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A nagy számok éve Jedden

Sikerek és kételyek jellemzik a munkát

21.726.000 lej
Maros megyének
az árvízkárok
kiküszöbölésére

A döntést a kabinet július 16-i ülésén
hozták meg, több mint 353 millió lejt
utalnak ki a kormány intervenciós
alapjából a természeti katasztrófa sújtotta megyék közigazgatási egységei
számára.

____________2.
A vizsgaközpontok
„házhoz”, azaz
az iskolához jöttek

A jeddi csatornázás a jelenlegi legnagyobb helyi beruházás

Fotó: facebook.com/Bányai István

zások voltak a községben. A 2019–2020-as időszak a kevesebb, de nagyobb lélegzetvételű tervek ideje volt.
Befejezték az óvodaépület bővítését és felújítását európai uniós alapokból, kiállították a községen áthaladó megyei út szélesítésének építkezési engedélyét, készül a község összes utcájának aszfaltozási és
fejlesztési terve, Agárdon épül a ravatalozó, utcákat aszfaltoztak, hét
buszmegálló készült, folyik a csatornahálózat építése, befejezték a sportGligor Róbert László
öltöző felújítását, a polgármesteri hivatal és a jeddi kultúrotthon épüleJó és rossz értelemben is nagy számokról beszél az elöljáró, hiszen tének külső renoválását, a vízhálózat bővítését.
nagyon sok pénzt megvont az államigazgatás tőlük, ugyanakkor a ko(Folytatás a 4. oldalon)
rábbi évekbeli erőfeszítéseknek köszönhetően is rekordméretű beruháA nagy számok évének nevezte mandátuma negyedik, elmúlt esztendejét Bányai István, Jedd polgármestere a szokásos évi tevékenységi beszámolójában. Számos projektet és
beruházást kezel a községháza az óvodától a szegénység felszámolásáig, a helyi vállalkozók támogatásáig.

A Bolyai középiskola 2018 óta kapott
engedélyt a Cambridge Assessment
English nyelvvizsga megszervezésére, lebonyolítására és a vizsgákra
való felkészítésre, ami lehetővé teszi,
hogy a vizsgázók lépésről lépésre
megszerezzék az angol nyelv használatához szükséges magabiztosságot.

____________4.
„Az emberek
ihletnek meg”

Ha Pál Hunor életkorát a verseiből
kellett volna kitalálnom, biztosan melléfogtam volna. A diákévektől idén búcsúzó, tizennyolc éves fiú lírája
izgalmasan előremutató, képeiben,
hangulatvilágában meglepően érett.

____________6.

Újjáélesztett karanténtörvény

Antalfi Imola

Keddtől ismét törvény szabályozza Romániában a koronavírusfertőzöttek, a fertőzésgyanús személyek elkülönítésének feltételeit,
az államfő kihirdette a jogszabályt. Az elmúlt néhány napban fennálló joghézag miatt több száz igazolt, főként tünetmentes fertőzött
hagyta el a kórházakat, ami a hatóságok szerint komoly egészségügyi
kockázatot jelent. Ez immár keddtől változni fog, és majd kiderül,
mennyire sikerül alkalmazni a korábbi elkülönítési jogszabály újabb
változatának „enyhítéseit”. Az már szónoki kérdés, hogy kinek az inkompetenciája, hogy ez a visszás helyzet (is) kialakulhatott, felelősségre vonnak-e emiatt bárkit is? Kevéssé valószínű, bár bízunk
abban, hogy a válságos időszak elmúltával ez megtörténik... Mind
közegészségügyi, mind gazdasági szempontból – ha utólag is – fény
derül a tévedésekre, visszaélésekre.
Az Egyesült Királyságban például, ahol a lejelentett adatok szerint
több mint 45 ezren haltak meg Covid–19-ben, pénteken az egészségügyi miniszter elrendelte a koronavírus miatti halálozási statisztika
felülvizsgálatát. A gyanú szerint ugyanis olyanok is felkerülhettek a
halálozási listákra, akik nem koronavírus-fertőzésben hunytak el. Az
angol közegészségügyi hatóság (PHE) és a brit egészségügyi szolgálat (NHS) adatai jelentősen különböznek, ami valószínűleg az egységes adatfeldolgozási módszertan hiányának tudható be. (Mellesleg
az EU-ban sem egységes a módszertan.) A gond ott lehet, hogy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 50 perckor,
lenyugszik
21 óra 7 perckor.
Az év 202. napja,
hátravan 164 nap.

Ma ILLÉS, holnap DÁNIEL,
DANIELLA napja.

IDŐJÁRÁS
Időnként felhőátvonulások

Hőmérséklet:
max. 210C
min. 160C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

3, 28, 13, 29, 17 + 7

NOROC PLUS: 3 8 7 5 0 9

36, 43, 47, 11, 2, 33

NOROC: 6 2 2 4 2 3 4

4, 23, 9, 1, 16, 34

SUPER NOROC: 9 5 0 7 3 7

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Dicsőszentmártonban érvényesek
az utazási igazolványok

21.726.000 lej Maros megyének
az árvízkárok kiküszöbölésére

Maros megye is azoknak a megyéknek a listáján sek és védőmartok, a megyei, községi utak, hidak, pallók,
van, amelyek a júniusi árvizek nyomán kártérítést gátak megsérültek – olvasható a prefektúra közleményében.
kaptak a kormánytól.

A döntést a kabinet július 16-i ülésén hozták meg, több
mint 353 millió lejt utalnak ki a kormány intervenciós alapjából a természeti katasztrófa sújtotta megyék közigazgatási egységei számára.
A kormányhatározat értelmében Maros megye megkapta
a kért teljes összeget, azaz 21.726.000 lejt, a Maros megyei
prefektúra kooordinálásával 41 helyi területi közigazgatási
egységben végzett felmérések alapján.
„Az árvizeket követő nehéz két hét után a prefektúra intézménye felmérő csoportjai az intézmény vezetésével kiszálltak a helyszínekre a károk felmérése érdekében. Alig
három nap alatt elkészült az általános jelentés a közérdekű
objektumok helyreállítási összegeiről, a kormány pedig a
kért összeget teljes egészében kiutalta a prefektúrának.
Mind a direkt érintett megyei intézmények, mind a kormány a közösségek szükségleteinek megfelelően intézkedtek” – nyilatkozta Mara Togănel, Maros megye prefektusa.
A kiutalt összegeket a helyhatóságok, a katasztrófavédelmi felügyelőségek és a prefektúrák képviselői állapították meg azokban a megyékben, amelyek árvízkárokat
szenvedtek, ahol földcsuszamlások történtek, illetve ahol a
hidrotechnikai infrastruktúra megsérült, vagy ahol a tölté-

Az összeget megyei és községi utak felújítására, hidak,
pallók rendbetételére, utcák újjáépítésére, partvédő falak
építésére, erdei és mezei utak felújítására, partvédelemre,
gazdasági-szociális létesítmények javítására, gyalogátjárók
újjáépítésére, vízhálózatok rendbetételére, iskolák, sportbázisok felújítására használhatják fel az árvízkárt szenvedett közigazgatási egységek, a prefektúra leosztása szerint.
Az árvíz által érintett települések Maros megyében:
A prefektúra jelentése szerint 22 közigazgatási egységben mintegy 58 településen okozott kárt az árvíz. Ezek: Gödemesterháza, Gyulakuta, Görgényszentimre, Libánfalva,
Nyárádmagyarós, Mezőceked, Marosvécs, Alsóidecs, Magyaró, Tekeújfalu, Erdőszentgyörgy, Nyárádremete, Beresztelke, Marosfelfalu, Mezőzáh, Szászrégen, Mezőtóhát,
Ádámos, Csatófalva, Dózsa György, Déda, Küküllőszéplak.
A helyi katasztrófaelhárító bizottságok jelentései szerint
177 lakóházat és 395 gazdaságot öntött el az ár, 4,15 km
megyei utat, 30,72 km községi utat, 58,45 km utcát és 44,7
km erdei és mezőgazdasági utat, 74 hidat és pallót, 510,6
hektár mezőgazdasági területet, 171,3 ha legelőt és kaszálót, illetve 282 kutat rongált meg az árvíz. (mózes)

A dicsőszentmártoni nyugdíjasokat és az ingyenes közszállításra jogosultakat arról tájékoztatja a helyi önkormányzat polgármestere, hogy az utazási igazolványok
érvényesek maradnak a III. negyedévre is, anélkül, hogy
láttamoztatnák a hivatalban. A járványügyi intézkedések
miatt nem kell a polgármesteri hivatalba fáradjanak az utazási igazolványuk lepecsételtetéséért, azok érvényességét
automatikusan meghosszabbítják.

Ügyfélfogadás a kataszteri hivatalban

A Maros Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartó Hivatal
újra fogadja az ügyfeleket a szabályoknak megfelelően átrendezett hivatalban. Az előírás szerint a távolságtartás, a
maszk viselése és a kézfertőtlenítés kötelező. Azok az
ügyfelek, továbbá a közjegyzők, akiknek hozzáférésük van
az informatikai alkalmazásokhoz, továbbra is online folytathatják az ügyintézést. A kihallgatásokat előjegyzés alapján ütemezik be, az előjegyzés a hivatal honlapján történik:
http://ocpi-ms.ro/programde-audiente.html. A kataszteri hivatal hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óra között tudakozót üzemeltet. Telefon: 0743-017-456,
0265/211-338 – Marosvásárhelyen; 0265/779-733, 0743017-953 – Segesváron; 0265/513-650 – Szászrégenben;
0265/446-137 – Dicsőszentmártonban; 0265/411-316 –
Marosludason.

A kövesdombi istentiszteletek nyári
programja

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius egyházközség vezetősége tisztelettel értesíti híveit, hogy a vasárnapi templomi istentiszteletek kezdési időpontja júliusban és
augusztusban – a nyári melegre való tekintettel – de. 10 óra
– tájékoztatott Kecskés Csaba unitárius lelkipásztor.

Jehova tanúi kongresszusa online

1990 óta Jehova tanúi ebben az évben először nem fognak
nagy méretű kongresszusokat szervezni Romániában, úgy,
ahogy az előző években tették. A koronavírus-járvány miatt
idén a kongresszusi program online lesz megtekinthető a
jw.org honlapon. A „Mindig örüljetek!” jeligéjű kongresszus
hat ülésszakának programja a jw.org hivatalos honlapon
fog megjelenni, több mint 360 nyelven lesz elérhető teljes
formátumban, és részletek ebből további kb. 120 nyelven.
A program rövid előadásokat, interjúkat, videóanyagokat
és egy bibliai filmet fog tartalmazni – tájékoztatott Kátai Zoltán a sajtóosztály részéről.

Megnyílt a harasztkeréki Tutti Wellness

Az Ákosfalva községhez tartozó harasztkeréki wellnessközpont naponta 10–21 óra között tart nyitva. A belépő felnőttek számára 27, gyerekeknek (3 és 14 év közöttiek) 17
lejbe kerül három órára, az egész napos belépő 45 lejbe
kerül felnőtteknek és 37 lej gyerekeknek. A községbeliek
kedvezményben részesülnek, a felnőttek 25 vagy 40, a
gyerekek 15 vagy 30 lejes belépőt válthatnak. Hétvégén
és ünnepek alatt a jegyár felnőttek számára 30, illetve 50
lej, a gyerekeknek 20, illetve 40 lej. Az 50 órára feljogosító
bérlet ára 300 lej. Novembertől áprilisig a nyugdíjasok kedvezményes áron használhatják a létesítményt, 20 vagy 40
lejes belépő ellenében. A jegy minden, a központ területén
található létesítmény és felszerelés használatára feljogosít,
a gépkocsiparkolás díját is magában foglalja.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Megjelent a Korunk júliusi száma

A kortárs képzőművészetben a „kézügyességet” (technikai, mesterségbeli tudást) egyre inkább a nagy újító, Marcel
Duchamp által emlegetett „agyügyesség” váltja fel. Ennek
eredménye azonban nem csupán a konceptuális művészet
elburjánzása (túlburjánzása?), hanem paradox módon az is,
hogy az újabb művek értelmezése és megértése csaknem a
teljes művészettörténeti hagyomány ismeretét, elméleti jártasságot is igényel – és nem csupán hedonisztikusan esztétikai viszonyulást; hiszen az újonnan születő, formabontó
művek nagyon is szorosan kötődnek a hagyományhoz a reflexió, a tagadás vagy akár a pastiche gesztusai által. Ebből
a sajátos problémahelyzetből indulnak ki a Korunk művészetfilozófia súlypontú lapszámának szerzői, akik kritikailag reflektálnak a művészettörténeti múlttal ebben a
felemás viszonyban kapcsolatot tartó alkotásokra, sőt magára a kritikára is.
A tartalomból: FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ • Múzeumi
napló (Részletek); PERENYEI MONIKA • Creative Acts.

Vakációs gyermekprogramok

A Forcamp Egyesület a Maros Megyei Múzeummal
együttműködve július végéig minden hétköznap változatos
vakációs programokra hívja a marosvásárhelyi gyermekeket. Öt nap öt különböző tematika – tudományok napja,
állatok és növények napja, alkotónap, kis íjászok és olimpiai játékok napja – vár a résztvevőkre. Hétfőnként az egye-

Fotó: prefektúra

Az Udvarhölgyek megelevenítése Pablo Picasso és Thomas Struth munkáiban; DARIDA VERONIKA • Képgyűjtemények. Giorgio Agamben és a festészet kérdése;
BACSÓ BÉLA • A művészet fogalmának terjedelméről.
Edgar Wind vitája Schleiermacherrel; RADNÓTI SÁNDOR • A fölperzselt táj. Anselm Kieferről; HORVÁTH
GIZELLA • Less is more – Bauhauson innen és túl;
KORPA TAMÁS • Lánykérés a Belvederében, Mielőtt a
Belvederébe mentem, Giacometti-szobor a Bánffy-palotában, A hírre, hogy… (versek); ZUH DEODÁTH • A vizuális kultúra kezdetei. Egy definíció és egy definíció
története; HAUSMANN CECÍLIA • Otthonos és idegen
terek az építészet és a modern képzőművészet elméletében; DEMETER TAMÁS • Az „új zene” szellemtörténeti
szociológiája; GÁLOSI ADRIENNE • Emberi – még mindig –, nagyon is emberi; SZÉPLAKY GERDA • Állat-e
az asszony? Poszthumán feminizmus a képzőművészetben.

sület székhelyén, a Mihai Viteazul utca 10. szám alatt,
keddtől péntekig a várbeli Régészeti és Történeti Múzeum
épületében és udvarán zajlanak a foglalkozások 8.30-tól
16.30 óráig. A helyek száma korlátozott, a jelentkezéshez
előzetes regisztráció szükséges.
További tájékoztatás a 0755-625-679-es telefonszámon
kérhető. Iratkozás, bővebb információ: https://www.nyaritaborok.ro/kepzes.php
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Klaus Iohannis kihirdette a karanténtörvényt

Kihirdette szombaton Klaus Iohannis államelnök a
járványhelyzetben és biológiai veszély esetén elrendelhető intézkedésekről szóló törvényt – tájékoztatott az Államelnöki Hivatal. A törvénytervezetet
július 16-án fogadta el a szenátus, miután az a jogi
bizottságban több módosítást szenvedett a hatnapos, többször éjszakába nyúló vita során.

A jogszabály szerint egy személy karanténba helyezése
akkor rendelhető el, ha olyan régióból érkezik, ahol az országos, európai és nemzetközi szervezetek által kommunikált
adatok alapján magas a járványügyi kockázat, vagy közvetlen
kapcsolatba került olyan személyekkel, akik bizonyítottan fertőző betegségben szenvednek.

767 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak

tamát, és felére csökkentette a jelölésekhez szükséges támogatói aláírások számát. Lehetővé tették az elektronikus (internetes) aláírásgyűjtést, továbbá azt is, hogy a pártok és a
független jelöltek elektronikus úton juttassák el a választási
bizottsághoz az induláshoz szükséges dokumentumokat.
Az idei önkormányzati választások megrendezésének
módja kormánybuktatáshoz vezető éles vitákat váltott ki a koronavírus-válság előtt. Ludovic Orban miniszterelnök – a járvány miatt azóta ismét beiktatott – kormányát azért buktatta
meg februárban a parlament baloldali többsége és az RMDSZ,
mert csak így tudták megakadályozni az általuk ellenzett kétfordulós polgármester-választás bevezetését.
Később, mikor egyértelművé vált, hogy el kell halasztani a
voksolást, arról kezdődött politikai csatározás, hogy a jobbközép kisebbségi kormánynak, avagy a baloldali többségű
parlamentnek van-e joga meghatározni az önkormányzati választások új időpontját.
Mire az utolsó pillanatban az összes jogi buktatót sikerült
elhárítani, és a nagy pártok megállapodtak a szeptember 27-i
dátumban, a járványhelyzet ismét kérdésessé tette az önkormányzati választások megrendezését. A fertőzések üteme
másfél hónapja ismét növekvőben van, és most már másfélszer annyi fertőzöttet diagnosztizálnak naponta, mint ahányat
a járvány első, áprilisi tetőzésekor, amikor először halasztották
el az önkormányzati választásokat. (MTI)

Késik a teszteredmények
feldolgozása

Hétfőn kezdődik a választási időszak Romániában

Hétfőn megkezdődik az önkormányzati választások
időszaka Romániában: a politikai pártok, nemzeti
kisebbségi szervezetek és függetlenek megkezdhetik a jelöltséghez szükséges támogató aláírások
gyűjtését – közölte pénteken az állandó választási
hatóság (AEP).

A hatóság azt követően tette közzé a választási előkészületek menetrendjét, hogy csütörtökön Klaus Iohannis államfő
kihirdette – a koronavírus-járvány miatt elhalasztott – voksolást szeptember 27-re kitűző törvényt.
A választási szövetségeket az augusztus 7-11. közötti időszakban lehet bejegyezni, a jelöléseket pedig augusztus 7-től
18-ig lehet iktatni. A voksolást megszervező központi választási bizottság bíráit július 31-én sorsolják ki, a testület pedig
három nappal később kiegészül azoknak a parlamenti pártoknak a küldötteivel, amelyeknek legalább 7 szenátoruk vagy
10 képviselőjük van.
Romániában júniusban kellett volna önkormányzati választásokat tartani, azonban a koronavírus-járvány miatt nem rendezték meg. Hosszas alkotmányossági viták és politikai
csatározások után végül az önkormányzati tisztségviselők
megbízatásának lejárta előtt néhány nappal lépett hatályba az
a törvény, amely november elsejéig meghosszabbítja mandátumukat.
A jogszabály lerövidítette a választási előkészületek időtar-

EU-csúcs: Még hosszú ideig elhúzódhatnak a tárgyalások
Az Európai Unió (EU) 27 tagállamának állam- és kormányfői szeretnének egy egyezményt a koronavírus-járvány utáni gazdasági újraindítás projektjével
kapcsolatban, azonban még hosszú ideig elhúzódhatnak a tárgyalások, mivel a vitatott témák „nagyon bonyolultak” – jelentette ki Klaus Iohannis
államelnök vasárnap.

„Jó hír, hogy mindenki szeretne egyezményre jutni, úgy
tűnik azonban, hogy még nagyon sokat kell tárgyalni, mivel a
témák nagyon bonyolultak; emiatt nem sikerült még egyezményre jutni. Nem csupán az alap nagyságáról, hanem a hitelek és támogatások arányáról, az államok közötti elosztásról
is parázs vita folyik. Az összegek odaítélésének feltételei kapcsán szintén nagyon megoszlanak a vélemények” – nyilatkozta
Iohannis Brüsszelben, ahol részt vesz az EU költségvetési
csúcstalálkozóján.
Nagyon sok állam a jogállamiság betartásához kötné az európai alapok kiutalását, és ez a téma szintén sok vitát szült,
tette hozzá az államfő.

Iohannis megemlítette, hogy Románia számára a jogállamiság nem jelent problémát, ez a kérdés sikeresen megoldódott
a tavalyi népszavazás és a végbement politikai változások
által, emiatt nem ellenzik ezt a kitételt.
Leszögezte, Románia számára az a fontos, hogy nagyobbak
legyenek az alapok a kohézióra és mezőgazdaságra.
„Jelenleg kisebb csoportokban zajlanak a tárgyalások, de
rövid idő múlva ismét összeül a plénum, lássuk, milyen mértékben tudunk haladni, milyen mértékben közelíthetők az országok és a csoportok álláspontjai, hogy végül összehangoljuk
őket. Románia számára a prioritást élvező témák nem változtak. Feltétlenül szükségünk van jelentős alapokra, kohéziós
pénzekre, az autópályákat, vasúthálózatot, kórházakat, iskolákat érintő projektjeink finanszírozására, mezőgazdasági alapokra és természetesen egy jelentős összegre a gazdaság
fellendítésére” – hangsúlyozta Iohannis.
Hozzáfűzte, mértéktartóan derűlátó azt illetően, hogy a tárgyalásokat sikerül még a nap folyamán, ebben az ülésszakban
lezárni és egyezségre jutni, de úgy véli, hogy a tárgyalások
mindenképpen éjszakába nyúlnak majd. (Agerpres)

A brit miniszterelnök nem szeretne újabb országos zárlatot

Gyakorlatilag kizárta az országos kiterjedésű zárlat
újbóli elrendelésének lehetőségét vasárnap megjelent nyilatkozatában a brit miniszterelnök. Boris
Johnson kijelentette: ma már van annyi tudásanyag
az új típusú koronavírusról, hogy az ország teljes lezárása elkerülhető legyen.

Johnson a The Sunday Telegraph című vasárnapi konzervatív brit lapnak adott interjúban igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy ő is az újabb országos zárlatot kizáró francia
álláspontot vallja-e.
Jean Castex francia miniszterelnök a minap kijelentette,
hogy nem lehet szó újbóli teljes körű, az egész országra kiterjedő korlátozások elrendeléséről, tekintettel a járvány elején
alkalmazott zárlat katasztrofális gazdasági hatásaira.
Boris Johnson a brit lapnak nyilatkozva a nukleáris elrettentéshez hasonlította az egész országra kiterjedő teljes zárlat
lehetőségét. Úgy fogalmazott: a nukleáris elrettentés eszköztárát sem lehet feladni, de „nyilvánvalóan nem szeretném
használni”. A brit miniszterelnök kijelentette: a szakértők ma
már sokkal jobban tudják észlelni és helyi szinten lokalizálni
a betegség megjelenését, mint korábban. Emellett sokkal nagyobb a tudásanyag arról is, hogy a koronavírus-járvány milyen csoportokat érint, milyen módon terjed, így most már
meg lehet határozni, hogy mely csoportokat kell kiemelten védeni – tette hozzá. Johnson kijelentette: mindezek alapján nem
hiszi, hogy ismét olyan helyzet állna elő, amelyben országos
zárlatot kellene elrendelni.
A brit kormányfő néhány napon belül másodszor ad hangot
derűlátásának a nagy-britanniai koronavírus-járvány megfékezésével kapcsolatban.
A Downing Streeten tartott pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette: őszintén reméli, hogy lehetséges lesz a még érvény-

Ország – világ

Amennyiben ezek a személyek megtagadják, hogy otthon
vagy az általuk meghatározott más helyen karanténba vonuljanak, valamint ha nem tartják be a karanténintézkedést, jóllehet korábban hozzájárultak ehhez, az orvos vagy az
ellenőrző szervek javaslatára a közegészségügyi igazgatóság
(DSP) dönthet arról, hogy az illetőket hatósági karanténba helyezi, amennyiben egy fertőző betegség közösségi terjedésének közvetlen veszélye áll fenn.
Az elkülönítést a betegségben szenvedő, az eset meghatározására utaló tünetekkel rendelkező személyek, valamint a
magas patogenitású kórokozót hordozó személyek esetében
rendelik el, még akkor is, ha tünetmentesek. Az elkülönítés
elrendelhető otthon, egy bejelentett helyen vagy egy egészségügyi egységben. (Agerpres)

ben lévő korlátozások felülvizsgálata, és legkorábban novembertől, de lehetőség szerint karácsonyig lehetővé válik az élet
jelentősebb mértékű normalizálódása az országban.
Johnson elmondta: a kórházakba koronavírus-betegséggel
újonnan felvett, illetve a lélegeztetőgépes kezelésre szoruló
páciensek száma egyaránt több mint 90 százalékkal csökkent
a nagy-britanniai Covid-19-járvány április eleji tetőzése óta,
és folyamatosan lefelé tart a halálozási ráta is.
Hozzátette: a járvány kezdetén, amikor a jelenleginél sokkal
kevesebbet lehetett tudni a vírus természetéről és terjedéséről,
az országos kiterjedésű, mindenhol egyformán érvényes korlátozások elrendelése volt a megfelelő válaszlépés, és ezek a
korlátozások több ezer emberéletet mentettek meg.
A vírusról azóta összegyűjtött tudásanyag azonban immár
lehetővé teszi a koncentráltabb, egy-egy helyi körzetre összpontosuló védelmi intézkedések alkalmazását – mondta a brit
miniszterelnök. A legutóbbi adatok már jelzik, hogy a korábban elrendelt országos zárlat – amelyet a brit kormány azóta
jelentősen enyhített – példátlan gazdasági visszaesést okozott.
A brit statisztikai hivatal (ONS) minap ismertetett legfrissebb becslése szerint soha nem mért ütemben, 19,1 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék (GDP) a májussal zárult
három hónapban. A vizsgált időszakban intenzíven gyorsult is
a visszaesés üteme: az ONS adatai szerint február és április
között 10,8 százalékkal, a márciussal zárult háromhavi időszakban 2,2 százalékkal csökkent a brit GDP-érték. Londoni
elemzői várakozások szerint a brit gazdaság az idei év egészét
súlyos recesszióban tölti.
Az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research
(CEBR) friss előrejelzésében közölte: számításai szerint a brit
hazai össztermék 2020-ban 11,6 százalékkal zuhan. (MTI)
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A legutóbbi tájékoztatás óta 767 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel
37.458-ra nőtt a fertőzöttek száma – közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Jelenleg 286 beteget ápolnak az intenzív osztályon. A
fertőzöttek közül 25.042 személyt engedtek ki a kórházból. Közülük 22.617-et gyógyultnak nyilvánítottak,
2.425-en pedig tünetmentesek, így tíz nap után elhagyhatták a kórházat, 935 beteget pedig saját kérésre engedtek ki, bár pozitív lett a tesztjük. Eddig
958.622 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel.
Az elmúlt 24 órában 17, koronavírussal diagnosztizált
személy haláláról érkezett jelentés. Ezzel 2026-ra
emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható
halálesetek száma. (Agerpres)
A külföldi nyaralásra készülő, és emiatt koronavírustesztet igénylő személyek nagy száma miatt késik a
teszteredmények feldolgozása és közlése – jelentette
ki vasárnap Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. A
miniszter rámutatott, hogy a 133, COVID–19-tesztet
végző laboratórium túlterhelése miatt naponta 60007000 teszt feldolgozása csúszik. Tătaru véleménye
szerint erre az lenne az egyetlen megoldás, hogy az
illető laboratóriumok három váltásban dolgozzanak.
Jelenleg két váltásban dolgoznak. A három váltás
napi 27.000-28.000 teszt feldolgozását jelenthetné –
szögezte le a miniszter. (Agerpres)

Lesz pénz az aszálykárokra

A mezőgazdasági minisztérium 1.088.409.000 lejt különít el az aszálykárt szenvedett gazdák kártalanítására – tájékoztatott a szaktárca. Az összeg a
költségvetés módosítása után áll rendelkezésre. A támogatásról értesítést küldtek az Európai Bizottságnak. A gazdáknak írásban kellett igényelniük a
kártérítést. Az összeget az Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségen (APIA) keresztül juttatják el a farmerekhez. Adrian Oros összesítése
szerint 34.647 gazda 1,168 millió hektár területre kért
kártérítést. A különböző kultúrákra megítélt kártérítés
hektáronként a következő: búza (a bevetett terület
közel 80%-át teszi ki) 925 lej, rozs 925 lej, tritikálé –
805 lej, árpa – 912 lej, sörárpa – 951 lej, zab – 772
lej és repce – 1 002 lej – részletezte a szakminiszter.
Oros szerint a gazdák augusztus végén kapják meg
a pénzt. (Agerpres)

Újjáélesztett
karanténtörvény

(Folytatás az 1. oldalról)
a koronavírus-fertőzésben elhunytak esetében mellőzték
a pozitívnak kijött teszt időpontját. Azok az elhalálozások tulajdoníthatók a Covid–19 betegségnek, amelyek
a pozitívnak kijött teszt időpontjától számított 28 napon
belül következtek be, ám feltételezések szerint a PHE
listáira olyan személyek is felkerülhettek, akik hónapokkal a koronavírus-fertőzöttséget igazoló teszt után hunytak el, gyaníthatóan más betegségben.
Itthon is érdemes lenne alaposan megvizsgálni a statisztikákat, az adatközlési módszertan betartását, elkerülni az indokolatlan pánikkeltést, jól kommunikálni,
ellenkező esetben a lakosság bizalma egyre jobban
megrendül a hatósági intézkedésekben.
Egyelőre maradunk a riasztó képsorokkal, mint a
Matei Balş kórház előtt hosszú sorban álló, covidos betegeket szállító mentőautók, a napi 900 felé közelítő új
esetszám (tegnapi adat: 767), a hír, hogy kezdenek feltelni az intenzív terápiás osztályok. Marad a bezártság,
hisz Románia lett Európa egyik legnagyobb fertőzési
góca. Az utazási korlátozások bevezetésére pedig igen
érdekesen reagált a minap Raed Arafat egy rádióinterjúban: ha a kormány képtelen jól kezelni a járványügyi
helyzetet, akkor az egyes országok hoznak tiltó intézkedéseket. Mondja az a belügyi államtitkár, aki maga koordinálja a krízishelyzetet...
Keddtől tehát ismét van eszköze a kormánynak, hogy
hatékonyan, de az emberi szabadságjogokat tiszteletben
tartva járjon el járványügyileg. Ugyanakkor a polgárok
felelőssége is betartani a maszkviselésre, távolságtartásra vonatkozó szabályokat, megfogadni a higiéniai
ajánlásokat. Ez a minimum, amit megtehetünk. Az már
más kérdés, hogy két választási kampány között a kormány hogyan készül egy esetleges második fertőzéshullámra, amit súlyosbíthat az őszi-téli szokványos
influenzajárvány, hogyan biztosítja a nem koronavírusos betegek zavartalan ellátását, a gazdaság újraindítását...
Ahogy ezt a suta válságkezelést nézem, meghaladja
ez a feladat...
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A vizsgaközpontok „házhoz”, azaz az iskolához jöttek

Angolnyelv-vizsgák, számítógép-kezelői jogosítvány

Jó dolguk van a marosvásárhelyi Bolyai Farkas középiskola diákjainak, akik az
iskolában letehetik a rangos
Cambridge (Assessment English) nyelvvizsgát, az erről
szóló bizonyítványt ugyanis
az oktatási intézmények, az
egyetemek és a munkaadók is
világszerte elismerik. Nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítvány birtokába juthatnak az
ECL angolnyelv-vizsga letételével is. Ezenkívül a Bolyai
zártkörű
ECDL-vizsgaközpont, ahol három nyelven
lehet megszerezni a számítógép-kezelői jogosítványt.

nyelvnek az élet majd’ minden területén való magabiztos használatát
kell bizonyítani. Tudásának megfelelően négyszintű akkreditált bizonyítványt
állítanak
ki
a
vizsgázóknak. A B1 Preliminary az
első szint, a B2 First a második, a
C1 Advanced a harmadik és a C2
Profiency a legmagasabb szint. Ez
utóbbi kettő birtokában angol egyetemekre is pályázhat a diák. A
Cambridge vizsgát elfogadják az államvizsgán, a nyolcadikosoknak,
akik letették, joguk van kétnyelvű
osztályban tanulni tovább.

– Az idén marosvásárhelyi középiskolások mellett Kolozsvárról
és Bukarestből is volt vizsgázónk.
Örömünkre szolgál, hogy öten magasabb kategóriában szerezték meg
a nyelvvizsga-bizonyítványt, mint
amire iratkoztak – egészítette ki a
korábban mondottakat dr. PuskásBajkó Albina angoltanárnő.
Barátságosabb nyelvvizsga
Joó Erika tanárnő számolt be a
Bolyai líceumban működő másik
lehetőségről, az ECL angolnyelvvizsgáról. Ezt a vizsgarendszert az
európai nyelveket képviselő intézmények szövetsége működteti, és
az európai tagállamok nyelvére kidolgozott standardizált tesztrendszer. Elnevezése a konzorcium
angol nevéből alkotott betűszó:
ECL (European Consortium for the
Certificate of Attainment in Modern
Languages). A nyelvvizsgarendszer
európai központja a Pécsi Egyetemen működik, romániai képviselete
az Eurocenter Amőba Sepsiszentgyörgyön.
– Felvették velünk a kapcsolatot,
eljöttek, kiképeztek, levizsgáztunk,
ami örök érvényű, akárcsak a jelölt
nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványa.

A vizsga előnye, hogy két részre
bontható, ha a diák nem tudott felkészülni, akkor levizsgázhat az első
két készségből, majd egy következő
alkalommal a második kettőből.
Árban olcsóbb, mint a Cambridge, ami 600 lej fölött van, de
adnak kedvezményt, ha például az
egyik szülő a tanügyben dolgozik,
vagy ha a diák intenzív nyelvosztályba jár. Aki egyszer már próbálkozott, de nem sikerült, annak 25
százalékos kedvezmény jár.
– A jelentkezők milyen arányban
tudják letenni a vizsgát?
– Minden vizsgarésznél el kell
érni legalább a negyven százalékot,
az összeredményhez pedig legkevesebb 60 pontra van szükség, hogy

bizonyítványt kapjon a jelölt – válaszolja Joó Erika.
– A Cambridge vizsga korábban
nagyon merev volt, rengeteg szabállyal, újabban sokat lazult, és arra
ösztönöznek, hogy vizsgáztatóként
többet mosolyogjunk, bátorítsuk,
ösztönözzük a jelölteket. De az
ECL vizsgához képest ma is sokkal
szigorúbb, kötöttebb. Szóbeliztetőként például semmi mást nem
mondhatok, mint ami a vizsgakönyvecskében szerepel. A dicséret
pedig tilos.
Még hozzátenném, hogy a kicsiknek, a 6-12 éveseknek (young
lehrer) is van Cambridge vizsga,
amelynek három szintje van. Nincs
sikeres vagy sikertelen vizsgázó,
mindenki kap bizonyítványt, és
úgynevezett pajzsokat gyűjtenek –
mondja Puskás tanárnő.
– Miért van az, hogy az angol
nyelvet könnyen megtanulják, a
románnal pedig annyira meg
kell küzdeniük?
– Nagyon szeretik az angolt, mert
az órát sokkal érdekesebbé lehet
tenni, mint a románt, és erre határtalan lehetőségeink vannak. A cél az,
hogy játékosan tanítva ösztönözzük
őket, és élménnyé váljon a tanulás.
Rengeteg akkreditált tankönyv közül
a diákjaink számára a legkedvezőbbet választhatjuk. Nagyon rangos kiadók tankönyveiből oktatunk, és a
diákok szívesen megveszik a munkafüzettel együtt. Könnyen lehet videóleckét tartani, zenével oktatni,
rajtunk, tanárokon múlik, hogyan
élünk a lehetőségekkel – hangzott el
a beszélgetés során.
Vizsga számítógép-kezelésből
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum
2005 óta zártkörű ECDL (European
Computer Driving Licence) vizsgaközpont, ahol az iskola tanárai és
diákjai mellett azon tanintézmények
pedagógusai és tanulói is vizsgázhatnak, ahol nem működik hasonló
központ. Megyénkben összesen
négy ilyen központ van, ebből
három tanintézményben. Az ECDLvizsgát három nyelven lehet letenni:
magyarul, angolul és románul.
– Kezdetben a Bolyaiban négy
vizsgáztató tanár kapta meg az oklevelet, jelenleg hárman jogosultak
a vizsgáztatásra. A vizsgán több oklevelet lehet megszerezni, az ECDL
standard oklevélhez hét modulból
kell sikeresen teljesíteni: az első az
IT-security, a második a Windows
operációs rendszer, a harmadik a
szövegszerkesztő Microsoft Word,
a negyedik a táblázatkezelő Microsoft Excel, az ötödik az adatbáziskezelő Microsoft Access, hatodik a
bemutató-szerkesztő Microsoft PowerPoint, a hetedik az internet és
kommunikáció.

csatornázási munkálatait tartja Bányai István. A községközpontban
tavaly márciusban indult el a
szennyvízhálózat kiépítése, jelenleg
több mint hatvan százaléka készült
el. A polgármester szerint csak a kivitelezőn múlik, hogy az idén befejezik-e a munkát, ugyanis jelenleg
több csapat is dolgozik a faluban.
Azonban azzal szembesültek, hogy
sok a kivitelezési hiba, ezért a következő másfél hónapot arra kell
fordítsa a cég, hogy a gondokat
megoldja. A községvezetés ugyanis
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a
rendszert beindítsák. A következő
hetek javításai után néhány utcát át
is vehet a működtető Aquaserv a
Marosvásárhely felé eső részen, mi-

után a Jedd végén levő szivattyúházat átadták. A polgármester célja,
hogy ha nem is tudják a projektet az
év végéig lezárni, a munkálatokat
nagyjából elvégezzék. A mintegy
két és fél millió eurós beruházást
európai pályázati forrásból, valamint bankkölcsönből végzik, eddig
pénzgondok miatt nem kellett állni
vele.
Következnek a falvak
Hasonló nagyságú, talán hárommillió eurót meghaladó értékű második szakaszt is tervez az
önkormányzat: Kebelén, Kebeleszentiványon és Marosagárdon is ki
szeretnék építtetni a csatornahálózatot. Itt kevesebb az érintett, mint
Jedden, de hosszabb szakaszról

volna szó. A megvalósíthatósági tanulmány már elkészült, az első
adandó alkalommal benyújtják európai vagy hazai támogatásra. A
jeddi munkálatokra megnyert pályázati kiírás nem tette lehetővé,
hogy a községhez tartozó három
falut is belefoglalják a projektbe,
ám a rendszert úgy tervezték, hogy
a falvak is rácsatlakozhassanak,
megbírja a három település kanalizálását jelentő terhelést – részletezte
elképzelését a község vezetője.
Helyreállítanák az utcákat
Az elmúlt időszakban nem sokat
fordítottak az utcák rendbetételére,
hiszen elsődleges a közművesítés.
Most már elérkezett az ideje, hogy
a vezetékes infrastruktúrával ellá-

Bodolai Gyöngyi

A részletekről dr. Puskás-Bajkó
Albina és Joó Erika angoltanárnőkkel, valamint Fejér Magdolna informatikatanárnővel beszélgettünk.
Cambridge – többet nyújtanak
egy bizonyítványnál
A Bolyai középiskola 2018 óta
kapott engedélyt a Cambridge Assessment English nyelvvizsga megszervezésére, lebonyolítására és a
vizsgákra való felkészítésre, ami lehetővé teszi, hogy a vizsgázók lépésről lépésre megszerezzék az
angol nyelv használatához szükséges magabiztosságot. A felkészítők
ingyenesek, és korábban péntekenként du. 2–4 óra között tartották a
bolyais és a más iskolákból nyelvvizsgára jelentkező diákoknak.
Érdeklődésemre az angoltanárnők elmondták, hogy a Cambridge
vizsga, amely a legelső a történelemben, örök érvényű, nem kell
megismételni. Már a B2 szint letételével is kiválthatja a diák az érettségi vizsgát angol nyelvből, azaz
automatikusan tízes lesz az osztályzata.
A vizsgaközpontra vonatkozó engedély megszerzése nem volt könynyű. A nemzetközi vizsgáztató
tanároknak meg kell legyen az
anyanyelvi szintű nyelvvizsgájuk
(CPE 2), és évente vizsgázniuk kell
minden szintre. Az iskolának pedig
biztosítania kell egy lezárható szárnyat, tantermeket és a szükséges
technikát, számítógépeket. Attól
függően ugyanis, ahogy a diák kéri,
lehet papíralapon és online, azaz
számítógépen is vizsgázni, az elsőnek az eredményére hosszabb (hat
hétig), a másodikéra rövidebb ideig
(két hétig) kell várni.
A vizsgán az olvasást és a nyelvhelyességet, majd a hallott szöveg
értelmezését mérik. Az írásbelin
esszét, levelet, cikket kell írni. A
szóbelin pedig, amelyet általában
egy külön napon tartanak, az angol

(Folytatás az 1. oldalról)

Bővítették a közvilágítást, elkészült a község új urbanisztikai és
helyi fejlesztési terve, elindult a
szelektív hulladékgyűjtés, 39 vállalkozás létrejöttét támogatták egyenként 25 ezer euróval, európai
forrásból, de az önkormányzat támogatta a helyi termelőket is a fóliaházak kialakításában, illetve online
termelői piac kialakításával is, továbbá odafigyelnek a testvértelepülési
kapcsolatok
folyamatos
ápolására.
Gőzerővel dolgoznak
a csatornahálózaton
Négyéves megbízatása egyik legjelentősebb beruházásának Jedd

Az ECL felépítése nagyjából
ugyanaz, mint a Cambridge nyelvvizsgáé, de valamivel könnyebb. Ez
is négy részből áll, de minden rész
a néggyel szemben csak két alrészből tevődik össze. A legnagyobb
előnye, hogy nincsen benne nyelvtan, de ugyanazokat a készségeket
méri, mint a Cambridge. A cél az,
hogy a jelölt képes legyen a mindennapi élettel, a munkájával kapcsolatos élethelyzetekben használni
a nyelvet szóban és írásban egyaránt. A négy rész: az A2 belépőfok,
a B1 küszöbszint, a B2 középszint
és a C1 haladó szint.
2019-től kaptuk meg a vizsgáztatási jogot, kötöttük meg a szerződést, de a járvány miatt a vizsgára
nem kerülhetett sor. Feltételezhetően nehezen fog beindulni, de azt
követően már nem lesz gond. A tételeket egyébként Pécsett javítják,
mi csak elküldjük az írásbeli dolgozatokat, és lebonyolítjuk a szóbelit.
A vizsgának csak papíralapú változata van. Elsősorban azoknak a diákoknak
ajánljuk,
akik
Magyarországon szeretnének továbbtanulni.

dr. Puskás-Bajkó Albina

Joó Erika

A nagy számok éve Jedden

A 2019-2020-as tanévben 110
diák iratkozott be az ECDL-re (vásárolt vizsgakártyát), reméljük,
hogy a 11. osztály végére sikeresen
levizsgáznak a hét modulból, hogy
a 12. osztályban már ne legyen ez a
teher is a vállukon. Az ECDL BAC
oklevél megszerzésével ugyanis ki
lehet váltani a digitális kompetencia, azaz a számítógép-kezelési ismeretek érettségi próbát, s így több
idő jut az írásbeli vizsgákra való

Fejér Magdolna

felkészülésre. Jelenleg az érettségizők tíz százaléka élt ezzel a lehetőséggel, célunk, hogy minél többen
megszerezzék, továbbá hogy minél
több tanárnak is legyen oklevele.
Jelenleg a három vizsgáztató tanáron kívül a Bolyai iskolában öt pedagógus szerezte meg – számol be
Fejér Magdolna tanárnő.
– Egy modult 45 perc alatt kell
teljesíteni, a vizsga online történik
a SOPHIA program segítségével, és
75 százalékos pontszámot kell elérni az oklevél megszerzéséhez.
Azért is ajánljuk diákjainknak,
mert 9-10. osztályban a TIC (információ és kommunikáció technológiája) órákon tanult anyag lefedi a
kért ismereteket.
Minden hónapban meghirdetjük
a vizsgát, és a diák abból a modulból teszi le, amelyre fel van készülve, sőt egyszerre több modulból
is vizsgázhat. Június 30-án 45-en
vizsgáztak 49 modulból. A hét modulból álló vizsga díja 600 lej.
Évente 9-10 vizsgát szervezünk –
mondta többek között Fejér tanárnő, aki jövőbeli terveik között
említette az ECDL Advance (magas
szintű ismeretek), az ECDL 3D
Printing (azaz a háromdimenziós
nyomtatás) és az ECDL Computing
(programálás) oklevelek megszerzésének a népszerűsítését is.

tott utcákat helyreállítsák. Ilyen
téren már a tavaly léptek a Horizont
lakónegyedben, jelenleg pedig a
Gyümölcsös és Csutahegy utcák
aszfaltozása folyik.
Ezt szeretnék kiterjeszteni Jedd
egészére, továbbá az ide tartozó településeken is újjáépítenék a járófelületet a megrongálódott burkolatú
utcákban. Ezért még az idén elkészül a községi utcahálózat-korszerűsítési terv, amely a sáncok
rendezését és járdák megépítését is
magában foglalja. Nagyméretű terv
lesz, de a szükség vagy a lehetőség
szerint kisebb részekre lehet majd
bontani, akár részenként is meg
lehet valósítani – ismertette Bányai
István.
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Reggeli sajtószemle
A reggeli után leültem az íróasztalomhoz, és bekapcsoltam a laptopot (a Zasszony vette magának, de
én is használhatom).
Köztudottan utálom ezt az új világot, amit leginkább a pénz hajkurászása és a ’virtuális világba’ való
menekülés jellemez. Mellette még
ott van a rémhírvadászat, a shoppingolás, az extrém sportok őrülete és
egy csomó minden, amit a magamfajta öregember messzire elkerül.
(Úgy vagyok ezekkel, mint a keserűsóval: utálom, de néha mégis le
kell nyelnem.)
Eddig érthető? Ha nem, akkor elmondom: a laptop angol szó, hasonlít a magyar libatophoz, de nem
rokonok. Amúgy egy kisebbfajta
’ámítógép’; csupán abban hasonlít
a könyvhöz, hogy kinyitható és becsukható, különben teljesen más.
A shopping a bevásárlás angol
megfelelője, de annál sokkal komplikáltabb: „a shopping valami ősi
erő, ami ordibál, integet és mágnesként húz egy nőt a kirakatban sóhajtozó termék – cipő, táska, bármi –
felé”. Egy másik világhálós forrásból még azt is megtudhatjuk: a svéd
bútoráruházban „kifejezetten shoppingolni lehet, ha értjük a szónak
azt az értelmét is, miszerint nem is
akarunk semmit venni, de ha már
ott vagyunk, nézelődünk, aztán
úgyis vásárolunk” – valami marhaságot, amiből már két darab is van
otthon, bontatlan csomagolásban.
A cafeblog.hu írója egy 1961-es
angol–magyar szótárból kifényképezett szócikket idéz: „shopping
(ejtsd: soping) = boltjárás, vásárlás;
a kapitalista országokban a dologtalan életet élő nők délelőtti »elfoglaltsága«”. (A fotó 2018-ban
körbesétált a magyar olvasók között, a mandiner.hu egyik olvasója
a következő kommentárt fűzte
hozzá: „most már bárki lehet konzumidióta”. Értsd: elmúlt az osztályharc
meg
a
rettenetes
Kádár-korszak, a nyugati szél a
pelyvával és piszokkal együtt ezt is
befújta hozzánk.)
Bakos Ferenc idegen szavak szótára kevésbé sarkosan fogalmaz:
„shoppingol = üzletről üzletre jár,
nézi, hogy mit érdemes vásárolni”. A
nívós társalgás alapkövetelménye a
fogalmak pontos ismerete, ezért egy
kulturált hölgy – aki pontosan ismeri
a ’shoppingol’ szó értelmét – még véletlenül sem használja azt a „kilépek
a piacra tejfölért” kifejezés helyett.
Tisztázzuk az új fogalmat
Az unciklopedia.org írja: „A konzumidióta az a személy, aki szinte
megszállottként vásárol dolgokat,
sokszor értelmetlenül. A konzumidióta azt fogyasztja, amit elé raknak, és arra támad igénye, amire
kondicionálják. Döntésképtelenség
jellemzi, adott személyek utánzásán
kívül általában másra nem képes.

Ez az állapot nem holmi mentális
retardáció, azt jelenti, hogy az illető
csak a fogyasztás kedvéért fogyaszt, és kritika nélkül követi a
marketing utasításait. – Ez az
akármi a világökörség része”.
Nem ide indultam, de nem
bánom, mert hasznos volt ez a kis
kitérő. Megtudtam, hogy másutt is
élnek olyan Murphy-leszármazottak, akik szintén a világökörség
megszüntetésén fáradoznak.
A ma reggeli hírek
sem a megnyugvást szolgálják, de
azt már Pulitzer Józsi bácsi is tudta,
hogy nem semmitmondó hírekkel
kell megtölteni az újságokat.
Két hír ragadta meg a figyelmemet (444.hu). „Könnygázzal oszlatták Szerbiában a járványügyi
szigorítások ellen tiltakozókat.” Az
történt, hogy a kovidjárvány megélénkült egy kicsit, erre az illetékes
járványpásztor kijárási tilalmat rendelt el a hét végére. [Frissítés: a
tüntetések sokadik napján visszavonták a tiltást.] A legények nem
tudnak otthon ülni, mert bulizhatnékjuk támadt; mielőtt leültek volna
sörözni a járda szélére, felfordították a belvárost. ’Szabadságot’ kérnek, a korlátok felszabadítását.
Inkább a kovid, mint a karantén.
Mit mondhatnék? Örvendek, hogy
nem Belgrádban élek.
A másik ’épületes’ dolog mögött
is a vírus lappang. Trump elnök már
régebbecske megharagudott az
Egészségügyi
Világszervezetre
(WHO), most pedig kijelentette: az
AEÁ szépen ki fog lépni, nem fizet
olyanoknak, akik nem úgy táncolnak, ahogy ő muzsikál. Ebben a
döntésében a Kína iránti utálata játszik fontos szerepet, de más ágbogai
is vannak. Trump sakkhúzása igen
jól jött Joe Biden elnökjelöltnek, aki
azonnal nyilatkozott egy csípőset:
„Az amerikaiak nagyobb biztonságban vannak, ha Amerika kötelezettséget vállal a világ egészségének
erősítésében. Elnökségem első napján csatlakozni fogok a WHO-hoz,
és megerősítem a világban betöltött
vezető szerepünket”. Hm, kíváncsi
vagyok, sikerül-e betartania az ígéretét. Másrészt: örvendek, hogy
nem New Yorkban élek.
Bulinegyedek gondjai
Az utóbbi napok egyik sokat idézett eseménye a londoni bulinegyedek ’visszaadása’ volt. A két hónapi
karantén kínjai után a szikkadt
torkú úri közönség elözönlötte az
utcákat, és derekasan megrészegedett. Néhány rendőr megpróbálta
betartatni az ajánlott kovid-távolságot, de nem volt kinek beszélni.
Gabi bácsi mondta mindig, ha valami képtelenség jött szóba: „ez
olyan hiábavaló próbálkozás, mint
a gát alá állni, és két tenyérrel viszszatartani a Maros vizét…” Londonban természetesen a Temze
vizét kellett volna a forrás felé ’ta-

szítani’. Harmadszor is elmondom:
örvendek, hogy ebből is kimaradtam.
Lépjünk tovább.
A szovjet gyarmatosítók a vas és
az acél országát akarták létrehozni
Magyarországon, de beletört a bicskájuk. A gengszterváltás után a
kelet-európai tömb országocskái azt
próbálgatták, miként lehetne jobban
(meg)élni, mint eddig. A módszert
Nyugat szállította: tessék a szolgáltatásokat is beszámolni a nemzeti
jövedelembe, mert az abból származó aranyak is szépen csilingelnek a kassza pultján. Az egyik baj
abból származik, hogy nehéz negyvenezer – utcára tett – szénbányászt
’műkörmös szöszivé’ átképezni.
Ennek az ördögmotollának van
egy másik hátránya is: ha a játék
egyik szereplője kilép a körből,
akkor megáll a pénz körforgása.
Megkezdődik a körbetartozás, ami
a csőd egyik előjele lehet. Hacsak
nem jön egy mentőangyal… Mint a
mesében.
Klasszikus történet, kovidos köntösben. Két hónapnyi karantén után
megindul az élet, egy hegyi falucska szállodájába megérkezik az
első vendég. Kivesz egy szobát, ad
100 euró előleget. A szállodás átszalad a bankóval a szemben lakó mészároshoz, aki a konyháját látja el
húsfélével. Az továbbadja az állattenyésztő gazdának, mert a sonka
meg a flekkenhús a disznóból származik. A gazda rögtön felkeresi a
szexipari szolgáltatóját, s átadja
neki a százast. A ’kis begyes’ pedig
belibben a szállodáshoz, mert már
régóta tartozik valami hitelben történt szobahasználatokkal. A szállodás beteszi a bankót a fiókba, épp
jókor, mert érkezik a vendég: telefonáltak, hogy meghalt az anyósa,
nem maradhat egy percet se, kéri az
előleget, s ’good bye’. Így történt,
hogy egy fillér nélkül megoldódott
Mügli am See szolgáltatói között a
körbetartozás nyomasztó gondja.
No, ennél cifrább azonban a mai
magyarországi helyzet. Budapesttől
nem messze hatalmas filmstúdiókat
építettek, gyúródnak is a tengerentúliak, a kovid sem zavarja őket. A
termálfürdők gőzüzemben működnek, a fogorvosturizmus is szépen
hoz a konyhára, de vannak még feltáratlan aranybányák. (Szavam ne
feledjem, az ország egyik leggazdagabb embere a nemi nyomorban
szenvedők ’megsegítése’ nyomán
lett multimilliárdos, de állítólag
nyugodtan alszik. Vajon csak annak
okán, mert nincs adóhátraléka?)
Egy élelmes legény kitalálta a
Sziget fesztivált, és ezzel megcsinálta a szerencséjét. A zenés buli
Európa legnagyobbjává nőtte ki
magát, a gazdi 2002-ben – ’kultúraszervezés’ címén – megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztjét, 2010-ben pedig a
tisztikeresztet. Rókalelkű az, aki
irigyli tőle. Néhány nyáron át a Félsziget (a Sziget fattya) boldogította

Zentán szervezték meg második
alkalommal a Hagyományok Háza
Hálózat és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet viseletkészítő tanfolyamát. A 120 órás képzést
tizennégy hallgató végezte el eredményesen. A kurzust Nádi
Karolina, a hálózat és az intézet
munkatársa értékeli.
„A tanfolyam tematikája állandó,
de az oktatók – a hallgatók érdeklődési körének megfelelően – változtatnak a tananyagon, így a
résztvevők idén többet foglalkoztak
például a gyermekviseletekkel. A
két tanfolyam mégis leginkább
abban különbözött, hogy a rendkívüli helyzet miatt csak júliusban
tudtuk megtartani a vizsgát, és a
vizsgamunkák bemutatása, azaz a

kiállítás még várat magára.
Mindkét tanfolyamra túljelentkezés volt, végül a tavalyihoz hasonlóan 14 hallgató jutott el a
záróvizsgáig. A képzés nagyon értékes és szerteágazó tudást adott a
hallgatóknak, bővítette néprajzi ismereteiket, számos varrási technikát tanultak, fontos szakmai
eseményekre juthattak el, s nem közömbös, hogy közösséggé fejlődtek
az együttlét során.
A kurzus sikerét jellemzi, hogy
tanítványaink közül többen sikeresen minősíttették munkáikat a Hagyományok
Háza
népi
iparművészeti zsűrizésén, jól szerepeltek a békéscsabai textilkonferencia pályázatán, és azt is fontos
kiemelnem, hogy – a megrendelé-

seiken keresztül – a mindennapi
életben is kamatoztathatták a megszerzett tudást. Az oktatás tömbösített
volt,
havonta
egyszer
találkoztunk, március után az utolsó
órákat már csak a világhálón tudtuk
lebonyolítani. Szerencsére a zárószakasznál tartottunk, amikor bevezették a rendkívüli állapotot. A
sikeres befejezés érdekében az
utolsó darabok szabásmintáit, műveleti sorrendjét kellett elektronikusan eljuttatni a hallgatókhoz, akik –
hogy ne érezzék a személyes találkozó hiányát – minden segítséget
megkaptak az oktatóktól. Emberi
tényezők is színesítették az együttlétet, a legörömtelibb momentum az
egyik hallgatónk negyedik gyermekének születése volt.

Jól viselték magukat

Sikerrel zárult a délvidéki viseletkészítő tanfolyam
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a marosvásárhelyieket. Emlékszünk
rá, és ’nem kívánjuk vissza’ / ’alig
várjuk, hogy visszatérjen’. (A nem
kívánt rész törlendő.)
A kolozsváriaknak is megvan a
Nyári Unaloműző Fesztiváljuk, aki
megteheti, az elköltözik a városból
arra a hat napra, amíg tart a dáridó.
*
Közvebetőleg egy apróság abból
az időből, amikor szerkesztőségi
íróasztalom volt. A Látó című folyóirat borítójának belső oldalán
működött akkoriban a (furcsa nevű)
Hadikikötő rovat, 1995 novemberében jelent meg az én költői kérdésem: „Rendben van, Uram, a
hadikikötők ellen kitaláltad a szökőárt, de mit tegyünk mi, esendő
emberek a hangszórók ellen?”
Ezzel kívántam jelezni, hogy
mindenféle ricsajnál, ribilliónál, ramazurinál, zenebonánál és csinnadrattánál többre becsülöm a csendet.
Magyarázatért a hatvanas évekig
kell visszalapoznom. Pista bácsi tudatta velem a cáfolhatatlan életbölcsességet: „Jegyezd meg, fiacskám,
két fontos dolog van az életben: az
éjszakai nyugodt álom és a reggeli
bő széklet; ami ezen fölül van, az
már luxus”. Ne tessék fintorogni,
évezredek tapasztalata van ebbe belesűrítve!
Egy példa a nyugodt álom hiányáról. Amikor az iparban dolgoztam – az aligazgató figyelmességének köszönhetően – gyakorta
voltam éjszakai váltásfelelős. Mindig megálltam a szerszámműhelyben, Urszuly Árpi bácsinál, jókat
dumáltunk. Szidta Sztálint, mint a
bokrot, mert – szerinte – ő találta ki
a harmadik váltást. „Gondolja meg,
mérnök úr, a kutyámat betakargattam, s én bejöttem dolgozni… Hát
ne szakadjon meg a nyaka az ilyen
anyaszomorítónak?”
*
Szóval: a székesfőváros pesti kerületeiben zajlik a romkocsmabiznisz, s most odáig fajult a dolog,
hogy a belvárosban hajnalig megy
az őrület. (Vesd össze: Gréta fohászai, in: Mörfi naplója; Népújság,
jún. 18.)
A bulinegyedek gondjairól elmélkedik Bede Márton (444.hu, júl.
7.). Írásának címe: „Jog az alváshoz, jog a szórakozáshoz”. Illő
módon kezeli a témát, pró és kontra
érveket sorol, megoldást azonban ő
sem talál. A cikk lényegét két mondatba lehet sűríteni: „Talán le lehet
fékezni a bulinegyedet, de hatóságilag átalakítani lehetetlen. A budapestiek és az ide érkező turisták is
igénylik az éjszakai szórakozást,
így nincs más út, mint elismerni azt
a nagyvárosi élet fontos értékeként
(?) és segíteni a legkevésbé zavaró
lebonyolítását.” (Ha az ’érték = bevételi forrás’, akkor értem.)
Az előbbiek alapján sejthető,
hogy én alváspárti vagyok, csupán
az illem kedvéért írom le az ellentábor érveit.
A nagyvárosnak velejárója az éj-

szakai élet, s annak korábbi – brutális – korszakát sikerült hamar lezárni:
a
„különböző
politikai-gazdasági-bűnözői érdekcsoportok konfliktusainak eredményeként megszűnt a Vizoviczki
Lászlóhoz kötődő szórakozónegyed
a Hajógyári-szigeten, az oda járók
egy része pedig itt, a belvárosban
keresett magának új törzshelyet.”
Az olcsó szálláshelyek, repülőutak és kocsmák messziről is odacsábítják a pénzszórásra hajlamos és
bulira szomjas vendégeket, de „sok
budapestinek is lett pénze szórakozni”. Az jó, mert az új gazdasági
modell szerint a fogyasztás a GDP
masszőre. Ahol pedig folyik a sör és
bömböl a zene, ott dől a zseton.
Meg aztán: „Nincs olyan nagyváros, ahol senkinek az ablaka alatt
nincs dohányzó és iszogató tömeg
hajnali négyig”. Az is természetes,
hogy „vannak a nagyvárosnak
olyan lakói, akiknek nincs ilyesmire
igényük”. – Sőt, egyenesen zavarja
őket. A cikkíró elismeri: a bulinegyedek virágzásának jellegzetes velejárói a „hajléktalanság, a
kábítószer-kereskedelem és a prostitúció”.
A csendpártiak hiába kérdeznék:
akkor mégis miért erőltetik a bulizást, mert az ellenérvek már készen
vannak. „Eleve a »kulturált szórakozás« mint fogalom kifejezetten
megmosolyogtató ötlet, az »ez nem
zene, hanem csörömpölés« és az
»ez nem tánc, hanem rángatózás«
közeli rokona. Természetesen egy
nagyvárosban helye van az irodalmi
esteknek is, éppen ugyanúgy, mint
12 sör legurításának. (…) Azt gondolni, hogy a bulinegyed több száz
kisebb-nagyobb szórakozóhelyét
hatalmi szóval vagy noszogatással
át lehet terelni a szépirodalmi programok rendezése felé, nagyon súlyos tévedés.”
„Ennél már csak az a nagyobb tévedés, hogy »másfajta turistákat várunk«. A rendszerváltás óta
Budapest, illetve hát Magyarország
összesen két olyan dolgot tudott létrehozni, amiért turisták tömegei érkeznek az országba: a Szigetet és a
romkocsmák hírére épített bulinegyedet. Minden más, ami ebben az
országba/városba tömegeket vonz,
a Hungaroringtől a Halászbástyáig,
már rég itt van velünk. A Hajógyárisziget és a Belső-Erzsébetváros
pedig éppen ugyanazzal hívogatja a
külföldieket: jó és olcsó bulikkal.”
– A végső, nagy érv: „A ’bulis
város’ egyébként egyáltalán nem
rossz turisztikai brand, Las Vegastól
Berlinen át Tbilisziig sokan megélnek belőle”.
Az utolsó érv: „Falusi csend
egyébként falun sincs, csak ott nem
a brit legénybúcsú vonyítása hasít
az éjszakába, hanem a kutyáké. Valamennyi zajt mindenkinek tolerálnia kell.” – Megértettem; ezt a
meccset is elvesztettük.
Marosvásárhely, 2020. július 8.

A résztvevők szakmailag és személyesen is élvezték a tanfolyamot,
a számos vélemény közül Hézső
Ágnesét idézem:
A fiamra tökéletes az ing: Anya,
ezt te varrtad? – kérdezi szeretettel
a szemében. Anna lányom az öt
számmal nagyobb ruhácskákat

vette föl, leírhatatlan volt a szívemben az öröm, ahogyan forgott bennük.
A
tanfolyam
során
megismertem olyan idősebb, szeretetre méltó asszonyokat, akiktől élvezet
volt
tanulni,
ellesni
mesterfogásaikat, tapasztalataikat,
hallgatni történeteiket...”
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„Az emberek ihletnek meg”

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Pál Hunor lírája

Ha Pál Hunor életkorát a verseiből kellett volna kitalálnom, biztosan melléfogtam volna. A
diákévektől idén búcsúzó, tizennyolc éves fiú lírája izgalmasan előremutató, képeiben, hangulatvilágában meglepően érett. A virtuális térben elém kerülő alkotásai
közül számomra mégis az osztályához – a bolyais bésekhez – szóló
búcsúajándék a legmaradandóbb.
Ezt olvasva fogalmazódott meg
bennem igazán a gondolat, hogy

meghívom egy beszélgetésre a Facebook messengeren.
– Mesélj kicsit arról, mikor és
hogyan kezdtél verseket írni.
– Az irodalommal már kiskoromban kapcsolatba kerültem, legelőször
mesemondó,
szavalóversenyeken. A tulajdonképpeni alkotást nem lírával, hanem prózai
műfajjal kezdtem. Hatodik, hetedik
osztályban pályázatokra elbeszéléseket írtam. Az első versek később,
körülbelül tizedikben jöttek. Eleinte

A lazítás törzshelyei

Tizenévesen nem biztos, hogy egy egzotikus, távoli táj – tengerpart vagy hegyvidék – a tökéletes helyszín a nyárhoz. Ez
az az életkor, amikor a családi utazások veszítenek vonzerejükből, és a baráti társasággal közös – a lakóhelyhez rendszerint közel eső – külső-belső terek válnak a szórakozás, lazulás
igazi színtereivé. A soron következő Lélekgraffitikben olyan
marosvásárhelyi találkozópontokat szeretnénk feltérképezni
és bemutatni, amelyek közkedveltek a 12–14, illetve 15–18
éves korosztály körében. Ízelítőül most két kövesdombi parkot ismertetünk egy 14 éves fiú szemével (kérésére a neve
emítése nélkül).

A Piros park
Itt minden hinta piros, a nevét is
valószínűleg innen kapta a hely.
Hét-nyolc évvel ezelőtt futballpálya
foglalta el a terület nagy részét, de
a közeli tömbház pár lakóját – főleg
egy idősebb házaspárt – nagyon zavarta a meccsek zaja. Aláírást gyűjtöttek a szomszédoktól a pálya
felszámolása érdekében, és az erre
vonatkozó kérvényt benyújtották a
polgármesteri hivatalnál. Első körben elérték, hogy a focipályára a
nap nagy részében lakat kerüljön, és
csak szigorú, korosztályokra lebontott órarend szerint lehessen használni. Ez újabb konfliktusokhoz
vezetett, végül pedig, egyik napról
a másikra, a pálya is eltűnt. A helyére szerelték fel a pirosra festett
hintákat. Mi gyakran szoktunk itt
összegyűlni a barátaimmal, estén-

ként, amikor a kisgyermekes családok már hazamentek. Ilyenkor letelepedünk a hintákra, beszélgetünk,
hülyéskedünk. Azért szeretjük ezt a
helyet, mert nem túl nagy, és nincs
forgalmas helyen, ezért meghitt, és
van benne valami különleges.
A TP
A TP a templompark rövidítése.
A Maros Művészegyüttes előtti játszóteret nevezzük így a barátaimmal – és nem csak mi –, a tér
közepére épített ortodox templom
miatt. Régebb hagyományos hinták,
csúszdák és egy gombaházikó is
volt ezen a helyen, egy ideje azonban a játszótér egyik felén a város
több részén elterjedt várrendszerszerű kellékekkel helyettesítették a
meglévőket. A másik részén viszont
megmaradtak az ismert elemek, sőt,
a csúszdavár mögött is található

csak az eszembe jutó pár rímelő sort
írtam le, viszont ezek nem függtek
össze egymással. Volt egy mélyebb
időszakom, akkor ez abbamaradt.
Tizenegyedik osztályban járt le ez
az időszak, ezután született meg néhány vers, persze időben jó nagy távolságokra
egymástól.
tizenkettedikben
Komolyabban
kezdtem el írogatni. Az irodalom
iránti érdeklődésem elég hullámzó
volt az évek során, és így a líceum
végére, ennek felerősödésével
egyenesen arányosan nőtt a versekkel töltött időm.
– Melyik költők állnak a legközelebb hozzád?
– Rangsorolni nem igazán tudnám őket, de a szívemhez Pilinszky
János, Radnóti, József Attila, Kosztolányi, illetve Simon Márton lírája
áll legközelebb. Idesorolnám Adyt
is, viszont tőle csak bizonyos időszakokban olvasok, a lelkiállapotomtól függően.
– Mi az, ami meg szokott ihletni? Szerelem, csalódás, táj,
esetleg valami egész más?
– Elsősorban az emberek, illetve
az emberi érzések. Nagyon szeretek
utazni, a különböző városok hangulata inspirációforrás, különösen éjszaka. A természet is meg szokott
érinteni, valamint az ismeretlen,
mint például a halál fogalma, vagy
Isten és ember kapcsolata, olyan
dolgok, amelyekről mi, emberek általában filozofálunk.
– A saját verseid közül van kedvenced?
– Ez nehéz kérdés. Több olyan is
van, amit nagyon szeretek, de ha
egyet ki kellene emelni, az az Első
látásra hajnal című lenne.
– A Bolyai líceumban természettudomány–intenzív angol szakon végezted a középiskolát. Mi
maradt meg leginkább a diákévekből?
– A kirándulások, amelyeken lehetőségem volt részt venni. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen
18 évesen már Európa több nagyvárosában jártam, megismerhettem
más kultúrákat, és ez még jobban
felerősítette bennem az utazásvágyat. Az osztályom, a baráti köröm
szintén a diákéveim legnagyobb értékei közé tartoznak. Úgy csöppentem be az iskolába, hogy alig
ismertem pár embert, és mostanra
kialakult egy olyan kis közösség,
amelyben otthon érzem magam.
– Tízes volt a magyar érettségi

még pár régebbi típusú hinta. Napközben tele van kisgyermekekkel a
játszótér, ezért ide is az esti órákban
érdemes kijönni, amikor ritkul a
tömeg. Fogócskázni, körhintázni is
szoktunk ilyenkor, vagy csak felmegyünk a „várba”, és ott beszélge-

vizsgád, ehhez ezúton is gratulálok. Hol szeretnéd folytatni a
tanulást, és vannak-e ennél is
távolabbi terveid a jövődről?
– Nagyon szépen köszönöm az
elismerést. Több választási lehetőséget fontolgatok a továbbtanulás
terén, az orvosi egyetemre készülök
éppen felvételizni, a kolozsvári műszaki egyetem a második opcióm. A
döntés a kettő között még hátravan,
erről biztosat még nem tudok mondani. A filológián is gondolkodtam,
mivel nagyon szeretem az irodalmat, és az írást sem szeretném abbahagyni.
Mindenképpen
el
szeretném végezni a bölcsészetet,
viszont úgy döntöttem, hogy később, reményeim szerint Magyarországon. Ez még a jövő titka.
– Idén a magyarországi Nemzeti
verseny nevű versmondóra is
beneveztél, az első internetes
fordulón tovább is jutottál. Mesélnél erről is kicsit?
– A versenyre a YouTube-on találtam rá, ugyanis gyakran szoktam
nézni Lutter Imre versfilmjeit, és ő
a verseny egyik zsűritagja. Gondoltam, megpróbálkozom vele, ki is
választottam a szabályzatban előírt
négy különböző témájú verset.
Ebben Bálint Etelka magyartanárnőm is segített. Felvettem a telefonommal, amint szavalom a verset,
és beküldtem a megadott e-mailcímre. Nem igazán számítottam
arra, hogy sikerrel járok, mivel elég
sok jelentkező volt, és sokak versvideóját jobbnak gondoltam a magaménál, így annál nagyobb volt az
örömöm, amikor közölték, hogy továbbjutottam az elődöntőbe. Erre a
fordulóra egy kisfilmet kell készítenem egy másik vers elszavalásához
augusztusig. Remélem, hogy itt is
helyt tudok állni, és ha a zsűri úgy
ítéli meg, részt vehetek a budapesti
Nemzeti Színházban megrendezendő döntőn.
– Milyen verset választottál a
második fordulóra?
– A kisfilmhez Karafiáth Orsolya
Klausztro-song című versére esett a
választásom, mivel ez egyrészt talál
a jelenlegi helyzethez, ugyanakkor
otthon le tudom forgatni, a vers témájának megfelelően.
– A versírás mellett milyen hobbid van még?
– Szabadidőmben, ha otthon vagyok, olvasok, zenét hallgatok, filmet nézek. A karanténhelyzet alatt
főleg ilyesmivel foglalkoztam a tatünk. Hajtánnyal, gördeszkával és
gyalog is jó kijönni ide.
*
Kedves tizenévesek! Írjátok
meg nekünk (teljes, kereszt- vagy
becenévvel, esetleg álnévvel), melyek a kedvenc találkozóhelyeitek

nulás mellett, viszont most, hogy ki
lehet menni, és az érettségi is lejárt,
a barátaimmal is szoktam találkozni.
– Kedvenc úti céljaid?
– Azok közül, ahol már jártam:
London, Párizs és Róma. Mint
város, London vonz a legjobban,
Párizs a művészetek, Róma pedig
az emberek miatt. Nagyon szeretnék eljutni egy ázsiai országba,
mondjuk Thaiföldre, Japánba, Kínába, mivel érdekel a keleti kultúra,
illetve az ottani természeti szépségek. Emellett egy skandináv országba is el szeretnék jutni egy
napon. Viszont egy időben közelebbi célom az olasz Amalfi-tengerpart meglátogatása.
– Mit tervezel a nyárra?
– Az orvosi egyetemi felvételi
előtt semmit. A nyár többi részében
szeretnék az írásra összpontosítani,
és a barátaimmal időt tölteni. Beszereztem jó pár könyvet is nemrég,
úgyhogy olvasnivalóm is van.
Aztán pedig elkezdődik egy újabb
fejezet az egyetemmel.

Nyomok

A 12. B osztálynak,
négy év margójára

Átléptük a küszöböt…
A kapuét, az osztályét,
S most a búcsúét.
Négy év alatt azonban
Egymás szívének küszöbét is.
Nekünk nem adatott ballagás,
Csak négy fal emlékei,
Semmi felhajtás,
Csupán Róma,
Nincs tanár–diák meccs,
Úgyis kikaptunk volna.
Helyette mindenikünk őszinte
Egyéniségének bakancsa
Hagyott egy-egy sáros lábnyomot,
Emlékeid előszobájába betoppanva.
Ezek tettek minket különlegessé,
Barátokká, gyerekekből felnőtté
S mindenekelőtt Bésekké.
Én megőrzöm ezeket,
Soha fel nem törlöm az előszobám,
S mivel ez még csak egy búcsú,
Nem pedig a vég,
Közületek majd bárki jön,
Legyen bakancs a lábán.
Éltessük ezután így e szűk pár év
Emlékeit, örömeit, bajait,
S kérlek, őrizzétek meg
Kicsiny családunk
Egymásban hagyott nyomait…
– parkok, nyitott és zárt terek, szórakozóhelyek –, és milyen emlékek
fűznek
ezekhez
a
helyszínekhez.
Soraitokat az nsildi@yahoo.com
e-mail-címre várjuk, és a következő
Lélekgraffitiben közzétesszük.

Fotó: Nagy Tibor
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Figyelő és Marosvásárhelyi tájékoztató

Több mint 20 bejelentés érkezett

– A marosvásárhelyi RMDSZ
több lakossági fórumot szervezett,
személyesen hallgattuk meg a lakosság panaszait. Ezekből jegyzéket készítettem, és a tanácsosok
rendelkezésére bocsátottam, hogy
megoldást keressenek a problémákra. Hiszek a személyes találkozók fontosságában. A járvány
azonban ezt nem tette lehetővé,
ezért mi is egy online megoldást indítottunk el.
Amióta elindítottuk a Figyelő
portált, azóta már a polgármesteri
hivatal is indított egy saját telefonos
applikációt. Én ezt úgy értelmezem,
hogy sikeres kezdeményezés volt,
kicsit felkavartuk az állóvizet ezen
a téren. Sikerült megértetnünk a hivatal illetékeseivel, hogy fontos lehetőséget teremteni a lakosság
számára, hogy észrevételeiket a lehető legegyszerűbb módon jelezni
tudják. Egy ilyen hibabejelentő
meg különösen hasznos, hiszen a
lakosság a saját környezetéből bejelenti azokat a problémákat, amelyeket észlel, és amelyek zavarják.
Ezekre ha megoldást találunk,
akkor máris közelebb léptünk az
„élhetőbb város” elképzelése felé.
Nem szeretném azt a látszatot
kelteni, hogy feltaláltuk a spanyolviaszt, ez a fajta webes vagy mobiSmart
egy
felület
los
City-megoldás. Aki már tanulmányozott ilyen fejlesztési terveket,
találkozhatott vele más városokban,
akár az ország területén is. Marosvásárhelyen is volt még egy webes
felület, azt egy civil szervezet indította. Feltevődhet a kérdés, hogy
akkor mi szükség volt még egyre?
Nos, a Figyelő egy magyar nyelvű
platform. Tehát elsősorban azt tartottuk fontosnak, hogy a magyar
közösség is élhessen ezzel a lehetőséggel, és anyanyelvünkön lehessen
bejelenteni azokat a problémákat,
amelyekre megoldást várnak.
Ahogy eddig tapasztaltuk, a la-

kosság élt is a Figyelő nyújtotta lehetőséggel, és mind a portálon keresztül, mind telefonon felvették a
kapcsolatot velünk. Eddig több
mint 20 bejelentés érkezett. Ezeket
rendszerezzük és továbbítjuk az illetékes igazgatóságoknak.
A legkülönfélébb problémákkal
kerestek meg a lakosok. Sokan jelezték, hogy hiányoznak a városból
a szemeteskukák, de úthibákat, forgalomirányítási problémákat vagy
egész egyszerűen összetört vagy hiányzó kültéri bútorzatokat jeleztek.
A beérkező jelzéseket összegyűjtöttük és egy csomagban továbbítottuk
az illetékeseknek. A közterület-felügyelet pozitívan reagált a felvetésekre, és a hozzájuk tartozó ügyek
közül máris születtek megoldások.
Mostanában forgalomirányítási
problémákra érkezett több jelzés,
ezért most egy ilyen csomagot készülünk összeállítani.
– Melyek azok a problémák,
amelyek megoldása még várat
magára, és mi ennek az oka?
– Azt tapasztalom, hogy azoknak
a problémáknak a megoldása, amelyek nagyobb költséggel járnak,
még váratnak magukra. Persze
érzem én, hogy van ennek egy politikai vetülete is, de azt gondolom,
hogy a lakosság által bejelentett
problémákra megoldásokat találni
fontos, és felül kellene kerekedjen
a politikai játszmákon.
– A Marosvásárhelyi tájékoztató
szolgálathoz fordultak-e kérdésekkel a vásárhelyiek, akár a
közösségi oldalon vagy e-mailen, telefonon?
– A szolgálat létrehozását a koronavírus-járvány ösztönözte. Egy
olyan különleges helyzetbe kerültünk, amihez nem vagyunk hozzászokva, ezért számtalan kérdés
felmerült a járvány közegészségügyi és adminisztratív vetületével
kapcsolatban. Amint a járványügyi
megszorítások enyhültek, és szükségállapotról készenléti állapotra
váltottunk, a kérdések is megcsappantak. A tájékoztató szolgálat
ugyanakkor nem kizárólag a vírusjárvánnyal kapcsolatos kérdésekben
kíván segíteni a közösségnek,
hanem bármilyen problémával
megkereshetnek, igyekszünk szakszerű és gyors válaszokat adni. A
közelmúltban kiszórtunk egy szórólapot, ezen mind a Figyelő, mind a
tájékoztató szolgálat elérhetőségeit
megtalálhatták a marosvásárhelyiek. Akihez nem jutottunk el, és
kérdése vagy bejelentenivalója van,
arra biztatjuk, hogy bátran keresse
a marosvásárhelyi RMDSZ-t a
0365-434-390 telefonszámon vagy
a www.rmdszmvh.ro/figyelő, illetve a https://www.facebook.
com/groups/tajekoztatomvh webcímeken. Mindkét szolgáltatás mögött a szövetség körzeti elnökei,
illetve szakemberei állnak, és próbálunk a legrövidebb úton megoldást találni.

Közzétették a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál
(TIFF) versenyprogramját, amelyben 12 alkotás fog megmérettetni
július 31. és augusztus 9. között –
közölték a szervezők. A kolozsvári
Szabadság című napilap cikke szerint a versenyprogramban első vagy
második filmjüknél tartó rendezők
alkotásai szerepelnek. A szervezők
közlése szerint a provokatív és eredeti filmekben egyaránt helyet kap
az erotika, a fekete humor és a családi dráma.
Mihai Chirilov, a TIFF művészeti igazgatója kiemelte, hogy az
előző évekhez hasonlóan az idei is
meglepetésekkel teli verseny lesz
merész, borotvaélen táncoló törté-

netekkel, különféle műfajokban,
amelyeknek találkozási pontját a
család képezi, annak minden válságával együtt. A fesztivált eredetileg
május 29. és június 7. között kellett
volna megtartani, de a szervezők április elején elhalasztották egy későbbi időpontra a koronavírusjárvány miatt. Az új időpont bejelentése után közölték, hogy többnyire szabadtéri vetítéseket fognak
tartani Kolozsváron és környékén, a
benti vetítéseknél igazodnak a járványügyi szabályokhoz. Az idei
program olasz szekciójában megemlékeznek Federico Fellini olasz
rendezőről születésének századik
évfordulója alkalmából, nyolc alkotását láthatja a közönség. (MTI)

Két projektet indítottak el
május közepén a marosvásárhelyi RMDSZ körzeti elnökei:
a Figyelőt és a Marosvásárhelyi tájékoztató szolgálatot.
A marosvásárhelyi RMDSZ
által kifejlesztett, a lakosságot szolgáló online felületeket már az első napokban
többen is felkeresték. A marosvásárhelyi RMDSZ ügyvezető elnökét, Kali Istvánt arról
kérdeztük, hogy az elmúlt két
hónap során hányan jelezték
a Figyelőnek a városban észlelt problémákat, mi az, amire
leginkább panaszkodtak a bejelentők, és mennyiben sikerült a gondokat megoldani?
Mennyire volt sikeres a kommunikáció a polgármesteri hivatal illetékeseivel?

Antalfi Imola

Közzétették a TIFF versenyprogramját

A helyi gazdaság a megélhetés kulcsa

Gazdálkodásra ösztönzik a jeddieket

A járvány szülte nehéz helyzetben fóliával támogatta a
jeddi önkormányzat azokat a
helyi családokat, gazdákat,
akik a község területén melegházat szerettek volna létesíteni, és ott maguknak
vagy értékesítésre zöldséget,
virágot termeszteni. Mindemellett, hogy segítse a helyi
termelőket és a községbeli
vásárlókat, a Facebookon online értékesítési felületet is
létrehozott az önkormányzat.
Voltak gazdák, akik ennek
köszönhetően a karantén
alatt az összes portékájukon
túladtak, anélkül, hogy piacra kellett volna menniük.

Menyhárt Borbála

Tavasszal, a járvány kitörése
után igen dicséretes kezdeményezéssel rukkolt elő Jedd község önkormányzata, felajánlotta, hogy
támogatást nyújt azoknak, akik
háztáji gazdálkodásba kezdenek.
Mivel a járvány miatt már akkor
előre látható volt, hogy sokan megélhetési gondokkal fognak küzdeni,
arra
ösztönözték
a

helybélieket, hogy az udvarukon
alakítsanak ki veteményest, és aki
teheti, tartson állatot. Ez megélhetési forrás lehet számukra, hiszen a
megtermelt zöldséget, gyümölcsöt
elfogyaszthatják, nem kell pénzt
kiadni érte, a többletet pedig értékesíthetik a helyi online piacon,
amit szintén a tavasszal hoztak
létre. Az önkormányzat támogatta
a fóliaházak létesítésében a gazdákat azáltal, hogy biztosította az
ehhez szükséges fóliát.
Bányai István, Jedd polgármestere lapunk érdeklődésére elmondta, fontosnak tartották
felkarolni a községbeli gazdákat,
segíteni szerettek volna abban,
hogy azok az emberek, akik akarnak és szeretnek dolgozni, ne maradjanak megélhetés nélkül.
Tízezer lejt költöttek a helyi költségvetésből fóliára, aki igényelte,
mindenkinek biztosították a kért
mennyiséget, községszinten tizenöt gazda élt ezzel a lehetőséggel.
A községvezető állítja: a helyi
gazdaság a megélhetés kulcsa, főként falun, ezért fontos, hogy
előnyben részesítsük a helyi termékeket, hogy ezáltal fejlődhessenek
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Fotó: Facebook

a gazdaságok, és segítsék egymást
az emberek.
Mint mondta, azért hozták létre
az online piacot is, hogy a községbeliek meg tudjanak élni, ne kelljen megvenni az üzletből legalább
azt, ami a háztáji gazdaságban
megtermelhető, illetve munkájuk
eredményeképpen tudjanak némi
bevételre szert tenni. A mintegy 15
gazda, akik igénybe vették a segítséget, kisebb-nagyobb felületeken
alakítottak ki fóliasátrat. Van akinek már volt fóliaháza, és épített
még egyet, van aki a régit cserélte
nagyobbra. Elsősorban zöldséget,
virágot termesztenek bennük, például a tavasszal nagy volt a kereslet a palánták iránt, sokat adtak el
belőle. Volt olyan gazda, aki az online piacon népszerűsítette, a kapuból sikerült eladnia a teljes
mennyiséget. Ki sem kellett menjen a piacra, mindene gazdára talált. Az online piacon a
zöldségektől a virágokig, palántákig, borokig, házi termékekig nagyon széles a kínálat, és ma is
várja a vásárlókat. A városlakók
közül is sokan érdeklődtek és vásároltak az online kínált jeddi termékekből.

fülöp László Zsolt: Szováta fejlődésre van ítélve!

Szováta városban az elmúlt négy év eredményei arról tanúskodnak, hogy jó kezekben van a
város vezetése. 2016 óta folyamatos fejlődés jellemzi a Maros megyei kisvárost, amely a megye
egyik legnagyobb turisztikai célpontja. A számos megvalósítás közül fontos kiemelni a Só
útja ökoparkot, amely azzal a céllal jött létre,
hogy az odalátogatók minél természetesebb
módon ismerjék meg ennek a környezetnek a
sajátosságait. Ugyanakkor az infrastrukturális
beruházásokról sem lehet eltekinteni, hiszen városszerte felújították a járdákat, tereket, parkolókat,
mellékutcákat,
játszótereket
korszerűsítettek, a város önkormányzatának
épületét modernizálták, valamint egy új RMDSZ-székházat is létrehoztak. A fejlesztési minisztérium pályázatán nyert projekttel sikerült 13 utcát leaszfaltozni, ezáltal Szováta is eleget tett annak az elvárásnak,
miszerint egy kisvárosban fontos, hogy az utcák aszfaltozva legyenek. Nagy beruházásként épül egy 300
fős óvoda- és bölcsődeközpont, amelynek 90%-át a fejlesztési alapból finanszíroznák, míg a maradék
10%-ot az önkormányzat költségvetéséből.
„Számunkra nagyon fontos létesítmény a 300 fős
óvoda- és bölcsődeközpont, hogy itt tudjuk nevelni
a gyermekeinket, a következő nemzedéket, a következő húzóerőt nemzetünk és városunk számára” –
emelte ki Fülöp László Zsolt polgármester.
„Szováta Erdély és Maros megye egyik nagy
múltú fürdőtelepe, különleges természeti adottságainak köszönhetően nagyon sok turistát vonz, akik
kikapcsolódásra vágynak vagy gyógykezelésre érkeznek. A természeti adottságok azonban csak egy
lehetőséget nyújtanak arra, hogy Szováta népszerű
üdülőhely legyen, mindez csak akkor működik
hosszú távon, ha a városnak olyan vezetője van, aki
folyamatosan építkezik, fejleszt és odafigyel a közösségépítésre. Fülöp László Zsolt polgármester vezetésével Szováta az elmúlt négy évben tovább
haladt a fejlődés útján, és biztos vagyok benne,
hogy mivel a polgármester a szívén viseli a város
sorsát, ez a fejlődés a jövőben is folytatódni fog” –
fogalmazott Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke.
Nekünk Maros megye az első!
A Maros megyei RMDSZ sajtóirodája
(Fizetett hirdetés)
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Fertőzött bajnokság

1145.

Szerkeszti: farczádi Attila

megismételte: nagyon jól jön a
CFR-nek a meccs elhalasztása, és
úgy vélte, könnyen lehet, hogy
nem véletlenről van szó. Ismételten megmosolyogta a műsorvezető
közbevetését, hogy egy orvos aláírása kell hozzá, megjegyezve,
hogy mesélhetne történeteket, de
nem teszi, és szerinte meg kellene
állítani a bajnokságot, kiesés nélkül. (Nem titkosak a Dinamo iránti
érzelmei.) Majd arra a felvetésre,
hogy oké, berekesztik a bajnokságot, de rövidesen meg kell kezdeni
a következőt, és a járvány nem
mutat hajlandóságot a visszahúzódásra, sejtelmesen azt mondta:
„Meggyőződésem, ha megkezdődik az új bajnokság, hat hónapig
nem betegszik meg senki”.
Tény, hogy a mérkőzések kényszerű elhalasztása egyre sűrűbbé
teszi a programot, és valóban nem
mindegy, hogy mikor játszanak le
egy meccset, ha már ismerik az ellenlábasok eredményeit. A Dinamónak jelenleg három elmaradt
meccse van, ami lehetetlenné teszi,
hogy az alsóház augusztus 8-áig
befejeződjön. A FCSB–CFR
meccs beütemezése szintén problémás, különösen, hogy a kolozsvári csapatnak jelenleg karanténba
kell vonulnia, és nem lehet tudni,
mikor léphet ismét pályára.

ronavírusos lenne, és kérném a bajnokság berekesztését.” Arra a műsorvezetői
felvetésre,
hogy
lehetetlen a tesztek manipulálása,
csak annyit felelt, hogy az újságíró
nem tudja, mit beszél.
Tudják, arról a Dumitru Dragomirról van szó, aki 1989 előtt a NiCeauşescu
diktátor
colae
szülőfaluját képviselő FC Olt
Scorniceşti-nek, majd a szekuritáté
csapatának, a Victoria Bukarestnek
volt az elnöke, utóbb pedig a profi
liga elnökeként úgy ismerte mindenki, mint a különböző (de soha
be nem bizonyított) machinációk
mögötti mesterelme. Amúgy politikusként a Nagy-Románia Párt
képviselőjeként húzott le egy mandátumot.
Bálint Zsombor
Nos, ezt a Dragomirt szombaton
is megkérdezték, hogy mi a véleEzek a tények, ugyanakkor meg ménye a kialakult helyzetről, és
kell jegyeznünk, hogy ilyen jellegű
gondok más európai bajnokságokban nem voltak, és a kisördög azt
súgja, hogy nagyon is megfelel
például a szinte biztosan kieső Dinamónak, hogy most fennhangon a
bajnokság kiesés nélküli berekesztését követelje, vagy legalább
addig halassza a mérkőzéseit, amíg
tudja, hogy milyen eredményekre
van szüksége. Remekül jön a
meccs elhalasztása a FCSB-nek és
a CFR-nek is, hiszen a kupadöntő
eredményének tudatában teljesen
másként játszhatnak utóbb.
„Ha én lennék egy nehéz helyzetben lévő klub elnöke – ezt Dumitru Dragomir mondta egy
televízióműsorban a bajnokság új- A korábbi ligaelnök többet tud, mint amennyit megoszt a közönséggel. Tisztátalan dolgok
Fotó: DigiSport
rakezdése előtt –, a fél csapat ko- vannak a háttérben?
Két mérkőzést is el kellett
halasztani a labdarúgó 1. liga
hétvégi fordulójából a csapatokban felbukkanó koronavírusos fertőzések miatt. A
Bukaresti Dinamo tíz játékosa került ebbe a helyzetbe,
ezért a fővárosiaknak nem
csak a Chindia elleni, hétvégi
meccsük maradt el, de a korábban elhalasztott két találkozójuk is, amelyeket annak
idején a raktárosuk megfertőződése miatt kellett elnapolni.
Ugyanakkor
nem
játszották le a FCSB–CFR-t
sem, miután az egyik kolozsvári játékos pozitív tesztet
produkált.

Újabb döntetlen a 2. ligában:
az öt lehetségesből a negyedik!

Ikszelt az UTA és a Petrolul a
labdarúgó 2. ligás rájátszás
első fordulójából koronavírus-fertőzés miatt elhalasztott mérkőzésen. A találkozó
1-1-re zárult.

A ploieşti-i csapat Gabriel Deac
révén szerzett vezetést az első félidőben (23.), majd Blănaru buktatásáért büntetőt reklamált (33.), de a
bíró sípja néma maradt. Nem így a
második félidő nyitányán, akkor
Avram buktatta Buhăcianut, és Feşnic játékvezetző megadta a tizenegyest, Romario Moise pedig a
kapu közepébe bombázott (49.).
Buhăcianunak újabb remek lehető-

sége volt a gólszerzésre (64.), majd
Meza Colli került helyzetbe, de
nem tudott túljárni Iacob kapuvédő
eszén (75.), így a rangadó újabb
pontosztozkodást hozott. Érdekesség, hogy a rájátszás eddigi öt mérkőzéséből négy fejeződött be
döntetlenre (három ráadásul gól
nélkülire!).
A következő fordulóban az UTA
Mioveni-ben vendégszerepel (hétfőn
17.30 órától, TV: DigiSport 1), a
Petrolul Turnu Măgurelén játszik
(kedd 21 óra, TV: DigiSport 1).
Ugyancsak kedden (18 órától) rendezik a Rapid – Campionii FC Argeş
(TV: DigiSport 1) összecsapást.

Fotó: Pro Sport

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 2. liga, rájátszás, 1. forduló: Aradi UTA – Petrolul Ploieşti 1-1 (0-1)
Arad, Motorul-stadion, nézők nélkül. Vezette: Feşnic Horaţiu Mircea (Kolozsvár).
Gólszerzők: Romario Moise (49 – büntetőből), illetve Gabriel Deac (23.).
Sárga lap: Bustea (45.), R. Moise (58.), Oroian (68.), illetve Arnăutu (33.), R. Avram
(48.), Şt. Blănaru (77.)
UTA: Fl. Iacob – Bustea, Melinte, Fl. Ilie, Roumpoulakou – Miculescu (46. Oroian),
R. Moise, Dam. Isac, Oct. Ursu (66. Ciucur) – Cip. Rus (46. Al. Ioniţă), Buhăcianu.
Petrolul: R. Avram – Sîrghi (82. D. Enache), Andr. Răuţă, Ant. Manolache, Ţicu –
Pierce – Gab. Deac (78. M. Bratu), Meza Colli, Saim Tudor – Şt. Blănaru, Arnăutu
(65. Laur. Marinescu).
1. UTA
2. Turnu Măgurele
3. Petrolul
4. Mioveni
5. Rapid
6. FC Argeş

2
2
2
1
2
1

0
1
0
0
0
0

Ranglista
1
1
2
1
2
1

1
0
0
0
0
0

Nyerhetett, de veszíthetett is volna az OSK Nagyszebenben

Döntetlenre játszott a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a
Nagyszebeni FC Hermannstadt otthonában. A háromszéki csapat többet és
veszélyesebben
támadott
ezen a találkozón, de súlyos
hiányosságokat mutatott védelemben, így az eredménynyel végül elégedett lehet.

Bálint Zsombor

Lanyhán kezdte a meccset az
OSK, a középpályán képtelen volt
megtartani a labdát, és ezzel magára
húzta az ellenfelet. Az 5. percben
egy ártatlannak tűnő labdánál Niczuly és Tincu egymásra vártak
mindaddig, amíg Yazaldénak elég
ideje maradt, hogy belepiszkáljon,
és átemelje a kapuson. A két szentgyörgyi játékosnak nem ez volt az
első ilyen bakija a bajnokság újrakezdése óta, talán nem véletlen,
hogy éppen egy kapus és egy középhátvéd leigazolását jelentette be
a napokban a klub.
A gól után aztán lassan-lassan átvette a kezdeményezést a háromszéki csapat. Egy ideig csupán a
mezőnyfölény volt érezhető, aztán
a 33. percben Karanović sarokkal
megtolta Ştefan beadását, amit Figueredo nehezen hárított. Két perccel később megszületett az
egyenlítő gól. Carnat szöglete mélyen érkezett a kapura, a szebeni
kapus ahelyett, hogy áttolja a lécen,
kifelé mentett, és Fülöp Loránd
elemi erővel a léc alá bombázta.
Egy perccel később Joalisson lö-

vése felülről súrolta Niczuly kapujának keresztlécét, de mégis az
OSK volt közelebb a vezetéshez,
amikor a 43. percben Karanović
színegyedül vezethette rá, ám a lövése nemcsak a kapust, a kaput is
elkerülte.
A második félidőben is érezhető
volt az OSK fölénye, ám sokszor
érezhettük úgy, hogy túlkomplikálják a támadásokat Leo Grozavu játékosai, és szívesebben játszanak
visszafelé, mint előre. Mégis két hatalmas helyzetet jegyezhettünk.
Először Achahbar küldte a hosszú
sarok mellé Karanović remek átadását, majd Fülöp Loránd addig késlekedett a lövéssel, míg szerelték.
És mert, nemde, a kihagyott
helyzetek megbosszulják magukat,
a 73. percben Yazaldét próbálták
lesen hagyni a jobb szélen, ám túloldalt Dimitrov bennragadt, és a
szebeni játékos beadása a jó ütem-

ben érkező Debeljuh elé került, aki
nem hibázott.
A folytatódó támadások aztán a
vezetés helyett végül az egyenlítést
hozták meg. A 82. percben Ştefan
beadását Fülöp Loránd kapásból,
laposan a hálóba küldte az elvetődő
kapus alatt.
Az egy pontot végül Ştefan mentette meg a 90+1. percben, miután
Fülöp Loránd röviden szabadított
fel, Opruţ lövését Niczuly Debeljuh
elé öklözte, a horvát csatár lövését
pedig Ştefan a gólvonalról szabadította fel.
Az OSK-nak ezzel 28 pont gyűlt
össze, amennyivel eddig még
egyetlen csapat sem esett ki, amióta
a jelenlegi rendszert bevezették, az
idén azonban előfordulhat, hogy ez
nem lesz elég.
Szerdán kupadöntőt játszik Leo
Grozavu csapata, míg vasárnap az
FC Voluntari otthonában lép pályára.

Fotó: Pro Sport
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Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, alsóház, 10. forduló: Nagyszebeni FC Hermannstadt – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-2 (1-1)
Nagyszeben, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Horia Mladinovici (Bukarest)
– Vladimir Urzică (Karácsonkő), Daniel Hulubei (Vaslui). Tartalék: Andrei Moroiţă
(Ploieşti). Ellenőr: Adrian Vidan (Bukarest).
Gólszerzők: Yazalde (5.), Debeljuh (73.), illetve Fülöp Loránd (35., 82.).
Sárga lap: Rimane (64.), illetve Carnat (43.), Tincu (68).
FC Hermannstadt: Figueredo – Vodă (27. Thiago), Viera, Stoica, Opruţ, Caiado
(80. Petrescu), Rimane (64. Dâlbea), Romario, Joalisson, Debeljuh, Yazalde (79.
Buşu).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tincu, Bouhenna, Fl. Ştefan, Kovács (46. Fülöp
István), Vaşvari, Achahbar (77. Deaconu), Carnat (77. Csiszér), Karanović (68. Šafranko), Ştefănescu (33. Fülöp Loránd).

Eredményjelző

Labdarúgó 1. liga, rájátszás:
* felsőház, 8. forduló: Medgyesi Gaz Metan – Gyurgyevói Astra 0-4;
* alsóház, 10. forduló: Academica Clinceni – FC Voluntari 2-1, Nagyszebeni Hermannstadt – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-2.
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Betarthatatlan szabályzat az amatőr labdarúgók számára

Kidolgozta és nyilvánosságra
hozta a Román Labdarúgó-szövetség az amatőr mérkőzések rendezési
keretszabályzatát, amelyre a járványügyi megszorítások miatt kötelező módon tekintettel kell lenni a
továbbiakban. Az előírásokat leghamarabb a 3. ligába jutásért kiírt tornákon alkalmazzák majd, amelyeket
augusztus elején tartanak meg.
A dokumentumra már korábban
is szükségük lett volna a megyei
labdarúgó-tevékenységet szervező
egyesületeknek (AJF), ha azt szerették volna, hogy a pályán döntsék el,
melyik csapat képviseli az adott
megyét az osztályozón – ehhez
azonban túlságosan későn született
meg a dokumentum. A Maros megyei labdarúgó-egyesület sürgősségi bizottsága ezért a múlt héten a
Nyárádtői Unireát nevesítette mint
Maros megye képviselőjét a 3. ligába jutásért rendezendő feljutási
tornán. A szövetség a korlátozó intézkedések további enyhítésére számított, ám miután kiderült, hogy ez
egyelőre nem esedékes, megalkották a szabadtéri sportolási körülményeket rögzítő szabályzatot, amely
július 7-én megjelent a Hivatalos
Közlönyben, és az amatőr labdarúgókra is vonatkozik.
Alább az előírásokból szemelgetünk.
A csapat és a stáb tagjainak tesztelése kötelező a közös edzések újrakezdése előtt, legalább tíz nappal
az első mérkőzés előtt. Három nappal az első meccs előtt újra mintát
kell venni mindenkitől, és meg kell
állapítani, hogy nincs koronavírus-

fertőzött személy a keretben. A tesztelést kéthetente meg kell ismételni.
Amennyiben pozitív eset akad, az
újratesztelés hét nap után végezhető
el. (Itt jegyezzük meg, hogy egy
teszt 250-280 lejbe kerül, és miután
a külföldre utazáskor egyre több
állam követeli meg az odautazó
román állampolgároktól, mind nehezebb szabad laboratóriumi kapacitást találni. Tehát, ha minimum 25
fővel számolunk – játékosok plusz
stáb –, ez havi legkevesebb 12.500
lejes kiadást jelent.)
Miután a dokumentum pontosan
meghatározza, hány személy vehet
részt a mérkőzésen, tartózkodhat a
pályán, az öltözők környékén, a lelátón, arra nem tér ki, hogy miként
lehet elszigetelni azokat a vidéki
pályákat, amelyek nem zárt területen vannak kialakítva.
A szervezők a mérkőzés előtt kötelesek fertőtleníteni és kiszellőztetni az öltözőket, és kézfertőtlenítő
szert biztosítani. Biztosítaniuk kell
minden résztvevő testhőmérséklet
és tünetek alapján való szűrését, a
sajtó képviselőit is beleértve. A
maszkviselés a pályán tartózkodó
játékosok és bírók, valamint a taktikai utasításokat adó vezetőedzők
kivételével mindenki számára kötelező.
Az öltözők megközelítése csak a
szervezők által biztosított kitűzők
birtokában lehetséges, a csapatok
különböző időpontokban kell megérkezzenek – a házigazdák 75, a
vendégek 90 perccel a meccs előtt.
A bírók egyenként kell utazzanak,
és sorra öltözzenek át, nem tartózkodhatnak egyszerre az öltözőben,

Szombaton volt öt éve, hogy elindult a magyar közszolgálati sportcsatorna, az M4 Sport, amely ősztől
új csatornával szolgálja ki a nézőket.
Az MTVA sajtóosztályának tájékoztatása szerint öt éve több célt is
kitűzött maga elé a csatorna, amely a
magyar sikerek mellett – ezzel erősítve a nemzeti identitást – a látvány- és olimpiai sportokat kívánta
megmutatni, hogy ezáltal minél
többen kapjanak hozzájuk kedvet és
kezdjenek el sportolni. Ezenkívül
olyan prémiumesemények színesítik a palettát, mint a labdarúgó
világ- és Európa-bajnokság, a Bajnokok Ligája vagy a Forma–1 – így
megadva az esélyt, hogy mindenki
láthassa a világsztárokat. (Üröm az
örömben, hogy ezeket geokódolás
miatt továbbra sem nézhetik a határon túli magyarlakta területeken – a
szerk.)
Ebben az időszakban számtalan
sikerről számolt be az M4 Sport: az
első évben a csatorna mutatta meg,
ahogyan a magyar labdarúgó-válogatott kiharcolja az Európa-bajnoki

részvételt, majd a franciaországi
tornán nyolcaddöntős csapat felejthetetlen menetelését. 2017-ben
minden idők legjobb és legnézettebb vizes világbajnoksága, 2018ban Magyarország történetének
első téli olimpiai aranyérme és az
oroszországi futball-világbajnokság, 2019-ben a hazai rendezésű
vb-k és a Puskás Aréna nyitómérkőzése, míg idén januárban a magyar
férfivízilabda-válogatott Európabajnoki győzelme a Duna Arénában
emelkedett ki.
Székely Dávid csatornaigazgató
az MTI-nek elmondta, talán arra a
legbüszkébb, hogy az M4 Sport a
magyar emberek szerves részévé
vált, mindenki ismeri a csatornát, és
szinte mindenkinek van valami személyes emléke is, legyen ez a futballválogatott
Eb-szereplése,
egy-egy olimpiai siker, Gareth Bale
parádés gólja a BL-döntőben, vagy
éppen Zsóri Dániel történelmi Puskás-díjas ollózós gólja. Külön kiemelte a Kékszalag vitorlásversenyt,
amely a magyarság része, de korábban némiképpen háttérbe szorult.

Bálint Zsombor

Az ilyen bevonulásokat nem engedélyezik többé

legalább 100 perccel a kezdés előtt
a helyszínen kell lenniük. Az ellenőröknek már legalább két órával a
kezdő sípszó előtt jelen kell lenniük, hogy az előírások betartását
figyelemmel kísérjék.
A csapatokat szállító busz sofőrje
nem hagyhatja el a járművet a mérkőzés alatt.
Az öltőzőkbe első körben a
kezdő tizenegy tagjai mehetnek be,
a tartalékok csak azután, hogy a
kezdők beöltöztek, és kimentek melegíteni. Ezt azonban nem akármikor tehetik meg, a két csapat
játékosai néhány perc eltéréssel

Új csatornával ünnepel az ötéves M4 Sport

Fotó: MTVA

Székely Dávid elmondta, hogy a
koronavírus-járvány alatt mint minden sportcsatorna, jóval nehezebb
időszakot éltek meg, de köszönhetően a gyorsan kötött megállapodásoknak, sikerült kiterjeszteniük az
archív felvételeiket, így többek között a 2016-os futball-Eb minden
mérkőzését felidézték, valamint az
1992-es barcelonai olimpiától
kezdve minden jelentősebb ötkarikás mozzanatot újraélhettek a
nézők. Kuriózumnak számít, hogy
a csatornán korábbi legendás
Forma–1-es versenyeket is le tudtak
adni, hiszen ezt megelőzően mindig
csak az adott esztendőből meghatározott számú futamot lehetett ismételni. A csatornaigazgató kiemelte,
jó döntésnek bizonyult műsorra
tűzni ezeket az emlékezetes pillanatokat, hiszen a nagy nemzetközi
bajnokságok élő mérkőzéseihez
hasonló nézettséget értek el
vele.
Székely Dávid kifejtette, hogy a
labdarúgó NB I-ből a következő
idényben is péntekenként egy,
szombatonként három, vasárnaponként pedig két mérkőzést közvetítenek élőben, szeptembertől pedig
beindulnak majd többek között a
kézilabda- és jégkorongmérkőzések
is. Éppen ezért az ötödik születésnap mérföldkő a közszolgálati
sportcsatorna történetében, ugyanis
szeptember 12-étől bővül az M4
Sport kínálata: minden szombaton
és vasárnap 14 és 22 óra között (romániai idő szerint 15-23 óra között)
a közmédia nemzetközi csatornáján, a Duna Worldön jelentkezik az
M4 Sport+, ezzel még jobban kiszolgálva a szurkolókat és a sport
iránt érdeklődőket határon innen és
túl. 2021-ben többek között a labdarúgó-Eb-t, a nyári olimpiát, a két
felnőtt kézilabda-világbajnokságot
és a magyar rendezésű vizes Európa-bajnokságot is a közmédia
közvetíti.

használhatják az öltözőket. Minden
labdát fertőtleníteni kell. A játékvezetők a mérkőzés előtt 10 perccel, a
házigazdák 8 perccel, a vendégek
meccskezdés előtt 6 perccel mennek ki a pályára. Tilos az öltözőben
a taktikai gyűlés.
Nincs kézfogás, nincsenek kísérő
gyerekek, nincs álldogálás a bevonuló alagútban, a felszerelést a
bírók a pályán ellenőrzik. Tilos a
mérkőzés szünetében egymáshoz
közel menni. A vizet és vitaminos
italokat mindenki csak a saját palackjából fogyaszthatja. A kézfertőtlenítés a pályára lépés előtt és annak

9

Fotó: az MSE közösségi oldala

elhagyásakor is kötelező. A cserepadon legalább egy méter távolságot kell tartani.
Amennyiben bármely csapatnál
fertőzés jelentkezik, ezért a klubokat terheli a felelősség.
Nos, ezek a feltételek az amatőr
labdarúgó-mérkőzések megszervezésére. Az olvasóra bízzuk annak a
megítélését, hogy a gyakorlatban ez
mennyire lesz működőképes, és
mennyire fognak eleget tenni az
egyes csapatok az előírásoknak a 4.
(vagy még inkább az 5., 6. ligában),
ha az új szezonkezdetre is érvényben marad.

Csíki Sándor visszavonul

Bejelentette visszavonulását baráti körben
a Jedden élő Csíki Sándor volt labdarúgó.
A
nyárádgálfalvi
születésű férfi örökölte
a sportszeretetét, a
sportolás mindennapos
dolog volt náluk: röplabdázó nővére az A
osztályban szerepelt,
édesapja a helyi futballcsapatnál tevékenykedett.
Gyerekként
kezdte a labdarúgást,
már 13 évesen a gálfalvi felnőttek körében
rúgta a bőrt, mert rendszerint hiányos volt a
csapat kerete. Később a
nyárádszeredai ifjúsági
csapathoz csatlakozott,
de a kezdők keretébe
nem jutott be, így egy
idő után visszatért, és
szülőfalujában folytatta
a labdarúgást, majd
öregfiúcsapatot alakított, ezzel és a nyárádszeredai öregfiúkkal
ma is rendszeresen
szerveznek tornákat,
ahová hazai és magyarországi csapatok kapnak
meghívást.
Pályafutása csúcsának
azt tartja, amikor 2016ban meghívást kapott
Székelyföld válogatottjába, és részt vehetett
egy Vatikánban rendezett tornán,
illetve jelen volt, amikor a pápa
fogadta a válogatottat.
A közismert vállalkozó, a barátai által Gyilkosnak becézett, vicces természetű Csíki Sándor 64
évesen jelentette be, hogy visszavonul, nyugdíjasként, de nincs
meggyőződve arról, hogy abbahagyja a futballozást, inkább csak
visszafogottabban focizik. El-

mondta, hogy hét szívműtéte volt,
testébe tizenhárom sztent van beültetve, ezért focizik ebben a korban és állapotban is, úgy érzi, ez
tartja életben. Családja támogatja
ebben, hiszen szerettei is kirándulás- és sportszeretők: felesége maratonfutó,
lánya
országos
csúcsokig jutott gyorsfutásban,
így a családi mozgás megszokott
tevékenység náluk. (grl)
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Támogatót keres a Sirius

Továbbra is homály fedi a marosvásárhelyi női kosárlabdacsapat
szereplését az új bajnoki idényben.
A Sirius – amely magántámogatásnak köszönhetően indulhatott az
előző bajnokságban is – azonban
nincs egyedül a bizonytalanságával. Sepsiszentgyörgy kivételével
ugyanis valamennyi csapat számára teljesen ködbe vész a jövő. A
klubok szinte mindegyike az adott
város költségvetésétől függ, amely
a járvány miatt gyakorlatilag mindenhol csökkent, és vélhetően a
sport lesz az első kiadási tétel,
amelyből lefaragnak.
A sportági szövetség július 15éig kérte a benevezéseket, a csapatok azonban nem tülekedtek sem a
szövetség székházában, sem az email szerverén. A Sirius tulajdonosa, Kiss István elmondta: a
maguk részéről jelezték, hogy szeretnének benevezni a bajnokságba,
ehhez azonban az a feltétel, hogy
sikerüljön támogatókat találni. A
belföldi lehetőségeket kimerítették, most egy külföldi potenciális
szponzortól várják a választ. Ha a

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) vezetője, Thomas
Bach másodszor is megpályázza az elnöki posztot. A 66
éves német sportvezető ezt a
szervezet pénteki, 136., a koronavírus-járvány miatt online megrendezett kongresszusán jelentette be.

Kiss István (j2) a marosvásárhelyi női kosárlabdacsapat kispadján – nem látszik a folytatás
Fotó: Nagy Tibor

támogató a csapat mellé áll, akkor
indulnak a bajnokságban, ha nem,
akkor ismét felnőtt női kosárlabda
nélkül marad a város – mondta.
Bevallotta, nem sok reményt fűz a
dologhoz, de bármeddig hajlandó
várni, hiszen a tavaly is csak augusztus végére derült ki, hogy
mégis nevezhetnek felnőttcsapatot.

Borşa Zsilvásárhelyen
folytatja

Újabb idényre hosszabbított a Zsilvásárhelyi CSM csapatával
a marosvásárhelyi kosárlabdasport neveltje, Alin Borşa. Ő az
első a volt Maros KK, illetve CSM játékosai közül, aki hivatalossá tette elkötelezettségét a klubjához a következő idényre is.
Mint tudjuk, több marosvásárhelyi kosárlabdázó, mint Sánta,
Engi-Rosenfeld, Kilyén vagy a városban megtelepedett Martinić
máshol keresett megélhetést, miután a helyi csapatot tönkreverte
a politikai felelőtlenség. Szinte valamennyien szívesen játszanának marosvásárhelyi együttesben, ha lenne ilyen az élvonalban,
azonban az új idényben biztosan nem számíthatnak rá. Az 1. ligában két csapat is lehet – vagy egy sem. A CSU Medicina megszerezte a sportazonossági igazolványt a kosárlabdára is, így
nincs akadálya, hogy az egyetemi klub csapatot indítson. Ami
pedig a városi sportklubot illeti, csak az a biztos, hogy semmi
sem biztos.

Hozzátette, a klub tevékenysége
nem szűnik meg, hiszen az ifjúsági
csoportokat továbbra is működtetni kívánják, azonban stratégiát
váltanak: vidéken próbálnak több
gyereket toborozni, Marosvásárhelyen ugyanis az a tapasztalat, hogy
vagy a szülők, vagy a gyerekek kitartása igencsak korlátozott.

Az MKOSZ honlapja emlékeztetett: a válogatottal kiválóan szereplő
Ivkovics klubedzői szerepvállalása
miatt – a Kaposvár kispadjára ült le
– a szövetség felbontotta a kapitány
szerződését. Az MKOSZ elnöksége

még május végén hatalmazta fel
Szalay Ferenc elnököt és Bodnár
Péter főtitkárt arra, hogy miután Ivkovics megszüntette az összeférhetetlenséget – azaz távozott a rövid
ideig betöltött klubedzői posztról –, kezdjék meg a tárgyalásokat
a folytatásról.
Bodnár Péter főtitkár kiemelte:
az elnökség teljes mértékben elégedett volt a szövetségi kapitány munkájával, akit az eredményei
minősítenek. „A férfiválogatott jelenleg is vezeti Eb-selejtezős csoportját, így minden a folytatás
mellett szólt. Egy nagyon fontos kitétel mind a férfi, mint a női szövet-

Mindenki optimista, folytatódhat a magyar válogatott sikerszériája

Fotó: BB1

„Amennyiben önök, a NOB tagjai azt szeretnék, készen állok a második ciklusra elnökként, hogy
további négy évig szolgáljam az általunk annyira szeretett olimpiai
mozgalmat” – jelentette ki a sportolóként 1976-ban csapatban olimpiai
bajnok vívó. A NOB-tagok közül
többen támogatásukról biztosították
az elnököt, ami a sok felszólalás
miatt mintegy 45 perces csúszást
eredményezett a programban.
Thomas Bach figyelmeztetett:
egyre nagyobb a veszélye annak,
hogy a politika saját céljaira használja fel a sportot. Hozzátette, a bojkottok „ismét valódi veszélyt”
jelentenek az ötkarikás mozgalom
életében.

„Negyven évvel az 1980-as
olimpia teljesen sikertelen bojkottját követően úgy tűnik, hogy néhányan még manapság sem akarnak
tanulni a történelemből” – hangsúlyozta Bach, majd utalt arra, hogy
az ilyen sportos bojkottnak semmiféle hatása nincs a politikai döntésekre. Az 1980-as, moszkvai
olimpia bojkottja a rendező Szovjetunió afganisztáni bevonulása
miatt történt, amely végül kilenc
évig tartott. „Az 1980-as bojkott
egyetlen politikai következménye
az volt, hogy a következő, 1984-es
Los Angeles-i olimpiát mások boszszúból bojkottálták.”
Egyelőre a következő olimpiák
bojkottjáról még nem folynak komoly viták, a 2022-es, pekingi téli
olimpiával kapcsolatosan már néhány politikus kifejezte aggodalmát az egyre ingatagabb és
instabilabb hongkongi helyzet kapcsán. Bachot 2013-ban választották
a NOB elnökévé, megbízatása
nyolc évre szólt, másodszorra
azonban már csak négy évig irányíthatná a szervezetet.

Forma–1: Hamilton nyert
a Hungaroringen

A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a
Mercedes brit versenyzője
nyerte meg a 35. Forma–1-es
Magyar Nagydíjat vasárnap a
Hungaroringen, ahol pályafutása során immár nyolcadik
alkalommal diadalmaskodott.

Az Eb végéig Ivkovics marad
a szövetségi kapitány

A jövő szeptemberről 2022-re
halasztott Európa-bajnokság
végéig
Sztojan
Ivkovics
marad a magyar férfikosárlabda-válogatott szövetségi
kapitánya, miután a magyar
föderáció (MKOSZ) megállapodott a szakemberrel, akinek így meghosszabbították a
július végén lejáró szerződését.

Thomas Bach másodszor is
indul a NOB elnöki posztjáért

Fotó: Nagy Tibor

ségi kapitány szerződésében szerepel: nevezetesen a saját szakágukban nem vállalhatnak élvonalbeli
edzői feladatokat” – mondta a főtitkár. Hozzátette: gyorsan megállapodtak Ivkoviccsal, nem volt vitás
kérdés, így „minden adott ahhoz,
hogy folytatódjon a sikerszéria”.
„Ugyanazokkal a feltételekkel
kötöttünk szerződést a kapitánnyal,
mint ami az előző megállapodásban
szerepelt. Ezúttal az Európa-bajnokság végéig szól az érvényessége, remélhetőleg egy újabb
sikeres időszak áll a válogatott
előtt” – hangsúlyozta.
Sztojan Ivkovics kiemelte: nagyon boldog, hogy lezárhatták ezt a
kérdést, és most már csak a munkára kell koncentrálniuk. „Úgy gondolom, hogy ennek az esetnek
mindenki számára volt tanulsága,
amivel okosabbak, bölcsebbek lettünk” – közölte.
Az 54 éves szakember hamarosan a válogatottal is találkozik,
ugyanis a keret augusztus elején
kéthetes edzőtáborba vonul. A tréner az M1 aktuális csatornának elmondta,
nem
volt
nehéz
megállapodnia a szövetséggel,
ugyanis a feleknek ugyanaz volt a
céljuk. Hozzátette, a korábban kialakult helyet tanulságos lehet a jövőre nézve, hiszen a magyar
válogatott nemzeti ügy. Ivkovics
megjegyezte, nagyon jólesett neki a
játékosok támogatása, az elmúlt
nyolc évben a második családjaként

A 35 éves pilótának ez az idei
második, és karrierje 86. futamgyőzelme, így már csak öt hiányzik
neki ahhoz, hogy beállítsa a hétszeres vb-győztes Michael Schuma-

cher 91 sikert számláló rekordját.
Egy másik Schumacher-csúcsot
most beállított Hamilton Mogyoródon, eddig ugyanis csak a legendás
német versenyzőnek sikerült egy
pályán nyolcszor is nyernie.
A címvédő mögött Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője
ért célba másodikként, a finn Valtteri Bottas (Mercedes) pedig harmadik lett.
A szezon két hét múlva NagyBritanniában folytatódik.

Hanga Ádám a legjobbak közé kerülhet
a FIBA szavazásán

Hanga Ádám az Európa-bajnokságok legjobbjai közé kerülhet a
Nemzetközi Kosárlabda-szövetség európai szekciója (FIBA Europe)
által szervezett internetes szavazáson.
A bb1.hu portál szerint a FIBA Europe az elmúlt hetekben több játékost is kiemelt mint az Eb-k elmúlt két évtizedének legnagyobb csillagait. A kontinentális szervezet a második körben most azokat a
kosarasokat mutatta be, akik nem az aranyéremért küzdöttek hazájuk
válogatottjával a kontinensviadalon, mégis kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak. „Itt az ideje megismerni a hősöket, akiknek a válogatottja
ugyan nem az élbolyban van, mégis történelmet írtak a hazájukban” –
fogalmaz a honlap, külön megemlítve Hanga Ádámot, aki a 2017-es
Európa-bajnokságon a nyolcaddöntőbe vezette Magyarországot.
A FIBA Europe szavazásán a legjobb öt játékosra lehet voksolni egy
szakértők által összeállított tizenhatos listából – köztük a Barcelonában
légióskodó Hanga Ádámra is, aki tegnap a 6. helyen állt, nagyon közel
a sporszervezet „kezdő” ötöséhez.

A jelöltek között a magyar játékos a második sorban balról az első

tekintett rájuk, és meglátása szerint
ez viszont is igaz. A célokkal kapcsolatban elmondta, már az eddig
elértekkel is elégedett volt, de bízik
benne, hogy a jövőben is ott tud
lenni a gárda Európa legjobb 16
csapata között.

Fotó: FIBA

Ivkovics 2013 februárjában váltotta Rátgéber Lászlót a szakvezetői poszton, s irányításával a
magyar válogatott 2017-ben – 1999
után először – kijutott az Eb-re,
amelyet a 15. helyen zárt Isztambulban.
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folytatjuk a 2020. tavasziőszi általános nagytakarítást

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a 2020. július
15. – augusztus 18. közötti időszakban megszervezi a tavaszi-őszi
általános nagytakarítást, amely során elszállítják
a háztartásoknál felhalmozott hulladékot.
A július 20–25. közötti hét utcabeosztása:
– Július 20.: M. Viteazu, Kollégium, N. Iorga, Vár sétány, Ana Ipătescu, Mogyorós, Nagy Pál, Szarvas, Szebenihavasok, Bazsarózsa, V.
Babeş, A. Şaguna, Azuga, Cosmin utcák;
– Július 21.: Maroshévízi, Avram Iancu, Régi Kórház, Palás köz,
Visó, Köztársaság park, Köztársaság, Mărăşeşti park, Mărăşeşti tér,
Mărăşti, Aranyos, Motru, A.Vlahuţă, December 30., Küküllő utcák;
– Július 22.: Csónak, Őz, Berek, Margaréta, Gát, Abrudbányai, Szolidaritás, Munkás, Diófa, Kós Károly, Hangya utcák, Kárpátok sétány,
Strand park;
– Július 23.: Ştefan Cicio Pop, Víztelep, V. Lucaciu, V. Goldiş, Jegenye sor, Kerektó, Sólyom, Benefalvi, Szentannai, Nagy Szabó Ferenc, Ibolya, Grigore Ploieşteanu, Serafim Duicu, Constantin Hagi
Stoian utcák;
– Július 24.: Szabadi, Csíki, Földműves, David Rusu, Lazăr Blejnari, Ionel Giurchi, Ioan Roman, Mircea Robu, Virág, Zöld, Hints Ottó,
Szotyori József, Gyümölcsfa, Dósa Elek, Alma, Gálfi Mihály, Simion
Mândrescu, Zeno Vancea, Ion Vlasiu, Pongrácz Antal utcák;
– Július 25.: Kinizsi Pál, Sinaia, Mihai Eminescu, Brăila, Rózsa,
Csillag, Beszterce, Lovasság, Aurel Filimon, Horea, Ballada, Bartók
Béla, Nyomda utcák, aluljáró.
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat,
hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint a hozzá tartozó területet és
zöldövezetet.
A hulladékot helyezzék ki a járdaszélre (kupacokba, kivéve az építkezésből/felújításból származó törmeléket), a szállítóeszközök számára
könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A
fakorona-alakításból származó ágakat külön kell tenni, ellenkező esetben ezt nem szállítják el. A hulladékot a munkacsoportok a meghirdetett program szerinti napon szállítják el minden utcából.
A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak az új köztisztasági vállalathoz (Sylevy Salubriserv Kft.) benyújtott előzetes megrendelés alapján viszik el, az érintetteket pedig megbírságolják.
Rendkívüli esetekben (időjárás, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.) a munkarend változhat.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala,
bel- és külkapcsolati osztály

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8081-I)
BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396107. (sz.-I)

MINDENFÉLE
ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen
cseréppel, cserépforgatást, kültéri és
beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737660. (7953)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8090-I)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(8102-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe.
Telefon: 0756-128-310 vagy 0756-128-313. (64779-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. (64887-I)

KfT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (64890-I)
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Szomorú szívvel emlékezünk a
szeretett

apósra,

férjre,

édesapára,

nagytatára,

KISS

ISTVÁNRA halálának negyedik
évfordulóján.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Felesége,

lányai,

vejei,

szeretett unokája. (8098)

négy

TERMOPÁN ABLAKOK és ajtók javítása, szúnyogháló készítése. Tel.
0771-383-725. (8080-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk július
20-án a drága férjre, édesapára, nagyapára, MAGYARI
JÓZSEFRE halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, lánya, veje, unokái,
unokavejei,
dédunokái,
testvére és családja, sógora
és
családja,
valamint
anyatársa. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(8067-I)

Pihenj csendesen a porló hant
alatt, mi szomorúan őrizzük
édes álmodat. Vigaszunk,
hogy pihenni mi is ide térünk,
és az örök hazában megint
együtt leszünk. Mert a halál
után jön az örök élet, ott majd
vársz reánk, és mi átölelünk
téged.
Fájdalommal emlékezünk a
szentgericei BENKE PIROSKÁRA, a drága édesanyára,
nagymamára.
Szívünkben
szereteted mindig élni fog.
Három lánya, vejei, unokái és
dédunokája. (7977-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, anyós, rokon, szomszéd és ismerős,
DOMOKOS ILONA
2020. július 18-án hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2020. július
21-én de. 11 órakor lesz a jeddi
temetőben.
Férje, lánya, unokája és azok
családja.
Nyugodjon békében! (-I)
Megrendült és fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, testvér, rokon, jó
barát, csapattárs, edző, tanár és
jó szomszéd,
PETELEY MÁRIA-MAGDOLNA
(Szöszi)
szül. Szöllősi
folyó hó 18-án reggel, hosszú és
méltóan viselt megpróbáltatás
után, 69. életévében megpihent.
Virrasztása július 20-án 18-20 óra
között lesz a marosvásárhelyi református temető cintermében.
Utolsó földi útjára július 21-én 14
órakor kísérjük a marosvásárhelyi református temetőből. Áldott
emlékét örökké őrizzük.
A gyászoló család. (-I)

Megrendülten, fájó szívvel tudatom, hogy drága, szeretett testvérem,
PETELEY MÁRIA-MAGDOLNA
(Szöszi)
szül. Szöllősi
életének 69. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése
július 21-én, kedden 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben. A virrasztó július
20-án 18-20 óra között a református temető cintermében.
Búcsúzik tőle testvére,
id. Szöllősi László és családja.
(-I)
„Az öreg kutya néha majd
nyafog,
de a szobában csend lesz,
csupa rend lesz;
hanem valaki hiányozni fog
a multból ahhoz a magányos
csendhez.”
József Attila: Majd ha megöregszel
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető testvér, nagynéni, sógornő,
szomszéd,
özv. IMREH MAGDOLNA
szül. Fábián
a bőrgyár volt mesternője
életének 80. évében 2020. július
19-én csendesen megpihent.
Földi maradványait 2020. július
21-én 15 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendült szívvel értesültünk
kedves
volt
osztálytársunk,
PETELEY SZÖLLŐSI MÁRIA
haláláról.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak.
A mottó (V. M.) megváltozott:
tudtuk, hogy jót akartál, tiszta és
jó voltál, szép dolgokért éltél,
szerényen, nagylelkűen.
Te
voltál
a
diákcsínyek
kezdeményezője,
de
mindig
nemes célért kitartóan és
keményen küzdöttél.
Édes Szöszi, vezessenek az
angyalok az égi utadon! Majd
találkozunk
egykoron
egy
csillagon.
Fájó szívvel búcsúzunk tőled.
Osztálytársnőid az Unirea líceum
1970-ben végzett magyar reál
tagozatáról. (-I)

Mély együttérzéssel osztozunk
Peteley István munkatársunk
szeretett ÉDESANYJA elvesztése
okozta
fájdalmában.
A
Sáromberki Általános Iskola
munkaközössége
őszinte
részvétét fejezi ki a gyászoló
családnak. (-I)
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Viselj maszkot,
mert
megmentheti
az életed!
Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.
• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.
• a maszk színes oldala legyen
kívül.
• a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.
• a maszkot a gumifüllel rögzítsd a füledre.
• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.
• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füledről.
• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületektől.
• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.
• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.
• csupán a szájadat vagy az orrodat takard el.
• maradjon rés a maszk és az
arcod között.
• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.
• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.
• érintsd meg a maszk belső
felét.
• távolítsd el a maszkot, amikor beszélsz valakivel.
• hordd a maszkot az állad
alatt.
• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.
• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,
hogy felelősségteljes ember
vagy!

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

