Stadiont, mert
az éppen az MTK létesítménye.
Az ideiglenes szabályok értelmében a Magyar Kupában is
öt cserelehetősége van a csapatoknak, de ha hosszabbításra
kerül sor, akkor a trénerek egy hatodik lehetőséget is kapnak.
A finálét június 3-án, a Puskás Arénában rendezik, 21 órától.

Fotó: MTI

Bernd Storck
a Dunaszerdahely új edzője

A korábbi sajtóhíreknek megfelelően Bernd Storck lett
a szlovák élvonalban szereplő DAC 1904 labdarúgócsapatának vezetőedzője. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya kétéves szerződést írt alá, és június
1-jén veszi át az együttes irányítását.
„Rögtön a kezdetektől nagyon jó kommunikáció zajlott
köztem, Világi Oszkár tulajdonos és a klub sportigazgatója között, a tárgyalások rendkívül professzionális módon
folytak. Nagyon várom már, hogy a szurkolókkal közösen
sikerre vigyük ezt a rendkívül ambiciózus projektet” –
nyilatkozta Bernd Storck.
A német szakember Hélder Cristovaót váltja a kispadon, a portugál szakember januárban lett a csapat vezetőedzője, de mindössze öt tétmérkőzésen – négy bajnoki és
egy kupatalálkozón – irányította a sárga-feketéket. A DAC
sportigazgatója, Jan Van Daele úgy fogalmazott: Bernd
Storck nemzetközi tapasztalatait és a tényt látva, hogy
több országban is sikeresen dolgozott, profilja ideális volt.
„A legutóbbi két belgiumi állomásán is sikeres munkát
végzett a rövid ott töltött idő ellenére, és képes volt teljesíteni az adott klubok által megfogalmazott célkitűzéseket, méghozzá egy olyan játékstílussal vegyítve, amely
mély benyomást keltett a szakértőknél” – tette hozzá. Az
57 éves Bernd Storck – aki a magyar válogatottat kijuttatta
a 2016-os Európa-bajnokságra, a tornán pedig a nyolcaddöntőig menetelt a csapattal – legutóbb a belga élvonalban
szereplő Cercle Brugge-nél dolgozott.
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„Nem úgy van most, mint volt régen”

Szóvá tenném…

Szerkeszti:MezeySarolta

Pontos, lelkiismeretes számlafizető vagyok. 1970-től
a saját kis tömbházlakásunkban élünk. Kezdetben voltak
anyagi nehézségeink. Bár megszűnt az addigi albérleti
kiadásunk, még öt évig törlesztettük a lakáselőlegre felvett kölcsönt, és a beköltözés után további húsz évig a
lakásrészletet is. Közben megszületett a két gyerekünk.
Akkoriban 112 napos volt a szülési szabadság, és olyan
volt a munkahelyünk, hogy sokat utaztunk, turnéztunk,
ingáztunk, így gyerekeink felügyeletére tíz éven keresztül bejárónőt vagy nálunk lakó hölgyet tartottunk. Korán
tudatosult bennünk, hogy addig húzd a takarót, ameddig
ér. Megtanultuk beosztani a családi keresetet úgy, hogy
nevünk soha ne jelenjen meg a fogyasztási lista hátralékosai között. Igyekeztünk úgy költekezni, hogy a házadót, a gáz-, víz-, villanyszámláinkat idejében
kifizethessük. Ma már nyugdíjasokként, nagyszülőkként
sokkal jobban állunk anyagilag, igényeink megnőttek,
de a takarékossági szokásaink maradtak. Részletre nemigen vásároltunk, amikor kigyűlt az összeg, megvettük, amire a legnagyobb szükség mutatkozott.
A koronavírus mindannyiunk számára sok kellemetlenséget okozott. Nehezen viseltük a négy fal közötti
bezártságot, a kijárási tilalmat, ami talán számítógépfüggőséget okozott. Naponta írásban kellett nyilatkozni, hogy hova megyek, mit csinálok. Maszkot,

kesztyűt kellett viselni, de így sem mehettél ki bármikor. Amit rendeltél, egész más méret, más minőség
volt, mint amit elképzeltél. Büntetni lehetett bármilyen
mennyiségben. Pont a büntetéseket találták alkotmányellenesnek. Pedig a kormány karmesteri pálcája alatt
hajották végre mindezt.
A napokban bekopogott a vízóraleolvasó hölgy az
Iton Service-től. Egy leolvasásért 9 lejt kellett lepengetni minden sorstársunknak. Ne tessék félreérteni! A
cég előre közölte, hogy a karantén alatt nem fogják leolvasni az órákat, az utolsó három hónap átlagát tüntetik
fel, azt fogjuk fizetni. Ha már átlagot számláztak, és azt
ki is fizette a kedves fogyasztó, utólag miért kötelezik
arra a talán több tízezer „bérletest”, hogy el nem végzett
szolgáltatásért fizessen? Pár évvel ezelőtt 2 lej volt,
aztán 2,50, most pedig 3 lejre módosult a leolvasási díj.
Idekívánkozik, hogy az E-ON-nal, a villamosenergia-szolgáltatóval is van szerződésünk. Azokat az órákat
is havonta le kell olvasni, de a leolvasás ára benne foglaltatik a fogyasztási árban. Nem beszélve arról, hogy a
fogyasztó interneten is beküldheti az óra állását.
Vajon nem lehetne ezt az eljárást egyszerűsíteni,
hogy az egyszerű választópolgár is jól járjon?
SzászKárolynyugdíjas,
Marosvásárhely

A marosvásárhelyi Magányosok Klubjának a XIX.
vándor gulyásfőző versenye, sajnos, a koronavírus-járvány miatt elmaradt.
Klubvezetőnk, Kopacz Imola klinikai szakpszichológus a karantén idején is lelkén viseli a klubtagok sorsát. Felkérte a kuratórium tagjait, hogy a távközlési
eszközök segítségével tartsák a kapcsolatot a klubtagokkal.
A kijárási tilalom idején, amikor a láthatatlan ellenséggel folytattuk a harcot, és a klubtagok szigorú karanténba
voltak
zárva,
klubvezetőnk
a
Marosvásárhelyi Rádió magyar adásában előadást tartott arról, hogy milyen hatással lehet az emberek mentális egészségére a bezártság, külön megemlítve a
klubunk idős és egyedülálló tagjaira gyakorolt hatást.
Klubvezetőnk évekkel ezelőtt elkötelezte magát a gulyásfőző verseny – mint hagyományőrző megnyilvánulás – megszervezése mellett. A járvány miatt nem
mondott le róla, ezért a versenyre előkészített receptjeinket összegyűjtve egy könyvecskében kiadjuk, ha
már a gyakorlatban nem tudjuk kivitelezni. Nagyon
sokan jelentkeztek saját receptjeikkel, különböző érdekes, néha humoros névvel ellátva. Felsorolták a felhasznált alapanyagokat, majd rátértek az előkészítésre,
és a végén az elkészítést részletezték. A gulyásfőző
versenyeken készített fotók tették színesebbé az összeállítást.

A szervezés idején, ami természetesen a személyes
találkozások mellőzésével zajlott, érezni lehetett az
összetartó erőt, még akkor is, hogy a keddi klubdélutánok elmaradtak. Szabó Annamária, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának
díszlettervezője ötletekkel és a könyvecske megszerkesztésével segített. Felkérést kapnak a volt zsűritagok
közül néhányan, hogy osszák meg észrevételeiket. Köszönjük klubvezetőnknek az önzetlen szeretetet, ami
hosszú ideje tartó bezártságunkban felvillantja a fényt
az algút végén.
Andrásfay Ödön költő verssoraival zárom:
Víruscsendesítő – járványos jövő

Virtuális gulyásfőző verseny

Nem tudod, mit hoz a járványos jövő
Hát Istenhez légy könyörgő.
Ha imádkozol, a hited megnő,
Ő megadja, mi a testnek, léleknek fő.
Jézus a Király, az életkoronát viselő,
Bajt, halált, vírust csendesítő.
Maradj otthon, de szíved csapongjon!
Segítséged embertől emberig jusson!
Nem tudod, mit hoz a járványos jövő,
Hát Istenhez légy könyörgő.
Jó szó, apró-cseprő dal, vers a mentő!
Lelkeden életet termő, áteresztő.
Húszhúsz húzza, márciusa
Elhal majd a vírusa.
CzeránErzsébet

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket. Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Mesenap

Az ismert helyzet miatt, más lehetőségek híján, interneten szervez
gyermeknapi ünnepséget a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, amelynek keretében
számos programmal jelentkeznek,
és a rászorulókon is igyekeznek segíteni.
A gyermeknapi online streamek
– a különböző bábszínházi internetes eseményfolyamok – időpontjai
a következők: május 31-én, vasárnap 12–12.40 és 18–18.40 óra között, valamint június 1-jén, hétfőn
12–12.40 és 18–18.40 óra között.
Ezen időpontokban lesz gyerekszínház kisbabáknak és nagyobbaknak, valamint interaktív zenés
videókkal, mesekönyv-bemutatóval
és kézművesműhellyel is jelentkezik a színház társulata, amely hamarosan a részletes programot is
közzéteszi.
A Mesenap alkalmával azokra a
gyerekekre is gondolnak, akiknek
az asztalára nem mindennap jut kenyér. Marosvásárhelyen a Divers
Egyesület, az Alpha Transilvană
Alapítvány és a COVID-AID Marosvásárhely önkéntes segítőhálózat

tagjai létrehozták a Meleg ételt a rászorulóknak című programot,
amely elsősorban azokat a jövedelem nélküli gyermekes családokat,
egyedülálló szülőket és idős személyeket támogatja, akiknek a jövedelme nem haladja meg a
családtagonkénti 300 lejt. Az
idős/beteg személyek esetében a jövedelmet a gyógyszerek árának leszámításával állapítják meg.
Ételtámogatást a 0265-311-727es telefonszámon lehet kérni. A
színház munkaközössége arra kér
mindenkit, hogy értesítse erről azokat, akiknek szükségük lehet a segítségre, illetve jelezzék, ha ilyen
személyt ismernek.
Az adományozási lehetőségek a
Meleg ételt a rászorulóknak program javára a következők:
banki átutalással a következő
számlaszámra:
RO52CECEB00030R0N0362124
(kedvezményezett neve: Asociaţia
Divers); bankkártyával a rohelp.ro
online
platformon:
https://rohelp.ro/ro/ngos/80; PayPal: https://divers.org.ro/asociatiadivers/donatii; a 0265-311-727-es

telefonszámot naponta 10–18 óra
között lehet hívni – a program önkéntesei kiszállnak és elszállítják a
pénz- és/vagy ételadományt; rendeljen napi menüt az Alpha Transilvană Alapítvány konyhájáról a
0742-294-495-ös telefonszámon, és
pótolja ki a 14 lejes menü árát 5-6

Húsz népdalénekes közös dala
összetartozásról, szebb jövőről

A Hagyományok Háza húsz
népdalénekest keresett meg
határon innen és túl, hogy
otthonukból énekeljenek a
nagyközönségnek. A Muzsikás mára klasszikussá vált
ördöngösfüzesi ritka magyarjára Herczku Ágnes válogatta
a népdalsorokat.

Nem is lehetne aktuálisabban indítani ma egy éneket, mint hogy
„Nem úgy van most, mint volt
régen”. Népzenészeink, népdalénekeseink még jó ideig nem tudnak úgy muzsikálni, ahogy
korábban, az egyedi hangulatú
táncházak, az összekapaszkodós
hajnali éneklések, a zsúfolt koncertek mindenkinek nagyon hiányoznak, de a közös ének még így,
az otthonokból is szívbe markolóan szól. Egy videó született a
kezdeményezésből, ami egyben
arra is emlékeztet, hogy hiába választanak el falak, határok, múltunk és néphagyományunk közös,
így összetartással nagy dolgokra
vagyunk képesek.
Az észak-mezőségi férfitáncnak,
a ritka fogásolásnak a dallamára írt
szövegek, jóllehet sok-sok generációval ezelőtt születtek, még egy

teljesen más világban, ebben a furcsa 21. századi időszakban is aktuálisan szólnak. „Járnék én is, ha
járhatnék”, vagy épp „Feljön még
az én napom is, ha most bús homályban van is”, énekelhetjük közösen a videóval mi is, remélve,
hogy minél hamarabb hallhatjuk
élőben is ezeket az énekeseket, mehetünk táncházba, koncertre. A
vészterhes idő múltával, hajnalban
összekapaszkodva énekelhetjük
ismét: „Hozd el Isten azt a napot!”
A videóban egymástól távol,
mégis együtt énekel Sebestyén
Márta, Kásler Magdi, Paár Julianna, Tintér Gabriella, Navratil
Andrea, Zsikó Zsuzsanna, Berecz
András, Hetényi Milán, Pál Eszter,
Borbáth Szilveszter, Básits Branka,
Bognár Szilvia, Agócs Gergely,
Csizmadia Anna, Enyedi Ágnes,
Németh Ferenc, Kubinyi Júlia,
Szoboszlai Balázs, Csík János és
Kacsó Hanga Borbála.
A videóban a Muzsikás 1982-es
felvételéből láthatunk részleteket.
https://www.youtube.com/watch
?v=crM2qSj9bGU
https://www.facebook.com/
hagyomanyokhaza/videos/
248716029544069/

lejjel – ebből már egy levest vagy
második fogást tudnak főzni a program kedvezményezettjeinek.
A Meleg ételt a rászorulóknak
program eddig összesen 204 gyermek, 33 idős ember, hat fogyatékkal élő személy, négy hajléktalan és
19 munkanélküli túlélési gondjait

enyhítette Marosvásárhelyen, Marosszentgyörgyön, Marosszentkirályon és Csejden. A program
keretében a COVID-AID TgM és a
Hegyimentő Szolgálat önkéntesei
április 3-a és május 15-e között öszszesen 3.298 adag levest és kenyeret adtak át 133 családnak. (Knb.)

Gyermeknapi ünnepség az Ariel színház és a Divers Egyesület Facebook-oldalán
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Szabadtéren gyűltek össze a hívek

(Folytatás az 1. oldalról)
és örömmel töltött el engem is. Bevallom,
nagy-nagy izgalommal készültem erre a találkozásra. Hálateljes, jó érzés volt újra
együtt énekelni, közösen mondani a Miatyánkot és Hitvallásunkat, érezni, hogy Isten lelke
simogatja gyermeki lelkünket. Nekem új erőt
adott, és hiszem, hogy minden jelenlevőnek
– vallotta be lapunk érdeklődésére Fazakas
Levente lelkész. Az előző évekhez viszonyítva valamivel többen voltak az ünnepen.
Az emberek tudatában ott van a járvány, de
ez senkit sem akadályozott meg abban, hogy
részt vegyen az istentiszteleten. Minden feltétel adott erre a templom udvarán, mindenkinél volt maszk, a székeket megfelelő
távolságban helyezték el. Az interneten is követhető volt a szertartás.
Erőtt vett a vágy a félelmen
A jobbágyfalvi római katolikusok is csütörtökön, az Úr mennybemenetelének napján
ünnepeltek ismét együtt, a templomkertben
hangosítóberendezések révén hallgathatták a

szentmisét. Csüdör Imre plébános az elmúlt
időszakban is tartotta a kapcsolatot a hívekkel, volt akit meg is látogatott áldoztatás vagy
gyóntatás céljából, hiszen szabályzati előírás
a papok számára, hogy ha valaki különleges
helyzetekben nagyon igényli ezt, eleget kell
tenni a kérésének. Most, a különleges szigor
enyhülésével úgy véli, a hívek igénylik a
szentmiseáldozatot. A személyes részvételt
nem pótolja az online szentmise, bár a pápa
felmentést adott a papságnak erre az időre,
hogy internetes misék révén tolmácsolják az
igét. A keresztény ember hitmegélésének
egyik legfontosabb formája a templomi
együttlét, amely közösségi érzést is nyújt, továbbá az érzékszervek is nagy szerepet kapnak a templomi szertartásban, ez a tapasztalat
nyújtja az embernek a fizikai jelenlét élményét. Sokan úgy tekintik, hogy az egyházi
élet csupán egy eszköz, valójában viszont az
egy találkozási forma Isten és ember között
– magyarázta a plébános. Hozzátette: a hívek
annyira örültek a találkozásnak, hogy sokan
sírva fakadtak. Még félnek, de a félelmen erőt

A bekecsalji reformátusok is ott voltak a templomudvaron Fotó: a nyárádszentimre-seprőd református egyházközség Facebook oldala

Covid–19

vett a vágyakozás, a templomi találkozás
óhaja, így olyanok is megjelentek, akik már
egy ideje távol maradtak.
Örömkönnyekkel várták
A tucatnyi Felső-Nyárád menti apró gyülekezetet összetartó csíkfalvi református
missziói egyházközségben már május 17-én
találkoztak a hívek a lelkészükkel. Kerekes
József még aznap is igemagyarázatot tartott
az interneten, de végiglátogatta a jobbágyfalvi, csíkfalvi, búzaházi és nyárádköszvényesi templomokat is, ahol a hívekkel
találkozott. A lelkész számára is nagy élmény
volt, benne volt a kérdés, hogy vajon várja-e
valaki, hiszen minden vasárnap követhették
az emberek az internetes istentiszteletet, de a
személyes találkozás más. Megható volt viszontlátni a híveket, akiknek szemében örömkönny csillogott.
Ezután már minden vasárnap kimegy a
gyülekezetekbe – mondta el a lelkész, de ha
igény lesz rá, havonta egyszer az internetes
istentiszteletet is megtartja. Nem gondolta
volna, hogy ekkora igény lesz rá. Úgy vélte,
hogy ha vasárnaponként két-három híve is
követi az interneten, már nem beszélt hiába.
Ám rengeteg visszajelzést kapott, és nem
csak a gyülekezetből, hanem a határokon túlról is. Nehezen vette rá magát az online igemagyarázatra, voltak kételyei, de most már
látja, hogy ez is egy lehetőség, hogy eljusson
a bibliai ige az emberekhez.
Csodálatos, de vannak veszélyei is
Csodálatos, hogy a technika modern eszközei révén interneten is elérhetők voltak a
különféle istentiszteletek, gondolatok, de
Isten igéje minden élethelyzetben tud útmutatást adni, nemcsak akkor, amikor szükségünk van rá.
A lelkész elismerte: nagyon várja, hogy az
élet visszatérjen a régi kerékvágásba, de azzal
is tisztában van, hogy az elmúlt idő sebet ejtett a hitéleten, s ez akkor is megmarad, ha
majd visszatérünk a templom falai közé. Az
emberekben lesz egyfajta keresés, a kérdés
pedig az, hogy az egyház tud-e a mai nyelven
válaszolni az igényekre.
Nagyon sok istentisztelet volt elérhető az
internet révén: olyan ez a helyzet, mintha az
étlapról válogathatnánk, és nem kellene mindig ugyanazt az ételt fogyasztanunk. Van
egyfajta elkényelmesedés is az emberekben,
hiszen amíg online hallgatták-nézték az istentiszteletet, addig tettek-vettek, és nem valószínű, hogy vasárnapi ruhában. Pedig nagyon
lényeges, hogy megszenteljük a vasárnapot

akár a ruházattal, akár az odafigyeléssel, és
nem lenne jó, ha ez kimaradna az ember életéből. Nemcsak azért, mert a vasárnap nélkül
összefolynának a hétköznapok, hanem mert
lelkileg is nagyon káros hatásai volnának –
magyarázta a lelkész.
Személyes részvétellel vagy távolról követve
A szentgericei reformátusok két hónap
után találkoztak, az eső ellenére vasárnap a
parókia udvarán, fedett közösségi téren tartottak újra istentiszteletet. Mivel online is
közvetítették, kevesebben vettek rajta részt.
A jelenlevők között csak egy ember volt, aki
eddig nem tudta interneten követni a szertartásokat. Lassan vissza fognak térni a hívek,
mert ők is óhajtják a fizikai jelenlétet – véli
Batizán Attila lelkész, akinek nagy élmény
volt a gyülekezetben lenni, és az is hasznos
volt, hogy végre úgy prédikálhatott, hogy
azonnal látta a reakciókat, míg az elmúlt időszakban csak utólagos visszajelzéseket kapott. Azt is megtudtuk: a presbitériummal
megtárgyalják a folytatást, de egyelőre közvetíteni fogják még az istentiszteleteket,
ugyanis nagyon sok, nyugat-európai országokban dolgozó szentgericei személy követi
azokat. A következő vasárnap is lesz szabadtéri istentisztelet, úrvacsorát is osztanak pünkösd alkalmával.
Útmutatás
Az Erdélyi Református Egyházkerület néhány napja körlevélben adott útmutatást
arról, hogy miként szolgáltatható ki az úrvacsora pünkösdkor, hiszen a higiéniai szabályozások szerint a régi formájában nem
megoldható. A lelkész kesztyűt viselve
nyújtja át a kenyeret a híveknek, míg a borból
mindenkinek külön-külön tölt egy-egy kortyot. Erre a célra az egyházkerület ötvenezer
egyszer használatos poharat vásárolt, ezeket
a hívek akkor veszik át az egyházfitól, amikor felsorakoznak az úrvacsoravételhez.
Megszólaltak a harangok is
Május 22-én, pénteken délelőtt 11 órakor
Erdély-szerte megszólaltak a harangok a református templomokban, ezzel fejezték ki a
magyar reformátusok egységét. A generális
konvent 2012. évi ülésének zárónyilatkozatában úgy határozott, hogy június 4-ét, a nemzeti összetartozás napját felveszi a
reformátusok legjelesebb napjai közé. A Magyarországi Református Egyház zsinati elnökségi tanácsa felkérésének eleget téve, az
erdélyi egyházkerület nemrég arra kérte a
gyülekezeteket, hogy május 22-én a reformátusok egységére, június 4-én pedig a trianoni
békediktátum századik évfordulójára emlékezve harangozzanak.

Meddig lesz határellenőrzés a schengeni térségben, és mit tehet az EU?

Az uniós tagállamok lassanként kezdik feloldani a Covid–19-járvány
miatt bevezetett korlátozásokat, beleértve a határellenőrzéseket is. Az
Európai Parlament szerint össze kell
hangolni a lépéseket.

Mózes Edith

Az, hogy szabadon utazhatunk az EU-ban,
két hónapja még egyértelmű volt az európaiak számára. A koronavírus terjedésének
megállítására bevezetett korlátozások azonban a kontinens legnagyobb részén az országhatárok lezárásával jártak. A járványügyi
helyzet javulásával és a nyári szünet közeledtével a tagállamok lassanként kezdik feloldani a korlátozásokat, beleértve a mozgás
szabadságát érintő lezárásokat is. Az EP-képviselők is azt támogatják, hogy a schengeni
övezetben, ahol az európaiak útlevél nélkül,
szabadon utazhatnak, a szabad mozgás mielőbb zökkenjen vissza a normális kerékvágásba.
Korlátozások a schengeni térségben
„A tagállamok egyedül hozták meg intézkedéseiket, most itt az ideje, hogy az EU lépjen, mielőtt késő lenne, és a schengeni
övezetben helyrehozhatatlan károk keletkez-

nének” – véli Tanja Fajon (szlovén szocialista), az állampolgári jogi szakbizottság
schengeni ellenőrzésekkel foglalkozó munkacsoportjának elnöke. „A Bizottságnak
kulcsszerepet kell vállalnia a szabad mozgás
helyreállításában, elsősorban az úgynevezett
kritikus kategóriák, például a határokon át ingázó munkavállalók esetében. Ezért elengedhetetlen az európai koordináció” – mondta az
EP-képviselő.
A jelenlegi schengeni szabályok szerint a
tagállamok korlátozott ideig bevezethetnek
határellenőrzéseket belső határaikon, ha komoly veszély fenyegeti a közrendet vagy a
biztonságot. A lezárásokról értesíteniük kell
az Európai Bizottságot. Az aktuális korlátozásokat nyomon lehet követni a Bizottság
honlapján.
A határok újranyitása az EU-ban
Az Európai Bizottság május 13-án ismertetett javaslata szerint az utazások újbóli engedélyezését össze kell hangolni,
mégpedig az Európai Betegségmegelőzési
és Járványvédelmi Központ útmutatásai
alapján.
A korlátozások fokozatos megszüntetése
azok között az országok között kezdődne
meg első körben, amelyekben a járvány terjedése nagyjából azonos fokozaton áll. Fon-

tos azonban, hogy nem szabad megkülönböztetni a beutazókat állampolgárság alapján, tehát ha például Németország úgy
dönt, hogy megnyitja határait Ausztria
előtt, akkor az Ausztriában élő olasz állampolgárokat is be kell engednie az országba.
Ha Szlovéniában például nagyjából azonos
a járványügyi helyzet, mint Ausztriában,
akkor Németországnak Szlovénia előtt is
meg kell nyitnia a határait. A végső cél az,
hogy végül ismét szabadon, zavartalanul
és biztonságosan lehessen utazni a tagállamok között, akár munka, akár magánokok
miatt. Erre nincs azonban előre rögzített
ütemterv, mivel ez a járványügyi helyzet
alakulásától és a tagállamok döntéseitől
függ.
A határellenőrzés újbóli bevezetése a tagállamok előjoga, de a világjárvány kitörése
óta az Európai Bizottság iránymutatást
adott ki, hogy biztosítsa az úgynevezett kritikus ágazatokban dolgozók szabad mozgását, illetve az alapvető fontosságú áruk és
szolgáltatások szállítását az egységes piacon.
Ennek köszönhetően az EU segített közel
kétszázezer külföldön rekedt európainak a
hazajutásban, és javasolta, hogy korlátozzák
a harmadik országok állampolgárainak EUba történő beutazását június 15-ig.
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A Parlament álláspontja
Az EP-képviselők szorosabb együttműködést kérnek a tagállamok között, hogy az utazások során senkit ne érhessen hátrányos
megkülönböztetés.
Az állampolgári jogi szakbizottság május
12-i vitáján Tanja Fajon hangsúlyozta, hogy
számos tagállam határellenőrzést vezetett be
a 2015-ös migrációs válság miatt, és néhány
még mindig érvényben van. „Ha nem sikerül
visszaállítani a schengeni övezetet eredeti állapotába, súlyosan veszélybe sodorjuk az európai projektet” – mondta az EP-képviselő. A
Parlament szerint bármilyen határellenőrzést
csak kivételes esetekben és korlátozott időre
lehet bevezetni. A szakbizottság várhatóan júniusban szavaz állásfoglalásáról a témában.
A schengeni térség
A schengeni térséghez 26 ország tartozik
* ezek közül 22 EU-tagállam: Belgium,
Csehország, Dánia, Németország, Észtország,
Görögország, Spanyolország, Franciaország,
Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Szlovákia,
Szlovénia, Finnország és Svédország;
* négy pedig nem uniós ország: Izland,
Norvégia, Svájc és Liechtenstein
(Forrás: Európai Parlament-hírek)
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„Mentsétek meg a gyermekeket” szervezet: Űrállomás és űrsikló fejlesztésére
egy év alatt 6475 kiskorú tűnt el otthonról
készül a Roszkoszmosz
hogy az utóbbi öt évben duplájára emelkedett az ott-

A „Mentsétek meg a gyermekeket” szervezet
adatai szerint az elmúlt évben több mint 6000
gyermek eltűnéséről érkezett jelentés. A
szervezet május 25-e, az eltűnt gyermekek
nemzetközi napja alkalmából tette közzé legfrissebb, a rendőrségtől származó adatait.

Ezek szerint 2019. április 30. és 2020. május 20. között 6475 kiskorú tűnt el otthonról. Közülük 192-en 10
évesnél kisebbek, 1623-an 10 és 14 év közöttiek,
4660-an 14 évnél nagyobbak voltak.
Ugyanebben az időszakban 6742 korábban eltűnt
gyermeket megtaláltak, közülük 207-en 10 év alattiak,
1711-en 10 és 14 év közöttiek, 4824-en 14 év fölöttiek.
A legtöbb kiskorú eltűnését Bukarestből, illetve
Konstanca, Iaşi és Beszterce-Naszód megyéből jelentették.
Az esetek 95%-ában saját akaratából távozott a kiskorú.
40%-uk gyermekotthonból, 60%-uk családi közegből távozott.
A gyermekmentő alapítvány felhívja a figyelmet,

honukból eltűnt kiskorúak száma: 2015-ben még 3736
ilyen esetet jegyeztek, jelenleg ez a szám 6475.
A szökések leggyakoribb okai a felnőttek részéről
tapasztalt hanyagság, a családon belüli gyakori konfliktusok, a testi-lelki bántalmazás. A külföldön munkát
vállaló szülők gyerekei számára gyakori ok, hogy a
nagyszülőkre vagy más rokonokra bízzák őket. További indok lehet a lakhely elhagyására a szülőkkel
való kommunikáció hiánya, a baráti környezet ilyen
irányú hatása, az alkohol- vagy drogfogyasztás, az iskolakerülés vagy a család rossz anyagi helyzete.
A „Mentsétek meg a gyermekeket” szervezet szerint
a társadalmi elszigetelődés idején a gyerekek fokozottan ki voltak téve a családon belüli erőszaknak, de az
online közegben tapasztalható zaklatásnak is.
Az eltűnt és szexuálisan bántalmazott gyerekek
helyzetével foglalkozó európai szervezet, a Missing
Children Europe összesített európai adatai szerint minden második percben érkezik jelentés kiskorú eltűnéséről. (Agerpres)

A romániai vonatok
átlagsebessége 68,86 km/óra

A romániai vonatok átlagsebessége óránként
68,86 kilométer – írja a miniszterelnök ellenőrző testületének jelentésében, amely befejezte a kontrollt a Román Vasúttársaságnál
(CFR).

A dokumentum szerint 2019. augusztus 30-án 1236
állandó sebességkorlátozás volt érvényben a vasúti pályák 1335 kilométernyi szakaszán.
Ezek következtében a tervezett 86,3 km/órás átlagsebességhez képest a romániai vonatok átlagosan 68,86
kilométert tesznek meg óránként. Példának a Bukarest
– Brassó szakaszt hozták fel, ahol a
tervezett átlagsebesség 122,54
km/óra, ám a valóságban ennek alig
több mint felével, 66,78 km/órás sebességgel közlekednek a szerelvények.
A jelentésből kiderül, hogy a rendszeresen használt 13.545 kilométer
vasút infrastruktúrája 73 százalékának (9829 km-nek) lejárt a rendes
használati ideje, és felújításra szorul.
A jelentés megállapítja, hogy
2017-2019-ben a költségvetésből a
CFR-nek kiutalt összeg nem fedezte
a tervezett modernizálások költségét.
Az idézett jelentés szerint 2017
elején a CFR hálózatában 1206 ve-

szélyes szakaszt tartottak számon, összesen körülbelül
604 km hosszúságban, amelyekből 2019. augusztus
30-áig a felújítások nyomán 74-et felszámoltak, ám ez
alatt az idő alatt 39 másik útszakaszt nyilvánítottak veszélyesnek.
A miniszterelnök ellenőrző testülete 2017. január 1je és 2019. július 31-e között végzett ellenőrzést a
CFR-nél. Jelentésüket május 20-ára készítették el, és
küldték el a cég vezetőségének, a közlekedési miniszternek, a miniszterelnöknek és a számvevőszéknek.
(Agerpres)

Baleset a Földműves utcában

Az elsőbbségadás elmulasztása és szabálytalan előzés
okozhatta a szombat délelőtti
balesetet Marosvásárhelyen,
az Egyesülés negyedbeli Földműves utcában – tájékoztatott
a
rendőrség
sajtószóvivője. A baleset nyomán egy jármű az út menti
fának csapódott, vezetőjét feszítővágóval szabadították ki
a vészhelyzetisek, a másik
jármű vezetője enyhe sérülésekkel
megúszta.

Május 23-án,
szombaton délelőtt
9.30 óra körül Marosvásárhelyen, a
Földműves utcában alig volt forgalom, amikor a
baleset
történt.
Nemsokára riasztották a rohammentő-szolgálatot
és a tűzoltókat a
112-es egységes
hívószámon, akik
perceken
belül
megérkeztek, és
megkezdték
a
mentést.
A
megyei
rendőr-felügyelőség közleménye

szerint az egyik mellékutcából kitérő, balra kanyarodó 53 éves járművezető a kanyarodás előtt nem
bizonyosodott meg arról, hogy biztonságosan megteheti. A főúton
mögötte érkező jármű 50 éves vezetője ugyanakkor szabálytalan előzésbe kezdett, és az ütközés
következtében egy út menti fának
csapódott.
A szemtanúk feltételezése szerint egyik személygépkocsi a Földműves utcában a Szabadi út

Forrás: Club Feroviar

irányába haladt, amikor a Csíki utcából a David Rusu mellékutcába
betérni szándékozó járműnek ütközött, azt követően pedig az ellentétes forgalmi sáv melletti
zöldövezetben egy fának csapódott. A vezető a járműbe szorult.
A tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki az összeroncsolódott gépkocsi sofőrjét és a
sürgősségire szállították. Az ügyet
testi sértés vádjával vizsgálják.
(pálosy)

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Oroszország egy űrállomás és
egy űrsikló fejlesztésébe készül belekezdeni – jelentette ki Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz állami
űripari vállalat vezérigazgatója hétfőn a Komszomolszkaja Pravda
című lap rádiójának.
Rogozin szerint még nem dőlt el,
hogy az űrállomás nemzeti vagy
nemzetközi lesz-e, de a műszaki
előkészítésnek már most meg kell
kezdődnie. Emlékeztetett rá, hogy
Oroszország ezen a területen mindig vezető szerepet töltött be. Úgy
vélekedett, hogy a jelenlegi Nemzetközi Űrállomás még mintegy 710 évig maradhat fenn.
Meglátása szerint az amerikai
asztronautáknak a saját űrhajó használatához való visszatérése nyomán
növekedni fog az orosz kozmonauták száma a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). Úgy vélekedett, hogy a
Roszkoszmosz által az amerikaiak
utaztatásával megkeresett pénz
„nem érte meg” a felelősséggel járó
idegi megterhelést.
Közölte, hogy Oroszország érdeklődéssel figyeli, hogyan készítik
elő a Crew Dragonnak – a SpaceX
amerikai űripari vállalat űrhajójának – első repülését a Nemzetközi
Űrállomásra.
„Nagyon örültünk, amikor az
amerikaiaknál megjelent egy alternatív, emberi utazásra alkalmas
szállítórendszer. Ez egy természetes
folyamat, el tudom képzelni, hogy
egy ilyen erős nagyhatalom, mint az
Egyesült Államok, mennyire aggódott az elmúlt kilenc év alatt amiatt,
hogy nem volt lehetősége saját űrhajóin szállítani az asztronautákat a
Nemzeti Űrállomásra. Szakmai sikert kívánunk nekik” – hangoztatta
Dmitrij Rogozin.
„Nagyon perspektivikusnak” nevezte a pilóta által vezetett, alacsony Föld körüli pályán többször
felhasználható űrhajó kifejlesztésének gondolatát. Emlékeztetett rá,
hogy a Szovjetuniónak volt egy

Buran elnevezésű űrsiklója, amelynek felhasználására aztán nem találtak lehetőséget.
Közölte, hogy az Angara A-5
szupernehéz orosz hordozórakéta a
tervek szerint 2023-ra készül el.
Az amerikai űrkutatási hivatal, a
NASA Hold-hasznosítási és Marsutazási célkitűzéseivel kapcsolatban
azt mondta, hogy a Roszkoszmosz
nem engedhet meg magának mindent, amit megkíván. Hozzátette,
hogy Oroszország meg fogja akadályozni a Hold privatizálását, bárkitől is származzon az elképzelés.
Rogozin ezzel Donald Trump
amerikai elnök április 6-i rendeletére utalt, amely a Hold és más
égitestek forrásainak kiaknázására vonatkozott, s amelyben
Trump leszögezte, hogy az amerikai kormányzat ellen fog állni
minden olyan kísérletnek, amely
az emberiség közös örökségének
tekinti a világűrt. Az orosz tisztségviselő törvénysértőnek nevezte ezeket az elképzeléseket, és
azt mondta, hogy Moszkva nem
kíván egy Hold-verseny részesévé
válni.
Tájékoztatása szerint Oroszország 2020-ban kezdi el Hold-programját, és a bolygóra küldi a
Luna-25 szondát. Ezt 2024-2025ben a Luna-26 orbitális és Luna-27
nehézkészülék fogja követni.
Utóbbi fúrásra és egyéb kísérletek
elvégzésére is képes lesz.
Rogozin szerint a Roszkoszmosz
előtt három feladat áll: az orosz
fegyveres erők harci rakétarendszerekkel való ellátása, a gazdaság és
az életszínvonal növelése (egyebek
között az internet, a telekommunikáció és a navigáció fejlesztése
révén), valamint a világ és a földi
élet keletkezésére vonatkozó tudás
megszerzése.
2020-tól kezdődően az összes űrprojektet a Roszkoszmosz égisze
alatt fogták össze Oroszországban.
(MTI)

25 tonna hulladék gyúlt meg
Marosludason

Óriási lángok csaptak
fel pénteken délután Marosludas ipari övezetében.
A Május 1. utcában sűrű
füsttel égett a műanyag
hulladék egy kereskedelmi társaság udvarán.
Az oltásra a helyi, dicsőszentmártoni és radnóti
hivatásos és önkéntes tűzoltók szálltak ki.
Tekintettel arra, hogy
nagyon nagy volt a füst, a
Ro-alert alkalmazás révén
riasztották a lakosságot.
A tűzben 25 tonna műanyag hulladék égett el,
amit körülbelül 250 négyzetméteres felületen tároltak. A tűzoltóknak két
órára volt szükségük a
lángok megfékezésére.
A városban ugyanaznap
még egy tűzeset volt, a
vasúti hídnál két talpfa
gyúlt meg. A tüzet eloltották, jelentős kár nem keletkezett.
Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a két tűzeset között van-e összefüggés.
Kis István alpolgármester
szerint nincs szó ilyesmiről. (mezey)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

ADÁSVÉTEL

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

LAKÁS

ELADÓ 60 m2-es lakás Ákosfalván:
két szoba, konyha, pince, központi
fűtés, gáz, villany. Ára 50.000 euró,
alkudható. Telefon: 0742-491-626,
8–20 óra között. (7490-I)
KIADÓ garzonlakás a Kövesdombon, a posta környékén. 200
euró/hónap. Tel. 0741-997-584.
(7552-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22103-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést (Bilka),
cserépforgatást, csatornajavítást és
-készítést. 25% kedvezmény. Tel. 0745229-245. (7518)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést,
bontást
is.
Tel.
0770-621-920. (7448-I)
ELŐKÖNYVELÉST vállalok. Tel.
0756-607-969. (7475-I)
VÁLLALOK mint magánszemély
mindenféle munkát, pl. tetőjavítást,
kerítéskészítést fából vagy dróthálóból, melléképületek lebontását, teraszkészítést, házszigetelést stb. Tel.
0741-457-006. (7544-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést,
festést,
vakolást,
bádogosmunkát,
szigetelést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790081-572. (7467)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

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

ATRIPLASTKFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és HEGESZTŐT. Vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a
Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani
vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ
a 0742-147-043-as telefonszámon. (64763-I)
FESTŐ,CSEMPÉZŐ,KŐMŰVES SZAKEMBERT alkalmazok.
Tel. 0758-954-729. (7542)
ANYÁRÁDTŐIPSIHOSANEGÉSZSÉGÜGYIKÖZPONT
SZEMÉLYZETET alkalmaz a következő állások betöltésére: TAKARÍTÓNŐ; BETEGÁPOLÓ. Állásinterjú május 28-án a Psihosan rendelőben du. 4 órától (Marosvásárhely, Sârguinţei utca 8/3.). (sz-I)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzlete.
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3
évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a
magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést, szigetelést,
festést. Tel. 0757-186-299. (7481-I)
KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel.
0744-121-714,
0265/218-321. (7505)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel? Ázik be a háza? Minőségi munkát szeretne? Ha minőségi munkát
szeretne, akkor válasszon minket!
Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (7564-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Ma minden kicsit elhalkul, néma
lesz a világ,
Nem érzünk mást, csak gyászt és
hiányt.
Ma lélekben újra együtt lehetünk,
Mert akit szeretünk, soha nem feledünk.
Soha el nem múló fájdalommal, a
szívünkben örök szeretettel emlékezünk május 26-án GYÉRESI
MÁRIÁRA szül. Kádár halálának
6. évfordulóján. Angyalok őrizzék
álmát! Szerettei. (7540)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, testvér,
sógornő,
RÜCZ ERZSÉBET
szül. Pál
folyó hó 25-én, 87 éves korában,
méltósággal viselt, hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2020. május 27-én du.
2 órakor lesz a római katolikus
sírkert 348/1-es parcellájánál.
Búcsúzik tőle lánya, Pötyi, veje,
Karcsi, öccse, Gyuszi, sógornője, Katalin és a gyászoló család. (7567-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon és jó szomszéd,
a
szentháromsági
születésű
id. MÁTEI JÓZSEF
életének 82. évében hosszú betegség után 2020. május 21-én elhunyt.
Örök nyugalomra helyeztük
2020. május 25-én a marosszentgyörgyi temetőben, római katolikus szertartás szerint.
Emlékét örökké őrzi felesége,
Rózsika, fiai: Tibi és Józsi, menyei: Marika és Emese, három
unokája: Tibi, Attila és Patrik.
Emléke legyen áldott, nyugalma
legyen csendes! (7559-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudomást Dáné Erzsébet kolléganőnk szeretett ÉDESANYJA
haláláról. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Az
Aquaserv
vezetősége. (sz-I)
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Dáné
Erzsébet kolléganőnknek szeretett ÉDESANYJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Az
Aquaserv munkaközössége. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, akik 2020. május 25-én
szeretett fiam, FEKETE LÁSZLÓ
ZSOLT 13 órától tartott temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak. Járay-Fekete
Katalin és Zsuzsi családjával. (-I)

Égbe küldött üzenet

11

Eltelt immár hat hét, mióta az örök mezőkre távozott legjobb
barátnőm, KONRÁD IBOLYA nyugalmazott tanítónő. Nagyon
hiányzik. Adjon neki a Fennvaló csöndes, békés nyugodalmat.
Megérdemli. Akik ismerték és tisztelték, gondoljanak rá
szeretettel.
A 45 évig tartó őszinte barátság alatt kitörölhetetlenül ivódtak
szívembe okos tanácsai, emberséges, jó szándékú intelmei.
Könnyek gyűltek a szemébe, mikor édesanyámat gyászoltam.
Szerényen élt, és sohasem panaszkodott, akkor sem, mikor
nagy létszámú (40 és afelett) csoportot bíztak rá. Mindent
vállalt és mindenkit tanított gesztusaival, bölcs mondásaival
és jóságával. Minden gyereket egyformán szeretett, mintha a
fülébe csengő hivatástudat örök kongása irányította volna
egész pályafutása alatt: „Csak bátran, csak biztosan, kisfiam,
… tenyeremen hordozlak, és ne félj. Aggódó szeretettel
mindentől megóvlak.”
Mind mintatanításai, mind általános hétköznapi foglalkozásai
során vezérfonalként követte a programot, amely szent volt
számára. Megpróbálta elültetni a kis emberpalánták lelkébe az
otthon, a munka és a felelősségtudattal végzett
kötelességteljesítés íratlan törvényeit. Tanítványai őszinték
voltak hozzá, folyóáradatként sorolták neki híreiket,
tapasztalataikat, és ő mindenkit meghallgatott, bátorított, mert
tudta, hogy a szókészletgyarapítás legjobb eszköze a
beszéltetés. Türelmét, jóságát és anyáskodó mozdulatait
nagyon egyszerűen, de kedvesen köszönték meg kis
tanítványai. Valahányszor, ha belépett közéjük és síri csend
volt, lopakodva ugyan, de a kicsiknek úgy próbálták
megsimogatni a köpenyét, hogy észre se vegye. Szabály volt,
hogy sorokba felzárkózva minden kisebb mellé egy nagyobbat
beosztva mehettek a dolgukra vagy a játszótérre.
Rendesen tájékoztatta a szülőket a tevékenységekről és a
tanulmányok állapotáról. Külön időt szánt klasszikusaink
tanítására is. Petőfi-estet szervezett, Móra Ferenc-, Benedek
Elek-mesék. Világirodalmi hírességek díszítették a tantermet.
Faragott kapu várta a mesebeli városba menőket, lakásának
múzeumában pedig népi ruhákba öltöztetett bábuk festett és
faragott bútorokon csücsülve ejtették ámulatba a kíváncsi
tekinteteket.
Az erős jellemű emberek tartásával kezelte és viselte a
kisebbségi létet. Minden adódó alkalommal kiállt a gyerekek, a
kollégák és az igazság védelmezésében. A hiúság és a
képmutatás nem homályosította el meleg tekintetét – talán az
árván növés tette végtelenül jóindulatúvá és segítőkésszé.
Családjában rendkívül jó édesanyatípusként tevékenykedett,
ha tennivalói akadtak. Sok türelemmel ápolta beteg nővérét,
anyósát és rászoruló rokonait. Kolléganői felnéztek rá,
példaképüknek tekintették pontossága és jósága miatt.
Életútját, melyet értelemmel és becsülettel járt végig, egy
regény terjedelmében sem lehetne megörökíteni.
Férjét, a drága embert kiegészítette mindenben, szerette,
tisztelte és aggódott érte előrehaladott kora miatt. Illesse őt is a
babérkoszorú csillogása, hisz mellette maradhatott meg Iboly
is a szépnem hű és ápolt asszonyának, a nem lankadó,
simogató kéznek.
Megismerkedésünk időpontja kiesett az idő ködéből. Csak azt
tudom, hogy aki hasonló lélek, az első alkalommal helyet kap
szívünkben,
mintha
örökké
ismertük
volna,
vagy
ikertestvérként nőtt volna hozzánk.
Mikor legutóbb nála jártam, csendesebb volt, kicsit hosszabb
ideig rajtam felejtette tekintetét, fogta a kezem, majd
megkérdezte: „Kicsi testvérem, mikor látlak még?” Párszor
még hívott telefonon, hogy hallja a hangomat, aztán három nap
kiesés után a férje tudatta velem, hogy „nincs többé Ibolyánk”!
Sírt, zokogott, és vele együtt mi is. Kértem, hogy mesélje el az
utolsó óráit.
„Egész délután mellette ültem, és énekeltem neki. Szerette a
népdalokat, az opera- és operettbetéteket, gyermekműsorok
dalfeldolgozásait. Mintha egész lelke dalban fogant volna,
annak örök emberi érzelmekbe gyökerezett bánatával,
keservével, múltjával, árvaságával, élni akarásával… és
könnyezett.”
Mikor Béla, a férje víz helyett teát akart itatni vele, az kicsordult
a szája szélén. A kiérkezett mentősök már csak a kimerült szív
végpihenőre szállt dobbanását állapították meg.
Sírtam, sírtunk, de a megszakadt élet fonalát már semmi sem
köthette újra. Az utolsó egybehangolt lélekszimfóniát így
küldte az égbe, benne múltunk, életünk és népköltészetünk.
Mi is lehetne jellemző és sokatmondó üzenete az utókor
számára, mint talán az örök jó Benedek Elek sorai: „Míg
emberek közt élsz, vedd ki a részed minden nemes
küzdelemből, állj a gyengék, a védtelenek mellé. Az erősek
mellé állni nem virtus.”
És nekünk, hátrahagyottjainak sóhajba vésett kívánságunk:
Adj, Uram, sok hozzá hasonló embert!
B.A.
(sz.-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

