
Csaba királyfi 
ünnepén
Vasárnap immár nyolcadik alkalommal
emlékeztek Nyárádszeredában Csaba
királyfira, a székelyek legendás vezé-
rére és védelmezőjére. Csaba királyfi
ünnepe 1944-ig hivatalos katonai
ünnep volt. Marosvásárhelyen 1941–
1945 között Csaba Királyfi Honvéd
Gyorsfegyvernemi Hadapródiskola is
működött.

____________4.
A láthatatlanná
tevő maszk
Egy felnőttek számára is nehéz idő-
szak lenyomata a gyermekek lelké-
ben, a félelem feldolgozása valóság
és fantázia ütköztetésével, a nehézsé-
gekből, a szenvedésből született
humor és a mese varázslatos, min-
dent feloldó, megoldó, igazságot szol-
gáltató erejébe vetett hit sugárzik
abból a mesegyűjteményből, amely a
Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége és az Ábel Kiadó gondozásá-
ban jelent meg. 

____________5.
Andrássytelepi
friss tojás 
– automatából is 
Az andrássytelepi Kis-tanyán tojásfar-
mot üzemeltetnek. A céget, az Edronik
Kft.-t még 2016-ban megalapították,
azonban a farm építése tavaly év ele-
jén kezdődött el, év végére fejeződött
be. Üresen mit sem ér egy csarnok,
ezért idén év elején tojótyúkokkal né-
pesítették be, s az itt termelt tojást fo-
lyamatosan értékesítik. 

____________6.
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Önfeledt zsivaj és zene töltötte be június első napján a so-
mostetői sétányt és játszóteret. Marosvásárhely új önkor-
mányzatának első tömegrendezvénye, a számos korosztályt
megszólító gyermeknap igazán sikeresnek bizonyult, mi
több, a délelőttől késő délutánig tartó programokon a felnőt-

tek is ugorhattak egy nagyot az időben, hogy pár órára újra
a gondtalan lurkónép táborához tartozhassanak.

(Folytatás a 7. oldalon)

Az aprónép marosvásárhelyi ünnepe

Gyermekbirodalom a Somostetőn

Fotó: Nagy Tibor

Sztrádatempóban 
a rekordok könyvébe

Hozzászokhattunk már, hogy sztrádaépítés tekintetében a korlátlan
ideig eltolható határidők országában élünk, de ami a napokban a dél-
erdélyi pálya egy szakaszával kapcsolatban kiderült, az bebizonyította,
hogy nem csak építeni tudunk ám rekordlassan, hanem tervezni is.
Azért is fejlődik az életszínvonalunk rákmenetben.

A napokban jelentette be a szállításügyi miniszter, hogy augusztus-
ban készülnek pályázatot hirdetni a Nagyszeben és Fogaras közti pá-
lyaszakasz tervezésére és kivitelezésére, a munkát 2024-re kellene
elvégezni. Már ha sikerül megszervezni a licitet, mert az is szinte egy
évtizedet tartott, mire a megvalósíthatósági tanulmányt összehozták.
Ide ugyanis eredetileg gyorsforgalmi utat terveztek, arra készült is ta-
nulmány. Aztán 2014-ben úgy döntöttek, hogy legyen mégis inkább
sztráda, a rá következő évben le is szerződtettek egy céget a tanulmány
módosítására. Ezt 2016 szeptemberére kellett volna elkészítse, de még
mindig dolgozik rajta.

Normális helyeken öt esztendő leforgása alatt egy hetven kilométe-
res autópályának elkészítik az összes tanulmányát, a terveit, sőt, befe-
jezik az építését is. A normálisan működő országok és szép hazánk
között az egyik gyökeres különbség az, hogy nálunk bagóért lehet köz-

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Nagy Székely Ildikó 



Az Ariel színház műsora
A marosvásárhelyi Ariel színház június 2-án, ma 18
órától a Vándor Miskát adja elő a nagyteremben. Jú-
nius 4-én, pénteken 18 órától a János vitézt játssza a
társulat, szintén közönség előtt. Június 30-ig folyama-
tosan online gyerekelőadás követhető – Lázár Ervin: A
kisfiú meg az oroszlánok, Puskás Győző előadásában.
Rendező: Barabás Olga. Részletek, online jegyvásár-
lás, videó: https://bit.ly/A_kisfiú. Az előadásokra a he-
lyek száma korlátozott, ezért telefonos foglalás
szükséges a 0740-566-454-es mobilszámon, naponta
9-13 óra között. 

Ismét látható a Függöny 
A marosvásárhelyi Spectrum Színház társulata június
3-án, csütörtökön 19 órától közkívánatra újra játssza
a Függöny című előadást. Az előadás alapvető kér-
dése: lehet-e embernek maradni bármely korban, bár-
milyen körülmények között? A produkció időtartama
másfél óra, szünet nélkül. Rendezte: Kincses Elemér.
Szereplők: Czikó Juliánna, Szász Anna, Márton
Emőke-Katinka, Pál Hunor. Díszlet és jelmez: Takács
Tímea, fény- és hangtechnika: Incze Róbert. Jegyek
a színház jegypénztáránál válthatók előadás előtt.
Helyfoglalás: tel. 0744-301-875. Egy jegy ára 10, il-
letve 20 lej.

IDŐJÁRÁS
Eső várható
Hőmérséklet:
max.160C
min.90C

Ma KÁRMEN és ANITA, 
holnap KLOTILD napja.
KLOTILD: germán eredetű. Ele-
meinek jelentése: dicsőséges,
híres + harc.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. június 1.

1 EUR 4,9198
1 USD 4,0361

100 HUF 1,4135
1 g ARANY 247,3362

Kezdődik a második oltásmaraton
A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógysze-
részeti, Technológiai és Tudományegyetemen június 4–6-a
között kerül sor a második oltásmaratonra. A Covid–19 elleni
második oltásra várják az első maratonon beoltott 7504 sze-
mélyt, valamint azokat is, akik eddig nem oltatták be magukat.
Az oltásmaraton pénteken 8 órától hétfő 8 óráig megállás nél-
kül zajlik a gyógyszerészeti fakultás székhelyén (Gheorghe
Marinescu utca 38.), a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 

Ballagási ünnepség a Bolyaiban 
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Marosvásárhelyi Re-
formátus Kollégium közös ballagási ünnepségére június 2-
án, ma kerül sor. Az utolsó osztályfőnöki órát 8.30 és 9.30
óra között tartják meg, miután a végzősök átvonulnak a Vár-
templomba. Az ünnepi istentisztelet 10 órakor kezdődik a
ballagó diákok és tanáraik számára. A ballagási ünnepséget
11 órától a vár udvarán tartják. 

Valódi példaképek 
Június 2-án, ma 17.30-tól a marosvásárhelyi várban, a mú-
zeum épülete előtti téren mutatják be dr. Kádár Annamária
Valódi példaképek című legújabb könyvét, amelyben a szerző
13 kortárs magyar példakép – Al Ghaoui Hesna, Barabási-Al-
bert László, Borbély Alexandra, Böjte Csaba, Halácsy Péter,
Jentetics Kinga, L. Ritók Nóra, Máté Bence, Michelisz Norbert,
Polgár Judit, Roska Botond, Ürge-Vorsatz Diána és Vecsei H.
Miklós – történetét dolgozta fel meseformában. A könyvbe-
mutató alatt fiatal pedagógushallgatók gyermekfoglalkozások-
kal várják a legkisebbeket. Rossz idő esetén az esemény a
múzeum épületének nagytermében lesz. 

Iratkozás az érettségire 
Május 31-én, hétfőn megkezdődött az iratkozás az érettségi
vizsga első szessziójára. A jelentkezési határidő június 4-e,
a tanév utolsó tanítási napja a tizenkettedik és tizenharma-
dik osztályba járók számára. Az érettségi írásbeli vizsgái jú-
nius 28-án kezdődnek a román nyelv és irodalommal; 29-én
a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 30-án a válasz-
tott tantárgyból, július 1-jén pedig anyanyelvből és irodalom-
ból mérik fel a végzősök tudását. Az eredményeket július
5-én 12 óráig teszik közzé, az óvásokat ugyanaznap 12–18
óra között lehet benyújtani. Az óvások elbírálása utáni vég-
leges eredményeket július 9-én ismertetik. A szóbeli vizsgá-
kat a koronavírus-járvány miatt idén sem tartják meg. A
román nyelv és irodalom, az anyanyelv és irodalom, vala-
mint az idegen nyelv szóbeli vizsgája és a digitális kompe-
tenciák felmérése helyett korábbi osztályzatokat fogadnak
el egyenértékűként, a tanügyminisztérium által kidolgozott
módszertan szerint.

Ingyenes tanfolyamok hátrányos
helyzetűeknek 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális osztálya
a Maros Megyei Munkaügyi Hivatallal (AJOFM) június
végén több ingyenes szakképző tanfolyamot indít Marosvá-
sárhelyen élő hátrányos helyzetűeknek. Az érdeklődőknek
a szociális igazgatóság munkatársai segítenek a beiratkozás-
ban és a tanfolyamokon való részvételhez szükséges doku-
mentáció összeállításában. A résztvevőknek legalább 4
osztályos végzettséggel kell rendelkezniük. A tanfolyamra a be-
iratkozáshoz szükséges a személyazonossági kártya, a szüle-
tési bizonyítvány, a házasságlevél/válási dokumentum
(esetenként), a végzettséget igazoló iratok vagy oklevél (eredeti
és fénymásolat). Részletek a 0365-430-859-es telefonszámon,
125-ös mellék, illetve a szociális igazgatóság székhelyén –
Dózsa György utca 9. szám, 3. emelet, 91-es iroda. 

Új terápiás lehetőség 
A Bonus Pastor Alapítvány június 10-e és 13-a között négy-
napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és hozzátartozóknak Szentkatolnán. A program célja az
absztinencia elkezdése, információszerzés a függőséggel
kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. A felvétel
előzetes interjú alapján történik. A jelentkezést június 7-ig az
alábbi telefonszámokon várják: Bartha Éva – 0740-056- 691,
McAlister Magdolna – 0742- 653-331 (Marosvásárhely). 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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A Nap kel 

5 óra 33 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 8 perckor. 
Az év 153. napja, 

hátravan 212 nap.

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A közmédia és a Hagyományok Háza közös mű-
sora június első felében a Szászcsávási Banda le-
mezeit mutatja be. A zenei válogatásban négy
lemez részletei hangzanak el. 

A Kossuth Rádió a Hajnali – Népzenei összeállítás
korán kelőknek című műsora első két nyári adását a Szász-
csávási Bandának szenteli.

Kevés falusi zenekarnak jelent meg annyi lemeze, mint
a csávásiaknak: az elsőt még Romániában, az 1980-as
évek végén adták ki. Ennek a bakelitkorongnak az anyaga
Pávai István népzenekutató helyszíni gyűjtései alapján ké-
szült. A romániai forradalom után, ahogy megszűntek a
korlátozások, egyre többen kerekedtek föl, hogy hosszabb
időt töltsenek a hagyományőrző erdélyi falvakban. Immár
arra is lehetőség nyílt, hogy az egyre jobb felvételi tech-
nikával részletesebb gyűjtések készüljenek egy-egy kie-

melkedő zenekarral. A ’90-es években így fordult a figye-
lem a Dicsőszentmártonhoz közel eső, Küküllő menti fa-
lucskának, Szászcsávásnak a zenéjére. Az ottani
muzsikusok sorra megjelenő felvételeikkel hamarosan
olyan ismertek lettek, hogy egyre több helyre hívták meg
őket, és Nyugat-Európába, sőt még az Egyesült Álla-
mokba is eljutottak. Sikerüket elsősorban a régies, ugyan-
akkor rendkívül energikus és virtuóz játékuknak
köszönhetik. 

A Küküllő menti zenére általánosan jellemző, hogy a
ritmus- és harmóniakíséretet adó háromhúros brácsa csak
egyszerű dúr akkordokat játszik. A csávásiaknál sincs ez
másképp, ezért is érezheti a hallgató egzotikusnak, akár
régiesnek ezt a zenét. 

A szászcsávási zenekar felvételeivel az érdeklődők a le-
mezek megjelenésének időrendjében ismerkedhetnek meg. 

A zenekar első lemeze Romániában, a Ceauşescu-dik-
tatúra utolsó évében jelent meg, és egy akkori rendelkezés
miatt a borítóról teljesen el kellett hagyni a magyar szöve-
geket. Ennek ellenére mégis eljutott az erdélyi magyar
népzenét, néptáncot kedvelő közönséghez, a sikere nyo-
mán rövid idő alatt el is tűnt a boltokból. 

A második lemez már Magyarországon jelent meg, az
azóta megszűnt Quint és az ismert francia lemezcég, a
Harmonia Mundi közös gondozásában. 

Az 1996-ban Magyarországon kiadott harmadik albu-
mon már a falusi kórus néhány tagja is szerepel, s egy ci-
gánykeservest előadó kiváló énekesre, Lunka Erzsire
különösen érdemes odafigyelni.

Az 1998-ban megjelent CD-n csárdás, szökő, féloláhos,
öreges pontozó, székely verbunk, román és cigány táncok
zenéi, valamint asztali nóták hallhatók, a lemez végén
pedig a Rákóczi-induló helyi változata csendül fel.

Szerkesztő-műsorvezető: Pénzes Géza 
Adás: Kossuth Rádió (minden reggel 5.03)
A műsor interneten elérhető: www.mediaklikk.hu/me-

diatar/

Két hét a szászcsávásiakkal
A Szászcsávási Banda a Hajnaliban

Ünnepi lapszáma jelent meg az Er-
délyi Kárpát-Egyesület folyóiratának,
hiszen május 12-én éppen 130 éve,
hogy elkezdte tevékenységét az EKE.
A kerek évfordulóról szól az egyesület
elnöke, Kovács Lehel István vezér-
cikke, illetve Az eszmeteremtők ün-
nepe című írása is. Továbbá a
természetjárás–honismeret–környe-
zetvédelem hármasa mutatja, hol tart
most a nagy múltú egyesület, így a ki-
adványban az osztályok hírei mellett
belföldi és külföldi túrák gazdagítják
a kínálatot. A természet koncertterme,
illetve a Dobrudzsai rezervátumok
ritka növényfajai című cikkek a kör-
nyezet jobb megismerését és értékelé-
sét szolgálják, mint ahogy ehhez járul
hozzá a borvizek és gombavilág jobb
megismerése is. 

Tisztelettel emlékezik az egyesület
egykori vezéregyéniségeire, a hajdani
zászlóvivőkre, de mégsem csak a
múltban él a tagság, hiszen aki most él
és alkot, arról sem feledkezik meg. Így
örömmel ad hírt arról, hogy Kőváry

László-díjat kapott Jánosi Csaba, és
hogy a Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozata kitüntetésben része-
sült Bajna György író, költő, újságíró.

A meteorológiáról, annak szépsége-
iről olvashatnak az Erdélyi Gyopár-
ban, és ezúttal szakemberek vallanak
hivatásukról, a kastélysorozatban
pedig az altorjai Apor-kastély múltja,
jelene kapott helyet, azért is, hogy
ezen patinás épületeknek jövője is le-
hessen.

Erdély legnagyobb civil szervezete
130 év után is jövőt tervez, útra kész,
barangolásra hív mindenkit. Olyan
erdei ösvényre, olyan kis települések
köves utcáira, ahol ember az emberrel
találkozhat, élményt és erőforrást
gyűjthet. A túra meghirdetve, csatla-
kozni bárkinek lehet, csupán jó ba-
kancs és nyitott szív kell ahhoz, hogy
megismerjük és megszeressük azt,
ami a miénk. 

Mindezekhez fogadják szeretettel a
kiadványban található képeslapot,
mert az egyesület születésnapja a tag-

ság, a közösség, a természetjárók ün-
nepe!

Megvásárolható az EKE-székház-
ban (Dózsa György út 9. szám, III.
emelet) szerdánként 19 órától. A kap-
csolattartó telefonszáma: 0749-071-
453.

Megjelent
az Erdélyi Gyopár friss lapszáma
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Az Európai Bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy
lazítsák és egységesítsék az utazási korlátozásokat
az unióban. 

A mostani javaslat elvileg az uniós koronavírus-igazolás
előtt két héttel lépne életbe, és kiegészítené azt.
Fölösleges karanténra kötelezni a védett embereket

A bizottság szerint fölösleges karanténra kötelezni a telje-
sen védett embereket, akiknek mindkét oltásuk megvan. Ha a
tagállamok is beleegyeznek ebbe, június közepétől ők már
szabadon utazhatnának Európában. Mindez azonban csak az
Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinákra
érvényes.

„Azt javasoljuk, hogy ne legyen teszteléshez kötött utazás
és karantén a teljesen beoltott vagy a betegségből felgyógyult
emberek számára. Ez már sok tagállamban így van, de ennek
függetlennek kell lennie attól, hová utazik az ember. Szeret-
nénk egységesíteni azt, hogy kit tekintünk teljesen immunizált
embernek. 14 nappal a második oltás beadása után mondhat-

juk el ezt valakiről” – mondta Didier Reynders uniós biztos.
Azok az emberek, akik nem esnek ebbe a kategóriába, az

országuk színkódja alapján utazhatnának. A zöld zónából korlá-
tozás nélkül, a narancssárgából teszteléssel, míg a vörös zónából
karantén lehetőségével fogadhatnának embereket a tagállamok,
de ez kiváltható lenne egy előzetes negatív teszttel.

Ha a szülők karanténmentességet kapnak, ez vonatkozna a
velük utazó gyermekekre is. A hat éven aluliaktól nem kér-
hetnének tesztet a belépéshez.

„Nincsenek garanciák arra, hogy a tagállamok be is tartják
majd a vállalásaikat. A Covid-igazolvány is csak kiindulópon-
tot jelent majd a tagállamok számára, hiszen néhány ország
korlátozni fogja az egy oltással érkező embereket, vagyis
ebben az esetben nem lesz elég az igazolás, hanem másra is
szükség lesz. Nem hinném, hogy ez lesz a megoldás, inkább
gondot fog okozni ez a nyáron sok európai számára” – mondta
Alberto Alemanno elemző. A javaslatot még az Európai Ta-
nácsban is jóvá kell hagyni, csak ezután léphet majd életbe.
(mózes) Forrás: Euronews

beruházást megpályázni, és ennek az egyenes következ-
ménye az éveken át tartó tötymörgés. Mert a pályázati
rendszerben az ár a döntő tényező, nem a minőségi és
gyors munka. Itt is pontosan ez történt, a tervező olcsón
vállalta el a feladatot, aztán minden lehetséges jogi és
technikai kiskaput kihasznált, hogy fennebb srófolja a
bevételét. És az időhúzásban segítő kezet nyújtottak neki
az állami illetékesek is, mert ha már olcsón fogadták
fel, legalább nem is fizették idejében, hadd legyen in-
doka húzni az időt.

Az ilyen „alapos” tanulmánykészítés után szinte bo-
rítékolható, hogy a tervezéskor kiderül, az eddig készült
dokumentumok hajítófát sem érnek, s lehet kezdeni az
egészet elölről. Újabb határidők, eljárások, egy hadse-
regnyi papírtologató vitéz, akit a civil világban kapus-
nak sem vennének fel sehova, degeszre keresi magát, de
eredmény sehol, és az ilyen „teljesítményeknek” fele-
lőse nincs. És a hab a tortán, hogy mindez nem egy so-
kadrangú útszakaszon, hanem egy európai szempontból
is kiemelt fontosságú közlekedési folyosón történik,
amely az ország legnagyobb munkaadóinak is fontos.
Csak azoknak nem, akik négyévente körbeudvarolnak a
szavazatainkért, a közbeeső években viszont privát bir-
tokukként kezelik az országot.
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Sztrádatempóban 
a rekordok könyvébe

Az EU június közepén lazítana az utazási korlátozásokon 
Csaknem 38 ezerrel csökkent 
tavaly a kiskorúak száma

Január elsején 3 millió 895 ezer kiskorút tartottak nyil-
ván Romániában, csaknem 38 ezerrel kevesebbet,
mint egy évvel korábban – tudatta hétfőn a statisztikai
intézet (INS) a nemzetközi gyermeknap alkalmából
megjelentetett közleményében. További egy száza-
lékponttal csökkent tavaly a gyerekek aránya a
román társadalomban: a 18 évesnél fiatalabbak most
a romániai állandó lakhellyel bejelentett (a külföldre
költözők jelentős részét is magába foglaló) lakosság
17,6 százalékát teszik ki. Tavaly 178.609 élveszüle-
tést anyakönyveztek az országban, 24.500-zal keve-
sebbet, mint 2019-ben. Ehhez képest az
elhalálozások száma 2020-ban megközelítette a 300
ezret. Utoljára 1930-ban született olyan kevés gyerek
az országban, mint tavaly – mutatott rá az INS, meg-
jegyezve, hogy az 1941–1945-ös időszakról nem
rendelkezik adatokkal. A statisztikai intézet szerint
Románia valós lakossága 19,3 millióra tehető. (MTI)

Hosszú lejáratú kötvényeket 
bocsát ki az EU

Miután az összes tagállam jóváhagyta a saját forrá-
sok bevonásáról szóló uniós határozatot, az Európai
Bizottság kedden bejelentette, hogy a koronavírus-
járvány utáni helyreállítást célzó alap finanszírozá-
sára az idén mintegy 80 milliárd euró értékben bocsát
ki hosszú lejáratú kötvényeket, amelyeket a fennma-
radó pénzügyi igény fedezésére több tízmilliárd euró
értékű rövid lejáratú uniós kötvényekkel egészít ki. A
brüsszeli testület sajtóközleménye szerint a kibocsá-
tás június vége felé kezdődik el, azonban a kötvé-
nyek értékét ősz elején felülvizsgálják, mivel pontos
összege a tagállamok konkrét finanszírozási szük-
ségleteitől függ majd. (MTI)

Javította prognózisát az OECD
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szerve-
zet (OECD) honlapjára felkerült legfrissebb előrejel-
zés szerint idén 5,8 százalékkal nő a világ hazai
összterméke (GDP) az előző, decemberi becslésben
szerepelő 4,2 százalékkal szemben. A párizsi szék-
helyű szervezet részben azzal indokolta a változta-
tást, hogy világviszonylatban nő az átoltottság és a
kormányok ezzel párhuzamosan enyhítenek a jár-
ványügyi korlátozó intézkedéseken, valamint az ame-
rikai kormány által beígért gazdaságösztönző
intézkedések jelentősen felpörgetik a világ első
számú gazdaságát. Az amerikai GDP idei várható nö-
vekedési adatát 3,2 százalékról 6,9 százalékra javí-
totta az OECD. Az euróövezet idei gazdasági
bővülését most 4,3 százalékra várja a nemzetközi
szervezet a decemberi 3,6 százalék helyett. (MTI)

Madárinfluenzás fertőzést 
jeleztek Kelet-Kínában

A világon elsőként a H10N3 madárinfluenza-vírussal
fertőződött meg egy férfi a kelet-kínai Csiangszu tar-
tományban – közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi
Bizottság kedden. A 41 éves férfi állapota a közle-
mény szerint stabil, és megfelel azoknak a követel-
ményeknek, amelyek alapján távozhat a kórházból.
A kínai egészségügyi hatóságok szerint az eset el-
szigetelt jellegű, és közvetlenül madárról emberre ter-
jedő vírusfertőzés okozta, járvány kialakulásának
kockázata emiatt rendkívül alacsony. Korábban sehol
a világon nem jegyeztek fel olyan esetet, amelyben
a madárinfluenza-vírus H10N3 törzse emberre terjedt
volna át. A vírus más törzsei szórványosan okoznak
hasonló eseteket Kínában, jellemzően a baromfival
közvetlenül kapcsolatba kerülő emberek körében.
Egy 2016 és 2017 között az országon végigsöprő jár-
vány, amelyet a vírus H7N9-es törzse okozott, 
mintegy háromszáz ember halálát okozta. (MTI)

Ország – világ

A Kárpát-medencei magyar óvodafejlesztési prog-
ram keretében felépített unitárius óvodát avattak
kedden, a gyermekek világnapján Székelykeresztú-
ron.

A kisvárosban működő Berde Mózes Unitárius Gimnázium
szervezeti egységébe épülő 600 négyzetméteres, egyszintes,
napközi otthonos óvoda épülete három óvodai csoport ellátá-
sára alkalmas. Az óvoda már a 2020-21-es tanév kezdetétől
működik 67 gyerekkel, de a járványügyi korlátozások miatt
mindeddig a hivatalos avatóünnepségre nem kerülhetett sor.
A beruházás értéke 215 millió forint.

A székelykeresztúri unitárius templomban tartott óvodaa-
vató hálaadó istentisztelet végén Grezsa István, az óvodafej-
lesztési programért is felelős miniszteri biztos azt a
meggyőződését hangsúlyozta, hogy a 21. század a magyar
nemzeti együttműködésre fog épülni. Hozzátette: a magyar
nemzetrészek száz év törvényszerű szétfejlődés után élhették
meg az összefogás élményét, és azt, hogy a magyar államnak
nemcsak arra van képessége, hogy ezt kimondja, hanem arra

is, hogy forrásokat állítson az összefogás, az együttműködés
szolgálatába. A miniszteri biztos kifejtette: ez a Szent 
István-i eszme újraéledését jelenti. Azt is hozzátette azonban,
hogy a Kárpát-medence nemcsak a magyaroké, hanem a ro-
mánoké, szerbeké és szlovákoké is, és ezek a népek kezet tud-
nak nyújtani egymásnak.

Az új óvodát Rácz Norbert Zsolt püspöki titkár áldotta meg,
és ő mondott köszönetet a támogatóknak, az építőknek is. Ko-
vács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója kö-
szöntésében arról beszélt, hogy a gyermekvállalás a
semmirekellőnek, nevelhetetlennek tekintett, pimasz fiatalo-
kat is felelősségük tudatára ébreszti. A gyermeket a kezükben
tartva egyszerre értik meg, hogy mit jelent a felelősség, a múlt
és a jövendő. Szerinte a közösség is akkor érti meg, hogy mi
a küldetése, amikor befogadja a kisgyermekeket és a jézusi
tanítást, amint ez az új óvodában történik. Az óvoda bejáratá-
nál Grezsa István miniszteri biztos, Kovács István egyházi
közügyigazgató, Varró Margit iskolaigazgató és Koncz Hunor
János polgármester vágta el a szalagot. (MTI)

Gyermeknapon avattak magyar állami támogatással
épült unitárius óvodát Székelykeresztúron

Az Európai Ügyészség (EPPO) a „legelső európai
uniós eszköz”, amely megvédi a jogállamiságot az
uniós tagállamokban – mondta Laura Codruţa Kövesi
európai főügyész abból az alkalomból, hogy a lu-
xemburgi székhelyű testület kedden megkezdte
működését.

Mint mondta, az EPPO létrejötte több évtizedes politikai
tárgyalás eredménye, a testület sikere letéteményese lesz az
uniós állampolgárok EU-ba vetett bizalmának. Hangsúlyozta:
az ügyészség elsőleges célja, hogy nyomozzon és vádat emel-
jen az uniós költségvetés ellen elkövetett csalásokkal és más,
az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel vagy a
határokon átnyúló héacsalásokkal kapcsolatban. Kövesi sze-
rint az ilyen jellegű bűntettek a leggyakoribbak az unióban,
és „sajnálatos módon” sok esetben nem jelentik, alábecsülik,
sőt tolerálják ezeket. Kiemelte, hogy a bűncselekményeket el-
követők akár erőszakhoz is folyamodnak, hogy elkerüljék a
büntetést.

Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős uniós biz-
tos beszédében kiemelte, hogy az EPPO létrejötte példátlan
és rendkívüli Európa történetében, mivel az első nemzetek fö-
lötti szervezet, amely az uniós adófizetők pénzét védi meg a
visszaélésektől. Állítása szerint 2019-ben több mint százezer, az
uniós költségvetéssel kapcsolatos szabálytalanság történt a tag-
államokban, és ezek mintegy 460 millió eurót vontak magukkal.
Jourová hangsúlyozta: „az unió költségvetésével és a helyreál-
lítási alappal együtt most 750 milliárd euró forog kockán, így

meg kell akadályozni, hogy ebből egy cent is kárba vesszen, kü-
lönösen egy ilyen válság sújtotta helyzetben”. Jourová arra is
kitért, hogy az Európai Bizottság keményen dolgozik azért,
hogy az uniós források védelme érdekében elfogadott jogál-
lamisági mechanizmust minél előbb alkalmazzák.

Didier Reynders igazságügyért felelős uniós biztos arról be-
szélt, hogy azoknak a tagállamoknak, amelyek nem kívántak
csatlakozni az ügyészséghez, nem szabad elfelejteniük, hogy
az EU-költségvetés védelme nem csak a csatlakozó országok
felelőssége, hanem közös uniós erőfeszítés. Hangsúlyozta,
hogy a testülethez nem csatlakozó országoknak is ki kell épí-
teniük a kapcsolatokat az EPPO-val.

Az Európai Ügyészségnek 22 uniós ország a tagja: Írország,
Magyarország, Lengyelország eddig nem csatlakozott a mun-
kájához, de ezt bármikor megtehetik, Dánia pedig egyértelmű
kívülmaradását jelezte. Svédország idén jelezte érdeklődését
a csatlakozás iránt.

A szervezet európai delegált ügyészekre építve, decentrali-
záltan működik minden egyes tagállamban. A luxemburgi
központi irodában az európai főügyész és 20 európai ügyész
irányítja a technikai és nyomozói állomány munkáját. Az
EPPO kezdeményezheti a gyanúsítottak letartóztatását is, de
ezt egyeztetnie kell a megfelelő nemzeti hatóságokkal.

Az ügyészség munkáját segíteni fogja az Eurojust, a nem-
zeti hatóságok együttműködésének központja, továbbá az Eu-
ropol, az unió bűnüldözési szervezete, illetve a csalás elleni
EU-hivatal (OLAF). (MTI)

Megkezdte működését az Európai Ügyészség

Az államfő és a miniszterelnök, valamint a NATO fő-
titkárhelyettese és az Európai Bizottság alelnöke je-
lenlétében felavatták hétfőn Bukarestben a
külügyminisztérium által kezdeményezett Euroat-
lanti rezilienciaközpontot (E-ARC), amely a NATO és
EU-tagországok, illetve partnereik ellenállóképes-
ségének javításához szükséges szakértelmet szán-
dékszik intézményi keretek közé gyűjteni és
hasznosítani.

„Értékközösségünk nap mint nap újabb, egyre változato-
sabb kihívásokkal és fenyegetésekkel szembesül, amelyeket
egyre nehezebb ellensúlyozni. Éberségünket tehát minden
szinten fokozni kell, és szükség van a megfelelő tudásra és
eszköztárra is: erre való az Euroatlanti rezilienciaközpont” –
mondta nyitóbeszédében Klaus Iohannis államfő. Az elnök
kifejezte meggyőződését, hogy az E-ARC a „kiválóság és
szakértelem” központjává válik, amely „többletértéket fog ter-
melni” a jelenlegi geopolitikai helyzetben.

Florin Cîţu miniszterelnök leszögezte: az – első időszakban a
román külügyminisztérium által működtetett, de a továbbiakban
nemzetközi intézménnyé alakuló – E-ARC a kormány teljes tá-
mogatását élvezi, és hamarosan nemcsak romániai, hanem a
NATO és az EU szintjén is fontos tudásközponttá válhat.

Bogdan Aurescu külügyminiszter kifejezte reményét, hogy
minden szakterületen sikerül a NATO és az EU legjobb szak-

embereit bevonni az E-ARC tevékenységébe. A központnak
hét munkacsoportja lesz, amelyek egy-egy elkülönített téma-
körre – a társadalmi, a technológiai, a kommunikációs, a vál-
ságkezelési, a kormányzati, a közlekedési, illetve
partnerországbeli ellenállóképesség javítására – összpontosí-
tanak.

Az E-ARC kutatási és képzési központként működik majd,
amely az uniós és NATO-tagországokat fenyegető kockázatok
gyors felismerése, illetve a helyzethez történő alkalmazkodás
kidolgozása által segíti azok ellensúlyozását, ugyanakkor az
elemzőképesség javítása és a jó megoldások megosztása terén
növeli ellenállóképességüket a biztonsági kihívásokkal, a nem
konvencionális fenyegetésekkel szemben – magyarázta a kül-
ügyminiszter.

Mircea Geoană, a NATO főtitkárhelyettese arról beszélt,
hogy az észak-atlanti védelmi szervezetnek a „génjeiben van”
az alkalmazkodókészség és az örökös fejlődés. Úgy véleke-
dett: a rezilienciaközpont létrehozása szükséges, hasznos és
dicséretes kezdeményezés Románia részéről.

Az E-ARC avatásán az EU nevében Maros Sefcovic, az Eu-
rópai Bizottság intézményközi kapcsolatokért és tervezésért
felelős biztosa, az EB alelnöke üdvözölte Románia kezdemé-
nyezését, mint olyat, amely minden bizonnyal hasznára lesz
a koronavírus-járvánnyal küzdő tagországoknak abban, hogy
a következő válságokra jó válaszokat találjanak. (MTI)

Euroatlanti rezilienciaközpontot avattak Bukarestben



Vasárnap immár nyolcadik alka-
lommal emlékeztek Nyárádszere-
dában Csaba királyfira, a
székelyek legendás vezérére és
védelmezőjére. Csaba királyfi ün-
nepe 1944-ig hivatalos katonai
ünnep volt. Marosvásárhelyen
1941–1945 között Csaba Királyfi
Honvéd Gyorsfegyvernemi Had-
apródiskola is működött.

Az ünnepi eseményre a főtéri refor-
mátus templomban került sor, ahol Tőkés
Attila lelkész Náhum próféta könyvéből
idézve emelte ki, hogy Isten népének is
szüksége volt arra, hogy visszakapja
egykori méltóságát, büszkeségét. Ennek
a népnek volt dicső történelme, nagy ki-
rályai, de a nép elfordult Istentől, és az
asszír birodalom igájába került. Ugyan-
úgy a magyar nemzetnek is voltak állam-
alapító, országhatárokat kiterjesztő,
bölcsességgel, igazsággal uralkodó kirá-
lyai, de talán mi is eltávolodtunk Isten-
től, amiért „megszámláltattunk, híjával
találtattunk és feldaraboltattunk”. Mikor
jön el megtérésünk, Istenhez való vissza-
fordulásunk ideje? Mikor várjuk végre
tőle a kegyelmet és az örök győzelmet?
Ha ez megtörténik, Isten helyreállítja
nemzetünk jó értelemben vett büszkesé-
gét, amely ott van génjeinkben, lelkünk-
ben, és amelyet nem tudnak elvenni
tőlünk, hogy újra egészséges nemzet le-
hessünk. Ezért fontosak ezek az ünne-
pek, az a sok értékes ünnepség
Nyárádszeredában, és amelyek nemzeti
öntudatunkat erősítik. Ugyanezt teszik a
templom körüli tárgyak: Bocskai szobra
arra emlékeztet, hogy ez a hely fejedel-
met adott Erdélynek, a templomudvaron
a névtelen határőr szobra pedig arra,
hogy egy évezred alatt megálltuk he-
lyünket ezen a földön, míg a templom ki-
járatánál álló Csaba királyfi-szobor is a
legendán keresztül erősít meg. Ezek az
alkalmak erőt adnak, Istennek áldását és
felénk kinyújtott karját jelképezik, és így
vagyunk mi vele igazán erősek – hang-
súlyozta a lelkész. 
Hit, erő, bölcső tart meg bennünket

Évente május utolsó vasárnapján em-
lékeznek Nyárádszeredában Csaba ki-
rályfira. A fennálló közegészségügyi
helyzet miatt idén csupán szerény ünne-
pély volt, míg az elmúlt években törté-
nelmi előadások, könyvbemutatók,
koncertek, labdarúgótornák, díjkiosztó
is. Vasárnap kis zenés-irodalmi műsorra
került sor a főtéri református templom-

ban, ahol a gyerekek idézték fel a hős ki-
rályfi és népe mondáját, majd az emléke-
zés koszorúit helyezték el Csaba
királyfinak a templom előtt álló szobránál.

Ünnepi felszólalásában Szűcs Péter, a
Magyar Polgári Párt megyei elnöke kie-
melte: a székely embernek szüksége van
nemzeti identitására, mint egy falat ke-
nyérre, hiszen enélkül csak sodródik az
árral, és előbb-utóbb eltűnik, viszont a
székely nemzeti öntudat „a székely
ember erős gerincének az alapja”. Az út,
amelyen harcolunk, lehet sokféle, az esz-
közök lehetnek különbözőek, de a célt
nem szabad szem elől téveszteni. „Om-
ladozó templomfalainkat hittel erősítsük
meg, faragjunk bölcsőket, amelyeket új
élet tölt ki Isten ajándékaként nemzetünk
szolgálatára, fogjunk szerszámot, amely
kemény munkával a földhöz köt minket,
és akkor senki nem veheti el azt tőlünk”
– hangsúlyozta a politikus.

Nyárádszeredában 2010 novemberé-
ben avatták fel Csaba királyfi szobrát, az
esemény akkori fővédnöke, a magyar
Országgyűlés elnöke, dr. Kövér László
levelében gratulált, hogy a szeredaiak is
részesei annak a munkának, amelyet „a
nemzet határokon átívelő egyesítéséért,
összetartásáért és összetartásának meg-
erősítéséért végzünk”. A politikus öröm-
mel emlékezett az egykori szobor-
avatásra, „hogy ekként is büszkén hir-
dessük azt a kitartást, amellyel fennma-
radásáért, gyarapodásáért, önazonosság-
tudatának megőrzéséért küzd Nyárád-

szereda és egész Erdély magyarsága”.
Csaba királyfi ünnepén évente emlé-

kezik a közösség néhai Csíki Sándor
helyi tanárra, közíróra, politikusra, a szé-
kely autonómia korán elhunyt szabad-
ságharcosára, a Csaba-szobor felállí-
tásának ötletgazdájára is.
Egy helyett százat

A múlt héten Nyárádszereda is csatla-
kozott az Egy helyett százat! nevű kez-
deményezéshez, amelynek lényege,
hogy egy bevont székely zászló helyett
százat tűz ki a közösség. Az akciót nem
véletlenül időzítették így, azt szerették
volna elérni, hogy Csaba királyfi napján
lobogjanak a zászlók itt és a Nyárádmen-
tén, válaszul arra, hogy a hatóságok el-
távolíttatták a székely zászlót a
nyárádszeredai városházáról is.

Az elmúlt időben a helyi vállalkozók-
tól kapott támogatásból az MPP nyárád-
szeredai szervezete megvásárolta, és az
elmúlt héten kiosztotta a száz zászlót
azoknak, akik vállalták annak a kitűzését
otthonaikon. A zászlók két nap alatt el is
fogytak – tudtuk meg Káiai Attilától, aki
mindenkit arra biztat, ne féljen kitűzni a
zászlót, hiszen az nem büntethető. „Mu-
tassuk meg, hogy itthon vagyunk, nem
hátrálunk meg a megfélemlítéstől, és
vállaljuk, hogy magyarok, székelyek va-
gyunk. Mi Székelyföldön akarunk élni,
őseink is itt éltek. Ezt kell gyerekeinknek
átadni” – mutatott rá az MPP országos
alelnöke.
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Lehangoló a szürke ötven árnyalata. Nem a híresen hír-
hedt E. L. James-regény vagy az abból készült vitatott film
juttatja ezt eszembe. A vásárhelyi Színház téren üldögélve
telepedett rám ez az érzés. Várakoznom kellett valamire,
emberek nemigen jártak, csak néztem a világba, ide-oda,
bámészkodtam céltalanul, és egyszer csak belém döbbent,
milyen színtelenül sivár minden körülöttem. Megpróbál-
tam idegen szemmel pásztázgatni a látványt, úgy mérle-
gelni a benyomásokat. Lelkes lokálpatriótának nehezen
megy az ilyesmi. Elfogultságom ellenére mégis arra jutot-
tam, hogy nagyon lehangoló az ott mutatkozó összkép. Aki
először látja ezt a központi teret, és több országot beutazott
a földgolyón, biztos szánakozón, netán lekicsinylőn vagy
jóindulatú együttérzéssel állapítja meg: szürke, szegény,
magára nem sokat adó város ez. Kevés érvvel lehet vitába
szállni vele. A Színház tér formai változatossága nem el-
lensúlyozza az épületek szürkés árnyalatainak monoton-
ságát, kopottságát, tavasszal is Verlaine- vagy
Bacovia-szerűen őszies, ólmos, borongós légkörét. Küld-
hetném a vendéget derűsebb tájékra, a Kultúrpalota sar-
kára például. Az más képzeteket kelt benne. Sütő András
egészen fellelkesült, amikor Kolozsvárról jőve, először ta-
lálkozott Bernády városának e varázslatos látképével. Em-
lékét így elevenítette fel a Múzsák fellegvára című
kötetemben: „Kolozsvár komoran patinás, Farkas utcai
hangulatából Benedek Elek tündérvárosába kerültem; kő-
porszínű, zord őrhelyről vidám kavargásba, építészeti for-
mák és színek farsangos hullámzásaiba. Olajzöld, májszín,
kék és lila felület, homlokzat, ablak, tetőfedés, üvegtábla
kapdosta minden irányba ámulatomat, amely végül a Vá-
rosháza tornyán akadt fenn, égre törő, karcsú könnyedsé-
gén, kalotaszegi varrottasra emlékeztető sisakfedésén.” Ne
mélyedjünk bele a Hány az óra történelmileg? című esz-
szébe, az író jelezte színkavalkád kivétel, inkább csak a
szabályt erősíti, és nem orvosolja a városszerte tapasztalt
vásárhelyi színtelenséget. Enyhíthet rajta egy keveset a
kulturális élet tarkasága, de a jellegtelen, uniformizált,
monokróm épületek nyomasztó hangulata semmiképp sem
könnyít a mindennapok okozta gondok lelki terhein. Aki
utazgatott Európa vagy a világ derűsebb, életvitelükben is
gondtalanabb tájain, érzékelhette, milyen hangulatjavító
a házak, középületek, lakótelepek, utcák és terek tarka mo-
zaikja. Ez a jelenség Marosvásárhelyen elhalt, még mielőtt
teljesebben kibontakozhatott volna. Évtizedeken át a pénz-
telenséggel, diktatórikus intézkedésekkel, önös érdekekkel,
hozzá nem értéssel küzdve, egész más dolgokra figyeltek
itt a városgazdák. A rendszerváltozás sem hozott alapvető
szemléletváltást az urbanizációs folyamatba, tervezésbe.
Egyes új épületek színesedtek, a blokkok hőszigetelése is
becsempészett némi színt a kopott árnya(lato)k közé, de 
összességében maradt a benyomás: „Szegény vagyok, sem-
mim sincsen, csupa szürke minden kincsem”. Tudom, vic-
celődni könnyű rajta, változtatni majdhogynem lehetetlen.
Annyi egyebet, alapvető dolgokat kellene módosítani Ma-
rosvásárhelyen, s mi még ilyen „finomságokkal” bajló-
dunk?! Igen, sohasem fogyunk ki a problémákból, de
remélem, hogy az új városvezetés valahogy ezekre is fi-
gyelmet tud fordítani a továbbiakban. (N.M.K.)

Erről jut eszembeCsaba királyfi ünnepén
További székely zászlókat tűztek ki Nyárádszeredában

Gligor Róbert László

A Gyulafehérvári Római Kato-
likus Érsekség az Emberi
Jogok Európai Bíróságához
fordul a Batthyaneum ügyé-
ben – áll az érsekség honlap-
ján hétfőn közzétett állás-
foglalásban.

Az érsekség igazságtalannak és
elfogadhatatlannak tartja, hogy a
legfelsőbb bíróság a múlt héten
jogerősen elutasította a Batthya-
neum könyvtár visszaszolgáltatá-
sát. A bírósági döntést azért tartotta
elfogadhatatlannak, mert ebben az
esetben sem született a döntést alá-
támasztó indoklás. Az érsekség jo-
gosnak nevezte a Batthyány Ignác
római katolikus püspök által alapí-
tott könyvtár és tudományos gyűj-
temény visszaigénylését.

„Az elutasítást így ebben a for-
mában nem fogadhatjuk el, és a jó
ügyért folytatjuk a küzdelmet az
Emberi Jogok Európai Bíróságán”
– áll az érsekség állásfoglalásában.

Kedden a romániai Katolikus
Püspöki Konferencia is kinyilvání-
totta: Kovács Gergely érsek és a
Gyulafehérvári Római Katolikus

Érsekség mellett áll a gyulafehér-
vári Batthyaneum könyvtár vissza-
szerzéséért folytatott küzdelemben.

A romániai római katolikus és
görögkatolikus püspökök testülete
közleményében idézte a gyulafe-
hérvári érsekség hétfői állásfogla-
lását, mely szerint igazságtalan és
elfogadhatatlan a visszaszolgáltatás
indoklás nélküli elutasítása, és
hogy az érsekség az Emberi Jogok
Európai Bíróságán folytatja a jogi
küzdelmet a kommunista államosí-
tás során elvett tulajdona vissza-
szerzéséért.

Az érsekség azt követően foglalt
állást, hogy a legfelsőbb bíróság
múlt héten jogerősen elutasította a
Batthyaneum visszaszolgáltatását.

A püspöki konferencia nyomaté-
kosította: a tulajdonvitában nem
lehet figyelmen kívül hagyni a nyil-
vánvaló történelmi tényeket. Ezek
sorában azt említette, hogy a
könyvtáralapító Batthyány Ignác
püspök a gyűjteményt az erdélyi
római katolikus egyházra hagyta,
és a könyvtárat a kommunista
állam jogtalanul tulajdonította el

1949-ben, és államosította 1950-
ben. Azóta kezeli a gyűjteményt a
Román Nemzeti Könyvtár.

„A tulajdonjog elismerése a
román alkotmány által is garantált
jogállamiság egyik alappillére. A
kommunista rezsim 1949-ben jogta-
lanul sajátította ki a római katolikus
és a görögkatolikus egyház va-
gyonát. A romániai demokrácia
megerősítése érdekében elengedhe-
tetlen az ekobzott javak visszaszol-
gáltatása a jogos tulajdonosoknak” –
áll a püspökök keddi állásfoglalásá-
ban. A múlt hét végén a Magyar
Unitárius Egyház is értetlenségének
és felháborodásának adott hangot a
Batthyaneum visszaszolgáltatásá-
nak elutasítása miatt.

„A kommunista diktatúrában ál-
lamosított épület és az abban talál-
ható felbecsülhetetlen értékű
gyűjtemény visszaszolgáltatásának
jogerős megtagadása az egykori
törvénytelen elkobzás legitimálását
jelenti. Ez a döntés nem csak a
római katolikus testvéregyházunk-
kal szemben jogtipró ítélet, hanem
a többi erdélyi magyar felekezet

számára is aggasztó üzenet” – kö-
zölte a Magyar Unitárius Egyház.

Hozzátette: a testvéregyházakkal
közösen kíván fellépni minden le-
hetséges igazságszolgáltatási fóru-
mon a közösségi tulajdonjogok
maradéktalan érvényesítéséért.

A gyulafehérvári Batthyaneum a
legnagyobb értékű államosított in-
gatlan és gyűjtemény, amelyet az
erdélyi magyar egyházak vissza-
kértek a román államtól. A 65 ezer
kötetes, 1650 középkori kéziratot
magában foglaló könyvtárban őrzik
a Romániában fellelhető kódexek
és ősnyomtatványok háromnegyed
részét. A kódexek egyikét, a 810-
ből származó Codex Aureust –
amelyet borjúbőrből készült perga-
menre írtak, aranytintával – 25 mil-
lió dollárra biztosították, amikor
2002-ben rövid időre Németor-
szágba szállították.

A könyvtárat a román kommu-
nista állam vette el a római katoli-
kus egyháztól, és a rendszer-
változás utáni kormányok 
Batthyány Ignác püspök végrende-
letére hivatkozva nem szolgáltatták

vissza. A püspök az 1798-as vég-
rendeletében a katolikus egyházra
és Erdély provinciára hagyta a
gyűjteményt. A román politikai elit
úgy értékeli, hogy Erdély provincia
jogutódjaként a román állam is 
jogosult a gyűjtemény tulajdonjo-
gára. A római katolikus egyház ér-
telmezése szerint a vitatott
megnevezés az erdélyi római kato-
likus egyházmegyét jelöli. Az épü-
letet és a benne lévő gyűjteményt a
kormány 1998-ban sürgősségi kor-
mányrendelettel szolgáltatta vissza
az egyháznak. A kormányrendeletet
a parlament 2002-ben törvényerőre
emelte. A jogszabály tételesen ren-
delkezik a Batthyaneum és más in-
gatlanok visszaszolgáltatásáról, de
a román állam intézményei a resti-
túciót azóta sem hajtották végre.

A restitúciós bizottság végül
2015 novemberében elutasította az
egyház visszaszolgáltatási kérel-
mét. Ezt a határozatot támadta meg
az érsekség a Gyulafehérvári Táb-
labíróságon, majd az ott 2018 júli-
usában kimondott elutasító ítélet
után a legfelsőbb bíróságon. (MTI)

A gyulafehérvári érsekség az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul 
a Batthyaneum ügyében

Nyolcadjára koszorúzták meg a legendás királyfi szobrát a tiszteletére rendezett ünnepen 
Fotó: Gligor Róbert László



Egy felnőttek számára is nehéz idő-
szak lenyomata a gyermekek lelké-
ben, a félelem feldolgozása valóság és
fantázia ütköztetésével, a nehézsé-
gekből, a szenvedésből született
humor és a mese varázslatos, mindent
feloldó, megoldó, igazságot szolgál-
tató erejébe vetett hit sugárzik abból
a mesegyűjteményből, amely a Romá-
niai Magyar Pedagógusok Szövetsége
és az Ábel Kiadó gondozásában jelent
meg. A kötetet május 25-én a Deus
Providebit Tanulmányi Házban mutat-
ták be Köllő Zsófia, a kötet ötletgaz-
dája, valamint a Maros megyei
meseíró gyermekek, pedagógusaik és
hozzátartozóik társaságában. 

A jelenlevőket Horváth Gabriella, az
RMPSZ megyei szervezetének elnöke kö-
szöntötte, aki kiemelte a mesegyűjtemény és
a magyar népmese napjához kapcsolódó me-
seíró pályázat fontosságát. Üdvözölte Köllő
Zsófiát, az RMPSZ programigazgatóját, aki
kitalálta és meghirdette a múlt év szeptembe-
rében A láthatatlanná tevő maszk. Mesék a
koronavírus utáni iskoláról projektet, amely
rendkívüli sikert aratott a Kárpát-medencei
kis- és nagyobb magyar diákok körében, akik
közül több mint félezret ösztönzött mese-
írásra. A pályázatra beérkezett 561 írásból vá-
logatták azt a 146-ot, amelyek az RMPSZ és
az Ábel Kiadó gondozásában megjelent
könyvbe bekerültek.

Bevezető gondolatokat a könyvről Makkai
Kinga irodalompedagógus mondott, aki elbe-
szélgetett Köllő Zsófiával, a kötet ötletgaz-
dájával. A rendezvény moderátorát, Makkai
Kinga gyermekirodalom-tanárt kértük fel,
hogy számoljon be a könyvbemutatóról.

A tanárnő köszöntötte a szerzőket, a kísérő
pedagógusokat és a szülőket. Egy könyv be-
mutatása mindig ünnep – hangsúlyozta, majd
hozzátette, hogy az elmúlt évben nagyon
megcsappant a könyvek forgalma, egyes
könyvesboltok be is zártak, mivel a kiadók-
nak körülbelül 30 százalékban sikerült meg-
valósítaniuk terveiket. Emiatt nem tudták
kinyomtatni a tervezett gyermekkönyveket –
szólt a tanárnő az e témában készült felméré-
séről. Az Ábel Kiadó könyve ezért is üdvöz-
lendő, és ünnep is egyben. A könyv szerzője
az a sok-sok diák, akik a meséket írták, és
akik számára öröm kézbe venni a kötetet, de
nem szabad elfeledkezni a keresztanyákról
sem. Elsősorban Köllő Zsófiáról, aki kita-
lálta, továbbá Zsigmond Emeséről, aki a kö-

tetet szerkesztette és a szövegeket gondozta.
Megemlítette Bak Sárát, az ötletes illusztrá-
ciók szerzőjét, és a keresztszülők közé sorolta
Szikszai Ildikót, aki a tipográfiáért és Szikszai
Attilát, aki a műszaki szerkesztésért felelt, és
hosszan sorolhatnánk azoknak a pedagógu-
soknak a nevét, aki a válogatásban részt 
vettek.

Ez a könyv azért értékes, mert gyermekek
írták, akik alkotókészségüket bizonyíthatták,
és szót kaptak, hogy gondolataikat, érzéseiket
e nehéz időszak átéléséről kifejezzék, és be-
mutassák a jövőről alkotott elképzeléseiket
is. A mesék alapvetően pozitív kicsengésűek,
és gyönyörűen tükrözik azt az optimizmust,
derűt, ahogy a gyermekek visszapillantottak
a karantén idejére. A szerzők kétféle típusú
mesét alkottak: kortárs mesét, amikor a sze-
replők a mában cselekednek, és a szerző, va-
lamint osztálytársai, szülei, tanárai állnak a
cselekmény középpontjában; a másik típusú
a klasszikus tündérmese, amelynek a lehető-
ségét már a pályázat címe is sugallta, hisz a
láthatatlanná tevő maszk varázseszközt jelöl
meg. Így sokan varázsmesét írtak, amelyben
a jó és a rossz küzdelme fejeződik ki. A rossz
a vírus, a démon, a sárkány, akit le kell
győzni, ami a királyfiúknak sikerül. A véde-
kezők rendelkezésére sok varázseszköz áll,
mint például a kézfertőtlenítő hadvezér, a

maszk főúr vagy kapitány. Szép a mesék op-
timizmusa, egy kislány például az a címet vá-
lasztotta, hogy „Mire tanított meg a vírus?”,
és nagyon sok pozitív értéket felsorol, mint a
türelem, a bajtársiasság, a megértés és a hely-
zet elfogadása. Ha összeolvassuk a könyvbe
bekerült mesék címét, egész mesetérkép raj-
zolódik ki a koronavírus témája mentén: 
Rémálom vagy valóság?, Koronavírus, a go-
nosz sárkány, A jólelkű maszk, Hajónapló ka-
rantén idején, Sárkányvírus, Covid boszi
veresége, Csata a fertőtlenítőszerrel stb. Sok
mese szerzője átértékeli az iskolába járás vagy
a személyes találkozások fogalmát. A mesékből
kiderül, hogy a gyermekek mennyire rugalma-
sak. Az, hogy maszkot kell hordani, a távolsá-
got be kell tartani, kezet kell fertőtleníteni,
nem baj, csak az a fontos, hogy együtt legye-
nek, a közösség megtartó ereje, a helyzethez
való alkalmazkodás derül ki az írásokból.

A méltatásban elhangzott, hogy értékes a
könyv, egyrészt, mert gyermekek írták, más-
részt, mert egy korképet vagy kórképet fest
az elmúlt időszakról a mese műfajában. A
mese lélekerősítő erejéről, a történetmesélés
jelentőségéről, a műfaj halhatatlanságáról
győződünk meg a kötet olvasása közben,
arról, hogy a mesék ma, a 21. században is
éltető erejűek. Annak, hogy a gyermekek ki-
beszélték nehézségeiket, gondjaikat, és meg-
osztották másokkal a gondolataikat,
önmagukra nézve is gyógyító hatása van, de
a hallgatóság számára is önigazolásként szol-
gál. Így volt ez hajdanán, az ősközösségek-
ben is, akkor, amikor a mese megszületett. És
ez a harmadik lényeges szempont, amiért na-
gyon értékes ez a könyv – hangsúlyozta a
műsorvezető.

Néhány gyermekszerzővel is beszélgetett
Makkai Kinga arról, hogy milyen most kézbe
venni a könyvet, milyen érzés volt alkotóként

is részt venni ebben a folyamatban, hogyan
választottak címet a mesének stb. Utána
Köllő Zsófiát faggatta az ötlet eredetéről. A
válaszból kiderült, hogy egy olyan időszak-
ban, amikor minden verseny, vetélkedő elma-
radt, ki kellett találni valami hasznos és
kivitelezhető célt. Így született meg az ötlet,
hogy Benedek Elek születésnapjához kapcso-
lódva meghirdessék a pályázatot, s hogy idő-
szerű legyen, témaként a járványt jelölték
meg. A címet az ötletgazda találta ki, a pályá-
zat lebonyolításában sokat segített Zsigmond
Emese. Három országból érkeztek a mesék,
és több mint húsz pedagógust kértek meg az
értékelésre, akik 146 mesét választottak ki,
amelyeket Zsigmond Emese olvasott el, ala-
kítgatott, hogy közlésre alkalmasak legyenek.
A könyv végül három fejezetből áll, az első-
ben a második–negyedik osztályosok meséi,
a másodikban az ötödik–nyolcadik osztályo-
sok, a harmadikban a középiskolások meséi
olvashatók, megyénkből összesen 19 diák
szerepel a kötetben.

A következőkben a húsz legjobb, legérde-
kesebb mese szerzői közül a megyénket kép-
viselő három diák vehette át a jutalmat és az
oklevelet: Zsidó Emese Tímea Apáról fiúra,
Kovács Eszter Az igazi maszk és Dászkel
Dóra Kata és Thanatosz kalandja című me-
séjéért kapta az elismerést. Utána a gyer-
mekek egyenként átvették a szerzői példányt,
és jutalomként Arany János Toldiját, valamint
az emléklapot. Végül Makkai tanárnő meg-
köszönte a jelenlétet, és arra sarkallta a szer-
zőket, hogy ne csak ilyen krízishelyzetekben
írjanak mesét, hanem ragadjanak tollat a to-
vábbiakban, és folytassák az írást, mert az a
tény, hogy több mint félezer alkotásból az
övék bekerült a könyvbe, tehetségük, kiváló
írásbeli kifejezőkészségük egyértelmű bizo-
nyítéka. (bodolai)
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Réka belső szobájában van egy va-
rázsfiók. Amikor azt kihúzza, hirte-
len irányt váltanak az órák,

eszeveszett gyorsasággal kergetik visszafelé
a perceket, napokat, esztendőket, és mire a
gyanútlan látogató magához térhetne, máris
ott találja magát az ,,aranykor’’ Romániájá-
ban, valahol a hatvanas – vagy éppenséggel
a hetvenes, nyolcvanas – évek derekán. 

– Ez volt a kedvencem – nyomja kezembe
vendéglátóm a fiókot benépesítő, tenyérnyi
játéksereg egyik élvonalbeli tagját, egy fából
készült kecskét, ami kocka alakú talapzata
nyomogatásával mozgatható, mi több, a
megfelelő érintésre össze is csuklik. 

– IIyenem nekem is volt – ujjong fel ben-
nem az egykori kisiskolás, aztán a keljfeljan-
csikat szemrevételezem mohó örömmel. –
Hogy tudtál mindent ilyen szépen meg-
őrizni? – bukik ki belőlem az eltitkolhatatlan
ámulat, miközben gondolatban hajdani, jobb
sorsra érdemes, négylábú házi kedvencek
„ügykezelésébe”, majd tőlük egyenesen a
kukába került kincseimet leltározom.

– Gyerekkoromban nálunk minden tárgy-
nak megvolt a becsülete, ha pedig már nem
volt szükségünk rájuk, elajándékoztuk őket –
magyarázta lágy, mesemondókhoz illő hang-
ján az ötvenes éveiben járó nő. – Édesanyá-
mék arra tanítottak, hogy továbbadható
állapotban őrizzem meg a vagyonkámat. So-
hasem volt sok játékom, talán azért is érté-
keltem annyira valamennyit. Jó pár apróság
gazdát cserélt az évek során, de azokat, ame-
lyekhez valamilyen élmény is fűződött, mind
megtartottam. Május és június első napján,
ha nem zuhogott az eső, rendszerint felvittek
anyuék a Somostetőre. A programból nem hi-
ányozhatott olyankor a miccsezés és az aján-
dékozás sem. Ezeket a keljfeljancsikat
gyermeknapokon vették nekem, és a táncoló
kecskét is egy ilyen alkalomra kaptam. És

persze a similabdákat. Azokat, sajnos, nem
sikerült épen megőriznem, pedig odavoltam
valamennyiért. De bármennyire próbáltam
óvatosan játszani velük, előbb-utóbb hullni
kezdett belőlük a fűrészpor, így rendre eldo-
bódtak. Persze, a léggömbök sem voltak
hosszú életűek. Ilyesmit
a szüleim nem is vettek
nekem szívesen, de egy-
szer, amikor édesapám-
nak munkaügyben el
kellett utaznia, és anyu-
kámmal kettesben töltöttük a június elsejét,
sikerült kikunyerálnom egy hatalmas, piros
lufit. Nagy büszkén lépkedtem vele hazafelé
a nap végén, de egy óvatlan pillanatban,
minden külső hatás nélkül, a léggömb fogta
magát, és nagy robajjal kipukkadt. Nem vol-
tam már hároméves, de olyan óbégatásba
kezdtem, mintha életem legnagyobb kincsé-
től fosztottak volna meg. Édesanyám pár pil-
lanatig habozott, aztán leültetett a
legközelebbi padra, a kezembe nyomott egy
csavaros cukorkát, és a lelkemre kötötte,
hogy el ne mozduljak onnan. A következő pil-
lanatban már el is rohant az ünnep díszleteit
egyre jobban levetkőző tetőre, a kőmedvétől
nem messze felállított asztalokhoz. Amilyen
törékeny, filigrán teremtés volt, olyan sebes-
séggel száguldott, így tíz perc sem telt el, és
már újra feltűnt, a kezében egy kék és egy
zöld léggömbbel. Enyhe mélabúval vettem
tudomásul, hogy a piros lufik elfogytak, és
egykedvűen indultam el anyukámmal a lefelé
lejtő úton. Sok évnek kellett eltelnie, mire ér-
tékelni tudtam a jóságos igyekezetét. Pedig
nem voltam követelőző, nagyravágyó, a ha-
talmas, piros luftballon elvesztése valahogy
mégis kifordított önmagamból.

– Ezek szerint ez volt gyermekkorod leg-
szomorúbb június elsejéje – vontam le a kö-
vetkeztetést.

– Hét-nyolcévesen bizonyára így éreztem
– bólintott beszélgetőtársam. – De ma már
alig tudom felidézni a csalódottságot, ami

akkor hatalmába kerí-
tett. Sokkal inkább a
hála érzése lesz úrrá
rajtam, amiért ilyen
édesanyát rendelt
nekem a Teremtő. Ami

pedig az ünnepi ,,árnyjátékot” illeti, nem ez
volt az egyetlen borongós gyermeknap. Na-
gyobbacska voltam már, amikor június első
napján kivezényeltek az osztállyal a főtéri vi-
rágórához, ahol egy rajzversenyen kellett
részt vennünk. Szerettem rajzolni, a kéz-
ügyességem is megvolt hozzá, így biztos vol-
tam benne, hogy az egyik díj az enyém lesz,
talán éppen az első. Jó félórát művészked-
tünk, és az alkotás hevében fel sem tűnt, hogy
egyre sötétebb fölöttünk az ég. Így teljesen
váratlanul ért a zápor, ami pillanatok alatt
elmosta az egész „műremeket”. Elég csaló-
dott voltam akkor is. Az elkövetkező években,
felső tagozaton aztán bekerültem az iskola
kórusába, és így minden június elsejei dél-
előttöt a főtéren énekeltem végig, a gyermek-
kort és ,,jótevőnket”, Ceauşescu elvtársat
köszöntve. 

– Hogyan emlékszel vissza ezekre az al-
kalmakra? – szólaltam meg újra.

– Őszintén szólva ezek is szép pillanatok
maradtak. Tizenévesként nem érzékeltem a
helyzet hamisságát, eszembe sem jutott, hogy
mindaz, amiről dalolunk, köszönő viszony-
ban sincs a valósággal, egyszerűen örültem,
hogy szép az idő, együtt vagyunk az osztály-

társakkal, és egyre több járókelő hallgatja
mosolyogva az előadást. Az egyenruha sem
zavart, mint a mostani diákokat, mi több,
büszke voltam a rakott szoknyámra, pionír-
nyakkendőmre. Évtizedek múlva, felnőtt fej-
jel, persze, árnyaltabbá vált a kép, az akkor
megélt ártatlan varázs azonban mit sem ve-
szített az erejéből.

– A későbbiekben, középiskolásként még
megérintett bármilyen szinten a gyermek-
nap?

– Lehet, hogy furcsán hangzik, de nagyon
is. A barátnőimmel mindig megünnepeltük,
mégpedig az akkori November 7. lakónegyed
közkedvelt cukrászdájában, a Doinában. De
igazán akkor nyert újra jelentőséget ez a
nap, amikor megszületett a fiam. Mivel a volt
párom elfoglalt üzletemberként szinte soha
nem tartott velünk, édesanyámat vittük ma-
gunkkal gyermeknapozni a Somostetőre. Az
állatkerti látogatás ilyenkor kötelező volt.
Emlékszem, egy alkalommal a kisfiam egy
focilabdával tette izgalmasabbá a ketrectől
ketrecig vezető utat, és bár sokszor figyel-
meztettük, addig folytatta az egyszemélyes
meccset, amíg sikerült becéloznia a labdát
a tehenek, bikák kinti otthonába. Amikor
megláttam, hogy hol landol a bőr, hirtelen
átvillant rajtam a gyerekkori léggömb el-
vesztésének érzése. A következő pillanatban
azonban édesanyám ott termett a kerítés
mellett. Arra már nem emlékszem, hogy át-
bújt vagy átlépett-e az akadályon, de az biz-
tos, hogy gondolkozás nélkül közelítette meg
a veszélyesnek látszó állatok felségterületét,
a következő pillanatban pedig már hozta is
az elveszettnek hitt focilabdát. Persze, volt
nagy öröm, hurrázás. Azt hiszem, ez a leg-
kedvesebb gyermekkori emlékem mind
közül. Ha felidézem, megszelídülnek körü-
löttem az árnyak, és pillanatok alatt kitisztul
a világ.

Árnyűző

Mesébe oldott valóság
A láthatatlanná tevő maszk

Fotó: Köllő Zsófia



Az államháztartási hiány áp-
rilis végén a bruttó hazai ter-
mék (GDP) 1,81 százalékát
tette ki az első három havi
1,28 százalék után – derült
ki a pénzügyminisztérium
által csütörtökön közölt ada-
tokból.

Az első négy hónapban a hiány
abszolút értékben elérte a 20,7
milliárd lejt, ami ugyanakkor ala-
csonyabb, mint a tavaly azonos
időszaki 26,82 milliárd lejes defi-
cit, ami a GDP 2,54 százalékának
felelt meg.

Az idén az első négy hónapban
az államháztartás bevételei 20,6
százalékkal voltak nagyobbak
éves összevetésben, és elérték a
118,39 milliárd lejt. A kiadások
11,3 százalékkal, 139,09 milliárd
lejre emelkedtek.

A szaktárca a növekedést azzal
magyarázta, hogy egyrészt tavaly
márciusban és áprilisban jelentő-
sen lecsökkentek a bevételek a ko-
ronavírus-járvány kezdeti idősza-
kában elrendelt vesztegzár miatt,
így a bázis meglehetősen alacsony,
másrészt sikerült visszaszerezni az
akkor kiesett bevételek egy részét.
A legnagyobb növekedés a héa, a
társadalombiztosítási járulékok, az
európai pénzek és az ingatlanadó
esetében tapasztalható.

Kiadási oldalon leginkább a
közberuházásokra fordított össze-
gek nőttek, 31,8 százalékkal. A
személyzeti kiadások 5,7 száza-
lékkal emelkedtek, a szociális kia-
dások 15,8 százalékkal haladták
meg a tavalyiakat. Románia az
idén 7,16 százalékos államháztar-
tási hiánycélt tűzött ki. (MTI)

Az andrássytelepi Kis-tanyán tojásfarmot üze-
meltetnek. A céget, az Edronik Kft.-t még
2016-ban megalapították, azonban a farm
építése tavaly év elején kezdődött el, év vé-
gére fejeződött be. Üresen mit sem ér egy
csarnok, ezért idén év elején tojótyúkokkal
népesítették be, s az itt termelt tojást folya-
matosan értékesítik. A cég tulajdonosai 
Molnár Edwin Dániel mérnök, gazdasági igaz-
gató és Keszeg Sándor, a farm adminisztrátora –
vele beszélgettünk az andrássytelepi farmról. 

Az eredmény: szép, sárga tojás
A farmra egyelőre 3140 Isabrown fajtájú tojótyúkot

telepítettek. A tulajdonosok többfele érdeklődtek, s úgy
tűnt, hogy ez a fajta a legmegfelelőbb, ez biztosítja a
legnagyobb tojáshozamot. Az állományt egy marosvá-
sárhelyi cégtől vásárolták, amikor a jércék 16 hetesek
voltak. Rá két hétre már tojtak is. A gazdák arra töre-
kedtek, hogy mellőzzék a ketreces tartást, hiszen a fo-
gyasztók nagyon odafigyelnek arra, hogy honnan
származik a tojás, hogy ne támogassák a bezsúfolt,
megnyomorított tojótyúkok tartását. Ezért a mélyalmos
tartást választották. Egy német cégtől szerezték be azt
a rendszert, amely ezt lehetővé teszi. A tyúkok  zárt tér-
ben ugyan, de szabadon járhatnak, s külön helyiségben
tojhatnak – fogalmazott Keszeg Sándor. Azt is el-
mondta, hogy a teljesen szabad tartást nagyon nehéz
kivitelezni, és a járványok, szárnyasbetegségek miatt
kockázatos is. A mélyalmos tartást találták a legmeg-
felelőbbnek, hogy egészséges, szép és élénk sárgájú to-
jásokat termeljenek. A tápot a szentpáli tápkeverőtől,
az UBM-től vásárolják. Ennek a jó minőségű takar-
mánynak is köszönhető a tojás jó minősége. 

Az új farmon napi 2800 tojást gyűjtenek össze, el-
érték azt a szintet, amit az Isabrown fajta maximálisan
termel. Az állomány körülbelül egy évig biztosítja a
hozamszintet, aztán csökkenés mutatkozik. Ekkor az
egész állományt kicserélik.
Betörni a piacra mindig is kihívás

– A legtöbb tojást a marosludasi üzletekben, de két
marosvásárhelyi üzletben is értékesítjük. Érdekesség,
hogy Marosludason tojásautomatából is megvásárol-
ható az andrássytelepi helyi tartású tojás. Lehet karton
tojástartóban tízesével csomagolt tojást vásárolni, de
lehet tízesével, illetve ötösével nejlonzacskóban cso-
magolt tojást is venni. A kartondobozos 4,5 lej, míg a
nejlozacskós csupán 4 lejbe kerül. Az automata hasz-
nálata egyszerű: be kell tenni a pénzt, meg kell nyomni
az adott csomagolás melletti gombot, kinyílik egy kis
ajtó, a vásárló kiveszi a tojást, s az ajtó becsukódik.
Eleinte nehezebben működött a vásárlás, mert az em-
berek nincsenek ehhez hozzászokva. A pénzt betették
ugyan, de nem nyúltak be az automatába, s a tojást nem
vették ki. Kétségbeesve telefonáltak, hogy a gép nem
adott tojást. Amikor rákérdeztem, hogy mi történt, a
vásárló elmondta, hogy nem mert benyúlni a tojásért!
Ilyen esetek is történtek, de lassan megszokják, és meg-
barátkoznak az automatával is. A lényeg az, hogy az
emberek helyi, friss tojást vásároljanak – mondta Ke-
szeg Sándor, s azt is hozzátette, hogy betörni a piacra
mindig is nagy kihívás volt a vállalkozók számára. 

A megyében és országszerte elég sok tojásfarm mű-
ködik, külföldről is nagy mennyiségben importálnak –
gyakran gyengébb minőségű, de olcsóbb – tojást, azon-
ban a farm tulajdonosai úgy vélik, az Andrássytelepen
termelt minőségi tojással – még akkor is, ha óriási a
konkurencia – fel tudják venni a versenyt azokkal a
régi termelőkkel, akiknek termékét már ismerik a vá-
sárlók.  

Andrássytelepi friss tojás – automatából is 

A Dedeman fizeti a legtöbb
társasági adót a romániai 

kiskereskedelemben
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A román tulajdonban levő
Dedeman barkácsáruházlánc
fizeti a legtöbb társasági
adót a romániai kiskereske-
delemben működő vállalatok
közül, a többi multinacioná-
lis vállalat – amelyek domi-
nálják a román gazdaságnak
ezt az ágazatát – kisebb nye-
reséget jelentenek, így keve-
sebb társasági adót is
fizetnek – írta hétfőn elekt-
ronikus kiadásában a Ziarul
Financiar című gazdasági
újság.

A lap által megvizsgált cégada-
tokól kiderült, hogy a bákói Adrian
és Dragoş Paval testvérpár tulajdo-
nában levő Dedeman 2019-ben 8,2
milliárd lej árbevételt ért el, és
1,30 milliárd lej nettó nyereséget
jelentett, ami azt jelenti, hogy 16
százalék a nettó haszonkulcsuk.

A nettó haszonkulcs alapján fel-
állított sorrendben a második he-
lyen a lengyel Pepco ruházati
diszkonthálózat, valamint a francia
Leroy Merlin lakberendezési és
kertészeti kiskereskedő áll 9-9 szá-

zalékkal. A Romániában a legna-
gyobb élelmiszeripari kiskereske-
delmi üzletláncnak számító német
Kaufland 850 millió lej nettó nye-
reséget ért el 11,8 milliárd lej ár-
bevétel mellett, ami 7 százalékos
haszonkulcsot jelent. A szintén
német tulajdonban levő Lidl 5 szá-
zalékos, a belga Mega Image élel-
miszerüzletlánc 4 százalékos nettó
haszonkulcsot ért el 2019-ben. A
francia Carrefour, Penny és Au-
chan élelmiszeri üzletláncok 2 és
0,5 százalék közötti haszonkulc-
csal működtek, míg a Cora és a
Profi élelmiszer-üzletláncok vesz-
teségesek voltak 2019-ben.

A lap szerint a Dedeman által
jelentett profitszint lehet a mérv-
adó mutató arra, hogy a többi kis-
kereskedelmi vállalat, amelyeknek
többsége multinacionális vállalat,
valójában mekkora nyereséggel
működik Romániában, csakhogy
ezek a törvényes kiskapukat ki-
használva csökkentik a profitjukat,
hogy minél alacsonyabb társasági
adót fizessenek Romániában – írta
a Ziarul Financiar. (MTI)

Az államháztartási hiány 
a GDP 1,81 százalékát tette ki

április végén

Mérséklődött 
a munkanélküliségi arány

Romániában 5,7 százalék volt áprilisban a munkanélküliségi
ráta, ami 0,1 százalékpontos mérséklődés az előző hónap-
hoz mérten – közölte hétfőn az országos statisztikai 
intézet.

A 15 és 74 évesek között 474 ezer állástalan volt, ami csökkenést je-
lent az előző hónapban jegyzett 485 ezerhez képest. A férfiak körében
0,6 százalékponttal magasabb volt az állástalanok aránya, hiszen a fér-
fiaknál 6 százalék volt a munkanélküliség, míg a nőknél 5,4 százalék.
A 25 és 74 évesek körében 4,6 százalék volt az állás nélküliek aránya.
A statisztikai intézet közölte, hogy 2021-től új adatgyűjtési szabályok
léptek hatályba az Európai Unióban, és a foglalkoztatás meghatározása
is módosult, ezért arra figyelmeztetnek, hogy az idei adatoknak a tava-
lyiakkal való összevetése nem mérvadó. A régi számítási és adatgyűjtési
szabályok szerint a munkanélküliségi ráta a 15 és 74 évesek körében
5,3 százalék volt tavaly áprilisban. Az új szabályok szerint a régi adatok
kiigazítását az év végére ígérték. (MTI)

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor
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Kutyaszépségek az állatkertben
A nosztalgiázást megannyi dísz-

let – léggömbök, ingyenfagylalt,
rajzkiállítás – segítette. Már az
ünnep első órájában jókora sor vá-
rakozott az arcfestők asztalánál, a
kürtőskalácsosnál, vattacukorárus-
nál, voltak, akik a pónilovaglást ré-
szesítették előnyben, mások az
állatkert felé vették az irányt, ahol
első programpontként kutyabemu-
tató várt kicsiket és nagyokat. 

,,Apa, nézd ezt a kicsit!”; ,,De
aranyos!”; ,,Meg lehet simogatni?”
– hallatszott mindegyre innen is,
onnan is. Csupa szelíd, szemet gyö-
nyörködtető négylábú vonult fel a
kutyakiállítások versenyszámaiból
ízelítőt nyújtó bemutatón, így a
gyakran ismétlődő kérdésre a türel-
mes ebtartóktól mindig igenlő vá-
lasz érkezett. A legnagyobb sikere
egy három és fél éves, Takeo névre
hallgató akitának volt. Gazdájától,
Savu Mirceától megtudtuk, hogy
büszkesége japán bajnok szülőktől
származik, magyarországi tenyész-
tőtől vásárolták, tavaly romániai és
magyarországi junior bajnok lett,
idén senior kategóriában az említett
két ország mellett Szerbiában is baj-
nokságot nyert. A gyereksereg nagy
örömére a kutyaszemlén Takeo
egyik pár hónapos kölyke is jelen
volt, de a simogatásból ,,fogadott
testvére”, egy szintén hároméves,
többszörösen díjazott husky is
bőven kapott. A szemle után még

sokáig ottmaradt a kutyás, gyerme-
kes tömeg a vadaspark bejáratánál.
Pár lépésre tőlük Marcelino bohóc
lufit tűrögetve csalogatta magához
a jelenlevőket.
Hegyek, virágok és a tenger

A későbbiekben újabb izgalmak,
a Tiger Budo Egyesület harcművé-
szeti bemutatója fogadta az állatkert
előtt a gyermeknapot ünneplőket.

Közben a vadasparkban, Thomas
gőzmozdony szomszédságában kis
festegetők tábora munkálkodott. A
6 és fél éves Ágnes rajzlapján hatal-
mas, zöld hegy született, fölötte ró-
zsaszín felhők ,,vonultak”. 

A 8 és fél éves Nóra egy külön-
leges virágot keltett életre ecsetjé-
vel. Édesanyjától megtudtuk, hogy
a kislányt kimondottan ez a prog-

rampont érdekelte, és a papírt szinte
teljesen betöltő, figyelemre méltó
alkotása egy rózsaszín pontocská-
ból született.

– Lesz mit fényképezzek – nyug-
tázta nevetve Nóra édesanyja.

Egy másik szülő – egy 7 éves
kislány és egy 13 éves fiú anyukája
– elmondta, hogy június 1-jén, ha az
időjárás megengedi, rendszerint ki-
mozdul otthonról a család, igaz,
idén a nagyobb gyerek külön prog-
ramot választott a barátokkal. 

– Ehhez a naphoz az ajándékozás
is hozzátartozik, általában valami-
lyen kisebb plüssjátékot kapnak az
ünnepeltek – tette hozzá az édes-
anya, akit arról is megkérdeztünk,
mire emlékszik vissza legszíveseb-
ben saját gyermekkora június else-
jéiből.

– Az osztálykirándulások marad-
tak meg leginkább, főleg a kolozs-
vári botanikus kertben tett látogatás
– árulta el beszélgetőtársunk, majd
újra a kislányára terelődött a szó,
aki a kék több árnyalatával játszva
korábbi évek tengerparti nyaralásait
idézte fel a rajzlapon.

A délutáni órákban a zenéé lett a
főszerep. Az ünnepi hangulatról
ekkor a Marosvásárhelyi Művészeti

Líceum diákjai és a székelykereszt-
úri Kerekudvar közösségi ház tagjai
gondoskodtak, akik hagyo- mányos
erdélyi hangszerekkel ismertették
meg az érdeklődőket.

Mielőtt az állatkertből visszatér-
tünk volna a sétányra, Kopacz 
Andrást, az állatkert aligazgatóját
arról kérdeztük, mekkora volt a lá-
togatottsága idén tavasszal a gye-

reknép körében közkedvelt létesít-
ménynek.

– Sokan jöttek hozzánk az utóbbi
időben. Két hétvégével ezelőtt
közel nyolcezren váltottak jegyet,
ebből vasárnap 4700-an. Ekkora
forgalom még nem volt, mióta itt
dolgozom. Korábban, egy ingyenes
program alkalmával azonban még
ennél is többen, egy nap alatt hatez-
ren léptek be az állatkert kapuján –
tudtuk meg Kopacz Andrástól.
Zene és vakcina

A játszótéren közben egy pilla-
natra sem maradtak gazdátlanul a
hinták. A délelőtti órákban itt egy-
mást váltották a gyerekdalok. A
hangfalakból szóló zenét többször
is élő muzsika – a Marosvásárhelyi
Művészeti Líceum kvartettjének
produkciója, a későbbiekben pedig
népzenei canto előadás – váltotta
fel. A Művészeti Líceum színész-
mesterség szakos diákjai improvi-
zációs műhelyelőadással színe-
sítették a programot, majd az Ariel
színház művészei várták bábjátékos
mókára a jelenlevőket. Ugyanakkor
a képzőművészeti tagozat hallgatói
A kis művész című foglalkozáson
vezették be a vizuális művészetek
rejtelmeibe az érdeklődő gyerme-
keket. A délutánt – a rajzkiállítás 
díjazása után – dzsessz- és 
könnyűzenekoncert zárta.

A gyermeknapi kínálat egyik fi-
gyelemre méltó – kimondottan fel-
nőtteknek szóló – mozzanata a
koronavírus elleni oltás beadatásá-
nak lehetősége volt. Az egydózisú
Johnson & Johnson vakcináért a
rendezvénysorozat első órájában
több mint ötvenen álltak sorba az
Erdei házikó előtt.
Autókkal az ingyenbusz helyett

A polgármesteri hivatal egyértel-
műen kitett magáért annak érdeké-
ben, hogy emlékezetes nappal
ajándékozza meg a marosvásárhelyi
gyermekeket, szülőket, nagyszülő-
ket. A rendezvénysorozat talán
egyetlen szépséghibája – az ünnep
helyszínére igyekvő, onnan lefelé
tartó hatalmas autókaraván – sem a
városvezetés számlájára írható. A
polgármesteri hivatal lapunk hasáb-
jain – hétfői számunkban olvasható
tudósításunkban –, de több más fe-
lületen is felhívta a Somostetőre ké-
szülők figyelmét az óránként
minden lakónegyedből induló in-
gyenes autóbuszjáratokra, sok gép-
kocsival rendelkező család azonban
figyelmen kívül hagyta ezt a lehe-
tőséget és a kérést, hogy amennyi-
ben megtehetik, hagyják otthon
járműveiket. Így már a déli órákban
igazi türelemjáték volt a gyermek-
birodalom ,,határát” megközelíteni,
majd a későbbiekben onnan haza-
térni.

Gyermekbirodalom a Somostetőn

(Folytatás az 1. oldalról)
Fotó: Nagy Tibor



Június elsejétől bizonyos fel-
tételek mellett lehetővé válik
a legtöbb 1.000 személy
részvételével szervezett elő-
adások, koncertek, sportren-
dezvények megtartása. Ez a
szám növelhető, ha a részt-
vevők megkapták mindkét
védőoltást, és azóta eltelt tíz
nap. A szabadtéri tömegren-
dezvényeken továbbra is elő-
írás a védőmaszk használata,
és a személyenkénti két
négyzetméteres szabad terü-
let biztosítása. 

Múlt héten csütörtökön kor-
mányhatározat keretében újabb fel-
tételeket fogadtak el a
magánrendezvények – esküvők,
keresztelők stb. – megtartására, a
tengerparti szállodák is nagyobb
arányban fogadhatnak vendégeket,
ugyanakkor megnyitják a játszóte-
reket és uszodákat. A munkahelye-
ken nem kell védőmaszkot viselni,
ha minden alkalmazott megkapta a
szükséges védőoltásokat, és egy
helyiségben 5 személynél több
nem tartózkodik. Az engedmények
feltétele minden esetben az, hogy
egy adott település vagy megye
ezer lakosra számított fertőzöttségi
aránya 14 napos összesítésben há-
romnál kisebb vagy azzal egyenlő
legyen. 
Évzáró ünnepségek védettségi 
igazolással

A diákok évzáró ünnepségein a
szülők és hozzátartozók akkor ve-
hetnek részt a diákok és pedagógu-
sok mellett, ha megkapták a
védőoltást, 72 órásnál nem régebbi
negatív PCR-tesztet vagy 24 órás-
nál nem régebbi gyorsteszt ered-
ményét mutatják fel, vagy nem
több mint kilencven napja átestek
a betegségen, és ezt dokumentu-
mokkal igazolni is tudják. Az ese-
ményeket szabadtéren kell
szervezni.
Magánrendezvények 

Esküvők, keresztelők és más
családi összejövetelek zárt helyi-
ségben legtöbb 50, szabadtéren
legtöbb 70 személy részvételével
szervezhetők meg. A résztvevők
száma ennél nagyobb is lehet, ha
valamennyien bizonyítani tudják,
hogy legkevesebb 10 napja meg-
kapták a koronavírus elleni védő-
oltás második adagját is, és
egy-egy személyre legalább 4
négyzetméter jut. Nem számolják

a résztvevők közé a 16 évesnél fia-
talabb kiskorúakat.
Koncertek és előadások

Koncertek és előadások nézőkö-
zönsége körében feltétel a korona-
vírus elleni védőoltás igazolása
vagy negatív PCR-teszt, illetve ha
bizonyítani tudják, hogy nem több
mint három hónapja átestek a fer-
tőzésen. 

A szabadtéri kulturális, művé-
szeti és szórakoztató rendezvénye-
ken növelhető a létszám, ha
valamennyi résztvevő több mint tíz
napja megkapta a Sars-CoV-2 vírus
elleni védőoltást, kevesebb mint 90
napja átesett a betegségen, és erről
orvosi igazolással is rendelkezik,
vagy 72 óránál nem régebbi nega-
tív koronavírustesztjük van, illetve
24 óránál nem régebbi gyorstesztet
mutatnak fel.

A beltéri kulturális, művészeti és
szórakoztató rendezvények meg-
tarthatók a háromezrelékesnél ki-
sebb fertőzöttségi mutatójú
településeken, a nézőtéri kapacitás
legtöbb 70 százalékának a kihasz-
nálása mellett, a nézők számára
azonban kötelező a maszkviselés.
A résztvevők száma növelhető, ha
bizonyítani tudják, hogy legkeve-
sebb 10 napja megkapták a korona-
vírus elleni oltás második adagját
is.
Szórakozóhelyek 
csak beoltottaknak

A szórakozóhelyek is 70%-os
kapacitással tarthatnak nyitva éjfé-
lig, de a bárokban, klubokban,
diszkókban, játéktermekben csak a
védőoltással immunizáltakat fo-
gadhatják. Az éttermek, kávézók
zárt helyiségei is 70%-os kapaci-
tással működhetnek, ez a szám nö-
velhető, de csakis beoltottakkal. 

A beltéri játszóterekre a befoga-
dóképesség legtöbb 50 százalékáig

beengedhetők gyerekek, azonban a
felnőtt kísérőiknek bizonyítaniuk
kell, hogy legalább 10 napja meg-
kapták a koronavírus elleni oltás
második adagját is, vagy legkeve-
sebb 15 napja és legtöbb 90 napja
átestek a fertőzésen.
A fitnesztermekben 
hét négyzetméter személyenként

A fitnesztermek kapacitásuk 70
százalékával üzemelhetnek, nem
kötelező a védőmaszk viselése
sem, amennyiben személyenként 7
négyzetméteres felületet tudnak
biztosítani. Ha minden jelenlévő be
van oltva, nincs létszámkorlátozás.
Amennyiben az ezer lakosra szá-
mított fertőzések aránya nagyobb
mint három, de nem haladja meg a
4/1000-es esetszámot, a kapacitás
50%-ával folytathatják a tevékeny-
séget. A fedett uszodák kapacitásuk
70 százalékával nyithatnak meg.
Sportrendezvények

Szabadtéri vagy beltéri sportren-
dezvényeken a lelátók befogadóké-
pességének 25%-át tölthetik meg
a szurkolók. Természetesen az
1000 lakosra számított hármas
esetszám alatti településeken, me-
gyékben érvényes a lazítás.
Ugyanakkor a résztvevőktől elvá-
rás, hogy igazolják, miszerint több
mint tíz napja megkapták a Sars-
CoV-2 vírus elleni védőoltást, ke-
vesebb mint 90 napja átestek a
betegségen, és erről orvosi igazo-
lással is rendelkeznek, vagy 72
óránál nem régebbi negatív koro-
navírustesztjük van, illetve 24 órá-
nál nem régebbi gyorstesztet
mutatnak fel, akárcsak a betegsé-
gen átesettek, akik legkevesebb 15
napja és legtöbb 90 napja gyó-
gyultak ki a Covid–19-fertőzés-
ből. A hatóságok szúró-
próbaszerűen ellenőrizhetik az elő-
írások betartását. A Nép Ügyvédje intézmény

marosvásárhelyi területi iro-
dájában újrakezdik a jogi se-
gítségnyújtó szolgáltatást.
Június 2-ától, mától fogadóó-
rák keretében, a járványügyi
óvintézkedések betartása
mellett várják a Maros és Har-
gita megyei polgárokat. 

Marosvásárhelyen, a Kárpátok
sétány 17. szám alatt az alábbi prog-
ram szerint lehet bejelentkezni: hét-
főn és szerdán 10–14 óra között,
valamint kedden és csütörtökön 12–
16 óra között. A Nép Ügyvédje in-
tézmény feladata az állampolgárok
jogainak védelme a közintézmé-
nyekkel szemben. A törvények jogi

útvesztőiben kiutat kereső panaszo-
soknak be kell tartaniuk a járvány-
ügyi óvintézkedések szabályait:
védőmaszkviselés, testhőmérés,
kézfertőtlenítés, a Sars-CoV-2 ví-
russal való fertőzés megelőzése ér-
dekében, az előírásokat megszegők
nem léphetnek be az intézménybe.
A mozgáskorlátozottak vagy azok,
akik valamilyen okból nem tudnak
személyes meghallgatásra jelent-
kezni, elektronikus úton is elküld-
hetik kérdéseiket a
avpmures@avp.ro e-mail-címre, il-
letve a 0265/211-082-es telefonszá-
mon is lehet érdeklődni –
tájékoztatott Berghian Ana Maria,
az intézmény koordinátora. (pálosy)

Szigorodtak a beutazási feltételek
Nagy-Britanniát 

piros zónába sorolták 
A járványügyi szempontból
legmagasabb kockázati kate-
góriába, piros zónába került
Nagy-Britannia az országos
vészhelyzeti bizottság (CNSU)
múlt heti határozata értelmé-
ben.

A hatóságok azzal indokolták a
szombaton elfogadott szigorítást,
hogy Nagy-Britanniában jelentő-
sen nőtt a koronavírus indiai mutá-
ciója által okozott fertőzések
száma. Így június elsejétől a szi-
getországból Romániába érkezők
csak akkor mentesülnek a 14 napos
karantén alól, ha bizonyítani tud-
ják, hogy legalább 10 napja meg-
kapták a koronavírus elleni oltás
mindkét dózisát. Ha a beutazó Ro-
mániában végzett PCR-tesztje ne-
gatív, a tizedik napon feloldják a
karantént.

A CNSU szombati határozata
szerint ugyanakkor a Romániába ér-
kező külföldi állampolgároknak 14
napra karanténba kell vonulniuk,
függetlenül attól, hogy milyen be-
sorolású térségből jönnek. Ez alól
kivételt képeznek – többek között –
a beoltottak, az elmúlt 90 napban a
betegségen bizonyítottan átesett
személyek, a 3 évesnél kisebb gye-
rekek, valamint azok a 3 és 16 év
közötti gyerekek, akik fel tudják
mutatni egy, indulás előtt legtöbb
72 órával végzett PCR-teszt negatív
eredményét.

További szabály, hogy mentesül-
nek a karanténkötelezettség alól a
koronavírus-fertőzéssel diagnoszti-
zált betegek azon kontaktszemélyei,
akik a fertőzöttel való kontaktust
megelőző 90 napban bizonyítha-
tóan átestek a betegségen.

Szigorú feltételek mellett 
Kezdődhetnek 

az apás szülések 
Ismét részt vehetnek a szülé-
sen az apák, de csak bizonyos
feltételek mellett – jelentette
be a kormány múlt csütörtöki
ülését követően az egészség-
ügyi miniszter.

Az Országos Közegészségügyi
Intézet (INSP) ajánlásai szerint a
kismamának előre jeleznie kell az
egészségügyi intézménynek, ahol
szülni készül, ha szeretné, hogy az
apa vagy egy másik személy vele
legyen a szülőszobában. A kisma-
mát ugyanakkor a kór-
háznak tájékoztatnia
kell arról, hogy ez a sze-
mély milyen körülmé-
nyek között vehet részt
a szülésen. A szülésen
részt vevő személynek
egészségesnek kell len-
nie, nem mutathat felső
légúti megbetegedésre
utaló jeleket, illetve a
következő feltételek
egyikét teljesítenie kell:
be van oltva koronaví-
rus ellen, és legalább 10
nap eltelt a teljes immu-
nizáltság óta. 72 óránál
nem régebbi PCR-teszt-
tel bizonyítani tudja,
hogy nem koronavírus-
fertőzött; illetve ha már
átesett a fertőzésen, de
nem telt el 90 napnál
hosszabb idő a betegség

igazolása óta. Az egészségügyi mi-
niszter a sajtó kérdéseire válaszolva
kifejtette, hogy a hozzátartozók
részvétele a szülésen többleterőfe-
szítést igényel a másfél éve amúgy
is túlterhelt egészségügyi személy-
zet részéről, hiszen – egyebek mel-
lett – további ellenőrzéseket kell
végezniük és védőruhát biztosíta-
niuk, ezért egyelőre csak a feltéte-
leknek eleget tevő apukák
részvételét engedélyezik a szülésen.
(szer)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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A kormány újabb lazításai
Előnyök védőoltással rendelkezőknek

Fotó: Kun Dóra

Mától újra fogadják a rászorulókat 
Ingyenes jogi szolgálat 

Marosvásárhelyen

Pálosy Piroska

Illusztráció

       
      

    
       

     
    

     
     

     
      

     
       

      
       

        
     

      
      

     
       

      
      

       
         
     

       
        
       
        

        

      
        

      
    

 
      

        
    

       
       

       
        

     
       

    
      

        
   

       
     
      

       
    

      
         

       
       

        
     

        
         

      

      
      

     
     
     

     

     
     

   
    

      
       
     

       
       

     
       

      
    

      
       

     
       

      
      
      

    
     

     
     

     
 

      
     
      

     

       
      
      
     

  

   
 

  

          

   
     

     
  

   
   

     
     

     
     
     
  

   
   

    
    

  
    

     
  

  

   

    

        
        

        
       

        
  

        
       

      
 

        
        

       

         
        

  
       

       
       

      
   

        
        

        
       

       
  

       
       

      
       

       
       

        
   

       
       

        
        
         
     

 

     
      

       
  

       
        

        
      
      

     
        

       
       

    
      

      

      
         

    

     

  



Bár az ifjúsági csapatok is a támogatás hiányával
és a perspektíva nélküliségével küszködnek a maros-
vásárhelyi sport sosemvolt mélyrepülésének évében
(és sajnos úgy tűnik, hosszú évekig elhúzódó vál-
ságra, gyakorlatilag a felnőttcsapatok teljes eltűnésére
számíthatunk Erdély egyik legnagyobb sporthagyo-
mányokkal rendelkező városában), néhányuk a mos-
toha körülmények dacára is viszonylag eredményes
tudott maradni. A különböző korosztályú bajnokságok
többségében a befejezés fázisába jutottak a járvány
miatt rövid alapszakaszokkal rendezett bajnoki idé-
nyek, így elérkezett a számvetés ideje. Alább három
sportágból azokat a csapatokat soroljuk fel, amelyek
az elmúlt évadban is mezőnyük élcsapatai között ma-
radtak. Hogy mi lesz a legjobbakkal a mostani ifjúsági
keretekből egy felnőttcsapatok nélküli városban, csak
két válasz lehetséges: felnőttként más város csapatába
igazolnak, vagy idő előtt abbahagyják a sportolást…

Kosárlabdában
észlelhető talán a legnagyobb mértékű visszaesés.
Nem emlékezünk, mikor volt utoljára, hogy a maros-
vásárhelyi fiúcsapatok egyike sem jutott az országos
döntő tornára, egyetlen korosztályban sem. Volt idő-
szak, amikor Cooley és társai óriási érdeklődést kel-
tettek a gyerekek körében a sportág iránt, de ezt az
esélyt a felnőttcsapatot kísérő számos menedzselési
hiba és a sport támogatására kiható politikai csatáro-
zások miatt a város nem tudta hosszú távon kihasz-
nálni. A felnőttcsapat vergődése az utóbbi években az
ifikre is kihatott, alig néhány csapat iratkozott be a
bajnokságba, és egyik sem jutott a legjobbak közé. A

lányoknál a Gladius került három korosztályban döntő
tornára, az U16-os korosztály csapata végül a 8. he-
lyen végzett. Két korábbi korosztályban, U13-ban és
U14-ben júniusban rendezik a döntőket.
Női röplabdában
(fiúröplabda gyakorlatilag évek óta gyerek vagy ifjú-
sági szinten sem létezik) évekig uralta az ifjúsági és
serdülőbajnokságokat a Marosvásárhelyi CSU Medi-
cina kiválósági központja. Az idén az ifjúságiak bron-
zérmet, a serdülők ezüstöt szereztek. A klub azonban
nem csak helyi gyerekekből merít, hanem egész 
Erdélyből, sőt távolabbról is. Az a tény azonban, hogy
marosvásárhelyi illetőségű játékosok csak elvétve ke-
rültek a magasabb szintű csapatokba, felveti az Isko-
lás Sportklubban végzett munka minőségének
kérdését. Mint ahogy az is gondolkodásra késztet,
hogy itteni csapat évek óta nem indul a serdülőknél
kisebb korosztályokban kiírt bajnokságokban.
Kézilabdában
talán a perspektíva hiánya teszi, hogy a marosvásár-
helyi fiúcsapatok esetében az egyetlen pozitívum,
hogy egyáltalán működnek. A lányoknál viszont ha-
talmas törést jelentett annak a generációnak a támo-
gatás megszűnése miatti szétszéledése, amely
2019-ben országos bajnokságot nyert a CSM színei-
ben. Az idén a CSM egyetlen csapata sem vett részt
az ifjúsági bajnokságokban, noha év elején még azt
ígérték, nem szüntetik meg a csoportokat. Az Arena
klub égisze alatt gyűltek össze azok a játékosok, akik
a kisebb korosztályokból megmaradtak idénre nagy-
ifjúságiként, és ez a csapat a döntő tornán egyetlen
gól miatt maradt le az elődöntőkről. Végül a 6. helyen
végzett.

Sanyarú körülmények között is eredményes ifjúsági csapatok

Az ötszörös győztes Győri Audi ETO KC
bronzérmet nyert a női kézilabda Bajnokok Li-
gájában, miután 32-21-re legyőzte az orosz
CSZKA Moszkva csapatát a harmadik helyért
rendezett mérkőzésen, a Papp László Budapest
Sportarénában zajló négyes döntő vasárnapi já-
téknapján.

A győriek minden játékelemben sokkal job-
ban teljesítettek, mint szombaton a hétméteres-
párbajban elveszített elődöntőben: lendületesen,
pontosan támadtak, hatékonyan védekeztek, és
remek volt a kapusteljesítmény is. Ennek követ-
keztében 5-1-es állásnál a hatodik percben a ta-
valyelőtt alapított, BL-újonc orosz csapat időt
kért.

A játék képe ezt követően sem változott jelen-
tősen, így az egy nappal korábbihoz képest sok-
kal összeszedettebben kézilabdázó ETO a 17.
percben már 11-4-re vezetett, és mivel az első

félidőt egy ötös gólsorozattal zárta, a szü-
netben 18-8 volt az állás.

A moszkvaiak több mint 12 percig nem
dobtak gólt, így a Győr előnye a második
felvonás elején tovább nőtt. A hátralévő
időben már csak a különbség volt a kérdés,
és az, hogy az idén nyáron visszavonuló
Görbicz Anita hány találattal járul hozzá a
sikerhez. A CSZKA egy 5-0-s szériával né-
mileg csökkentette a hátrányát, Görbicz
pedig háromszor volt eredményes, így 235
európai kupameccsen 1313 góllal, a BL-
ben 186 találkozón 1016 találattal zárta
karrierjét, a négyes döntőkben pedig 57
gólt szerzett.

Silje Solberg hét, Laura Glauser négy orosz
lövést hárított. Az orosz Rosztov-Donhoz távozó
brazil Eduarda Amorim és francia Beatrice Ed-
wige szintén az utolsó BL-meccsét játszotta

győri színekben. Az ETO három ezüst és öt
arany után először nyert bronzérmet a BL-ben,
mivel a négyes döntő 2014-es bevezetése óta
mindig továbbjutott az elődöntőből, amikor részt
vett a tornán.

Fölényes győri siker 
a BL-bronzmeccsen

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezüstérmes a CSU Medicina serdülőcsapata Fotó: A CSU Medicina közösségi oldala

Jegyzőkönyv
Női kézilabda Bajnokok Ligája,
négyes döntő, a 3. helyért: Győri
Audi ETO KC – CSZKA Moszkva
(orosz) 32-21 (18-8)
Budapest, Papp László Budapest
Sportaréna, vezette: Ciulei, Stoia
(románok).
Győr: Leynaud – Lukács V. 7,
Nze Minko 3, Brattset 3, Edwige,
V. Kristiansen 3, Görbicz 4, cse-
rék: Silje Solberg (kapus), S. Of-
tedal 6, Anne M. Hansen 4,
Fodor Cs. 1.
CSZKA: Szedojkina – Risz-
tovszka 2 (1), Szkorobogat-
csenko 3, Iljina 4, Heindahl,
Vedejkina 4, Gorskova 3. Csere:
Masson, Kaplina (kapusok),
Gorsenyina 2, Markova 1, Csigi-
rinova 2, Illarionova 1, S. Jacob-
sen, Szuda-kova 2.
Lövések/gólok: 46/32, illetve
47/21.
Gólok hétméteresből: 5/5, illetve
6/4.
Kiállítások: 8, illetve 8 perc.

Adatbázis
* női kosárlabda U-16 döntő torna: a Marosvásárhelyi Gla-
dius eredményei az elődöntő csoportban – a Bukaresti Olim-
pia Rapiddal 45:73, a Bukaresti Dan Daciannal 41:53, a
Gyulafehérvári Sportlíceummal 30:42; az 5-8. helyekért – a
Sepsiszentgyörgyi ISK-val 40:46; a 7-8. helyekért – a Gyu-
lafehérvári Sportlíceummal 30:40.
A csapat tagjai: Ana Maria Pop Florea, Valentina Coval,
Delia Mureșan, Bokor Renáta, Oana Moga, Antonia Oancea,
Elekes Tímea, Anda Nemeș. Edzők: Aleksandar Gacesa,
Florentina Pora.
* női röplabda ifjúsági döntő torna: a Marosvásárhelyi CSU
Medicina eredményei – a Bukaresti CSM-vel 1:3, a Kolozs-
vári Sportlíceummal 3:0, a Bukaresti I. Mihály Kollégium-

mal 3:1, a Bukaresti Dinamóval 2:3, a Bákói ISK-val 3:0.
Végső rangsor: 1. Dinamo. 2. Bukaresti CSM. 3. Marosvá-
sárhelyi CSU Medicina.
A csapat tagjai: Andreea Cotor, Alexandra Borlodean, Ale-
xandra Șumandea, Denisa Ielciu, Dora Ambrus, Florina Mu-
rariu, Iarina Axinte, Irina Răileanu, Karina Murariu, Maria
Codreanu, Moldován Noémi, Raluca Mureșan, Sara Zuco-
vić. Edző: Stefan Paunović.
* női röplabda serdülő döntő torna: a Marosvásárhelyi CSU
Medicina eredményei – a Bukaresti CSM-vel 1:3, a Temes-
vári Begával 3:1, a Bukaresti I. Mihály Kollégiummal 3:2,
a Bukaresti Dinamóval 3:0, a Máramarosszigeti ISK-val 3:1.
Végső rangsor: 1. Bukaresti CSM. 2. Marosvásárhelyi CSU
Medicina. 3. Dinamo.

A csapat tagjai: Andreea Cotor, Alexandra Șumandea, Daria
Ielciu, Denisa Ielciu, Iarina Axinte, Moldován Noémi, Ra-
luca Mureșan, Sara Zucović. Edző: Stefan Paunović.
* kézilabda ifjúsági döntő torna: a Marosvásárhelyi Arena
eredményei az elődöntő csoportban – a Brassói Coronával
19-22, a Chimia Râmnicu Vâlceával 32-32, a Nagybányai
ISK 2-vel 36-36; az 5-6. helyekért – a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC-kel 28-30. 
A csapat tagjai: Szász Boglárka, Both Edina-Melinda, Bi-
anca-DumitriVa Jitaru (kapusok), Corina Lupei 22 gól a
döntő tornán, Andreea Uîrle 10, Olivia-Diana Opriș 2, Oana
Sârb 10, Ștefania Virag 10, Moldován Anita 21, Alexandra
Uifui 14, Gál Anna 26, Ingrid Todeilă, Ioana Mureșan, Daria
Văsi. Edzők: Liana Costea, Dorin Mureșan.

Bálint Zsombor

A norvég Vipers nyerte a döntőt
A norvég Vipers Kristiansand 34-28-ra legyőzte a

francia Brest Bretagne csapatát a női kézilabda Baj-
nokok Ligája döntőjében.

A norvégok remekül kezdtek, és az ötödik percben
már 5-1-re vezettek, de a franciák egy ötös gólsoro-
zattal egyenlítettek (9-9). A Vipers az első félidő foly-
tatásában, majd a második felvonás elején is
produkált egy 4-0-s szériát, ezzel 22-15-re vezetett,
és előnyét magabiztosan megőrizte a végéig.

Henny Ella Reistad 12 góllal járult hozzá a siker-
hez. Csapattársai közül Heidi Löke, Katrine Lunde és
Nora Mörk az ötödik, Jana Knedliková a negyedik
BL-címét nyerte. Együttesük a koronavírus-járvány
miatti szigorú utazási korlátozások miatt csupán két
mérkőzést játszhatott hazai pályán a mostani BL-sze-
zonban.

Az egyszeres győztes és kétszeres ezüstérmes Lar-
vik HK után a Vipers a második norvég csapat, amely
döntőt játszhatott a női BL-ben.
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Megmérgezték a zsidók és arabok
békés együttélését az elmúlt hetek
zavargásai a zsidók és arabok lakta
Lodban.

Az Izrael közepén fekvő Lod város köz-
pontjában egy napsütötte dombon tüntetők
álltak péntek délben, és arab, héber és angol
nyelvű tábláikon az arab Musza Haszuna
zsidó gyilkosának azonnali bebörtönzését kö-
vetelték.

Musza Haszunát a gázai hadművelet idején
kitört etnikai-vallási zavargásokban lőtték
agyon. A videófelvételek tanúsága szerint
egymástól pár tucat méterre zsidók csoportja
nézett farkasszemet arabokkal, amikor a cso-
portból valaki a fegyverével az arabok cso-
portja felé lőtt. Négy embert eltalált,
egyiküket megölte. Önvédelemre hivatkozott.
Amír Ohana belbiztonsági miniszter utasítá-
sára szabadlábon védekezhet.

A pénteki tiltakozó gyülekezést a rendőr-
ség a tér közepére engedélyezte. „Azért kell
a napon állnunk, hogy gyorsabban abbahagy-
juk, de így is jövünk. Hogy rács mögé kerül-
jön Musza Haszuna gyilkosa, aki most úgy
viselkedik, mintha győztes hős volna” – ma-
gyarázza az MTI tudósítójának Dzsamal, a
helyi önkormányzat egyik arab képviselője.
„Tiszteljük az államot, de szeretnénk, ha az
állam is tisztelne minket azzal, hogy minden-
kit lecsuk, aki részt vett a fiam megölésében.
Békés ember vagyok, nem vagyok Ábrahám

ellensége. Együtt élünk, akárcsak a társaim,
akik idejöttek velem” – mondja szinte sírva a
fiát gyászoló Mali Haszuna. „A fiamat hideg-
vérrel megölték a telepesek. Hol az igazság,
ha (a gyilkos) hazamehet?” – kérdi.

„Musza gyilkosa nincs börtönben. El tud-
ják képzelni fordítva, hogy az áldozat zsidó,
és a gyilkos arab?” – kérdezi a tüntetésen fel-
szólaló Ahmed Tibi, az arab pártok Közös
Listájának vezető politikusa. „Külön törvény
érvényesül az arabok és külön a zsidók ese-
tében” – vélekedik.

Ajman Ode, a kneszet (izraeli parlament)
tagja, a Közös Lista párt vezetője szerint
előre megfontolt szándékból elkövetett gyil-
kosság történt, és politikai okból nincs rács
mögött a gyilkos. Azzal vádolta meg Jaír Re-
vivót, a helyi polgármestert, hogy az arabok
ellen uszított, és telepeseket vitt a városba.

A 11 napos, Falak őrzői fedőnevű hadmű-
velet idején Lodban kezdődtek, és különösen
erősek voltak a nemzetiségi-vallási összecsa-
pások. Május 10-én már arab csoportok járták
a várost, autókat, kukákat gyújtottak fel, s
velük szemben zsidó fegyveres csoportok
kezdtek járőrözni.

„Sokaknak rokonaik vannak Gázában,
akik 1948-ban menekültek oda. Telefonáltak
Gázából, mesélték, hogy mi történik” –
mondja Samah Salaime szociális munkás, aki
tíz éve vezeti alapítványi pénzekből az arab
nők közösségi központját a város Ramat
Eskol nevű negyedében.

„A város lakóinak 30 százaléka arab, 10
százalékuk keresztény, de a többségük mu-
zulmán, és sokan járnak Jeruzsálembe az Al-
Aksza mecsethez imádkozni. Rájuk nagyon
hatottak az ottani összecsapások is” – sorolja
Salaime a városban kitört zavargások kiváltó
okait.

A piac melletti Ramat Eskol lepukkant há-
zaiban egyre ellenségesebben élnek együtt
zsidók és arabok. „Ezek a kislakásos „vonat-
házak” a hetvenes években új zsidó beván-
dorlóknak épültek, de mára csak néhány
család maradt itt, meggazdagodtak, jobb he-
lyekre költöztek, s arabok jöttek a helyükre”
– magyarázza Salaime. 

„Úgy 15 éve kezdtek ideköltözni a Gázá-
ból kitelepített, vallásos volt telepesek, utána
pedig a »garin torani« családok, azaz a vallá-
sos cionista misszionáriusok, akik alapítványi
pénzekből az araboknál többet tudnak fizetni.
Ideológiai okból jönnek, a zsidó lakónegyed
»visszafoglalására«” – állítja Salaime.

Az utcán kiégett autóroncsok, ezt a kör-
nyéket sem kímélték az elmúlt hetek össze-
csapásai. Csütörtök éjjel Molotov-koktélt
dobtak egy földszinti lakás teraszára az egy
éve átadott ultraortodox vallásos zsidók szá-
mára felépített, új lakóparkban.

Rivka és Avi Kohen az elszenesedett re-
dőny mellől beinvitál. „Sokáig barátokkal ül-
dögélt itt a férjem, még nem aludtunk, amikor
éjjel fél egykor erős bummot hallottunk, és
megláttuk a tüzet” – meséli Rivka.

„Elrohantam a gyerekekhez, 7, 4 és másfél
évesek, felébresztettem őket, és kiszaladtunk
a lakásból” – folytatja. Férje a lakónegyed pár
napja szerveződött önkéntes biztonsági járő-
rének tűzoltókészülékével gyorsan megfé-
kezte a lángokat. A négy összekötött ben-
zinespalackból csak az egyik robbant fel. Va-
sárnap a rendőrség a biztonsági kamerák se-
gítségével elfogta az arab merénylőt.

Jaír Revivo, a város polgármestere a közeli
Man pékség teraszán elmondta az MTI tudó-
sítójának, hogy számára váratlanok az etnikai
összecsapások, amelyekért az arab lázongó
csoportokat teszi felelőssé. Igen fontosnak te-
kinti a megbékélést segítő párbeszédet.

Mintegy 160 arab fiatalt tartóztattak le haj-
nali 3 és 4 óra között a városban, nagy részü-
ket már szabadon engedték. A jövendő
párbeszédnek komoly sebeket kell begyógyí-
tania Samah Salaime szerint. 

A szociális munkás szemtanúk beszámo-
lóit gyűjti az elmúlt hetekről, amikor a szom-
szédok elárulták egymást, megmutatták,
merre laknak arab családok a Ciszjordániából
autóbuszokon érkezett zsidó telepeseknek,
vagy éppenséggel zsidó szomszédokat jelen-
tettek fel arab huligán csoportoknak az addig
békében együtt élő arab szomszédok. Egy jó-
indulatú zsidó ismerős izraeli zászlót nyomott
egy arab család kezébe: „Ezt tegyétek ki pár
napra, és meglátjátok, minden rendben lesz”
– ígérte nekik. (MTI)

Megmérgezték a zsidók és arabok békés együttélését 
az elmúlt hetek zavargásai Lodban

Afgán tolmácsok és más civilek,
akik valamilyen módon segítették
az ott állomásozó amerikai és
NATO-katonákat, most attól 
tartanak, hogy a tálibok a külföl-
di csapatok távozása után 
megtorolhatják korábbi munkáju-
kat.

Egyre több egykori tolmács áll ki a
nyilvánosság elé azzal, hogy retteg ami-
att, mi történik majd velük, ha a tálibok
újra hatalomra kerülnek Afganisztánban.
„Bizonyosan végeznek velünk” – vélte
egyikük nemrég egy Kabulban szerve-
zett tüntetésen.

Az ázsiai országban 2016 óta legalább
300 tolmácsot öltek meg. A tálibok vilá-
gossá tették, hogy ezeket az embereket
célpontoknak fogják tekinteni, az iszlám
ellenségeinek tartják őket, akik számára
nincs kegyelem – mondta Matt Zeller, az
afganisztáni tolmácsok érdekképviseleti
szervezetének társalapítója.

Noah Coburn Afganisztán-szakértő
becslései szerint 300 ezer olyan civil
lehet, aki valamilyen módon amerikai
vagy NATO-katonáknak dolgozott az
utóbbi két évtizedben.

Ezek az emberek menekülni kénysze-
rülhetnek, ha Afganisztánban tovább
mélyül a zűrzavar. Az egymással rivali-
záló hadurak és az egyre nagyobb teret
nyerő tálib lázadók – akiknek a társa-
dalmi világképébe végképp nem férnek
bele az amerikaiakkal egykor együttmű-
ködő tolmácsok – egyaránt fenyegetést
jelenthetnek. Az Egyesült Államok
ugyanakkor egyelőre nem tervezi civilek
tömeges kimenekítését Afganisztánból.

Az amerikai és NATO-csapatokat se-
gítő tolmácsokat és más civileket az
Egyesült Államok jelenleg különleges
bevándorlási vízummal segíti 2009 óta
a korábban Irakban bevezetett modell
mintájára. Viszont Irakban és Afganisz-
tánban is nehézkes hozzájutni ehhez a
beutazás engedélyhez, a biztonsági átvi-
lágítás hosszú és bonyodalmas, amit a
koronavírus miatti korlátozások csak to-
vább komplikáltak az utóbbi időben. Át-

lagosan több mint három évig húzódik a
jelentkezési folyamat.

Antony Blinken amerikai külügymi-
niszter áprilisban arról beszélt, hogy az
Egyesült Államok elkötelezett amellett,
hogy segítse azokat a tolmácsokat és ci-
vileket, akik támogatták az amerikai ka-
tonai erőfeszítéseket az utóbbi két
évtizedben, gyakran komoly személyes
kockázatot vállalva. Washington vizs-
gálja, hogy mi okozza a késlekedést a
számukra elérhető különleges vízumok
kiadásában, illetve igyekszik biztosítani,
hogy a jelentkezőknek lehetősége le-
gyen panaszt tenni, ha kérvényüket el-
utasítják.

Ned Price amerikai külügyi szóvivő
nemrég közölte, hogy átmenetileg nö-
velték az Egyesült Államok kabuli nagy-
követségén dolgozók létszámát, hogy
felgyorsítsák a vízumelbírálási folyama-
tot.

Tavaly decemberben a kongresszus
4000-rel emelte az afgánoknak kiadható
vízumok számát, ezzel összesen 26.500-
ra nőtt az elérhető engedélyek száma.
Ezeknek nagyjából felét már ki is adták,
és 18.000 körül van a még elbírálásra
váró jelentkezések száma.

A különleges vízumra egy alkalom-
mal lehet jelentkezni, és a határozat
ellen egyszer lehet fellebbezni. Az ese-
tek többségében jóváhagyják a kérvé-
nyeket, 2021 első negyedévében
például a jelentkezők csaknem 80 szá-
zaléka megkapta a vízumot. Vannak
azonban olyan esetek is, amelyeknél
érthetetlennek tűnik az elutasító határo-
zat. Ilyen például Ajazudin Hilal törté-
nete is, aki három és fél éven keresztül
tolmácsolt Afganisztánban amerikai ka-
tonáknak dari és pastu nyelvről angolra,
munkájáért az amerikai hadsereg kitün-
tetést is adományozott neki, illetve egy
elismerő hangvételű ajánlólevelet is ka-
pott. A különleges vízumra beadott kér-
vényét a kabuli nagykövetség mégis
elutasította, arra hivatkozva, hogy Hilal
nem felelt meg a követelményeknek.
(MTI)

A tálibok megtorlásától tartanak
Afganisztánban az amerikaiak

egykori tolmácsai
Száz éve, 1921. május 31-én kezdődött
az oklahomai Tulsában az Egyesült Álla-
mok történetének egyik legsúlyosabb,
több száz áldozatot követelő, és sokáig
legkevésbé közismert rasszista indítta-
tású pogromja. Az MTVA Sajtóarchívu-
mának anyaga:

Az 1907-ben létrejött Oklahoma szövetségi ál-
lamban az első világháború után egyre súlyos-
bodtak a társadalmi, politikai és faji problémák.
Az új állam lakosai közül sokan Délről felköltö-
zött rabszolgatartók leszármazottai voltak, akik
körében élénken élt a polgárháború emléke. A
törvényhozás által 1907-ben elfogadott egyik
első törvény a faji alapú szegregációt rendelte el,
lényegében jogfosztottá téve az afroamerikai kö-
zösséget, amelyet alkotmányellenesen külön la-
kónegyedekbe költöztettek. Az első világháború
után hazatérő veteránok nehezen találtak mun-
kát, amiért a feketéket hibáztatták, sokan közü-
lük a fehér felsőbbrendűséget hirdető Ku Klux
Klan titkos szervezet tagjai lettek, elő-előfordul-
tak lincselések. 1919 nyarán már végigsöpört
egy faji indíttatású erőszakhullám a középnyu-
gati iparvárosokon, fehérek, sokszor a hatóságok
hallgatólagos támogatásával, fekete közössége-
ket támadtak meg.

Tulsában, amely a közelben felfedezett olaj-
nak köszönhetően két évtized alatt lett álmos kis
településből százezres nagyváros, a prosperáló
helyi afroamerikai közösség rendkívül erős és
öntudatos volt. Az általuk lakott Greenwood ne-
gyedet csak „a fekete Wall Streetként” emleget-
ték, ahol fekete tulajdonosok vittek jól menő
üzleteket, mozikat, gyógyszertárakat, fodrásza-
tokat, a városban sok küszködő fehér munkást ir-
ritált az általuk lenézett feketék látványos jólléte.

1921. május 30-án egy utcai cipőpucoló fiú, a
19 éves Dick Rowland lifttel akart felmenni a kö-
zeli épület feketék számára fenntartott tetőtéri pi-
henőhelyiségébe. Hogy ezután mi történt, ma
sem tudni pontosan, csak azt, hogy a felvonót ke-
zelő fiatal lány sikoltozni kezdett, a fiú pedig el-
menekült. Az évtizedekkel későbbi vizsgálat
szerint Rowland megbotolhatott, és hogy el ne
essen, a lány karját ragadta meg, aki ettől meg-
rémült. A lány nem akart vádat emelni, de a vá-
rosban szárnyra kelt a pletyka, hogy egy fekete
férfi megerőszakolt egy fehér nőt, amit másnap
címlapján hozott a helyi lap. A rendőrség május
31-én reggel őrizetbe vette Rowlandot, a börtön
előtt pedig fehérekből álló tömeg kezdett gyüle-
kezni azt követelve, adják ki nekik a tettest, amit
a magát az emeleten elbarikádozó seriff megta-

gadott. Nem sokkal később a helyi fekete közös-
ség felfegyverzett tagjai, köztük sok háborús ve-
terán is, megjelentek a helyszínen, mert
lincseléstől tartottak, ezután a mintegy kétezresre
duzzadt fehér tömeg számos tagja is hazament
saját fegyveréért.

A pattanásig feszült hangulatban este tíz óra
után véletlenül, vagy csak figyelmeztető lövés-
ként, eldördült egy fegyver, és kitört az erőszak.
A rövid, kaotikus tűzharcnak tíz fehér és két fe-
kete áldozata volt, a kisebbségben lévő feketék
a Greenwood negyedbe vonultak vissza. Az
őket üldöző csőcselék boltokat rabolt ki, egy
moziból távozó békés feketékre is tüzet nyitott,
a rendőrség pedig nemhogy akadályozta volna
őket, még fegyvereket is osztogatott nekik. A
hisztéria közepette elterjedt az álhír, hogy a fe-
keték fellázadtak, és június 1-jén szabályszerű
pogrom kezdődött a feketék lakta városrész-
ben. Figyelmeztetés nélkül lőttek azokra, akik
kimerészkedtek az utcára, házakat gyújtottak
fel, a tűzoltókat pedig fegyverrel akadályozták
meg az oltásban, még olyanok is voltak, akik
repülőgépről dobtak le bombákat és nyitottak
tüzet. A rendet csak a szükségállapot kihirde-
tése, a Nemzeti Gárda megérkezése után sike-
rült helyreállítani, az el nem menekült fekete
lakosságot elkülönítették, majd fokozatosan el-
engedték. A zavargásokat kiváltó Dick Rowlan-
dot nem sokkal később minden vád alól
felmentették, ő azonnal elhagyta Tulsát, ahová
soha nem tért vissza.

A tulsai események szomorú mérlege hivata-
losan 36 (26 fekete és 10 fehér) halálos áldozat,
a 2001-ben létrehozott vizsgálóbizottság jelen-
tése szerint viszont 100-300 halott, 800-nál több
sebesült. A Greenwood negyed üzleti része meg-
semmisült, 1256 házat gyújtottak fel, további
215-öt kiraboltak, ezek között volt szerkesztő-
ség, iskola, kórház, könyvtár, templom, szálloda
és üzlet, mintegy tízezren maradtak otthon nél-
kül, akik egy ideig sátorvárosban éltek.

Bár az események akkor az országos újságok
címoldalára kerültek, a történteket a következő
évtizedekben mélységes hallgatás övezte, sem az
elkövetők, sem az áldozatok nem beszéltek róla.
Oklahoma állam csak a mészárlás 75. évfordu-
lóján, 1996-ban kezdett vizsgálatot az ügyben, a
bizottság 2001-ben tette közzé jelentését. Az ok-
lahomai szenátus 2012-ben törvényben rendelte
el, hogy a mészárlás ténye bekerüljön a helyi tan-
könyvekbe. A városban 2010-ben hozták létre a
megbékélés parkját, a helyi múzeumban kiállítás
emlékeztet az eseményekre.

Száz éve történt a tulsai mészárlás



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12030-I)

MINDENFÉLE

CSOMAGSZÁLLÍTÁST vállalok jú-
nius 4-én, pénteken Marosvásárhely-
ről Budapestre és vissza. Tel.
0749-543-104. (-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag és alumíniumredőnyöket, sza-
lagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)

CÉG 15%-os kedvezménnyel készít
új tetőt cserépből vagy lemezből,
vállal cserépforgatást, tetőjavítást.
Tel. 0770-621-920. (sz.-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést bármi-
lyen  lemezből vagy cserépből, készí-
tünk garázst, kerítést betonból is,
teraszt, manzárdot, kanálist, szemét-
leöntőt tömbházaknál, sürgős javí-
tást. Munka után takarítunk, a
szemetet elszállítjuk. Nyugdíjasok-
nak 20% kedvezmény. Tel. 0755-
613-736. (11789)

VÁLLALUNK csatornakészítést,
csatornajavítást, szigetelést poliszti-
rénnel, tömbházak szigetelését, tető-
készítést, kerítéskészítést és
bármilyen javítást. Tel. 0759-467-
356. (11968-I)

FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.
Tel. 0747-634-747. (sz.-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, bádogos-
munkát, csatorna- és lefolyókészí-
tést, felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, szigetelést,
bármilyen kisebb javítást és minden-
féle más munkát. Tel. 0747-508-707,
Misi. (11941-I)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,
ácsmunka, teraszkészítés, garázsfel-
újítás, csatornajavítás, bármilyen ki-
sebb javítás, mindenféle más munka.
Tel. 0755-654-115. (11878)

VÁLLALUNK tetőkészítést és
tetőjavítást. Dolgozunk cseréppel,
fémcseréppel. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0757-538-910.
(12035)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó férjre, édesapára, nagyapára,
LITERÁTI JÓZSEFRE, aki 3 éve
távozott közülünk. Emlékét őriz-
zük szívünkben. Szerettei. (sz.-I)

„Soha, de soha nem veszítjük el
szeretteinket.
Ők velünk vannak, nem tűnnek el
az életünkből.”

(Paulo Coelho)
2005. június 2-án hunyt el a sze-
retett édesanya, feleség, nagy-
mama, ADORJÁNI KÁROLYNÉ
született INCZE JÚLIA nyugdíjas
tanítónő, aki a tanítást, jóra neve-
lést hivatásának tartotta, és szív-
vel-lélekkel végezte. Mosolygós,
szelíd arcát örökké szívükbe zár-
ják szerettei. (12042-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel, könnyes szem-
mel tudatjuk, hogy a forrón sze-
retett férj, édesapa, nagytata,
testvér, jó barát és szomszéd, 

SIMON JÁNOS 
az IRA (ISECO) volt dolgozója

életének 73. évében hirtelen el-
hunyt. Drága halottunk temetése
a református temető cinterméből
lesz június 3-án, csütörtökön 14
órától. Emlékét örökre szívünk-
ben őrizzük.
Felesége, gyermekei és unokája.
(12049-I)

Fájdalomtól összetört szívvel tu-
datjuk, hogy a drága férj, édes-
apa, nagyapa, testvér, após,
apatárs, rokon, ismerős és szom-
széd, 

MÁTYÁS JÁNOS 
nyugalmazott agrármérnök 

életének 81. évében csendesen
megpihent. 
Temetése június 2-án, szerdán 14
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Drága em-
léke örökre megmarad. 

Szerettei. (12043-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Búcsúzunk jó barátunktól, és
őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak SZÉP
TIBOR elhunyta alkalmából.
Isten nyugtasson békében! A
Ziller család. (12052-I)

2021.június2.,szerda_________________________________________ HIRDETÉS–KÖZLEMÉNY___________________________________________ NÉPÚJSÁG11

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. (65669-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

APLASMATERMRT.alkalmaz ELEKTRONIKUS MÉRNÖKÖT
és KARBANTARTÁSI VILLANYSZERELŐT, valamint VIASZ-
ÉS KÉREGKÉSZÍTŐ MŰHELYÜNKBE, illetve ÖNTÉSI UTÓ-
MUNKÁLATOKRA ALKALMAS SZEMÉLYT. A munka három
váltásban történik, a betanítást vállaljuk. Érdeklődni naponta a kö-
vetkező telefonszámokon: 0730-708-011, 0265/268-712. Önéletraj-
zokat a  secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre vagy személyesen
a cég székhelyén, a Bodoni utca 66A szám alatt várunk. (65673-I)

ATIMKOPÉKSÉG SZEMÉLYZETET alkalmaz. Érdeklődni lehet
a cég székhelyén: Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 85. szám alatt
vagy a 0756-128-310-es és a 0756-128-313-as telefonszámon.
(65665-I)

AMUREŞMEXRT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAG-
KEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lej-
től. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes
szállítás Marosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az öné-
letrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Ér-
deklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22616-I)

ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOL-
GOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprog-
rammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén
vagy a 0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65674-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Közlemény

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, hogy kérvényezte a környe-
zetvédelmi engedélyt az „Áteresz híd felújítása a 153H megyei úton, Maros me-
gyében, Görgényhodák községben, Toka településen” projektre, amelyet Maros
megyében, Görgényhodák községben, Toka település területén szándékoznak el-
végezni.
Az érdekeltek a projektről tájékoztatást kérhetnek a Maros Megyei Környezet-
védelmi Ügynökségtől a 0265/314-984-es telefonszámon, a 0265/314-985-ös fax-
számon, elektronikus levélben az office@apmms.anpm.ro címen, valamint a
megyei tanács székhelyén.

Az érdekeltek megjegyzéseit naponta fogadják az office@apmms.anpm.ro e-mail-
címen.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma főjegyző
Szász Zoltán Tibor megyemenedzser                 Ovidiu Georgescu alelnök

Közzétette Romániában a te-
lepülésenkénti átoltottsági
adatokat hétfőn a koronaví-
rus elleni oltási kampányt ko-
ordináló országos bizottság
(CNCAV).

A teljes lakosságra vetített leg-
magasabb, 44,3 százalékos átoltott-
sági aránnyal a Temesvárral
gyakorlatilag összenőtt, Temes me-
gyei Újszentes község rendelkezik,
második a Hargita megyei Borszék
városa 41,5 százalékkal, harmadik
pedig Kolozsvár 40,6 százalékos át-
oltottsággal. Az adatok a május 26-
i állapotokat tükrözik.

Bukarest 2,15 millió lakosa közül
eddig 645 ezer kapott legalább egy
adag oltást, ami 30 százalékos (tel-
jes lakossághoz viszonyított) átol-
tottsági rátát jelent. Valeriu
Gheorghiţa, a CNCAV vezetője
múlt keddi sajtóértekezletén azt
mondta: Bukarestben a beoltható
(16 év feletti) lakosság 43,5 száza-
léka kapott legalább egy adag vak-
cinát.

A CNCAV által közzétett számok
rácáfolnak a bukaresti kormánybiz-
tos (prefektus) hétfői bejelentésére,
miszerint Bukarestben az átoltott-
ság meghaladta az 50 százalékot.
Alin Stoica a Digi 24 hírtelevízió-
nak azt mondta: 1,2 millió „buka-
resti” kapott eddig oltást.

A CNCAV hétfőn azt is tisztázta,
hogy leghamarabb szerdán kezdőd-
het a 12–15 év közötti gyerekek be-
oltása a Pfizer vakcinával,
amennyiben a hatóságok addig tel-
jesítik a vakcina romániai engedé-
lyezésével kapcsolatos eljárásokat,
amelyeket az Európai Unió gyógy-
szerfelügyeleti hatóságának szere-
pét betöltő Európai Gyógyszer-
ügynökség (EMA) megkövetel.

Az ügyben Bukarest 4. kerülté-
nek polgármestere okozott félreér-
tést, aki pénteken – az EMA
jóváhagyásáról szóló hír hallatán –
sietett bejelenteni, hogy a kerület
„Gyermekvárosában” már szombat-
tól megnyílik Románia első, gyer-
mekeknek szánt oltóközpontja.

Az önkormányzat később úgy
pontosított, hogy a 12–15 éves
gyermekek immunizációját csak
akkor kezdik meg, ha a román ha-
tóságok ezt jóváhagyják.

Az EMA pénteken a 12–15 éves
kiskorúak számára is ajánlotta a Bi-
oNTech/Pfizer vállalatok által kö-
zösen fejlesztett Comirnaty nevű,
koronavírus elleni vakcinát.

A 19,3 millió lakosú Romániá-
ban eddig 4,3 millió lakos kapott
legalább egy adag vakcinát, 3,55
millióan pedig mindkét dózist meg-
kapták. (MTI)

Közzétették a településenkénti
átoltottsági adatokat

Akoronavírus-fertőzésveszélymiatt
kialakultrendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettel
felhívjukhirdetőinkfigyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnak

aszerkesztőségben
ésanepujsag.roweboldalonlevő

onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 

Hirdetőink figyelmébe!
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

A Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hivatal 
versenyvizsgát hirdet szerződéses, egy időre megüresedett, napi 8, heti
40 órás normál munkaidős állás betöltésére, meghatározott időre:

•takarítószemélyzet(guard)aközséggazdálkodási,szállításiés
karbantartásirészlegre
Aversenyvizsgánvalórészvételésazállásbetöltésénekfeltéte-

lei:
–középfokúvégzettség,érettségidiplomávalvagyanélkül
–munkatapasztalatnemszükséges

A versenyvizsga menete:
AversenyvizsgáraaNyárádkarácsoniPolgármesteriHivatal

székhelyén–Főút,166.szám–kerülsor.
Adossziéválogatásabenyújtásihatáridőlejártautánlegtöbb

egymunkanappallesz.
Írásbelivizsga:2021.június17-én10órától.
Interjú:a2011.évi286-oskormányhatározat24/5.cikkelyének

megfelelően.
AbeiratkozásidossziékataNyárádkarácsoniPolgármesteriHi-

vatalbankellbenyújtaniahirdetésnekaHivatalosKözlönyIII.ré-
szébenvalómegjelenésétőlszámított5munkanaponbelül,2021.
június8-án16óráig,apénzügy-könyvelés,adók,illetékekéshu-
mánerőforrás-ügyosztályra.Telefon:0265/332-112(110-esbelső),
fax:0265/332-113,mobil:0753-010-620,kapcsolattartóKutiZsolt
Lászlófelügyelő.

Ajelentkezőknekteljesíteniükkella286/2011-es–aközpénzből
fizetettköztisztviselőkstátusáravonatkozó,az1027/2014-estör-
vénnyelutólagmódosítottéskiegészített–törvénybenfoglaltösszes
feltételt,amiazidőlegesenmegüresedettvagyüresszerződésesköz-
titsztségviselőiállásokbetöltésére,azelőléptetésre,fokozativizs-
gákravonatkozik.
Asajátosfeltételekre,abibliográfiára,abeiratkozásidossziétar-

talmáravonatkozótudnivalókjegyzékeahivatalszékhelyénvan
kifüggesztve,illetvemegtaláljákapolgármesterihivatalhonlap-
ján:www.comunacraciunesti.ro

BodóKárolyGyulapolgármester
KakasiRitaIzabellafőjegyző


